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İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Kasım Gü-
lek; Kuzey Atlantik Assamblesindeki görüşme
lerden edindiği intibalar, üniversitelerde ve 
New - York Dış münasebetler Konseyinde ver
diği konferanslar hakkında izahlarda bulun
du. 

İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan; Cumhuri
yet Senatosu komisyonları çalışmalarının tat
min edici olmadığını, teklif ve tasarıların gö
rüşme sürelerinin bitimine çok az vakit kaldı
ğı zamanlarda Genel Kurula sevk edildiği ci
hetle îâyıkL ile tetkikine imkân bulunamadığı
nı ifade etti ve bu konuşma Başkan tarafından 
cevaplandı. 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren kanun teklifini görüş
mek üzere, teklifin havale olunduğu komisyon
lardan üçer üye alınmak suretiyle bir geçici ko
misyon kurulmasına dair Ticaret Bakanı Gür
han Titrek'in önergesi okundu ve kabul olun
du. 

tiler Bankası ve banka tarafından kurulan 
Simel Şirketinin sorumlu kişileri hakkında ku
rulan Araştırma Komisyonunun Başkanlık Di
vanının teşkil olunduğuna dair tezkere okundu, 
bilgi edinildi. 

21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay 
Kanununda değişiklik yapılması ve bu kanuna 
geçici üç madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifini görüşmek üzere, teklifin havale edil
diği komisyonlardan üçer üyenin iştiraki ile bir 
geçici komisyon kurulmasına dair Bütçe ve 
Plân Komisyonu Başkanı Yiğit Köker'in öner
gesi okundu ve kabul olundu. 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hiz
metleri Tazminat Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair" kanun tasarısının ikin
ci maddesi üzerindeki görüşmeler sırasında ta
san komisyonca geri alındı. Bilâhara tadilen 

gelen tasarı üzerinde görüşmelere devam oluna
rak, verilen önergeler uyarınca, Millet Meclisi
nin metni aynen kabul edilmek suretiyle tasarı 
kanunlaştı. 

Maraş Üyesi Hilmi Soydan'm 529, 
Erzurum Üyesi Osman Alihocagil'in 531 sa

yılı sorularının görüşülmesi ilgili bakanlardan 

istanbul Üyesi Ekrem Özden'in 535, 
Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin 543, 
Balkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın 545, 
Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün 540 sayılı 

sorularının görüşülmesi, soru sahiplerinin vs il
gili Bakanların hazır bulunmamaları sebebiyle, 
gelecek soru gününe bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyssi Na-
hit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümlelerinin 
kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat! abın m va 
(A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü bendbriyle 
(B) fıkrasının değiştirilmesi hakkında İçtüzük 
teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 56, 59, 
60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair İçtüzük teklifi, Başkanın 
şahsı ile ilgili olduğundan gelecek birleşime 
bırakıldı. 

Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi görüşüldü ve 
komisyonun, teklifin reddini tazammun eden 
raporu kabul edildi. 

30 Nisan 1970 Perşembe günü saıt 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,28 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Ba^kanvekili Denizli 

Mehmet tfnaldı Hüseyin Atmaca 
Kâtip 

Kayseri 
Sami Turan 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

B-ifat Öztürkçine'nin, İstanbul nâzım plânları
na dair sözlü soru önergesi, İmar ve İskân Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/550) 

SORULAR 
Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyssi Hü
seyin Öztürk'ün, öğretmen maaşlarına dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 

(7/668) 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri'nin, Gaziantep çift çişine veri
len kredilere dair yazılı soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/667) 

S. — Cumhuriyet Senatosu 'Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri'nin, Gaziantep şehrinin su sı
kıntısına dair yazılı soru önergesi, Enerji ve 
Tabu Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/663) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Hikmet îşmen'in, S'Jlvan İlçesinde yapılan silâh 
aranmasının sebeplerine dair yazılı soru öner
gesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/669) ""* 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atımca'nın, basın ve haber alma hürriye
tini sağlayıcı tedbirlerin alınmasına dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 930 sayılı Tasarruf Bonoları İhracı 

hakkındaki Kanunun geçici 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi 1/199; Cumhuriyet Senatosu 1/1096) 
(Bütçe ve Plân Komisyonuna) (Müddet : 40 
gün) 

2. — Madenî ufaklık ve hâtıra para bastı
rılması hakkında kamın î-asarranm Millet Mec
lisince kabul olunan metni ( Millet Meclisi 
1/43; Cumhuriyet Senatosu 1/1037) (M^İ ve 
İktisadi işler ve Bü-çe ve F l ' n ksmiıyorJa?!-
na) (Müddet : 15 er gün) 

3. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkep Kv:r\ı-
luş ve Görevleri hakkında 2237 sayılı Kanu
nun 4, 5 ve 8 ncı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanım tasarısının Millet M^eleeit^e 
kabul olunan me^ni (Millet Mceliei İ /205: 

Cumhuriyet Senatosu 1/1098) (Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müddet 
: 25 er gün) 

4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve 
Teşkilâtı hakkındaki Kanunun bası maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir fıkra 
ve ek maddelerle geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (Millet Meclisi 1/2-38; Cum
huriyet Senatosu 1/1099) (Malî ve iktisadi işler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müddet : 
15 er gün) 

Teklif 
5. — 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 

maddelerinin değiştirilme.sine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 2/229; Cumhuriyet Senatosu 
2/297) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) (Müd
det : 2 ay) 

BıEİiTCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baekanvekili : Mehmet ünaldı. 

KÂTİPLER Hüseyin Atmaca (Denizli), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAM — 64 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıhee.khr. 
(Yoklama yapıldı.) 

[ BAŞKAN — Yeter sayı vardır. Müzakere-
i lere başlıyoruz. 

— 833 — 
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4. - • DEMEÇLER 1 

1. — Malatya Üyesi Ilamdi Özer'in; mem- . 
leketin iki kampa bölündüğüne, bunu bâzı 
parlamenterlerin ele desteklediğine ve bu duru
ma Parlamentonun seyirci kcdamıyacağrna dair 
demeci. 

BAŞKAN — Anayasanın tanıdığı hakkı 
anarşiyi tahrikle kullanan parlömenterierin 
tutumları hakkında, Malatya Senatörü Sayın 
Özer gündem dışı söz talebediyor. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben de 
istemiştim, efendim. 

BAŞKAN — Var efendim. 02er sizden önce 
istedi. 

Buyurun Sayın özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Saym Başkan, 

sayın senatörler; bugünkü konuşacağım hu
sus, bugüne mahsus değil, yıllardan beri de- I 
vam etmekte olan ve millî bünyeyi tahribeden j 
anarşi hareketleri içindir. Bunu tekrar hu- j 
zurunuzda arz edeceğim. j 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde iki j 
'kamp, iki ideolojik din halinde ayrılmış ve 
'bunlar sağlı sollu ideolojik mezhepler halinde I 
parçalanmış, şimdi birbirlerini yemektedirler. 
Bunlara bâzı parlömenterlerimi.dn yardım et
mekte olduklarını, tahrik etmekte olduklarını 
hissetmekte idik. Fakat bâzılarını gözümüzde 
de görmüş ve müşahade etmiş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, milletimizin maddi 
ve mânevi cephesi, iki 3 -̂andan taarruza mâ
ruz bırakılmış ve âdeta milletimiz bir hezi
metin arifesine gelmiş bulunmaktadır. Buna 
yasama organları olarak gayet serinkanlılıkla 
seyirci kalmaktayız. Demokrasi rejimine yapı
lan saldırıyı serinkanlılıkla seyretmek, dikta
ya davetiye göndermek ve düşman istilâsına 
kucak açmak demektir. Bazı parlamenterlerimiz, 
Anayasanın kendilerine tanıdığı hakkı şu kürsü
de değil de, sokakların kaldırımları üzerinde 
anarşiyi tahrik etmek ve onu tertiplemek için 
kendilerine bir yetki ve görev olarak kabullen
mişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, anarşi bataklığında 
gün aramaya kalkışanlar ellerinin âteşle yandı
ğını bir gün hissedeceklerdir, ama o zaman 
bütün memleket yanmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, anarşiden medet 
umulmamalıdır. Çünkü o 'bu Devlet binamızı 

"E SÖYLEVLER 

temelinden yok eder, hepimiz bu çatının altın
da ka l ım. 

Ateşle oynamak. Arkadaşlar, bu millet bu 
oyunun sonunda gelen nice nice oyunları hisset
mektedir. «Karaman'ın koyunu, sonra çıkar 
oyunu» bu atasözü milletin ihtiyatlı hareket et
mesini, 7 den 70 e kadar bilinçli olarak hâdi
selere dikkatle bakmasını âmirdir. Karaman 
dediğim zaman Sayın Suphi Karaman kardeşi
mizin de bundan bir, iki gün evvel, şöyle İbir 
bildiride ismini görünce hayretler içinde kal
dım : «29 Nisana çağın - Konuşmacılar : Başta 
ilhan Selçuk, ondan sonra Suphi Karaman -
«Tabiî Senatör» (Ortalardan «Ne olacak?» se
si) Evet arkadaşlar, ne olacağını arz edeceğim, 
«ne olacak» diye buna acele etmemek lâzım. 

MEHMET HAZER (Kars) — Saym Başkan, 
gündem dışı sözler böyle safsataları bir araya 
getirerek yapılan konuşmalar mı, yoksa mü
cerret.... 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun efen
dim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Kaç defadır 
bu arkadaşımız hep (böyle yapıyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, fikrinin so
nunu almadan ben karar veremem. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bu safsatala
rı mı dinliyeceğiz? 

BAŞKAN — Müsaade edin, eğer burada 
Başkan varsa, Başkana bırakın o vazifeyi. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Beye
fendi, siz safsatayı, bir yafta olarak boynunu
za takıyorsunuz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Hah, işte böy
le saçmalıklar... 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Evet... 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın özer, dışar
dan müdahaleyi davet edecek şekilde konuş
mayın, istirham ederim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, burada Amerikan emperyalizmi
ne ve yerli ortaklarına karşı tek bir yumruk 
halinde birleşelim denilmektedir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Bravo, doğru. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bu doğruyu 
1946 dan heri neden kabul etmedik de, hayret 
ediyorum, şimdi doğru diyoruz, burada bir 

— 834 — 
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NATO vardır bunun anlamında. Bu NATO yu 
C. H. P. Sayın Genel Başkanı bugün dahi ka-
'bul 'etmektedir. Bunu Güven Partisi kabul et
mektedir... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bununla alâ
kası yok, NATO'ya muhalif olan kimse yok
tur. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun, efen
dim... 

SIRRI ATALAY (Kars) — NATO'yu bile 
anlıyamamışsm. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Millî Birlik 
Grupu da NATO'ya ve CENTO'ya bağlı oldu
ğunu ilân etmişlerdir. Ama... 

BAŞKAN — Yani demek istiyor ki, bütün 
gruplar NATO'yu kabul ediyor. Müsaade bu
yurun, lâfının sonunu getirsin. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Eğer bunu ka
bul etmiyorsanız, kabul edilmiyorsa; yine bu
raya gelir bu kürsüye, kabul eden veya efemi-
yenler belli olur. Şimdi şurada konuşan sayın 
C. H. P. li arkadaşlarımız da o zaman kabul et
miyorum, der de biz de görürüz, duyarız. 

SAFFET URAL (Bursa) — Ne var yani kor
kutuyor musun? Ne oluyor? 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Hayır korku 
değil de.... 

BAŞKAN — Sayın özer, Sayın özer... Sayın 
özer karşılıklı konuşmaya vesile teşkil etme
yin rica ediyorum. 

Sayın Ural, istirham ediyorum, sükûneti 
bozmayınız, dinleyiniz. Siz konuşurken de baş
kası böyle yaparsa o zaman bize müdahale hak
kı kalmaz. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, ben şahsan Millî Birlik Grupu men
subu arkadaşlarıma bir tarizde bulunmuyorum. 
Şahsan Millî Birlik Grupundaki arkadaşlann 
hattâ hattâ çok zaman lüzumuna da kaaniim, 
çoğunluğuyla. Ama bunların içinde bir iki ta
nesi onların hepsini temsil edemez tahmin edi
yorum. Çünkü onlar da, Millî Birlik Grupu da 
ne bir... 

BAŞKAN — Sayın özer, Sayın özer, bir da
kika efendim, lütfen. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Tavsifini ta
mamlasın, sözünü kesmeyin. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, ben 
müdahale ediyorum, benim müdahaleme mü
saade edin. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî üye) — Tasnifini ta
mamlasın. 

BAŞKAN — Müsaade edin... Sayın özer is
tirham ediyorum, konuşmanızı şahıslandırma-
ym, müşahhas hale getirmeyin. Buyurun. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bu konuşmamda şunu arz etmek is
tiyorum. Parlömanterler sokakta değil, kürsü
de konuşurlar ve burada karar alırlar. Bunu 
söylerken muayyen bir grupu tezyif ettiğimi de 
zannetmeyiniz; bunu söylerken de hiçbir tesir 
altında kalmadığıma da emin olunuz. 

Sayın inönü, yine iki gün evvel bunu şu 
cümlesiyle beyan buyurmuşlardır : «Benim şi
kâyetim öğrencilerin içine politikacıların girip 
onları öğrenme dışı yollara sevk etmeleridir.» 

NEJAT SARLIOALI (Balıkesir) — O başka, 
sen anlıyamamışsın. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Ancak, ben 
şöyle biliyorum arkadaşlar; yarım asırlık bir 
tarihi olan 0. H. P. nin zihniyetini milliyetçi, 
hüsnüniyet sahibi olarak kabul ediyorum. Yal
nız bu zihniyet içinde bir çıban vardır, bir çı
ban çıkmıştır. Bunu şimdi göreceksiniz; gü
rültü koparacaklar, İnönü'nü değil, Ecevit çı
banıdır arkadaşlar. (C. H. P. sıralarından «A, 
aaa» sesleri) (Gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ama senin De
mire!'in... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Beyninde 
tümör var, bunun... (C. H. P. sıralarından, gü
rültüler). 

BAŞKAN — Sayın özer, Sayın özer... Mü
saade buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Süleyman Bey 
de âmme içinde kanser!.. (C. H. P. sıraların
dan, şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Bir dakika... Bağırın öyle ise, 
bir dakika müsaade edin, niye müsaade etmi
yorsunuz, ben müdahale ediyorum... (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) Şimdi Sayın özer, Sa
yın Özer... Siz burada siyasi (bir konuşma yap
mıyorsunuz. Yani siyasi konuşmadan kastım, 
bir parti grupu adına veya bir parti grupunun 
söylediği sözlere cevap veriyor durumunda de
ğilsiniz. Bu itibarla müdahaleyi celbedeoek ko
nuşmadan tevakki edin istirham ediyorum... 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sözünü geri 
alsın, çıban onun beyninde, sizin ve onun bey-
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ninde, kalbinde. Sözünü tavzih edecek... 
BAŞKAN — Ne dedi M, geri alsın canım... 

(C. H. P. sıralarından gürültüler). 
Muhterem arkadaşlar... 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sö

zünü geri alsın, çıban onun beyninde çıkmış, sö
zünü geri alsın... (C. H. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun söylüyorum 
işte... Söylüyorum... Sayın özer, Sayın özer... 
Şimdi Umumi Heyette bir gürültü çıkmasına 
sebebolacak konuşma yapmamanızı rica ettim, 
daha evvel. Şimdi bu »ayın üyeler, bu söyledi
ğiniz sözü bir hakaret telâkki ederek heyecan 
gösterdiler. Siz başında da sözünüzün dediniz 
ki, kimseyi kasdetmiyorum, hiçbir grupa bir ta
riz niyetim yok. Bu itibarla bu sözünüzle bir, 
her hangi bir suçlama veya isnat veya bir yan
lış anlamaya sebetbolacak bir husus varsa, bunu 
lütfen tashih buyurun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sözünü geri 
alsım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — A. P. içindekin
den bahsetsin... 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem Baş
kan, ben Sayın inönü'nün hakikaten son zaman
larda göstermiş olduğu tutumu... 

BAŞKAN — Şimdi efendim, şahıslandırma-
ym konuşmanızı... 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — inö
nü'yü ağzına almasın; tavzih etsin dediğini, o 
hâlâ inönü'den bahsediyor. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, ben mü
dahale ediyorum. Eğer siz idare edecekseniz 
buyurun siz idare edin. Müsaade edin ben mü
dahale ediyorum. (C. H. P. sıralarından, gürül
tüler). 

BAŞKAN — Sayın özer, istirham ediyorum 
tashilhatmızı yapın ve konuşmanızı müşahhas 
hale getirmeyin, aksi takdirde sözünüzü kesece
ğim, efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, parlömanter olaraktan sokaklarda 
anarşistlerin arasında yerimiz olmaması lâzım-
geliyor. Eğer bir fikrimiz varsa burada izah et
memiz icabedecek... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sözünü geri 
alsın. (0. H. P. sıralarından «Kimmiş bu parlö
manter bunu açıkça söylesin» sesleri). 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Çıban sözünü 
geri almazsa, A. P. nin içinde de kanser oldu
ğunu söyleriz. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın özer, lütfen sözü
nüzü tavzih edin efendim, gürültüye sebebolu-
yor. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Cüzzam daha 
tehlikelidir Sayın Sırrı Atalay. Cüzzam daha 
tehlikelidir. Sizde cüzzam var. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın özer lütfen efendim, sö
zünüzü tavzih edin ve sözünüzü bağlayın. Ben 
sayın Umumi Heyetin gürültülere sebebolacak 
bir konuşmaya sahne olmasını arzu etmiyorum. 
istirham ediyorum, sizden, bu girdiğimiz yol
dan yine aynı şekilde çıkalım. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Millî Birlik Grupu bir hakem 
olaraktan, bağımsız bir hakem olaraktan... 

NEJAT SARLIOALI (Balıkesir) — Ne 
Millî Birlik Grupu? Önce çıban sözünü geri 
alacaksın. (Gürültüler) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sözünü ge
ri al... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Beyefendi, Beyefendi, Sayın 
Sarlıcalı, Sayın öztürk, Sayın Barutçuoğlu bir 
dakika efendim, müsaade buyurun, sözünü bi
tirsin... 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sö
zünü geri al. Sözünü geri al. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Ben, geri ala
cağım sözü söylemem. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın 
özer, (Gürültüler) Müsaade buyurun efendim, 
şu hareketler Yüce Heyetinize pek uygun düş
müyor, istirham ediyorum, ben meseleyi... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Dayak 
yersin sonra, dikkat et. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, ben mesele
nin içinden çıkılması için uğraşıyorum. Siz ay
rıca müdahale ederseniz... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ölçülü 
konuşmaya mecbursun, burası Cumhuriyet Se
natosu kürsüsüdür. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Ta
raf tutuyorsunuz, evvelâ çıban başı sözünü tav
zih etsin; tashih etsin. Başka mevzua geçiyor 
efendim. 

BAŞKAN — Sözünü bitirsin eğer, (Gürül
tüler) Müdahale etmeyin rica ediyorum. 
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DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Baş

ka mevzua geçiyor. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin; yani beni 

başka şekilde hareket etmeye mecbur etmeyin. 
Yüksek Heyeti gürültüye boğmadan, Yüksek 
Heyete yakışır şekilde bir müzakere cereyan et
sin. 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Neymiş başka şekilde hareket etmek? 

BAŞKAN — İstirham ediyorum. Sayın Özer 
size defalarca konuşmanızı müşahhas hale ge
tirmemeniz için rica ettim, bir. 

ikincisi, arkadaşları hassasiyete sevk eden 
bir sözünüz oldu, bunu da tavzih ederek girdi
ğiniz gürültülü yoldan dikkatle çıkmanızı tav
siye ettim, istirham ediyorum, bu ricalarımıza 
uyunuz. Uymadığınız takdirde saded dışına çık
mış olduğunuz için sözünüzü kesmek mecburi
yetinde kalacağım, istirham ediyorum, bu rica
larımı yerine getiriniz» 

Buyurun efendim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Başkan, 

ben şurada bir durumun karşısında bulunuyo
rum. Bir taraftan aynı partinin hüsnüniyet ta
şıyan anarşiye karşı olan cephe alışı, bir taraf
tan onu tahrik edişi, bu beni şaşırtıyor. Beni 
değil bütün memleketi, milleti şaşırtıyor. Bunu 
öğrenmek istiyoruz. Parlamenterler eğer NATO 
dan memnun değilse gelsin burada teklifini 
yapsın. 

SAFFET URAL (Bursa) — Mecbur mu ya
hu? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ersü ağzınızda bir şey 
mi var, affedersiniz? Başkanlık ikaz ediliyor. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Anlamadım 
efendim? 

BAŞKAN — Ağzınızda bir şey mi var, diyo
rum Başkanlık ikaz ediliyor? 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — Sizin ağzınız
da var, benim ağzımda yok. (Sakız çiğniyor 
sesleri) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sakız çiğnenmez efendim, bu
nu mu söyletmek istiyorsunuz? Cumhuriyet 
Senatosunda sakız çiğnenmez. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — O sakız değil 
beyefendi... Meşgul olmayın, Başkanlık yapın 
şu anda. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sakız 
olduğunu nereden biliyorsunuz; münasebetsiz. 

BAŞKAN — Görüyorsunuz. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hem çiklet 

çiğniyor, hem de münasebetsiz diyorsun. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 

Sana mı düştü, senden ders alacak değiliz. 
MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Sözünü geri alsın, efendim. 
BAŞKAN — Sayın özer. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Yapı

lacak başka bir muamele yok mu? 
BAŞKAN — Sayın özer, lütfen siz dediğim 

hususu yerine getirin ve konuşmanızı bağla
yın. Lütfen efendim. 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, sözünü geri alsın, 

BAŞKAN — E,... rica ediyorum. Almazsa o 
zaman söyliyeceksiniz, efendim. (Gürültüler) 

SAFFET URAL (Bursa) — Geri alacak... 
BAŞKAN — Söyledim yani ikinci defa sizin 

söylemenize lüzum var mı Sayın özer, istirham 
ettiğim hususlara lütfen dikkat edin. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Başkan, 
şu halde iki sözümü de geri alıyorum. Birisi çı
ban oluşu, biri de hüsnüniyetli oluşlarını geri 
alıyorum; ikisini de efendim. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — ihti
yacımız yok senin tavsiyene. 

BAŞKAN — Peki teşekkür ederim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Tamamen... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, artık karşılık

lı konuşmayın, lütfen efendim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, bu memleket hepimizindir. Burada 
hiçbir Parlömanterin diğerinden daha vatanper
ver veyahut da daha az vatanperver olduğunu 
iddia etmiyorum. Ancak çok tehlikeli bir ortam 
içinde bulunuyoruz; birçok çeşitli Maocular bil
mem şu bu, Stalinciler filân çoğalmıştır ve bun
lar mütemadiyen tahrik edilmektedir... 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu Üye) — Ev
velâ hırsızlara bakalım. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, istirham 
ediyorum, müdahale etmeyin.. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Ve vurguncu
lar.... 

BAŞKAN — Sizi ilgilendiren bir husustan 
bahsetmiyor. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Akıl veriyor akıl. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, müdahale et
meyin buyurun efendim. 
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HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, sizden hâkim olmanızı değil, hakem 
olmanızı istirham ediyorum. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu Üye) — 
Aman hakemlik bizim bileceğimiz şey, onu sen
den ders alacak değiliz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın özer, Heyeti 
Umumiyeye hitabedin efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bu Anayasa hiç kimsenin fermanı de
ğildir, alabildiğine fermanı değildir.. Anayasa
nın hükümleri içinde kalacaksak, Anayasaya 
yalnız çıkarlarımız istikametinde bağlı kalmı-
yacağız. Anayasaya bağlı kalacağız. 

SAFFET URAL (Bursa) — Grupunda ko
nuş, grupunda. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Siz bu çatının 
altında değil, kendinizi daha dışarıda sanıyor
sanız... 

BAŞKAN — istirham ederim Sayın özer. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Grupumda da 

konuşurum ben, burada da konuşurum. Ancak 
hayret ettiğim bir nokta varsa, en ufak bir ta
hammülünüz yoktur, hepiniz sara tutmuş gibi 
bağırıyorsunuz. (Gürültüler) Hürmetler ede
rim. (C. H. P. sıralarından «sen saralısın» ses
leri) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sen saralı
sın, deli, tımarhane kaçkını... 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Senin baban... 
BAŞKAN — Sayın Salim Hazerdağlı... 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, efendim bu içtüzük tatbikatı ve gündem 
dışı konuşmalar hakkında, tüzük hükümlerinin 
tatbikindeki yanlışlıkları ifade etmek üzere söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Yanlış değil efendim, yanlış 
değil. 

Sayın Salim Hazerdağlı, Anadolu'da hüküm 
süren kuraklık konusunda görüşlerini arz et
mek ve Hükümeti uyarmak, ne gibi tedbirler 
alındığını öğrenmek ve temennilerde bulunmak 
üzere gündem dışı söz istemişlerdir. Buyurun 
Sayın Hazerdağlı. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın 
Başkan, efendim siz bir mütalâada bulunmakla 
mevcut bir haksızlığı veya bir yanlışlığı berta
raf edemezsiniz. Buna karar verecek olan Yük
sek Heyettir. Üyenin hakkı vardır, vazifesi var

dır. Bu hak ve vazifesini kullanmak için müra
caat edeceği vasıta tüzük ve kürsüdür. 

BAŞKAN — Peki, Sayın Hazerdağlı konuş
sun size usul hakkında söz vereceğim. 

2. — Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağlı'nın; 
1969 - 1970 devresinde yağmur ve karın çok az 
yağması ve ilkbaharın da yağışlı geçmemesi se
bebiyle Anadolu'nun, büyük bir kısmının kurak
lığa mâruz bulunduğuna ve derhal alınmasına 
başlanması gereken tedbirlere dair demeci. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; Anadolunun büyük 
kesiminde korkunç kuraklık başgöstermiştir. 
Yurdumuzda bu yıl açlığa, kıtlığa sebebolacak 
bir kuraklık hüküm sürmektedir. Bu akim hal 
karşısında Hükümetin sustuğunu gördüğüm 
için görüşlerimi arz etmek, temennilerde bulun
mak için huzurunuzu işgal ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Meteorolojiden al
dığım bilgilere göre 1969 u 1970 yılma bağlıyan 
Sonbahar, Kış ve İlkbahar aylarında Türkiye-
cle normal yağışların l/ö i kadar yağmamıştır. 
Genellikle AnadoTunun hayatı kar yağmasına 
bağlıdır. Geçirdiğimiz kış da hiç kar yağma
mıştır. ilkbahar aylarında sürekli yağmurlar 
yağar ve belki kuraklık nisbeten giderilir diye 
beklediğimiz halde, yağış ayları olan Mart ve 
Nisan aylarında büsbütün yağışsız kalmıştır. 
Üstelik ısı normalin üstüne çıkmak sureti ile 
toprağın kıştan aldığı rutubet de tebahhur ede
rek, toprak sudan mahram hale gelmiştir. 

Bu yüzden yeraltı kaynakları beslenememiş, 
çeşmeler, pınarlar şimdiden kurumaya ya da 
çok azalmaya başlamıştır. Ağustos, Eylül ayla
rında bugün akan çeşmelerin büyük bir kısmı
nın kuruyacağı tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan, yağışsızlık yüzünden yeşe
ren otlar gelişememiş, hayvanlar yiyecek ot bu-
lamıyacak hale gelmişlerdir. 

Ekinlere gelince, yurdun Güney Doğu, Do
ğu, Doğu ve Orta Anadolu bölgelerinde özel
likle, susuz tahıl bitkileri yağmursuzlukdan ku
ruyacak hale gelmiştir. Gelişememiştir, cılız 
haldedir. Esasen az olan sulu tahıl üretimi, kı
şın ılık geçmesi sebebi ile zararlı haşereler ve 
zararlı otlarla da dolmuş; hele süne Güney Do
ğu Anadoluya doğru bir musibet halinde ekin
lerimizi kasıp kavurmaya başlamıştır. 
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Muhterem arkadaşlarım, 20 yıldan beri süne 
görmemiş olan yerlere "bugün süne gelmiştir. O 
kadar felâket halini almıştır ki, zirai mücadele
nin gücünü aşmıştır. Uçaklarla, helikopterlerle 
yapılan zirai mücadeleler fayda görmiyecek ha
le gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Trakya, Çukurova 
Ege bu kadar belki vahim değildir. Hattâ Çu
kurova'nın geçen yıla nazaran daha iyi randı
manlı olacağı umulmaktadır. Ama Güney Do
ğu, Doğu ve Orta Anadolu bölgeleri yurdun 
dörtte üçünü teşkil etmektedir. Yurdun dörtte 
üçünü teşkil eden Anadolunun bu bölgeleri kor
kunç bir tablo içindedir. Ben iki gün evvel 
Güney - Doğu Anadolu'dan buraya kadar gel
dim, gözlerimle gördüm. Bütün bölgelerin mil
letvekilleri ve senatörleri ile konuştum; bütün 
bölgelerde aynı kuraklık devam ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdiden haber 
vermek lâzımdır ki, 1970 yılında Anadolu'da 
her bakımdan bir kıtlık başgösterecektir. 1970 
yılında açlıktan tarif edilemiyecek kadar hay
van zayiatı olacaktır. Köylerin yeteri kadar su
yu olmıyanlar tamamen kuruyacak, yeterli su
yu olanlar da çok sıkıntı çekeceklerdir. Hattâ 
büyük şehirlerin, Ankara Çubuk Barajının, is
tanbul bendlerinin dahi, bu şehirleri susuz bı
rakacağı şimdiden söylenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin devamlı 
âfetlere mâruz bir memleket olduğu artık bilin
melidir ve bu kabul edilmelidir. Zelzeleler, ku
raklık, sel Türkiye'de her zaman beklenen hâ
diseler olarak kabul edilmelidir. Olağan hâdi
seler olarak kabul edilmelidir; olağanüstü hâ
diseler değil. Türkiye'de bunlar artık beklen
meli. Türkiye'yi böyle bilip, böyle kabullenme-
liyi*. 

Hükümetin bu âfetlere karşı köklü bir po
litikası mevcut değildir. Âfetler olur, yangın 
yerine koşar gibi koşarız, yangını söndürürüz. 
Bir daha yangın çıkmaması için gerekli tedbir
leri düşünmeyiz. Yangın biter tekrar yangın 
başlar. Yarım yamalak tedbirlerini alırız bu si:-
retle memleket geçip gider. 

Muhalefet olarak, yurdun geri kalmış bölge
lerinde özel plân yapılmasını, bölgelerarasmda 
dengesizlik bulunduğunu zaman zaman bu kür
sülerden ifade ederiz. İşte böyle dar günler ge
lir, köylü bir sene kaybeder, beş senede belini 

doğrultamaz. Köylerimiz yer, yer yağmur duası
na çıkmışlardır. Diyarbakır'dan Çukurova'ya 
doğru hicretlerin başladığı gazeteler tarafından 
yazılmaktadır. Hükümet bu vahim durum kar
şısında susmakta, bu kürsülerden veya gazete
lerde hiçbir beyanda bulunmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin alacağı 
tedbirler vardır. Ben vahim durumu ifade et
mek için söz aldım, vahim durumu belki birçok 
arkadaşlarımız burada biliyorlar. Yalnız Hükü
metin alacağı tedbirler vardır, onları arz etmek 
isityorum. 

Türkiye'de insan yiyeceğinden önce hayvan 
yiyeceği gelir. Hayvanı doyurmak, inşam, doyur
maktan güçtür. Hayvansal gelirlerimiz Türki
ye'nin belli başlı gelirlerinden biridir. Örneğin; 
on güne kadar Çukurova'da hasat yapılacaktır. 
Saman tarlaya atılarak, çürüyecek yakılacak; 
diğer tarafta Doğu - Anadolu'da, kuru samanı, 
sadece kuru samanı bulamamaktan hayvanlar 
kırılıp gideceklerdir. 

Kepek, İstanbul'da bir ihraç malı olarak 
ambarlarda çürümektedir. Bu sene hayvan yemi 
ve benzeri maddelerin ihracının durdurulması 
ve Anadolu'da şimdiden stokların yapılması lâ
zımdır. 

Tohumluk buğday ithaline şimdiden el atıl-
mazsa, zamanında ekilemiyecek, ekilecek tohum
luk bulunamıyacak, gelecek yıllara da sari ola
cak ve az mahsul elde edilecektir. Türkiye'nin 
birçok yerlerinde tohum ekilmesine üç ay kal
mıştır. Hattâ diyebilirim ki, Anadolu'nun bir
çok yerlerinde Ağustosun onbeşinde tohum ekil
meye başlar; 70 - 80 gün kalmıştır. 

Hükümet şimdiden tohumluk buğday itha
lini ele almazsa, zamanında tohum yetişmiyecek 
ve köylü ekilecek tohum bulamıyacaktır. 

Ekmeklik buğday, 1969 yılında 850 bin ton 
ithal ettik, denildi. 1970 yılında 750 bin ton 
planlandığı söylenmektedir, Hükümet tarafın
dan. Kuraklık karşısında - mübalâğalı söylemi-
yeceğim - 2 - 3 milyon ton buğday ithali lâzım-
gelir. Türkiye'nin dörtte üçü tahıl üretimi ya
par. Dörtte üçü teşkil eden bölge mahsulden 
mahrumdur. Bilhassa buğday üretiminden mah
rum hale gelmiştir. 

Şimdiden bunun tedbirleri alınması lâzım-
gelmektedir. Suni yem fabrikaları randımanla
rının üstünde faaliyet göstermeli ve stoklarını 
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yapmalıdırlar. Hayvan yemi darlığından canlı j 
hayvan ihracatı için şimdiden tedbirler alınması 
lâzımdır; dış memleketlerle bağlantı yapılması 
lâz.mdır. Yurt iğinde canlı hayvan nakli - otlak 
yapılan yerlere veyahut da geçim kolaylığı 
olan bölgelere, Çukurova'ya taşınmak - için ucuz 
tarifeler tatbik edilmesi lâzmıgelir, DDY. ca. 
DDY gel gör İd,, canlı hayvan naklinde bu sene 
tarifeyi üç misli yükseltmiştir, Elâzığ'dan Ada
na'ya canlı hayvan nakleden bir vagon 400 kü
sur likaya giderken, bugün 1 100 liraya çıkarıl-
mıştır. 

Bu yüzden Doğu - Anadolu'dan, açlık böl
gesinden, dar bölgeden geniş bir bölgeye hay
vanlarını nakledip otlatmak için, veya oradan 
caman gibi kaba hayvan yemi nakletmek için, 
DDY, tarifeleri ucuzlatılacak yerde üstelik pa
ha! andırılmışlar. 

Başka yatırımlardan kesilerek kuraklık böl
gelerde yem siloları, depolan yapılması Ezım-
gelir. Bütçeler gelip geçmekte, Köy İçleri Ba-
kaıüiğır.m bugün köy iemo sularına yatırımı ge
çer». yulara nazaran daha as, hattâ gecen yıl 
başlamış olanları idame ettirmekten ileri gide-
memeîrtedir. 

Toprak Su faaliyetleri de aynı şekildedir. 
Bu yıl Top:'aksu faaliyetlerine Köy İşleri Ba
kanlığının ayırdığı para geçen yıllara nazaran 
devede kulak gibidir. 

Muhterem arkadaşlarım, zaman zaman bu 
kürsülerden iktidar muhalefetin yapıcı olması
nı ister, iste sise biz yapıcı muhalefet olarak, 
şimdiden bunları arz ediyor ve vehameti haber 
veriyoruz, Bildiğimiz şeyleri sizlere arz ediyor 
VÛ Hükümetin tedbirler almasını istiyoruz. Ama 
Hükümet her saman söylediği gibi, «Biz mi bu 
milleti yolsuz, susuz bıraktık? Biz mi yağmur 
yağdırmadık » gibi sözlerle cevap verirse, bu 
yalan olur. Bu saydığım tedbirler örnek tedbir
lerdir. Hükümetin alacağı daha çok tedbirler 
vardır. Hükümet Türkiye'nin geçirdiği bu kor
kunç kuraklık âfetine hemen eğilmeli. Yapa
cağı isleri, alacağı tedbirleri ümit kesmiş köy
lüye bildirmeli ve halkımızı ümitlendirmelidir. 
Yağmur duanna »çıkan köylünün hiç değilse bir 
miktar ümidi artmalıdır. Bu suretle, Hüküme
tin tedbirler almasını temenni etmek ve düşün
celerimi arz etmek için sizleri meşgul etmiş bu
lundum. 

Saygılar sunarım, efendim. 
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3. — Kars Üyesi Mehmet Hazer'in; gündem 
dışı konuşmaların İgtüzülde geniş mütalâa edil
diğine, tatbikatta bunun aktüel, müstacel ve 
mahdut konulara münhasır kılınması istikame
tinde bir gelenek kurulduğuna dair demeci ve 
Başkanın cevabı 

BAŞKAN — Sayın Hazer, usul hakkında 
söz istediniz, buyurun efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar;, içtüzüğümüz üyelere bâzı 
imkânlar ve haklar hazırlamış ve üyeler de bu 
hakları şimdiye kadar kullanagelmişlerdir. 
Bunlar arasında gündem dışı söz lalmak da var
dır. G-ündem dışı maalesef, Tüzüğümüzde çok 
geniş tutulmuştur. Bu bakımdan başkanların bi
dayette bir sınırlandırma yapması mümkün de
ğil, Fakat bugüne kadar süregelen uygulama
larda Başkanlık bir esas kabul etmiştir. Gün
dem dışı konuşmalar müstacel hallere mahsus 
ve tehirinde, geciktirilmesinde zarar olan hal
lere mahsus olmak üzere kısa, belirli bir konu
ya mahsus »olması gerektiği üzerinde durulmuş 
ve uygulama da bugüne kadar böyle gelmiştir^ 
Hattâ benim hatırladığım ve Yüksek Heyetiniz
ce de hatırlanacağı veçhile, şimdi Başkanlık ma
kamını işgal eden arkadaşımız da her tatbikat
ta bu esası ihtar etmiş; ikaz etmiş ve hattâ tak
dir hakkını da bu ölçü içinde kullanarak İsrar 
eden arkadaşlara ısöz verilmiştir. Hal böyle iken, 
bir arkadaşımız geçmiş bâzı konuşmaları ile de 
sabit olduğu üzere eni, boyu belli olmıyan, han
gi konuya mahsus, hangi maksadı ifade ettiği 
anlaşılmıyan... 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — İşinize gelmez 
de ondan. 

MEHMET HAZER (Devamla) — İşimize 
gelmez değil... 

j BAŞKAN — Sayın Özer, lütfen müdahale 
etmeyin, efendim. 

i MEHMET HAZER (Devamla) — Ben on
lar bunlar diye ayırmıyorum. Yalnız hakikaten 
hudutsuz, anlamsız şekilsiz... 

BAŞKAN — Sayın Hazer bir 'dakika, lütfen 
müdahaleyi celbedecek şekilde şahıslandırma-
dan ve başkalarının sataşma iddiasına vesile 
teşkil etmeden, konuşmanızı istirham edeceğim. 
Buyurun devam edin efendim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Sayın 
I Başkan, ben de zaten öyle ifade etmek îstiyo-
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raim. Nitekim, şimdiye kadar 'Senato gittikçe 
ağırlaşan ye sakinleşerek meseleleri halleden 
bir heyet haline gelmiştir. Bu havayı bendeniz 
vicdanımda Ihissederek yerimden çok kere içim 
yana yana bâzı meseleleri sezsiz, sadasız 
takibetmek lüzumunu hissediyorum. Ve bu hava
ya uymayı da bunun için faydalı görüyorum. 
O bakımdan merak buyurmayın, hâdiseyi kendi 
hududu içinde tutarak arz edeceğim. 

Bir konu ve bir gerçek Çin'den ta... Fransa'
ya kadar her yerde gerçektir, her yerde söyle
nebilir. Ama hangi meselede o gerçeği söylemek 
lâzım, hangi işte onu tatbik etmek lâzım, bu 
konuşmanın sınırlı bir halde tutulmasında an
cak bir hüküm ifade eder, bir mâna ifade eder. 
«Karaman'm koyunu, sonra çıkar oyunu.» Fran-
sşzcası ne olursa olsun, ingilizcesi ne olursa ol
sun, bu her yerde rastgele söylenebilir. Ama, 
her meseleye tatbik ettiğiniz zaman ayrı ayrı 
anlam taşır, ayrı ayrı kıymet taşır. Arkadaşımız 
alıyor bir meseleyi, konu ile ilgisi olsun olma
sın; parlâmanterleri sokak hareketlerine, ken
di ifadesi ile anarşi hareketlerine, karışması di
ye başladı; ondan sonra partiler içine girdi, 
partiler arasındaki huzursuzluklardan bahsetti, 
şahıslara girdi, vicdanlara hitabetti, bir felâke
tin arefesinde olduğumuzu, Parlârnaı»tonun çö
keceğini, hepimizin bunun altında kalacağımızı 
ifade ederek, birtakım birbiri ile irtibatsız, har? 
tutımyan lâfları bir araya getirerek bir bina 
kurmaya başladı. Yüksek Başkanbk bu dağı
nık, bu parça parça insicamsız lâflardan bir 
mâna çıkamıyacağmı baştan kestirebilirdi. Ni
tekim, 'bendeniz mutadım hilâfına müdahale et
tim. Tecrübeler göstermiştir ki, arkadanım hâdi
seyi sınırlandırmadığı için sağa sola taşırıyor. 
Demin endişe buyurduğunuz ihtilâfları, tahrik
leri ve sataşmaları da davet eden konuşmalar 
yapıyordu. Sayın Başkanlığın, tabiî bu yaştan 
sonra, arkadaşı terbiye etmesini beklemek hak
sızlık olur. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — O terbiye size 
verilir ancak, benim terbiyeye, ihtiyacım yok
tur. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Terbiye 
konuşma terbiyesidir, hitabet terbiyesidir. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, biraz evvel de 
istirham ettim, ben. Şimdi görüyorsunuz, siz 
bir şey söylüyorsunuz, müdahaleyi celbediyor. 

Buna. meydan verilmesin diye önceden ben ikaz 
ettim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Evet, Sa
yın Başkan, yani konuşma terbiyesini, konuş
ma âdabını kasteddim. Yani, dinliysnlere hiç 
olmazsa saygı duyarak neyi konuşmak istiyor
sa, orada kalmasını temin etmeyi sizden bekle
mek haksızlıktır ama, taşkınlıkları haksızlıkla
rı ve sağa sola sataşmaları gördüğünüz halde; 
arkadaşlardan gelen mukavemetleri ve karşı
lıklı çatışma ve- çekişmeleri gördüğünüz halde, 
arkadaşı susturamadmız, Sözünü kesemediniz 
ve bir noktada haksız bir ithamı da geri aldıra-
madmız. Ben bundan üzüntü duydum, içtüzü
ğün verdiği hakları kullanırken arkadaşlarımız 
da, sil; ette sınırlı olmaya ve İçtüzük hükümleri
ne, akıl ve mantık hükümlerine uymaya mec
bur olduğu gibi, Yüksek Heyetiniz de başka 
hallerde uygulamaya geldiğiniz o lüzumlu, sı
nırlı ve gecikmesinde mahzur olmıyan hallere 
münhasır konuları, bu arkadaşın konuşmaların
da da uygulamanız lâzım geldiğine inandığım 
için. Yüksek Heyetin huzurunu işgal ettim ve 
Yük^k Başkanlıktan da hiç olmazsa bundan 
sonraki konuşmalarda biraz daha müteyakkız 
olarak tedbirli olmasını istirham etmek için hıı-
Tarırınza. ge'dim. Geçen gün yine bir konuşma
da, Mr tarafı Masonluk, bir tarafı da bilmem 
nereye kadar taşan hattâ, sizden bizden diyor; 
kendi partisinden de bâzı arkadaşların da bu... 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Yarası olan 
gocunur. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Hazer, cevap ver
mek için çıkmadınız. Usul hakkında konuşmak 
için söz verdim, size. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Evet efen
dim. İT*e onıı arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen taşırmaym mevzuu. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Hakikaten ya

ranıza dokunmuşum. 
B,AŞK AN — Sayın özer, ben müdahale edi

yorum efendim. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Benim 

yarama, dokunacak bir şey yok. Ben senin gibi.. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — O halde dik

katli konuş. 
BAŞKAN — Sayın özer, ben müdahale edi

yorum efendim. Rica ediyorum. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Benim ne 

levazım apartmanım var. 
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BAŞKAN — Sayın Hazer, rica ederim. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Benim ne 

levazımdan yaptırdığım apartmanlarım var, ne 
de... 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sen onu yan
lış öğrenmişsin. Ben levazım subayı değilim. 
Onlar namuslu insanlar. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, Sayın Hazer, usul 
hakkında konuşmayı taşırdınız. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Ben şimdi or
taya dökeceğim. 

BAŞKAN — Sayın özer, istirham ediyorum 
efendim. 

Sayın Hazer bir dakika efendim. Ben zatı-
âlinize usul hakkında söz verdim. Usulün dışı
na çıkarak sataşmaya veya müdahaleye vesile 
verecek bir konuşma yapmamanızı da rica et
tim. Onun için mevzuu taşırmamanızı istirham 
ediyorum; usul hakkındaki konuşmanız da bit
ti zannediyorum. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Efendim, 
ben usul hakkında söz aldım ve o hudut içinde 
kalmaya uğraştım. 

HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Namusu mü
cessemim ben. Cemaziyelevvelinizi ben şimdi 
ortaya koyacağım. Masonluk senin olsun, mü
barek olsun, sana. 

BAŞKAN — Sayın Özer, Sayın. Özer... Sayın 
Hazer... 

MEHMET HAZER (Devamla) — Eh, böyle 
adama ben ne diyeyim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, Sayın Hazer... 

MEHMET HAZER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, özetliyorum. Başkanlardan istir
ham ediyorum, Başkanlık Divanından istirham 
ediyorum. Bu sükûnetin muhafazası, konuşma
ların bir hedefe varabilmesi ve bir mâna çıka
bilmesi için Başkanlığın da vazifesi vardır. Güç
tür ama, güç olan bu vazifeyi dikatle uygular
larsa hatalar azalır. Hepimiz de huzur ve sü
kûn içinde, istifade ile günlerimizi ve saatleri
mizi doldurabiliriz. Bu itibarla tüzük hükümle
rinin tatbikinde Sayın başkanların kısıtlı olan 
- maalesef [kısıtlı, İçtüzük çok şey koymuştur -
yetkilerini biraz daha dikkatli kullanarak hiç 
olmazsa zahmetin büyüğü kendilerine de olsa, 
Yüksek Heyeti huzursuz edecek bu gibi ihtilâf
lardan korunmalarını istirham ediyorum. Te
şekkür ederim. 

| BAŞKAN — Sayın Hazer usul hakkında 
konuştular Arzı cevabediyorum. Üyelerin gün
dem dışı konuşmaları hakikaten tüzüğümüzde 
geniş tutulmuştur. Bu geniş tutulma da bir 
taraftan kısılmıştır. O da Başkana takdir hak-
kıı tanınmıştır. Ama, bendeniz Başkanlık etti
ğim zaman bu çok geniş tutulmuş olan hakkı 
bâzı mevzulara, meselâ; sözlü soru gibi başka 
şekilde Hükümeti kontrol etme, murakabe etme 
gibi yollar bulunduğu için, bunu bendeniz hü
lâsa etmiş ve demiştim ki, aktüel, âcil ve bir de 
fevkalâde haller; yani tabiî âfetler gibi falan 
tahdidetmiştim. Bu kendi tahdidettiğim yolda 
da yürümekteyim. Şimdi sayın arkadaşım gün
dem dışı aktüel bir mevzu üzerinde söz istedi
ler. Amma bu mevzudan taşıp taşmıyacağını, 
her hangi bir üye arkadaşımın şu kürsüye gel
dikten sonra taşırıp taşırmıyacağını da, takdir 
edecek durumda değilim. 

Diğer taraftan Sayın Hazer «susturamadı-
nız, sözünü geri aldıramadınız» gibi tabirler 
kullandılar. Ben bunları da kabul etmiyorum. 
Başkanın elinde bir takım yetkiler vardır. Bu 
yetkileri İçtüzük vermiştir. Amma bu yetkiler 
Yüksek Hey'ete her zaman ve her ahvaldıe tat
bik edilirse bunun tadı kalmaz, zevki kalmaz. 
Mümkün mertebe Başkana verilmiş silâhları 
Başkanlar kullanmazlar. Bu itibarla da müza
kerede sayın Üyelerin Başkana yardımcı olma
ları lâzım gelirken, Başkana yardımcılık yerine 
Başkanı müşkül vaziyete düşürmeye uğraşırlar
sa, Başkan bir şey yapamaz elbette. Ben gürül
tüleri daha fazla şu meclisinizde artırmamak 
için., elimdeki yetkileri mehma emken en son 
çare olarak kullanmaktayım ve kullanmak iste-
memeıkteyim. Bunu arz ederim. 

4. — Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'
nin; gençliğin bir bunalım içerisinde bulunduğu
na, Cumhuriyet Senatosundaki gruplardan seçi-

I lecek üyelerle bir komisyon kurularak konunun 
tetkik ettirilmesine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete «Yurdu
muzdaki son durum, Meclis içi ve Meclis dışı fa
aliyetler» hakkında görüşlerini Yüksek Heyete 
arz etmek isterler. 

Sayın Mete, kısaca istirham ediyorum. Her 
hangi bir müdahaleyi ve gürültüyü celbetmiye-
cek şekilde istirham ediyorum. Buyurunuz efen
dim. 
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MUSIİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Saygı değer arkadaşlarım, Sayın Başkanım; 
biz olayları biraz da ters alıyoruz gibi geliyor, 
bana. Meclislerde bir kanunun oluşumunda ve 
müzakeresinde, her üye mensubolduğu parti
nin görüşü istikametinde kendi bilgilerini orta
ya koyar. Faydalı olmaya çalışır. Yalnız bura
da arz ettiğim bir nokta var, kendi partisinin 
görüşü istikametindedir. Bu bazan bir kanunun 
görüşülmesinde, karşı partinin eleştirilmesi, 
kendi partisinin fikirlerini söylemek, propagan
dasını yapmak şeklinde de olur. Bunlar hakkı
mız, hepimizin. Bunlar yapılıyor diye kimse 
kimseyi kmayamaz. Sonra Meclisteki bir üye
nin Meclis dışında sosyal hiçbir faaliyeti olmı-
yacaktır, orada böyle bir şey yapılamaz, bu so
kağa dökülmektir diye de kimse tavsif yapa
maz. Biraz birbirimize saygılı olalım. Meclis 
içerisinde fikirlerini söylemek imkânını bulan 
bir kimse dışarıda söylediyse «niçin orada söy
ledin, içeride söylemen lâzımdı» diyemeyiz. 
Çünkü hepimizin- Meclis dışında çeşitli faaliyet
lerimiz olabilir ve bu bizim hakkımızdır. Bunu 
kötü bir dille burada ifade etmek, biraz da üye
ye, şahıs hakkına, Mşi hakkına saygısızlık anla
mına gelir, öyle ise bazan poşumuza giden bir 
fikri nasıl alkışlıyorsak, buna da Riyaset Diva
nı ses çıkarmıyorsa, beğenmediğimiz bir fikri 
de protesto mahiyetinde birkaç söz söylemek 
«sus, yeter, söyleme» demek, bu da hakkımız
dır. Yani alkışa ses çıkarmıyoruz da biz, «e, 
böyle söyleme» demeye hemen ceza veriyoruz. 
Olmaz arkadaşlarım. Bu ancak gürültü haddi
ni aşarsa, müzakereler salimen cereyan edemez
se, o zaman buna tevessül edilmesi gerekir. Yok
sa protesto da alkış gibi her üyenin hakkıdır, 
buna da dikkat edersek. Yalnız tecavüzkâr li
san kullanmasına, birbimize kötü, kötü söz söy
lenmesine ne ben, ne sizler, ne millet taraftar 
değil, elbet. Buna da biraz dikkat edersek Mec
lis içerisindeki faaliyetimizin daha iyiye gidece
ğine kaaniim. 

Muhterem arkadaşlarım, bilinen sözleri niye 
söylüyorsunuz diyeceksiniz. Şunun için arz edi
yorum ki, bu arada Meclis dışında birtakım 
faaliyetler oluyor. Bunlara hep birlikte çare 
bulalım diye huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, gençlik bir buna
lım içerisindedir. Bu solun tahriki, sağın tahri

ki, komandosu, bilmem Mao'cusu, susu busu. 
Bunlardır diye nitelemek, bu şekilde kınamak 
meseleyi halletmez. Bütün dünya gençliği bir 
bunalım içerisinde. Türk gençliği tam mânasiy-
le uyanmış. Yönetime katılmak çabası içerisin
de. Ortaya attığı konulan vicdanınızda incele
yiniz. Hepsinde haksız mı bunlar? Hayır? Ama 
maalesef şu güne kadar Hükümet tarafından, 
iktidar partisi tarafından nedir bunların dert
leri, şunları bir inceliyelim denmedi. Kaç mese
le ileri sürüyorlar? Faraza 20 mesele. Kaçında 
haklılar, kaçında haksızlar? 15 nde haksızlar, 
kabul ettim. 5 nde de haklı değil mi bunlar? 
Ama, bunları incelemiyoruz. Sadece tahrik edi
liyor, şu oluyor, bu oluyor, tşte filânla, şunlar... 
Değil, bunlar halletmiyor meseleyi, arkadaşla
rım. Benim istirhamım ve huzurunuzu işgal edi
şimin sebebi şu M, bugün bağımsız Anayasa 
organlarını hafif bir dille tenkid etmek, meselâ; 
Danıştayı hoşa gitmiyen bir karar dolayısiyle 
tenkid etmek. Şahidolduk, gazetelerde okuduk. 
Meclis kürsülerinde söylendi. Bilgili, olgun bir 
insana yakışmıyacak bir tarzda hafif lâflarla, 
tenkid etmek. TRT için bir zaman ses çıkmı
yordu. Hiç kimse şikâyetçi değildi. Ama hoşa 
gitmiyen bir havadisi yayınlandı mı, bir yorum 
oldu mu, hep birden TRT ye çullanmak. Ana
yasa organlarını, bağımsız kurumlan, bağımsız 
müesseseleri tahripkâr şekildeki davranışlan-
mız meseleleri halletmez arkadaşlar. Oturalım, 
Senatoda 5 grupuz; 5 grup birer, ikişer üye seç
sin. Bir araya gelelim. Gençliğin sorunlan ne
lerdir? Üniversitenin, gençlerin mütalâsını ala
lım. Buna hiç kimse mâni olmaz. Hazırlıyacağı-
mız bir raporla haklı ve haksız taraflarını or
taya çıkaralım. O zaman millet de rahat eder, 
gençlik de rahat eder, biz de rahat ederiz, Hü
kümet de rahat eder. Hangi konular ele alına
caktır? Hangi dertlere deva aranacaktır? Ka
nun mu çıkarmamız lâzım? Buna göre kanun 
tekliflerini yapalım. Meclis olarak kanunlarının 
iyi işlemiyen taraflarını bulalım ve Hükümete 
yol gösterelim. Bu Yüce Senato buna mukte
dirdir. Ben muhterem arkadaşlarımın - arz etti
ğim. şahsi fikrim, ama birçok arkadaşlarım 
aynı şeyi düşünüyorlar - bu fikirler üzerinde 
durmasını ve kısa zamanda grup başkanı arka
daşlarımın bu fikirleri oluşturmasını, olgunlaş
tırmasını ve gruplar arasında kurulacak bir ko
misyonda bu konular görüşülüp, bugünkü bu-
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nalım içerisinde bulunan haklı ve haksız davra
nışlara giden gençliği, şu bunalımdan kurtar
masını temenni ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygı
lar sunarım. 

5. — Tabiî Üye Suphi Gürsoytrak'ın; Başka
nın, Araştırma önergesini İçtüzüğün 133 ncü mad
desine uygun bulmadığından bu konuda yetkili 61-
mıyan Başkanlık Divanına havalesinin Anayasa
nın üyelere tanıdığı denetim hakkını kısıtlayıcı 
bir işlem olduğunu dair demeci ve Başkanın ce
vabı. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, sizin önerge
niz Tüzüğümüzün 133 ncü maddesine uygun ol
madığı için Başkanlık Divanına havale etmiş bu
lunuyorum. Arz ederim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Mü
saade ederseniz bu tutumunuz hakkında konuş
mak istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tutumum hakkında, buyurun 
efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 24 Nisan 1970 günü, 
Anayasanın 88 nci ve içtüzüğümüzün 133 ve 
134 ncü maddeleri gereğince THY Anonim Or
taklığının durumu hakkında bir Senato araştır
ması yapılmasına dair bir önergeyi grupumuz-
dan 87 sayılı sıra numarası ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlık Divanına gönderdim. Başkan
lık Divanı da Evrak ve Arşiv Şefliği 6781 sayı, 
Kanunlar Müdürlüğü ise 10459 sayı ile kaydını 
yapmış bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu araştırması, Anayasa
mızda Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim 
yolları ve İçtüzüğümüzün 3 ncü kısmında Hükü
metin denetlenmesi başlığı içinde yer almakta
dır. Bu kısımda denetleme yolları olarak sırası 
ile soru, Meclis araştırması, genel görüşme ve 
Cumhuriyet Senatosu araştırması olduğu açık
lanmış bulunmaktadır. Bütün bu denetleme^ yol
ları içinde, önergenin gündeme alınmasında Baş
kanlığa her hangi bir takdir hakkı tanımamakta
dır. Ayrıca önergenin en kısa zamanda günde
me alınması, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
ilgili maddelerince açıkça belirtilmiş bulunmak
tadır. Şöyle ki; her hangi bir üye arkadaş, iç
tüzüğümüzün 119 ncu maddesi gereğince bir so
ru önergesini Başkanlığa takdim ederse, «Baş
kan bu önergeleri, verilir verilmez, Tutanak 

Dergisine geçirtir ve bir yazı ile aidolduğu Ba
kana bildirir.» demektedir. Şayet, içtüzüğümü
zün 126 ncı maddesi gereğince, her hangi bir üye 
arkadaşımız Meclis soruşturması talebederse, bu 
durumda «Cumhuriyet Senatosu üyelerinin so
ruşturma istemleri, Başkanlıkça, Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna havale edilir.» demekte ve 
yine Başkanlığa önerge hakkında her hangi bir 
takdir hakkı tanımamaktadır. 

Yine içtüzüğümüğün 128 nci maddesi sade
ce, her hangi bir arkadaşımız genel görüşme ta
lebederse, beş üye arkadaşın imzası şartını koy
muştur. «Başkanlığa verecekleri bir önerge ile •" 
genel görüşme,» istenir. «Bu önerge verildiği 
günden sonraki ilk gündeme alınır,» demektedir. 

Görülüyor ki, sayın senatörler, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri için açık bulunan de
netleme fonksiyonlarının ifası için, her hangi 
bir üye arkadaş ister soru, ister Meclis araştır
ması, ister Senato araştırması, isterse genel gö
rüşme talebinde bulunsun, önergesindeki husus
lar hakkında, Başkanlığa. İçtüzüğümüz her han
gi bir takdir hakkı tanımamış bulunmaktadır. 

Benim önergemin durumu da - ki önergemi 
24 Nisan 1970 tarihinde Cumhuriyet Senatosu 
B?vŞkanlığma vermiş bulunduğumu ifade etmiş
tim - normal olarak içtüzüğümüzün 134 ncü 
maddesinin 2 nci fırkası gereğince, birleşime 
Başkanlık eden Başkan tarafından Genel Kuru
la önergemin arz edilmesi gerekirdi. 28 Nisan 
1970 Salı günkü birleşimde Sayın Başkan Ünal-
dı, içtüzüğün bu âmir hükmüne riayet etmemiş
tir. Aradan bir gün geçtikten sonra, 30 Nisan, 
yani bugünkü birleşimde, Genel Kurula önerge
mi sunup sunmıyacağını kendilerine sorduğum 
zaman, bu önergeyi Genel Kurula sunamıyacak-
larmı, biraz evvel de yaptıkları açıklama şeklin
de, ifade ettiler. 

Sayın senatörler, Anayasamızın ve içtüzü
ğümüzün çeşitli maddeleri gereğince, her hangi 
bir senatör arkadaşımızın denetim maksadiy-
le takdim ettiği bir önerge en kısa zamanda 
dikkate alınmasının âmir bulunduğu görülmek
tedir. Şayet, Sayın Başkan, bu haftaki oturum
lara Başkanlık edeceğine göre, önergem hak
kındaki kanaati bu idiyse, yine içtüzüğümüzün 
6 ncı maddesi ve 44 ncü maddesi gereğince, 
gündemin tanzim yetkisi sadece Başkanlık Di
vanına aidolduğuna göre, önergem hakkında 
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şüphesi olduğuna göre, önergemi 27 Nisan 1970 
Pazartesi günü Başkanlık Divanı toplantısına 
götürüp, orada bir karara bağlaması gerekirdi. 
Sayın ünaldı'nın bunu da yapmadığını görüyo
ruz. Bunu yapmadığı gibi, ben önergemi taki-
betmiyecek olsa idim, bana her hangi bir sureti 
te ne gibi işlem yapmayı düşündüğüne dair bir 
işarda da bulunmıyacaktı. Ancak bugün bizzat 
peşine düşmem neticesinde, kendilerinin içtüzü
ğü ve Anayasayı anlama konusunda benimle ih
tilaflı olduğunu ifade ederek, içtüzüğün ken
disine tanımadığı bir hakkı kullanmaktadır, iç
tüzüğümüz, her hangi bir Başkana böyle bir 
hak tanımamıştır. Şayet, her hangi bir önerge
de kaba ve edep dışı bir ifade mevcut ise, içtü
züğümüzün 63 ncü maddesi gereğince Başkan 
önergeyi veren üyeye, bu sözlerini düzeltmek 
üzere, ancak geçici bir süre için düzeltmek kay
dı ile, önergesini geri iade edebilir. Hükümler 
bu kadar kesin ve açık iken, Sayın Başkan iç
tüzüğe aykırı hareket etmiş, hakkımı gasbetmiş 
ve Başkanlık Divanının yetkilerine de tecavüz 
etmiştir. 

Sayın senatörler, Anayasamızın, 88 nci mad
desi ve içtüzüğümüzün 133 ncü maddesi Sena
to araştırmasının belli bir konuda yapılacağı
mı ârmrdir. Belli bir konu olarak bendeniz 
THY Anonim Ortaklığının bizatihi kendisini 
seçmiş bulunuyorum. Şayet, THY A. O. ile be
raber Denizcilik Bankası gibi veya Devlet De
miryolları gibi diğer müesseselerin faaliyetleri
ni önergeme konu yapmış olsaydım, Sayın ünal-
dı belki görüşünde haklı olabilirdi. Binaenaleyh 
THY A. O. nın bir faaliyetini diğer faaliyetin
den ayırmak mümkün değildir. Tüm bir faali
yet halindedir. Eğer kendilerinin ifade ettiği 
gibi, «önergenizde son günlerde görülen uçak 
rötarları meselesini yalnız bir konu olarak ele 
alsa idiniz, önergenizi takdim ederdim.» görü
şüne katılmak mümkün değildir. Böyle olsa da
hi rötar konusu mevzuubahsolduğu zaman, 
uçakları dikkate almak, onları uçuşa hazırla
yan bakım servislerini dikkate almak, onları 
kullanan pilotları dikkate almak, uçak yolcula
rına bilet satışlarını ele almak, uçakların zama
nında hareketini mümkün kılacak Hemding di
ye tâbir edilen diğer servis hizmetlerini de dik
kate almak lâzımgelir. Bunları tadadetmedi-
ğiniz takdirde, o şekilde verilecek bir soruştur
ma önergesi ise, komisyonlar önergede belirti

len hususlar içerisinde ancak araştırma yapma
ya yetkili oldukları takdirde, eğer bu hususları 
tadadetmiyecek olursak kurulacak araştırma 
komisyonu, Yüce Heyetin tasvibine mazhar ol
duktan sonra, çalışmasını yapamıyacağınm aşi
kâr olduğu kendiliğinden anlaşılmaktadır. Bi
naenaleyh, araştırma önergem Anayasanın ara
dığı belli bir konuya aittir, içtüzüğümüzün 
araştırma komisyonlarının çalışmasına dair olan 
hükümlerine de uygundur. Bugünkü tatbikat
lara da uygundur.. 

Sayın senatörler, şayet Sayın Ünaldı'nın 
öne sürdüğü gibi önergede belirttiğim hususla
rın her birini ayrı bir konu halinde, ayrı bir 
önerge ile huzurlarınıza getirmeye kalkacak 
olsa idim, tadadetmiş bulunduğum oniki husus 
için oniki ayrı önerge ile huzurlarınıza gelmek 
ve ayrıca tasviplerinize mazhar olduğu takdir
de, ayrıca oniki tane araştırma komisyonunun 
kurulması gerekirdi. Bu bakımdan da mesele
ye baktığımız zaman bu görüşün doğru ve isa
betli olmadığını görmekteyiz. 

Sayın senatörler, THY A. O. hepinizin ma
lûmları olduğu veçhile gerek Türk basınında, 
gerekse yabancı basında ve zaman zaman bun
dan iki oturum önce Sayın Fehmi Alpaslan ar
kadaşımızın da dile getirdiği gibi, her gün bir 
olayın içinde çalkalanmaktadır. Milletin para
ları ile meydana getirdiği bir müesseseyi, millî 
çıkarlarımız yönünden, kanunlarımızın âmir hü
kümleri istikametinde en kısa zamanda başarılı 
bir şekilde çalışır duruma getirmek tahmin edi
yorum ki, hepimizin öncelikle üzerinde durma
mız gereken bir ödevdir. Ben de bu ödev duy
gusu ile hareket ederek önergemi hazırlamış ve 
Başkanlık Divanına takdim etmiş bulunmaktay
dım. Ne yazık ki, bir hafta dolduğu halde bu 
kadar âcil bir konu çok basit - eğer başka mak
satları yoksa - bir şekil anlayışından dolayı hu
zurlarınızda okunmak istenmemektedir; anlayı
şıma göre Anayasaya ve içtüzüğe aykırı ola
rak. Ben burada Sayın Ünaldı'yı İçtüzüğü doğ
ru anlamaya, vazifesini yerine getirmeye davet 
ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak'm önergesi 
evvelsi gün kürsüye çıkmadan önce getirildi, iç
tüzük hükümlerine göre tetkik ettim. İçtüzüğü-
Taüsün 13S ncü maddesine uygun bulmadığım 
için, bu önerge içtüzüğün 133 ncü maddesine 
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uygun olarak yazıldığı takdirde muameleye ta
bi tutulacaktır, içtüzük gereğince, dedim ve 
önergeyi gönderdim. Söyledikleri gibi bir hafta
lık bir müddet içinde cereyan etmemiş. Benim 
ıttıla tarihim bundan bir gün evveldir. Yani Sa
lı günüdür. 

İçtüzüğümüzün 133 ncü maddesi sarihtir. 
133 ncü madde gayet kısa olarak «Cumhuriyet 
Senatosu araştırması, belli bir konuda bilgi edi
nilmek için yapılan incelemeden ibarettir.» der. 
Belli bir konu üzerindeki, ihtilâfımız şudur, sa
yın üyeler : Anayasa Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin Meclisçe murakabesini derpiş etmiştir. 
Bu Meclis murakabesi de her sene muntaza
man yapılmaktadır. Bu belli konu, Anayasa 
gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi tara
fından 440 ve 468 sayılı kanunlar gereğince her 
sene murakabeye tabi tutulduğuna göre belli 
bir kanu THY müessesesi olamaz. O belli bir ko
nu olarak Anayasaya göre her sene murakabe 
görmektedir, Meclis tarafından. Belli konu bu 
müessesenin konuları arasından bir tanesidir. 
önergede oniki tane madde vardır, biribirinden 
ayrı ayrı konulardır. Bu oniki konu üzerinde 
ayrı ayrı şu okuduğum tüzük maddesine göre 
ayrı ayrı araştırma önergesi verilmesi lâzımdır 
ki, bunlardan bâzılarını Yüksek Heyetiniz tah
kike, araştırmaya muhtaç bulur, lüzumlu görür 
ve o hususlarda araştırma karan verir; komis
yon kurar. Ama içlerinden bâzılan da vardır 
ki, bunlar hakkında komisyon kurmaya, araş
tırma yapmaya lüzum görmiyebilir. Binaena
leyh, bu oniki mevzu içerisinde iki şık varittir. 
Lüzumsuz her hangi bir mevzu diğer onbir ta
nesini de alır götürür. Yani komisyon kurul
masına, araştırma yapmaya lüzum yoktur, de
nebilir. Yüksek Heyetiniz tarafından bir mevzu
un izahı burada, belki bir hava yaratır, 11 tane
sini de alır götürür; tahkiksiz bırakır, tetkiksiz 
bırakır, araştırmasız bırakır. Bunun aksi de va
rittir. Bir tanesi, diğerlerine lüzum görülmeme
sine rağmen, normal zamanda karar verebilece
ğiniz diğer mevzuları da, bir lüzumlu mevzu 
hepsini içerisine alır, hepsini araştırmaya tabi 
tutabilir. 

Bu itibarla 133 ncü maddenin, «belli bir ko
nuda» tâbirini bendeniz böyle anlamaktayım. 
Sayın Grürsoytrak takdir hakkınız yoktur diye, 
buyuruyorlar. Evet, Başkanlığın önergelerinin 
mâna ve mefhumu üzerinde takdir hakkı yok

tur. Ama Tüzük maddesini Başkan tatbik ede
ceğine göre, Tüzük maddesini takdir etmek de 
Başkanın hakkıdır. Bu itibarla 133 ncü mad
dede zikredilen, tek konu olarak, Anayasa gere
ğince her sene Meclis murakabesine tabi tutu
lan bir müesseseyi almak mümkün değildir, gö
rüşüm budur. Tek konu; her hangi bir mevzu 
üzerinde istenen araştırma konusudur. Kendile-
leriyle görüşlerimiz aynldı, birleşmemiz müm
kün olmadı. Sonra kasıt falan diye de ifade et
tiler, kastım olmadığını da pekâlâ anladılar. Bu 
itibarla ben belki yanılıyorum diye, 12 ayn ko
nuyu ihtiva eden ve 133 ncü maddeye uygun 
bulmadığım önergeyi, Divana götürdüm. Diva
nın karan elbette hepimizin riayet edeceeği bir 
karar olacaktır. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, önergeniz var 

burada. Fakat size söz veremiyeceğmı. Çünkü 
bir usul meselesinde kendilerine söz verdim, 
Sayın Gürsoytrak'a, görüşlerini bildirdiler; ben 
de görüşümü arz ettim. Ondan ötesini hallede
cek yollar vardır. O yollara müracaat edilmiş
tir. Size usul hakkında dahi olsa söz veremiye-
ceğimi bildiğiniz halde istemenizi anlamıyorum; 
istirham ediyorum, bu isteğinizi geri alınız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — izin verin de an
latayım. Bir defa iki konu oldu. Birisi; söz ve
rip vermemeniz konusunda. Birisi de bu konu
da, sizin savunmasını yaptığınız konu, bizatihi 
itiraf ettiğiniz usul hakkında, yani görevinizin 
yerine getirilmesi hali. Binaenaleyh, Başkanlık 
Divanı ile ilgili bir konunun görüşülmesiyle il
gilidir, bu itibarla bana söz vermeye mecbursu
nuz. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Atalay, Sayın 
Atalay; mecebur değilim, mecbur değilim de... 
Şimdi bir usul müzakeresi açmıyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul müzake
resi... 

BAŞKAN — Usul müzakeresi açmıyorum, 
efendim. Müsaade buyurun, efendim.. Benim tu
tumum hakkında Sayın Gürsoytrak söz istedi
ler, kendilerine söz verdim. Kendileri görüşleri
ni ortaya koydular, bendeniz de görüşümü or
taya koydum. Mesele kapandı. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kapanmadı. 

BAŞKAN — Kapandı, efendim. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Kapanmadı. Gö- j 
rüşünüz içtüzüğe aykırıdır. i 

BAŞKAN — İçtüzüğe aykırı ise, Başkanlık j 
Divanında tartışırız. Burası Başkanın tartışma
ya katılacağı yer olmadığı için rica ediyorum, 
zatıâlinizden. Orada tartışırız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tutumunuz yan
lıştır. Siz böylelikle denetimi önlemiş oluyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Hayır, önlemiş olmuyorum, 
efendim; önlemiş olmuyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Denetimi önlü
yorsunuz. izin verin de arz edeyim. Bu tutumu
nuz İçtüzüğe ve Anayasaya aykırıdır. 

BAŞKAN — Aykırı değil efendim, aykırı 
değil efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aykırıdır, efen
dim. 

BAŞKAN — Siz aykırıdır diyeceksiniz, ben
deniz aykırı değildir diyeceğim. Mesele... 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısının gö
rüşülmesinde uygulanacak esaslar ve programa 
ait Danışma Kurulu kararı. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu kararı var, 
okutuyorum efendim. 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 
29 Nisan 1970 tarihli toplantısında alman 7 nu
maralı karar ilişiktir. 

Yüksek tasviplerinize arz ederim. 
İbrahim ŞevM Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

CUMHURİYET SENATOSU DANIŞMA 
KURULU KARARI 

KararNo. : 07 
Karar Tarihi : 29 Nisan 1970 
1. 1970 yılı bütçe kanunu tasarısının Cum

huriyet Senatosu Genel Kurulunda ilişik prog
ramda tesbit edilen gün ve saatlerde görüşül
mesi, 

2. Üyelerin, Bakanlık ve daire bütçeleriyle 
katma bütçeler hakkındaki düşüncelerini her 
bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim izin ve
rin, Umumi Heyet takdir edecek. 

BAŞKAN — Hayır efendim, oya konacak 
bir mesele değil, bu. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gerekirse oya 
konulacak mevzudur. 

BAŞKAN — Değil efendim; 

SIRRI ATALAY (Kars) — 89 ncu madde 
bunu yazar, izin verin de okuyayım. 

BAŞKAN — Oya konacak bir mesele değil, 
Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 89 ncu madde 
gerekirse oya konur, der. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Denetimi bir de
fa daha önlüyorsunuz, engelliyorsunuz. Bu ka
dar keyfî olmaz. Sayın Başkan, bu kadar key
fî hareket edemezsiniz! 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I açıklaması, bölümler ve değişiklik önergeleri 
üzsrind-s ayrıca görüşme yapılmaksızın okunup 

i oya va'zedilnıesi, 

3. Günlük program bitinceye kadar görüş
melere devam edilmesi, 

I 4. Bütçeler üzerinde şahısları adına konu-
j saçak saym üyelerin, o Bakanlık bütçesinin Cum

huriyet Senatosu Genel Kurulunda görüşülme-
| sine ait programda tesbit edilen günden bir gnıı 
| 5?.?-Gd3!-. başlamak üzere, Cumhuriyet Senato

su Göne! -I[;ırıılımrm çalama sabileri içinde biz-
| zat Başkanlık Divanında görevli nöbetçi kâtip 

üyo^sre ya-sıiı nıüraccatia sös sırsı almaları, 
ı 
i 5, Bütçenin ^ümü üzerindeki konuşmalarda 
! grup sözcülerinin ve Bakanların 1 saat 80 da-

Id: :a, Komisyonun 1 saat ve kişisel düşünceleri
ni belirtecek üyelerin 10 ar dakika ile kayıt-
1 •nr/îa?/- ve 1 saat 30 dakikalık konuşması dol-
mınsa ikinci kes söz verilmemesi, 

6. Bakanlıklar ve katma bütçeli genel mü-
i dürlüklerin bütçelerinin görüşülmesi sırasında 
I grup sözcülerinin. Komisyonun ve kişisel gö-
; r üslerini belirtecek üyelerin programda göste-
• rikn her bölüm için 10 ar dakika, Bakanların 
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(Başbakanlık bütçesi için Başbakan'a 30 daki
ka) her bölüm için 20 şer dadika konuşmaları, 

Kararlaştırılmıştır. 
ibrahim Şevki Atasağun 

Başkan 
Sırrı Atalay 
Başkanvekili 
Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Doğan Barutçuoğlu 

Kâtip 
(Bulunamadı) 
Zerin Tuzun 

Kâtip 
(Bulunamadı) 

ÂMf Tekin 
îdare Âmiri 

Muzaffer Yurdakuler 
îdare Âmiri 

Fikret Gündoğan 

Lûtfi Tokoğlu 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 
Başkanvekili 

Hüseyin Atmaca 
Kâtip 

Sami Turan 
Kâtip 

Âdil Ünlü 
Kâtip 

Nahit Altan 
îdare Âmiri 

Şeref Kayalar 
A. P. Grup Bask 

Fehmi Alpaslan 

Sezai O'Kan 
M. B. Grupu Bşk. V. 

BAŞKAN" — Danışma Kurulu Kararını din
lediniz, kararı tasviplerinize arz ediyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Karar hakkında mı efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Evet. 

BAŞKAN — Karar hakkında söz istiyorsu
nuz, buyurun Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; bütçenin bu ikinci 
defa görüşülmesi, Divan kararında görüyoruz 
ki, hayli kısıtlanmış. Fakat bu arada bir usul 
haline gelmiş durum var. Bu da; Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesi her yıl üniversiteler kısmı 
ayrı, Millî Eğitim Bakanlığı kısmı ayrı olarak 
düşünülmüş, bunlara yarımşar saatten birer 
saat verilmiş idi. Burada da mümkünse usul 
haline gelmiş durumun aynen devam etmesi ge
rekirdi. Dikkate alınmamış; bu hususta bir öner
ge takdim ediyorum. Sizler ve Sayın Divan 
dikkate alırsa, teamül haline gelmiş olan bu du
rumun yürütülmesinin uygun olacağı kanaatin
deyim; saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bu Danışma Ku
rulu toplantısı biliyorsunuz, bütün partilerin 

i grup temsilcileriyle yapılmış ve imkânlar göz 
önünde bulundurularak bu karara varılmıştır. 
Bu itibarla... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Önerge ver
dim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge vermek hakkınızdır, 
önergenizi okutup oya sunarım. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
1970 yılı bütçe kanunu tasarısı üzerinde bi

rinci defa konuşulmasında ve geçen yıllarda, 
Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler bütçe
leri iki bölümde düşünülmüş ve her ikisine ayn 
ayrı yarımşar saat zaman verilmiştir. Buna gö
re yeni bütçe tasarısında yine ayrı ayrı onar 
dakika verilecek teamül haline gelmiş olan usu
lün devam ettirilmesine müsaadelerinizi, ka
rarın bu esası kapsayıcı şekilde alınmasını say
gılarımla rica ederim. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz; takriri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Danışma Kurulu Kararını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Ankara Üyesi Turgut Cebe'nin Adalet 
Partisinden ayrıldığını bildiren yazısı. 

Bir önerge var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

29 . 4 . 1970 tarihinde Adalet Partisinden 
ayrılmış bulunmaktayım. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 18 nci 
maddesinin, gruplar komisyonlara Cumhuriyet 
Senatosundaki kuvvetleri oranında katılmala
rını sağlıyacak şekilde aday listelerini düzenler, 
fıkrasına tevfikan Başkanlığını yapmakta ol
duğum Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Ko
misyonundan istifa ettiğimi bilgilerinize arz 
ederim. 

Ankara 
Turgut Cebe 

BAŞKAN — Yüksek H^yötin bilgilerine su-
I nulur. 

848 — 
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6. — SEl 

1. — Komisyonlarda açık tutunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — 'Gündeme geçiyoruz efendim. 
Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu, Bütçe ve Plân 
Komisyonu, Bayındırlık, Ulaştırma Ve imar is
kân Komisyonu, Maliye ve İktisadi işler Ko
misyonu, Millî Savunma Komisyonu, Dilekçe 
Karma Komisyonu. 

Bu komisyonlarda birer üyelik naünhaldir. 
Yalnız Bütçe ve Plân Komisyonuna (bir münhal 
üyelik için iki talep vardır. Diğer komisyonla
ra her hangi bir aday gösterilmiş değildir, bu
güne kadar. Bu itibarla yalnız Bütçe ve Plân 
Komisyonunda laçık bulunan bir üyelik için 
adaylıklarını koyan Sayın özgüneşle, Sayın 
Bayhan arasında (seçim yapılacaktır. Bir de ay
rıca Avrupa Ekonomik Topluluğuna bir üye 
seçilecektir, burası içinde iki sayın üye aday
lıklarını koymuşlardır, birisi Sayın Erdoğan, 
birisi Sayın Gülek. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne için efendim? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Seçim hakkında. 

BAŞKAN — ISeçimin nesi Ihakkında efen
dim? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Seçimin yapılmasına lüzum yoktur. Çünkü se
çim için gerekli şartlar yok. Komisyonlarda 8 
açık var. Bir taraftan da açılmaya devam edi
yor. Siz sadece iki komisyona olan adayları tek
lif ediyorsunuz. Kaldı M, yeter sayının tesis et
mesi için şu anda Senatoda çoğunlukda yok
tur. 

BAŞKAN — 'Sayın Karavelioğlu müsaade 
buyurun, efendim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, müsaade edin. 

BAŞKAN — Siz müsaade edin, efendim. 
VEHBİ ERSÜ (Talbiî üye) — Niye bağırı

yorsunuz?.. 
BAŞKAN — Söz Başkandan müsaade alına

rak konuşulur. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Müsaade aldım. 

BAŞKAN — Müsaade vermedim efendim; 
bağırıyorsunuz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Ne [hakkında diye ısual tevcih ettiniz, cevap ve
riyorum. 

BAŞKAN — Tabiî sormam lâzım. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 

Cevap veriyorum, beyanatımı bitirmedim. 
BAŞKAN — Bitirdiniz beyefendi. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 

Bitirmedim beyefendi, takdir hakkı sizin mi? 
BAŞKAN — Bitirdiniz efendim, takdir hak

kı elbette benim. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 

Allah, Allah. 
BAŞKAN — Allah, Allah yok; elbette be

nim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Alah var

dır. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Ben daha lâfımı bitirmedim, nazik :olun lütfen. 

BAŞKAN — ISiz nazik (olun, Başkana hita-
betmesini siz evvelâ öğrenin. Bir kere usulsüz 
konuşuyorsunuz ve konuştuğunuz şeyler usule 
uygun değil. Burada münhal bulunan yerlere 
talepler var. Rineaneleyh, biz İçtüzüğe göre ta
lep vâki olan yere seçim yapmaya mecburuz. Se
çimler tüzüğümüze göre gizli oyla yapılır. Se
pet konacak, buraya sayın üyeler oylarını (kul
lanacaklar. Açık oydur netice itibariyle, oy kul
lananların sayısına göre ekseriyet olup olmadı
ğı da meydana çıkacaktır. Şu anda ekseriyetin 
olup olmadığını siz takdir etmiyeceksiniz. Ba
kın ben zil çalıyorum, dışarıdaki üyeleri çağırı
yorum. Şayet sayın üyeler gelip oylarım kulla
nırlar da buradan ekseriyetin olduğu meydana 
çıkarsa, sizin iddianız yanlış olacak. Yok ekse
riyetin olmadığı meydana çıkarsa iddianız doğ
ru olacak; o zaman karar vereceğiz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabu Üye) — 
Yalnız benim iddia hakkım var. Sayın Başkan, 
bunu beyan etmeme müsaade edeceksiniz. Ama... 

BAŞKAN — Ama usulü dairesinde yapılan 
bir işe iddia hakkınız olamaz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabu Üye) — 
Olur beyefendi, siz de iddianızı siöylersiniz. 
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BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonuna 
açılk bulunan bir üyelik için adaylıklarını ko
yan Sayın Özgüneşle Saym Bayhan arasında 
seçim yapılacaktır. Oy pusulaları dağıtılacak
tır. Bir de Avrupa Ekonomik Topluluğu için 
Saym Azmi Erdöğanla, Sayın Kasım Gülek 
adaydır, iki sepet konacaktır, sayın üyeler oy
lamaya iştirak edeceklerdir. 

Oy pusulaları dağıtılsın. Şimdi hangi sayın 
üyeden "başlanacağına dair ad çekme yapıyo

rum; tasnifi Divan Heyeti yapacaktır. Saym 
Berkol (istanbul) 

(istanbul Üyesi Halûk Berkol'dan başlamak 
suretiyle 'oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye-
ler, lütfen oylarını kullansınlar. 

Oylama işlemi bitmiştir, efendim. 
Tasnif neticesinde gerekli karar nisabı bu

lunmadığı için, *5 . 5 . 1970 Sah günü saat lö,00 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 16,45 

— 850 — 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim. 

2. — Anayasa Mahkemesine (bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

W 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 'Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü Ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat
larının ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
foendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana üyesi Mehmet Ünaldı'nın, €umhuriyet 
Senatosu içtüzüğünün 5, 8, 11,13,14, 15,17, 54, 
56, (59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddeleri
nin 'değiştirilmesine dair içtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211: 
2/255) (S. Sayısı: 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi: 8 . 4 . 1970) 

V 
IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 




