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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Ba
kanlar Kurulu Programı görüşüldü. 

5 . 7 1977 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 20.15'te son verildi. 

Divan Üyesi 
Başkan Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sırrı At alay Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Afyonkarshisar 
Mustafa Çelik 

SORULAR 

Sözlü Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os

man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair sözlü 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/80) 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât 

Doğan'm, Rize ilindeki Ayder ve Andon ılıcaları ile 
Hopa - Sarp hudut kapısının açılması hususlarının 
1978 yılı programına alınmaları hususunda ne dü
şünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Turizm ve 
Tanıtma Bakanhğına gönderilmiştir. (7/744) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât 
Doğan'm, Rize iline bağlı Madenli Belediyesi ile 
Çamhhemşin ilçesinin okul ihtiyaçlarının 1978 yılı 
programına alınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim ve Kültür Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/754) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât 
Doğan'm, «Rize şehri limanı» ile «Çayeli limanı» nııı 

3978 yılı programına alınması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/746) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât 
Doğan'm, «Rize şehri limanı» ile «Çayeli limanı» 
nın 1978 yılı programına alınması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair yazılı sora önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/747) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât 
Doğanın, Çayeli ilçesine bağlı bazı köy, ve bucak 
yollan ile köprülerinin yapımı ve diğer yapımlar için 
ödenek verilip verilmediğine dair yazılı soru önerge
si, Köy İsleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/748) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât 
Doğan'm, Rize iline bağlı bazı ilçe, bucak ve köy
lere çay işletme ateîyesi yapılmasının 1978 yılı prog-
raaıma alınıp alınmayacağına dair yazılı soru öner
gesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/749) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Sabahattin Savcı (Diyarbakır), EmanuUah Çelebi (Tabiî Üye) 

BAŞKAN — 60 ncı Birleşimi açıyorum. 

II. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, TRT ile 
ilgili gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Sayın Hüseyin 

Öztürk, TRT ile ilgili olarak gündem dışı konuşma 
talebinde bulunmuştur. 

Buyurunuz Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Ülkemizin ve ulusumuzun şu günlerde geçirdiği 

ve içinde bulunduğu bunalımdan biran önce çıksîması 
için herkest çok önemli görevler düşmektedir. Hele, 
Anayasada açıkça özellik ve nitelikleri belli olan rad
yo ve televizyonun tarafsızlığını koruyarak, doğru 
haber ve yayınlarla kamuoyunu oluşturması daha 
çok önem taşımaktadır. Çünkü TRT'nin idarî ta
rafsızlığı; bir kamu tüzelkişiliği oluşu, bu nedenle de 
her türlü iadyo ve televizyon yayınlarını tarafsızlık 
esaslarına göre yapması yasal bir görevdir. 

Haber ve programların seçilmesinde, işlenmesin
de ve sunulmasında genel ahlâkın gereklerine uyul
ması, haberlerin doğruluğunun sağlanmasında taraf
sızlık esas kabul edilmiştir. Devletten malî yardım 
alan haber ajanslarının tümü de bu tarafsızlık anla
yışı içinde hareket etmek zorundadır. 

Gerçek bu iken, radyo ve televizyon programları, 
haber, müzik, eğitim ve kültür yayınları bir seviye
sizlik, yanhşlık ve taraflılık içinde sürüp gitmekte
dir. Bu programlarla ülke gerçeğini, olaylardaki ger
çek oluşundan, çağ dışı ve taraflılık içinde işleyerek 
kamuoyunda tiksinti yaratan durumlar meydana ge
tirilmektedir. En açık örneğini, şahsımı ilgilendiren 
ön seçim ve seçimle ilgili bir durumu naklederek ve
receğim. 

Cumhuriyet Senatosu seçimleri için Sivas'ta ön 
seçimler yapıldı. Saat 22.00'de Cumhuriyet Halk Par
tisi Cumhuriyet Senatosu listesi belli olmuştu. Ben 
ikinci sıradayım; ikinci sırada gösterdikleri arkada-* 
ş;m dördüncü sırada, benimle arasındaki oy farkı 
200'ün üzerinde. Bu haber iki gün radyoda verildi. 
Sonra Ankara'ya döndüğümde hatırlattım; «Yanlış 
veriyorsunuz, böyle değildir, liste şundan ibarettir.» 
dedim. Birinci sırada Temel Kitapçı arkadaşımız, iki
de ben, üçte Adil Altay, Salih Zeki arkadaşımız dör
düncü sırada. Üçüncü sırada olan Adil Altay hiç lis
tede yok, dördüncü sırada Hüseyin Çeviker diye biri 
gösterilmekte. Oysa ki, saat 22.00'de belli olmuş, iki 
gün radyo bunu vermiş. Sonra, «İtirazı üzerine de
ğişmiştir» diye haber veriyor radyo bunu. 

Başka bir acı örnek; Sivas'tan ilk haberler veril
meye başladı televizyonda. Açılan belli sandıklardan 
36 bin küsur Cumhuriyet Halk Partisinin, 13 bin A.P. 
nin, 8 bin Millî Selâmet Partisinin, 7 bin kadar da 
Milliyetçi Hareket Partisi oyları olduğu tespit edildi. 
İki gün içinde iki defa bu sayı tekrarlandı, son güne 
kadar Sivas'taki değişmeler katiyetle verilmedi; ama 
diğer yerlerdeki, A.P. nin veya Milliyetçi Hareket 
Partisinin önde olduğu seçim bölgelerindeki sonuçlar 
belki tiksindirecek kadar Millete tekrar tekrar verildi. 

Ayrıca büyük bir hata : İl Seçim Kurulundan bil
gi aldılar, çok az sandık kalmıştı. Cumhuriyet Halk 
Partisinin Senato seçimlerinde aldığı oy 105 000, Mil
lî Selâmet Partisinin aldığı oy 33 018 olarak verdi 
Seçim Kurulu. Bu 33 018 oyu hemen yarım saat son
ra radyo ve televizyon 35 018 olarak verdi ki, tabiî 
105 000 olup da 35 000 olunca, Cumhuriyet Halk 
Partisinin üç çıkarması mümkün değil. Oysa ki, bü-
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tün bu üzüntüler, sıkıntılar; yakınlarımızı, tanıdıkla
rımızı, dostlarımızı, partiye gönül verenleri ta Alman
ya'dan defalarca, ön seçimde olsun, diğerinde olsun 
telefon haberleriyle rahatsız etmekten, üzüntüye sok
maktan daha ötede bir işe yaramamıştır. 

Birkaç gün öııçe, centilmenliği, üstün yeteneğiyle 
gazetecilikte gerçekten tandığımız Can Fulak karde
şimizin, A.P. li Diyarbakır Milletvekili Abdüllâtif 
Ensarioğlu tarafından dövülüşünde, bu gazetecinin 
ismi verilmiş ve «Kendisini bir milletvekili dövmüş
tür.» diyecek kadar taraflılık içine girerek, gerçeği 
söylemekten maalesef bu TRT kaçınmıştır; ama bu
nu bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi yapsaydı ya
hut bir Millî Selâmet Partili yapsaydı, çok samimî 
söylüyorum, bir kaç defa bu milletvekilinin yahut 
senatörün ismini tekrarlamakta hiç bir sakınca gör
mezdi. Bu gerçeğin de bilinmesi gerekir. -

Cumhuriyet Halk Partisi, gerçekten bu şekildeki 
bir durumun karşısında olduğu gibi, fert fert bizler 
de bu gibi haksızlıkların karşısındayız. 

Seçimlerden önce Hükümet haberleriyle parti yö
neticilerinin haber ve konuşmaları ayrılmıştı. Bu du
rum bir uydurma idi. Tabiî Hükümet haberlerini ön
ce vermek için TRT nin yan tutuşu idi. Bu durum 
Cephe İktidarı devam ettiği sürece de sürdü. Bülent 
Ecevit Hükümeti kuruldu, bu durum derhal değişti; 
Hükümet haberleri bültenin başında veriliyordu, par
tilerin konuşmaları sonunda veriliyordu daha önceki 
duruma göre. Ecevit iktidarı başlayınca hemen Hü
kümet haberlerinin yamna parti liderlerinin, parti 
sözcülerinin, çeşitli grupların aldıkları kararların 
veya beyanatların hemen arkasından, Hükümet ha
berlerinin arkasından verilmesi ise, bütün kamuoyun
da TRT nin taraflı ve kötü yola girdiğini göstermiş
tir. Hem de Hükümetten bir kişi konuşuyor; ona üç 
cephe lideri ayrı ayrı, kuruluşları ayrı ayrı; yani yö
netim kurulları ve çeşitli görevli kuruluşları ayrı ayrı; 
hemen arka arkaya ve bu haber de o anda TRT ye 
götürülüyor, yarım saat içinde Bülent Ecevit'in ya
hut da Hükümetin bir üyesinin konuşması derhal di
ğerlerine h.tikal ettiriliyor, onlar da hemen arkasın
dan cevap vermekte gecikmiyorlar. 

Bununla da kalmadılar. Bir de «eski bakan» de
yimi çıkardılar, TRT de eski bakanlar cevap verme
ye başladılar. Şimdiye kadar görülmedik, duyulma
dık bir durum. Eski Maliye Bakanı toplantı yapıyor 
ve TRT de yeni Maliye Bakanına cevap veriyor. Ya--
ni, şimdiye kadar TRT de böyle bir şey yok; yeni 
icatlar, yeni tarafgirlikler... 

Bunu yapanlar kim? Yasalarla Genel Müdür ol
madığı saptanmış, Danıştayca tüm yetkileri iptal 
edilmiş, kararnameleri, iptal edilmiş, işgal ettiği ma
kamda iken tayin ettiği yasa dışı kimseler bunu yapı
yor. Şimdi TRT nin haline bakın; yani yeni icatlar 
çıkarıyoruz ve TRT böylece bir çalışma içerisine so
kuluyor. Hatta çok enteresan; Sayın Halil Tunç'un 
güzel bir konuşması vardı, okudum. Demokratik re
jimin savunucusu veciz bir konuşma idi bu; orada 
bir cümle geçijordu: «r Kapatılması gereken siyasal 
partiler yönetiminden kurtulmak gerekir.» diyordu. 
Bakıyoruz TRT nin verdiği haberde bu cümle yok. 
Sayın Halil Tunç'un, yayınlansın diye verdiğinde, 
var; fakat TRT nin verdiği haberde bu cümle çıkarıl
mış. Yani, keyfilik bugünkü TRT yönetiminin özel
liklerinin başında yer almış durumdadır. 

Ulusumuzun beynini yıkamak amacıyle Cephe 
liderlerinin Anayasayı, Cumhurbaşkanlığı makamını 
ve yetkilerini hiçe sayan beyanları ise, tekrar tekrar 
verilmiş, fcuç üstüne suç işlenmiştir. «Çankaya Hükü
meti»; (saı.ki şimdi Çankaya'dan almadılar bu yet
kiyi) «işgalci Hükümet, bu Hükümetin güvenoyu al
mayacağı biliniyor, güvenoyu alacak bir Hükümetin 
Mfliet Meclisinden çıkacağı» gibi halkı ve hatta mil
letvekillerini bu söylentilerle, tekrar tekrar söylenen 
sözlerle günlerce etki altında tutmak ve tarafsızlığım 
kaybeden TRT nin büyük hatalarından birisi de bu 
idi. 

Bassndan öğrendiğimize göre, M.H.P. yanlısı 
Merkez Haberler Müdürü Günal Sayın açıkça par
tizanlık yapmaktadır. A.P. yanlısı İç Haberler Mü
dürü Cafer Demiral, Haberler Daire Başkanı Hami 
Tezkan, M.H.P. yanlısı spiker Ülkü Kuranel'in... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
isim verilmez ki... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun isim 
saymaya başlayınca bendeniz müdahale ederim efen
dim. 

Sayın Öztürk, kendilerini burada savunma duru
munda olmayan memurların isimlerini lütfedin zik
retmeyin. Bu şekilde görüşmeye devam edin.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Baş
kanım, zikredişlm onları kötülemek değil. Benim ba-
sından öğrendiğime göte... 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, Parlamen
toda bir teamül var, bir usul var. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Basın yaz
mış, ilân etmiş; bunların şu veya bu yanhsı olduğu* 
nu; bu bayların hatalar yaptığını söylüyor... 
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BAŞKAN — Sayın Öztürk, Sayın Öztürk müsaa
de buyurun; Parlamentonun teamülüne de uyalım 
efendini. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Oldu Sayın 
Başkanım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Rica ederim, buyurun efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bu çağ ekşi 
tutum, bu çağ dışı kafalarla çağ dışı oluşumlar yara
tılmakta, çirkinlikler sürüp gitmektedir. Bunlar de
vam ettiği sürece, milletin TRT'si miiletin olmaktan 
çıkmaktadır. Televizyonu dinleyen insanlar, seyre
den insanim bir yerde Devlete kızmaktadır, Devlet
ten soğumaktadır, Devletin yetkilerinin bu şekilde 
kötü kullanılması karşısında, kendilerini üzüntülere 
bırakmak /orunda kalmaktadırlar. 

Televizyondaki yerli filmlerin en basitleri, bu 
filmlerde soyunan seks yıldızı müsvetteleri, göbekç!-
ler, gazino reklâmcılığı gövde gösterisi yapmaktadır
lar son günlerde Bu kalitesizlik, bu zevksizlik genç
leri daha da bu işlerden tiksindirdiği gibi, bunları 
görenin, bunların çalıştığı yere gidip açık saçık gör
mekten de eğitim bakımından sakatlıklar doğurduğu
nu belirtmek isterim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İdareyi ele aldı
nız. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!, müdahale etmeyin 
efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Hele çağ dı
şı eğitini ve kültür yayınları, açık cturunı tekniğine-, 
adabına, konuşma kurallarına ters düşen, uymayan 
açık oturum âlemleri, bir yüzkarası gibi sırıtmakta
dır. Bunun röportaj nıı, anket mi, sempozyum mu, 
panel mi ayırtamıyorsunuz. İhtisasa dayanan bu işle
rin bu şekilde ortaya dökülmesi; programsız, plansız, 
bilgisiz insanlara yaptırılmasının anlamı nedir? TRT 
yi milletin gözünden bu kadar düşürmeye ne hakla
rı vardır? 

Yetersiz spikerler dikkati çekmektedir. Fizikî bo
zuklukları bir tarafa bırakınız, kıyafet uygunsuzluk
larım da unutalım; ama Türkçe kurallarından haber
siz, ses tonu bozuk, kelimelerde vurgu ve uyum nok
sanlığı çok cümle kuruluşları bozuk, anlatım ve üs
lup bozuklukları bu görevlilerde tonu iîe mevcut. Ba 
TRT de yıllardır yetiştirilmiş insanlar nerededir ki, 
bu insanlar getirilmiştir? Doğru dürüst Türkçe ko
nuşmayı bilmeyen spikerlerle neden bu milletin zev
ki kaçırılıyor ve güzeî Türkçemiz esaslarına göre su
nulmuyor? Seyircide, dinleyicide zevk bırakmamak
tadır radyo ve televizyonun bu durumu. 

! Radyonıa: üç dalga üzerinden yayın yaptığını 
l görüyorsunuz. Bunun bir programa bağlanması lâ-
j zım. Belli saatte açınız ya iki ya da üç dalga da aynı 

miiziğ? çalıyor. Nedense bir türlü ~ müzik kültürümü-
j zü geliştirici çalışma içine girememişiz. Girememişiz 
s çünkü daha önceden bu işte zevkle çakşan yeterli in

sanların araştırmaları bile rafa kaldırılmış. Çeşitli ha
zırlıklar depolara atılmış ye bugün tekrar yeni bir 

' hazırlık yayacak kalitede insanların olmayışı da Tür-
i kiye'de TRT alanındaki ilerlememizi müzikte, eğitim

de, küîtürdt ve çeşitli çalışmalarımızda maalesef ge
ride bırakmıştır. Bunun yanında, TRT kalkar bir de 
yasa dsşı tayinlerle gelen insanlar tarafsızlığı kaybe
decek şekilde ortaya çıkar, kendi kendine yeni icat
lar yapar, ille de kentli siyasî düşüncesi yönünde olan 
bir partinin yahut da kişilerin konuşmalarını tekrar 
tekrar geni-? çapta vererek; olanaksız ortamlar yara
tırsa, böylece bu millete de, TRT nin tümüne de ve 
Türkiye'nin gelişimine de, bugünkü ortamda ihtiyaç 
dayd&ğımıuz huzura da zarar verir. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 
Sayın üyeler... 
MUSTAFA DELİVELl (Hatay) — Sayın Baş

kan, bir ricanı var, dinlerseniz memnun olurum. Bea 
de Sayın Öztürk gibi bu durumdan... 

BAŞKAN — Efendim, çok özür dilerim, istirham 
ederim efendim. Gündem dişi konuşmalarla ilgili gö
rüşme açmak imkânımız yoktur efendim. Müsaade 
buyurun efendim. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Bitaraf olma
ya;: TRT nin bu durumu hakkında gündem dışı bir 
tartışma yapalım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, çok rica 
ediyorum. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Hayır görüş
me değil, bunun önüne geçmezseniz asgarî onun ka
dar bizleri de rahatsız eder. 

BAŞKAN — Efendim, müzakere açmak imkânı
mız yoktur sayın üye. Söz istersiniz, siz de konuşur
sunuz efendim. 

2. — Bakanlar Kurulunun istifa ettiğine ve yeni 
Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya kadar mevcut 
Bakanlar- Kurulunun göreve devamının rica edildiği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3j1061) 

BAŞKAN • — Sayın üyeler, gündemin sunuşlar 
kısmına başlıyoruz. İki tene Cumhurbaşkanlığı tez
keresi vardır, okunup bilgilerinize sunulacaktır. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 3 Temmuz 1977 gün ve 1/1-

0617 sayılı yazısı. 
Bakanlar Kurulunun istifa ettiği, ilgi yazı ile bil

dirilmiş ve ba istifa kabul edilmiştir. 
Yeni Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya kadar, 

mevcut Bakanlar Kurulunun göreve devamının rica 
edildiğini bilgilerine arz ederim. 

Fahri S. Koruiürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için 

A. P. Genel Başkam ve İsparta Milletvekili Süleyman 
Demird'in görevlendirildiğine dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi. (3; 1062) 

BAŞKAN — Diğer sunuşu okutuyorum. 

CunıIîUîiyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 3 Temmuz İ977 gün ve 4/670 sayılı yazımız. 
lig; yazı İle istifası bildirilmiş olan Bakanlar Ku

rulunun yeniden teşkili için, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının. 102 aci maddesi uyarınca, Adalet Par
tisi Genel Başkamı ve İsparta Milletvekili Sayın Sü
leyman Demirel'i görevlendirdim. 

Seçilecek bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, 
Bakanlar Kurulu lisiesisin ayrıca gönderileceğini bil
ginize arz edenıvs. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

(A. F. sıralarından alkımlar) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

— Savın zlerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/1063) 

BAŞKAN — Efendini, bir Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunu
lacaktır. 

Geneî Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üye

lerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sa
yılmaları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık 
Divanının 29 . 6 . 1977 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Kayalar' 
m, hastalığına binaen 23 „ 6 . 1977 tarihinden itiba
ren 15 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Çankırı Üyesi Gürhan Tit-
rek'in, mazeretine binaen 27 . 6 . 1977 tarihinden 
itibaren 15 gün. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Sayın Şeref Kayalar'm, hastalığına binaen 23 Haziran 
1977 tarihinden itibaren 15 gün süre ile izinli sayıl
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Çankırı Üyesi Sayın Gürhan 
Titrek'in, mazeretine binaen 27 Haziran 1977 tarihin
den itibaren 15 gün süre ile izinli sayılmasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. — Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve 
nedenlerini hazırlayanlar ile olayların devamının ön
lenmesi hakkında kundan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin 23 Ha
ziran 1977 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılma
sına dair tezkeresi. (3/1062, 10/40) 

BAŞKAN — Bir araştırma komisyonu tezkeresi 
vardır, okutup oylarınıza sunulacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Toplumu etkileyen şiddet olaylarının kökenlerini 

ve nedenlerini araştırmakla görevli Komisyonumuz, 
görevini süresi içinde tamamlayamamıştır. 

Çalışmalarımızı bitirmek ve raporumuzu yazmak 
üzere 23 Haziran 1977 tarihinden geçerli olmak üze
re iki ayhk süre verilmesi hususunda delâletlerini say
gı ile rica ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı Y. 
Sözcü 

Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Toplumu etkileyen şiddet olayları
nın kökenlerini ve nedenlerini araştırmakla görevli 
Komisyonun çalışma süresinin 23 Haziran 1977 tari
hinden geçerli olmak üzere iki ay süre ile uzatılması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Başkanlık Divanında açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler? gündemin birinci mad
desinde «Başkanlık Divanının açık bulunan üyelikleri 
için seçim» maddesi var ise de, Adalet Partisi Grupu 
kendi kontenjanlarına isabet eden yerler için Başkan
lığımıza henüz aday bildirmediğinden bu konuda bir 

| seçim yapamıyoruz. 
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7. — Komisyonlara üye seçimi. 
BAŞKAN — Gündemin ikinci maddesinde Ko

misyonlara üye seçimi vardır. Komisyonlara yine Sa
yın Adalet Partisi Grupu şu an için adaylarını bildir
memiştir. Bunun dışındaki gruplar aday bildirmişler
dir. Yalnız grup kuramayan sayın üyelerce adaylar 
bildirilmiştir. Bu seçimler gizli oyla yapılacaktır. Grup 
kuramayan üyelerden aday tespit edeceğiz efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan se
çimlerle ilgili maruzatım var, izin verirseniz bir iki 
cümle ile buradan arz edeyim. 

BAŞKAN — Seçimlerin usulüyle mi ilgili efen
dim? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Rendeci. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
komisyonlar iki sene süre ile seçilmiştir. Komisiyonla-
rın tamamını değiştirmeye îçtüzğe göre Genel Kuru
lun dahi yetkisi yoktur. Komisyonlardaki seçilemeyen 
arkadaşlar ve istifa eden arkadaşların yerine, oran
lar da nazarı itibare alınmak kaydıyle; ancak tamam
lama yapılabilir. Komisyonların tamamım değiştirme 
kararı İçtüzüğe aykırıdır, Anayasaya aykırıdır, seçim 
yapılamaz. Seçimler yapılsa bile komisyonlarda vazi
fe taksimi yapılamaz ve çalışamazlar. Bu cihetin Tü
züğe aykırı olduğunu huzurlannszda ifade ediyorum, 
zabıtlara tescil ediyorum, yanlış bir tutumun içinde ol
duğunuzu ifade ediyorum, Cumhuriyet Senatosu 
Umumî Heyetini de bu usulsüzlük neticesinde yan
lış bir yola götürdüğünüz kanaatimi ifade ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Rendeci. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. 
Sayın üyeler; yüksek malumları olduğu veçhile, 

5 Haziran 1977 tarihinde yapılan seçimlerden sonra 
Cumhuriyet Senatosunda grupların güçleri ve s'yati 
partilerin oranlan değişmesi hasebiyle Danışma Ku
rulumuz toplanmış ve Damşma Kurulunda mesele te
zekkür edilmiş, bir karara vanlmış, komisyonlarda
ki siyasî parti grupları, diğer grupları ve grup kura
mayan üyelerin kontenjanları tespit edilmiş, Danışma 
Kurulu karan Yüce Genel Kurula arz edilmiş, bura
da görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh, komisyonlan da kapsayan o Danış
ma Kuurlu karan (Kî, burada kabul edilmiştir) dı
şında bu konuda herhangi bir şekilde müzakere aç
mak şu anda bizim için mümkün değildir. Bugün 
komisyonlara seçim yapılır, Zaten Sayın Adalet Par

tisi Grupunun Anayasa Mahkemesine müracaatları 
içerisinde bu işin de halledilmesini mümkün kılacak 
bazı itirazları da vard»r. Yine 1 Kasandan evvel Da
nışma Kurulumuz toplanır. Dansşaıa Kurulunun top
lantısında sayın gruplar görüşlerini açıklarlar, orada 
bir karar alınır. Bu sürenin tespiti ancak o zaman 
mümkündür. Bunun dışında bir uygulama yapmamı
zın imkânı yoktur. 

Sayın Atmaca, ilâve edilecek bir şeyiniz var mı 
efendim?. 

HÜSEYİN ATMACA (Dcnlili) — Sayın Başkan, 
sizin söylediklerinize tamamen katılıyoruz. Sizin söy
lediklerinize ilâveten şunu belirteyim: 

5 Haziran seçimlerinden sonra kuvvet oranlarının 
değişmesi suretiyle k'cm;syon oranlarında da haliyle 
Anayasa ve İçtüzük gereğince değişiklikler meydana 
geldi. Bunların açık yerlerle veya istifalarla dengeye 
getirilmesi olanağı olmadîğı itin, Danışma Kurulu bu 
gerekçelerle yeni cetvel hazırlamış ve seçim kararı 
vermiş ve Genel Kurlun da yüce tasvibine sunulmuş
tur. Bu bakımdan seçimlerin yapılması gerekir. 

BAŞKAN — Saym üyeler., seçimlere geçiyoruz...-

ÖMER UCUZYL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bir hususu açıkhğa kavuşturanı . 

Saym Atmaca, Danışma Kurulu dağıtım cetvelin
de;! bahsettiler. Bn 'rasasia Danışma Kurulu karan 
mevcut değildir efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Saym üyeler; bu hususta Danışma 

Kumla karan mevcuttur. 14 Haziran 1977 tarihli 54 
ncü Birleşimin tutanakla nrn tetkik buyurduğunuzda, 
(Hem ham tutanaklar, hem matbu takmakları tetkik 
buyurduğunuzda) buırda siyasî parti gnmlarma, di
ğer gruplara ve grim ÎM^araayan saym üyelere seçim
lerden önce ve sonra isabet eden komisyon üyelîklc-
riyle ilgili dökümler mevcuttur. Biz buna a:örc Ge
nel Kımrlun onayşndan geçen D a n a n a Karnin ka
rarma göre seçimleri yapacağı/. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Başkan, 
Damşma Kurukı karan mevcut değil. 

BAŞKAN — Efendini, b:mrm burada münakaşası
nı yapmak durumunda değiliz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, olma
yan bir şeyin oylamamı yapılamaz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, ben sizi 
kanıtlayayım; bir saniye müsaade buyuran efendim. 

«Cumhuriyet Senatosu Damşma Kurulu Kararı» 
Efendim, 54 ncü Birleşime ait kıtanağm 465 n d 

sayfasını okursanız Cumhuriyet Senntoriu Ranrşrna 
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Kurulu karan olarak Yüce Genel Kurula sunulmuş
tur ve burada bu karar kabul edilmiştir. Bunun içe
risinde de komisyonlarla ilgili taksimata ait oran cet
veli mevcuttur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, bu, 
Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği önergedir. Bu 
önerge buraya aynen intikal etmiştir. Danışma Kuru
lu karan mevcut değildir. 

BAŞKAN — Efendim, mevcuttur; bize göre mev
cuttur. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Saysn Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum izin verirseniz. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, oy
lamaya geçildi. 

BAŞKAN — Efendim, müsande buyurun. (C.H.P. 
sıralarından «Oylamaya geçildi» sesleri.) Efendim, 
müdahale etmeyin de ben halledeyim. 

Sayın Rendcei, zatıâlmiz, seçimlerin yapılamaya
cağının usulü haklımda bir i:ere söz aldınız. Seçim
lerin yapılamayacağını ve size göre nedenlerini açık
ladınız. Yani usuîümüz, bir üyeye birden fazla usul 
hakkında söz vermek imkânını bize tanımamaktadır. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Efendim, üç dört 
cümle ile ifade edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, bizce bu konu tartışıldı. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Usulün gerekçe

leri hakkında birkaç cümleye izin verin. 
BAŞKAN — Etendim, müzakere edilen, karara 

bağlanan konular hakkmda ben müzakere açamam. 
müsaade buyurun efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Halen bende-
niz, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu Başkanıyım; seçimlere gitmedim, vazifem 
de bitmedi. Umumî Heyete teklif ediyorum; hrni 
azletsinler, yerime seçim yapsınlar. 

BAŞKAN — Burada hiç bir üyenin diğerinden 
farklı durumu yoktur. Herhangi bir özel görüşme 
esnasında değiliz. Komisyon başkanlarının veya di
ğer üyelerin birbirinden farklı tufuınuan yoktur. Bir 
rapor görüşmüyoruz, bir bütçe görüşmüyoruz. Bina
enaleyh, aynı zamanda kabul edilmiş bir Danışma 
Kurulu kararı vardır ve Yüce Senatoca kabul edi
len bir konu hakkında tekrar müzakere açılması 
usule de uygun değildir. Başkanlıkda bu konuda 
başka kimseye söz vermek niyetinde değildir efen
dim. 

Müsaade buyurun, ikmal edelim efendim. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan. 

ben, Anayasa Komisyonu Başkanıyım, Azledilme-
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| dim, istifa etmedim, seçime de gitmedim; benim ye
rime nasıl seçim yapılacak? Seçim yapılamaz,. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun arka
daşlar. 

Sayın Rendeci; burada bu Yüce Genel Kurul bir 
Danışma Kurulu karan kabul ettikten sonra Sayın 
Senato Başkanımız; o zamanki Başkanımız bir be
yanda bulundular bu kürsüden: «Bu Yüce Genel 
Kurulun kararından sonra artık, benim ve Divanda
ki diğer bütün arkadaşlarınım görevleri bitmiştir. Bi
naenaleyh, bundan sonra Y7üce Senato geçici başkan 
tarafından yürütülecektir.» şeklindeki beyanları bu 

i 
i zabıtlardadır. Buna göre, Yüce Genel Kurulun ka-
ı rarma o zamanki Başkanımız sayın Anbunın çok 

büyük bir saygı göstererek gerekli işlemleri yapmış
lardır ve Senatonun normal çalışmasına imkân ha
zırlamışlardır. O karar muvacehesinde artık, hiç bir 

j komisyonun başkanldt divanının görevlerinin devam 
ettiği şeklinde bir mütalaa ile seçimleri erteleyenle
yiz. Tartışılan, üzerinde karara varılan konular hak
kmda müzakere açmaya usul ve esasta hiç bir şey 

j müsait değildir. 
Seçimlere geçiyoruz efendim. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Şahsî kanaati-

| niz,. 
BAŞKAN — Efendim, kimseye söz vermiyorum. 

S Sayın üyeler, şimdi teker teker grup kuramayan 
! ürelerden ad av istivorum. 
i 
j Anayasa ve Adalet Komisyonu için grup kura-
' mayan sayın üyelerden aday istiyoruz efendim. 

. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Bansşma Kuru

lu karan yoktur, Cumhuriyet Halk Partisinin verdi-
1 ğ> önerge varda1. Bu önergeye göre seçim yapıla-
; niEZ, Bu nedenle seçimlere katılmıyoruz.,. 

(€. H, P. sıralarından gürültüler) 
| BAŞKAN — Efendim lütfen müdahale etmeyin. 
j Sayın Rendeci, tutanak elimde; 54 ncü Birleşimin 
i tutanağın'. tetkik buyurursanız.. Matbudur efendim.. 
ı 
( REFET RENDECİ (Samsun) — Cumhuriyet 
j Halk Partisinin verdiği önerge dağıtımı cetveli de-
| ğiîdir. (C. H, P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin. 
Sayın Rendeci.. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Danışma Ku-

• ruhi karan alınmamıştır. 
| BAŞKAN — Saym Rendeci, beyefendi,, İstirham 
| edeıim.. Sinirlenmeyin, rica ediyorum. Elimde tuta-
I 
i nak var efendim. Burada tutanak. Bu tutanağı ben-
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deniz bastırmadım. (C. H. P. sıralarından gürültüler, 
«Cevap vermeyin Sayın Başkan» sesleri,) 

Efendim, buyurun, seçimlere geçtiğimi iîân et
tim. 

(C. H. P. sıralarından «Sayın Ali Oğuz» sesleri.) 
BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu için 

Sayın Ali Oğuz, grup kuramayan üyeler için aday 
gösterilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İnceleme Ko
misyonu için grup kuramayan sayın üyelerden aday 
istiyoruz.. (M. S. P. sıralarından «Ahmet Remzi Ha
tip» sesleri) 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu için Saym Ahmet Remzi Hatip. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar-İskân Komisyo
nu için grup kuramayan sayın üyelerden aday rica 
ediyorum.. (C. H. P. sıralarından «İsmail İlhan» 
sesleri.) 

Sayın İsmail İlhan. 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu için 

aday rica ediyorum.. (C. H. P. sıralarından «Süley
man Ergin», «Orhan Öztrak» sesleri) 

İki aday var efendim; Sayın Orhan Ötrak ve 
Sayın Süleyman Ergin Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonuna aday gösterilmiştir efendim. 

İçişleri Komisyonuna.. (C. H. P. sıralarından 
«Orhan Öztrak» sesleri) 

Saym Orhan Öztrak, İçişleri Komisyonu için 
adaydır. 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu; Maliye, Ener
ji, Ticaret ve Sanayi, Gümrük ve Tekel.. (C. H. P. 
sıralarından «Ferid Melen» sesleri.) 

Sayın Melen. 
Millî Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Ko

misyonu.. (C. H. P. sıralarından «Sami Turan, Lûifi 
Doğan, Fethi Çelikbaş» sesleri) 

Sayın Sami Turan, bir; Sayın Lûtfi Doğan, iki; 
Sayın Fethi Çelikbaş, üç. 

Millî Savunma Komisyonu için efendim. (C. H. P. 
sıralarından «Mehmet Bilgin» sesleri) 

Sayın Mehmet Bilgin. Başka aday var mı efen
dim?.. Yok. 

Tarım, Orman, Köy İşleri Komisyonu.. (C. H. P. 
sıralarından «Fethi Çelikbaş» sesleri) 

Saym Fethi Çelikbaş. 
Sosyal İşler Komisyonu; Sağlık, Çalışma, Sosyal 

Güvenlik.. (C. H. P. sıralarından «Sami Turan» ses
leri). 

Sami Turan. Başka var mı efendim?.. Yok. 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu.* 

(C. H. P. sıralarından «Mehmet Bilgin» sesleri) 
Sayın Mehmet Bilgin. 
Dilekçe Karma Komisyonu?.. 
Yalnız, Dilekçe Karma Komisyonuna üye olan 

saym üyelerimiz başka yere üye olamadıkları husu
sunu gözönünde bulundurarak.. (M. S. P. sıraların
dan «Osman Albayrak» sesleri) 

Osman Albayrak. 
Efendim, bu suretle grup kuramayan sayın üye

ler tarafından da adaylar gösterilmiştir, adaylar ta
mamdır. 

Üç tane sayım-döküm komisyonu kuracağız. Şim
di onlan tespit etiyoruz efendim. 

İlk seçeceğimiz sayım-döküm komisyonu Anayasa 
ve adalet, Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar İskân, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma; 

İkinci sayım döküm komisyonu İçişleri, Malî ve 
İktisadî İşler, Millî Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kül
tür, Millî Savunma Komisyonu; 

Üçüncü sayım döküm komisyonu ise Tarım, Or
man, Köy İşleri; Sosyal İşler; Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Karma Komisyonu ve Dilekçe Karma Komis
yonları için görevlidirler. 

Sayım döküm komisyonunun teşkili için ad çeki
yorum: 

Sayın Raif Erfş?.. Yoklar. 
Sayın Ragıp Üner?.. Yoklar. 
Sayın Haydar Tunçkanat?.. Buradalar. 
Saym Ali Oğuz?.. Buradalar. 
Saym Orhan Öztrak?.. Yoklar. 
Sayın Cahit Dalokay?.. Yoklar. 
Sayın Hikmet Savaş?.. Buradalar. 

İkinci sayım döküm komisyonu için ad çekiyo
rum: 

Sayın Şebib Karamuîlaoğlu?.. Buradalar. 
Saym Sami Küçük?.. Buradalar. 

Sayın Ahmet İhsan Birincioğîu?.. Yoklar. 
Saym Metin Taş?.. Yoklar. 
Sayın İnan?.. Yoklar. 
Saym Üçok?.. Buradalar. 
Üçüncü sayım döküm komisyonu için ad çeki

yorum: 
Sayın Erdoğan Bakkalbaşı?.. Buradalar. 
Saym Muhsin Batur?. Yoklar. 
Sayın Kâmran Erkmenoğlu?. Yoklar. 
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Sayın Cizrelioğlu?.. Yoklar. 
Sayın Hayrettin Erkmen?.. Yoklar. 

Sayın Uğur Alacakaptan?.. Buradalar. 
Sayın Süleyman Efe?.. Buradalar. 

II. — YOKLAMA 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, salonda şu anda çoğunluk 
yuktur. Bu bürokratik bir işlemdir. Burada işlemi 
daha fazla devam ettirirseniz zarf kâğıt harcamak
tan başka bir netice hâsıl olmaz. İzin verirseniz bu
nu erteleyelim. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çelebi, 
tabiî Üye Mucip Ataklı, Tabiî Üye Haydar Tunçka-
nat, Tabiî Üye Sami Küçük. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sabahattin Özbek, Tabiî Üye Sezai O'kan ayağa 
kalkarak yoklama isteminde bulundular) 

BAŞKAN — Efendim, sayım döküm kurulları 
tespit edildi. Ancak, beş sayın üye bizzat ayağa kal
karak teklifte bulunmuşlardır. Onun için yoklama 
yapılacaktır. Yoklama isteyen sayın üyelerimiz şun
lardır: 

Sayın Mucip Ataklı, Sayın Haydar Tunçkanatj 
Sayın Sami Küçük, Sayın Sabahattin Özbek, Sayın 
Sezai O'kan ve Sayın Hüsamettin Çelebi olmak üze
re altı sayın üyedir. 

Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Altı sayın üye tarafından yoklama istenmiş ve 

yapılan yoklama sonunda Genel Kurulumuzda 70 
sayın üyenin bulunduğu saptanmıştır. 

Muayyen bir süre sonra çoğunluğun temin edi
leceği kanaati Başkanlık Divanına gelmediğinden 
7 Temmuz 1977 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.50 

t>9<i 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

60 NCI BİRLEŞİM 

5 . 7 . 1977 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
L — Başkanlık Divanında açık bulunan üyeliklere 

seçim. 
2. — Komisyonlara üye seçimi. 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 

KARARLAŞTIRILAN 
İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK 

KARARI VERİLEN 
İŞLER 

B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK 

İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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