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1. — GEÇEN T 

Başkan; geçen birleşimde İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in geçen tutanak hakkında söz 
alıp, usule aykırı olarak, yapılan oylamanın ne
ticesinin rakamlarının bildirilmediğini beyan 
ettiğini ifade ile, içtüzükte muayyen haller dı
şında işari oylama sonuçlarının rakamlarının 
bildirilmesine dair bir kayıt ve mecburiyet bu
lunmadığını bildirdi. 

Cumhurbaşkanınca seçilen Üye Kasım Gü-
lek, vefatını öğrendiği Endenozya eski Cumhur
başkanı Sukarno'nun memleketini istiklâline ka
vuşturan, Türk dostu ve inkilâpçı büyük bir 
millî kahraman olduğunu beyanla, müteveffaya 
Tanrıdan mağfiret dileğinde bulundu. 

İçel Üyesi Lûtfi Bilgen; Başbakan Süleyman 
Demirel'in Anayasanın bir maddesi gereğince 
Parlâmentoya girmiş bulunan Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyeleri hakkındaki beyanlarının di
le getirerek, bir Başbakanın, Anayasaya herkes
ten daha çok saygılı olması lüzumunu belirtti. 

Hatay Üyesi Mustafa Deliveli; üç yüz ka
dar Orta - Doğu Teknik üniversitesi öğrencisi
nin, yanıltılmış birkaç işçi ile Ankara Sanayi 
Çarşısmdaki esnafı DİSK in hareketine teşvik 
gayretini ret ve onları içlerinden atmalarındaki 
asil millî ruh ve vatanperverliği ve esnafın haklı 
hücumu karşısında polisin himayesine sığman, 
her yerde hakaret ve tecavüzlerine mâruz kal
dığı öğrencileri korumak için emniyet mensup
larının gösterdiği hassasiyet, vazife ve hak duy
gusunu övdü ve kendilerine şükranlarını bil
dirdi. 

istanbul Üyesi Rifat öztürkçine; Resmî Ga
zetede kanunların Cumhuriyet Senatosundan 
çıkış tarihlerine göre neşredilmediğini, bundan 
vatandaşların büyük kayıplara uğradığını, bu 
şekilde neşredilmiş bulunan kanunların yayım 
tarihlerinin tashihi ile vatandaşların haklarının 
iade edilmesinin yerinde bir hareket olacağını 
ifade etti. 

Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısını 
görüşmek üzere, tasarının havale edildiği ko-

?ANAK ÖZETİ 

misyonlardan üçer üyenin iştirakiyle bir geçici 
Komisyon kurulmasına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı'nın öner
gesi okundu ve kabul olundu. 

Diyanet işleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri hakkında kurulmuş bu
lunan Araştırma Komisyonunun süresinin 15 
gün uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı ya
zısı okundu kabul edildi. 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasınm 25 nci yıl 
dönümünde San Francisco'da tertiplenen kutla
ma törenine, Dışişleri Bakanlığınca, Hükümeti
mizi temsilen, Cumhurbaşkanınca S. Üye Feri
dun Cemal Erkin'in gönderilmesine dair yazı
nın sunulduğu ve Anayasanın 78 nci maddesi 
gereğinin yapılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresi okundu ve teklif kabul olundu. 

1188 sayılı Kanunun şekil yönüden iptal 
edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi okundu, bilgi, edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi için 
yapılan altı seçim turunda da üyelerden hiç 
birisi yeter çoğunluğu sağhyamadılar. Kabul 
edilen önerge gereğince Başkanlık seçimi 26 Ha
ziran 1970 Perşembe gününe bırakıldı. 

Görüşme süreleri bitmek üzere bulunan ka
nun teklif ve tasarılarının müzakerelerine im
kân sağlamak maksadı ile Genel Kurulun Çar
şamba ve Cuma günleri de toplanmasını isti-
yen önerge okundu ve kabul edildi. 

24 Haziran 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te 
Birleşik Toplantı yapılacağı tefhim olundu. 

24 Hziran 1970 Çarşamba günü Birleşik 
Toplantı yapılacağından, 25 Hasiran 1970 Per
şembe günü sat 15,00 te toplanılmak üzere Bir
leşime saat 17,42 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
Mehmet Ünal di Hüseyin Atmaca 

Kâtip 
Kayseri 

Sami Turan 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASAM 

1. — Millî Savunma Bakanlığı görev ve teş
kilâtı hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni. (Millet Meclisi 1/182; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1128) (Anayasa ve 
Adalet, Millî Savunma ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) (Müddet : 22 şer gün) 

RAPORLAR 

2. — 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir ek ve bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu içişleri, Anayasa ve Adalet ve Büt
çe ve Plân komisyonlarından 4 er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(Millet Meclisi 1/77; Cumhuriyet Senatosu 
1/1122) (S. Sayısı : 1449) (Dağıtma tarihi : 
18 . 6 . 1970) 

3= — 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 2/229; Cumhuriyet Sena
tosu 2/297) (S. Sayısı : 1450) (Dağıtma tari
hi ; 18 . 6 . 1970) 

4. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu. (Millet Mec
lisi 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/1124) (S. 
Sayısı : 1451) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1970) 

5. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kurulu
şu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarında 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon rapo
ru. (Millet Meclisi 1/83; Cumhuriyet Sento-
su 1/1125) (S. Sayısı : 1452) (Dağıtma tari
hi : 20 . 6 . 1970) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 83 ncü Birleşimi açıyorum. Çoğunuğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İzmir Üyesi Necip Mirkelâmoğlu'nun; 
stok tütünlerin bir firma aracılığı ile ve vadeli 
olarak yapılan sattığının Türk tütüncülüğünün 
menfaatlerine ve Türk Parasını Koruma Kanu
nuna aykırı olduğuna dair demeci. 

BAŞKAN — izmir üyesi Sayın Necip Mir-
kelâmoğlu bir tütün satışı konusunda Yüce 
Senatoya acele bilgi vermek üzere gündem 
dışı söz talebinde bulunmaktadır. Âcil bir me
sele midir Sayın Mirkelâmoğlu? 
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NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Âcil-
dir efendim, çünkü devam eden bir muamele
dir. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Mirkelâm-
oğlu. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli senatörler; Tekel idaresi
nin gerçekleştirdiği bir tütün satışı üzerinde 
kamu oyuna bilgi vermek, Yüce Senatonun 
dikkatini çekmek ve Hükümetin açıklamasına 
imkân hazırlamak için, daha önce gündem 
dışı yapmış olduğum bir konuşmayı, Sayın Tê  
kel Bakanı tarafından yüce huzurunuzda ce
vap verilmiş bulunmaktadır. Bugünkü, ko
nuşmamda mezkûr satışın karışık ve karanlık-
karakterini daha da belirgin bir hale getir
miş olan Sayın Bakanın cevapları üzerinde 
durmak istiyorum. 

Sayın senatörler, müsaidolmıyan şartlar al
tında gerçekleri yiğitçe ortaya koyan insa
na, medeni cesaret sahibi derler. Ama, birta
kım hakikat dışı şeyleri gerçekmiş gibi ve de 
pervasızca ortaya atan insana aynı sıfatı ya
kıştırmak elbette mümkün değildir. Sayın Ba
kan cevap konuşmasında açık yürekli, mede
ni cesareti olan bir insan gibi görünmek için 
çaba sarfederken, belki de bilmeden bu vas
fın pek uzağında bir noktaya düşmüş bulun
maktadır. Şöyle M, olmıyan şeyleri var gibi 
göstermiş, olan şeyleri de olduğundan başka 
türlü göstermek istemiştir. Şimdi yüce huzuru
nuzda bu beyanın unsurlarını teker, teker ve 
kısaca tahlil etmek istiyorum. Sayın Tekel 
Bakanı bizim karışık ve karanlık olarak nite
lendirdiğimiz satışın yapıldığını kabul etmişti. 
E iz bu satışı birtakım dış çıkar çevrelerine ve 
onların iç ortaklarına büyük kârlar sağlar
ken, Türk tütün ekicisine, tütüncülüğümüzün 
geleceğine son derece kötü tesirler ve zararlar 
getireceğini söylemiştik. Sayın Bakan bunun 
ta: ı aksini savunup, mezkûr satışın tütün
cülüğümüz için yararlı olduğunu ifade ile, 
bizi de tütün tüccarları ile aynı paralelde 
göstermek istemiştir. Şimdi, biz kimin ger
çekler karşısında, hangi noktada ve kimlerle aynı 
sizlide olduğunu ortaya, delileri ile ve belge
leri ile, koyacağız. Yüce Senatonun hafızasını 

%. tatmak için olayı kısaca özetliyorum. 
Tekel idaresi geçmiş yıllara ait stok tütün-

' r 'en IO milyon kilosunu 3 yıl vadeli olarak» 

25 . 6 . 1970 Ö : î 

cari piyasa fiyatının çok altında hakiki sahibi 
.üLahya denilen eski bir Türkiye rumu olan,, bey
nelmilel hüviyeti karışık aracı bir firmaya sat
mıştır. Bu alıcı firma, aldığı bu tütünleri pe-
^„ sja/a ne, Dizim oteuensjeri doğrudan uoğvu-
ya kütün satışı yaptığımız piyasa müşterileri
ne devrederek, elde ettiği paranın milyonlar
ca dolar tutan faizi ile büyük kârlar sağlamış-
._.'. i>a aâüi.3, xOiK parasının kıymetinin korun-
-uj,3ina ve cüş ticaretimizin düzenlenmesine 
ait yasalara aykırı olduğu kadar, millî çıkar
larımıza da son derece zararlı bulunmaktadır. 
Sayın Bakan bu iddialarımıza karşı, «bu iddia
lar her türlü esastan yoksundur» gibi bir kar
şılık verdiler. Şimdi, her türlü esastan yoksun 
olan hangi iddialardır, onu görelim. 

Sayın Bakana göre Türk parasının kıyme
tini koruma hakkında ki, 17 sayılı kararın 4 
ncü maddesi bu satışa cevaz vermektedir. 
Şimdi, Yüce huzurunuzda bahis konusu 17 sa
yılı kararın 4 ncü maddesini Resmi Gazetenin 
5 . 10 . 1962 tarihli ve 11224 sayılı nüshasından 
alarak aynen okuyorum. 

ihracatçıların ve bankaların sorumluluğu 
başlığını taşıyan bu madde şöyle: 

«Madde 4. — Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkında 17 sayılı karar ve işbu teb
liğ hükümleri gereğince ihraçedilen mal be
dellerinin süresinde yurda getirilmesinden ih
racatçılar sorumludur.» 

Görüldüğü gibi, bu maddede Sayın Bakan 
İddia ettiği gibi, bir imkân mevcut değildir. 
Aksine ihraç mallarının bedellerinin süresin
de yurda getirilmesinden sorumlu olanlar tâ
yin olunmaktadır. Bu süre de, sayın Bakanın 
iddia ettiği gibi, 3 yıl değil, aynı 17 sayılı ka
rarın 14 ve 30 ncu maddelerinde belirtildiği 
gibi, fiilî ihraç tarihinden itibaren en geç 3 
aydır. Şimdi de bu maddeleri okuyorum. 

«Madde 14. — Yabancı memleketlere bir de
faya mahsus olsa dâhi her nevi mal ihraçeden-
ler bu malların bedelini teşkil eden dövizleri 
Türkiye gümrüklerinden fiilî ihraç tarihinden 
itibaren en geç 3 ay zarfında yurda getirme
ye, her hal ve kârda emirlerine geçtiği tarih
ten itibaren en geç 10 gün içinde Türkiye'deki 
yetkili bir bankaya satmaya mecburdurlar» 

Görülüyor ki, Sayın Bakan, 30 . 6 . 1969 ta
rih ve 13236 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
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ihracat rejimi kararının da, banka garantisi
ni hala kredi yolu ile yapılacak ihracata ce
vaz verdiğini iddia etmiştir. Şimdi de bahis 
konusu karan okuyorum: 

«Konshıyasyon, müşterek hesap, banka ga
rantisini haiz uzun vadeli teslim şartı ve ban
ka garantisini haiz kredi yolu ile yapılacak ih
racat Mali'ye Bakanlığının muvafakati alınmak 
suretiyle Ticaret Bakanlığınca tesbit ve ilân -edi
lecek esaslar dâhilinde yürütülür». 

Görülüyor ki, bu karar da Maliye Bakan
lığının muvafakati alınmak suretiyle Ticaret 
Bakanlığınca tesbit ve ilân edilecek esaslar
dan bahsedilmektedir. 

Sima, ben Sayın Bakana soruyorum. Bu 
maddenin zikrettiği, Ticaret Bakanlığının tes
bit ve ilân ettiği esaslar, yani yönetmelik ne
rede? Gösteremiyecektir. Çünkü, bu esaslar 
tesbit ve ilân olunmamıştır ve bu satış, mev-
cııdolnnyan esaslar var farzedilerek yapılmış
ta . 

Değerli senatörler, bir partiye mensubiyet 
hislerimiz ile değil, bu hislerin üstüne çıka
ra!?: Hı kutsal çatı altında millî bir görev 
yapmanın Yüce duyguları ile soruyorum. Cum-
hııdyît Hükümetinin bir Bakanı böyle bir du
ruma düşmeli, düşürülmeli midir? Sayın Ba-
krıın. bana cevap teşkil eden demecini ha
zırlamakta kendisine yardım etmiş olanlar, ona 
düşmanca davranarak, satışın hukukî mesne
dini teşkil eden yasa konularında Bakana yan
lış, daha doğru bir deyimle, gerçek dışı bilgi
ler vererek onu, hem bu satış kararını imza 
ederken, hem de Yüce Senato huzurunda sa
vunurken doğruları konuşmıyan bir insan de-
'rsceıine düşürmüşlerdir. 

Değerli senatörler, Sayın Bakan bana ver
miş- olduğu cevapta bahis konusu satışın bey
nelmilel piyasada, itibarı tahkik ve tesbit edi
len, bir banka tarafından garanti edildiğinden 
bahis buyurdular. Bu banka o kadar maruf ve 
meşhurdur ki, bir hayli zamandan beri ismi
ni tesbit etmek için çaba göstermiş olmamı
şa rağmen, halen bunu başarabilmiş değiliz. 
Yetkililerden de bu bankanın ismini almak im
kânını bulmuş değiliz. Ancak, söylentiler, bu 
bankanın uluslararası piyasada itibarlı bir 
ba".ka olduğunu doğrular yönde değildir. 
Bu bankanın, tabelâ bankalarından biri oldu

ğu söylenmektedir. En doğrusu Sayın Bakama, 
bu bankanın ismini açıklamasıdır, kendisini 
bu açıklamaya davet ediyorum. 

Değerli senatörler, şimdi Sayın Bakanın 
harice yapılan bu satışı haklı ve faydalı gös
termek için ileri sürdüğü asıl ve esastan mah
rum iddialarına cevap arz ediyorum. Sayın 
Bakanın iddialarına göre Türk tütünlerimin 
dünya piyasalarında en güçlü ve korkulu ra
kibi olan Yunanistan, tütünlerini bize göre da
ha fena şartlar altında ve daha ucuza satmak
tadır. Sayın Bakanın iddiası budur. Bu beyan 
bir Bakana yakışmıyacak kadar gayriciddi 
ve hilafı hakikat bir iddiadır. Çünkü, Yunanis
tan, stok tütünlerini bizim satış şartlarımızla 
kıyas edilmiyecek kadar iyi koşullar ve yük
sek fiyatlarla satmaktadır. Şöyle ki, stok tü
tünlerini satarken, sattıkları firmalara ayrı
ca yeni mahsul tütünlerinden de büyük bir 
miktarda satınalmak şartını kabul ettirmek
tedirler. Böylece bir yandan stok tütünlerini 
eritirken, öbür yandan yeni mahsul tütünlerinin 
satışını da garanti etmiş bulunmaktadırlar ve 
yine stok tütünlerini,, eğer kredili satmışlar-
sa, satış fiyatı üzerine ayrıca her vâde senesi 
için faiz tahakkuk ettirmektedirler. Sayın 
Bakan, bizim 1 dolar civarında sattığımız tü
tünleri Yunanistan 22 sente satıyor, demekle
dir. Sayın senatörler bu doğru değildir. Elim
de Yunanistan'ın 1963 - 1968 mahsulü stok tü
tünlerinin satış fiyat listeleri bulunmaktadır. 
Yüce Senatonun bilgisine sonmak için ifade 
ediyorum M, bu stok tütünlerin satış fiyatı 
arasında Sayın Bakanın ifade ettiği gibi 22 
Sentlik bir satışa raslamak mümkün değil
dir. Aksine, bizim 92 Sente ve 3 sene vadeli ola
rak sattığımız tütünlere tekabül eden kali
tede B grad tütünlerinin satış fiyatları 1 do
lar 20 sent ile 1,5 dolar arasında oynamakta
dır. Yüce Senatonun tetkikine, bilgisine açık 
tutacağım listeden bu, pekâlâ araştırılabilir. 

Yunanlıların 22 sente sattığı tütünler bizim 
ihrakiye dediğimiz yakılacak, imha edilecek, 
ticari değeri yok farzettiğimiz tütünlerdir. 
Eğer Sayın Bakanımız da aynı kalitede tü
tünleri, aynı şartlarla ve fiyatlarla satabilir-
se, hiç şüphesi olmasın ki, bu millet kendisinin 
heykelini dikecektir. 

Yine Sayın Bakan aynı demecinde, Yunanis
tan'ın Sovyetler Birliği ve Fransa ile yaptığı 
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anlaşma ile tütün karşılığında harb gemileri, 
elektrik santralleri temin ettiğini söylemekte
dir. 

Eskiler bu türlü beyanlara intak-ı hak der
lerdi. Biz de kendisine; tütünümüzü, satış fi
yatı ve şeraiti bakımından, dünya piyasasın
da rüsva edeceğine, Yunanistan'ın yaptığı gi
bi mukabilinde harb gemileri, elektrik sant
ralleri ve fabrikalar alarak ve Amerika, Ja
ponya gibi piyasamızın zaten müşterisi olan 
sahalara değil, Rusya gibi, Çin gibi exstra sa
halara satarak stoklarımızı elden çıkarma şek
linde aklın, basiretin, ekonomik idrakin ve 
vatan sevgisinin gösterdiği yolu tavsiye et
mekteyim. 

Değerli senatörler, biz Yüce huzurunuzda 
yaptığımız konuşmada aracı eli ile dünya pi
yasasına vadeli tütün satmanın, alıcılarla piya
samız arasındaki irtibatı keseceğini ve artık 
hep bıı tür satışların cereyan ederek yeni mah
sûl tütün piyasamızı bir gün gelip mahvedece
ğini ifade etmiştik. Sayın Bakan ise, böyle bir 
ihtimali kesinlikle reddetmişti. Şimdi,, biz id
diamızın bâzı delillerini Yüce huzurunuzda su
nuyoruz. 

üzerinde durduğumuz tütün satışından ev
vel piyasamızın devamlı müşterilerinden olan 
Philip Moris Firması 1967 mahsulü 1 milyon ki
loya yakm tütünü peşin para ile ve 1 dolât 
17 sentten almak üzere tekel ile mutabakat yap
mış bulunuyordu. Tam bu esnada Tekel İda
resi Kâhya Firması ile malûm ve meşum an-
ianmasmı ayarladı. Bunu haber alan Philip Mor
ris Firması derhal tekel ile yaptığı 1 dolar 17 
sentlik anlaşmayı iptal ederek ihtiyacını 
Kâhya Firmasından, yani bizim 92 sente sat
mış olduğumuz satıştan temin etmek yoluna 
gitmiş bulundu. 

Burada esefle şunu kaydetmeliyim ki, Sa
yın Bakan bu meseleyi gizlemek gayretini 
göstermektedir. Bana verdiği cevapta, bu sa
tıştan elde edilen 1 milyon 500 bin doları san
ki Kâhya'ya yapılan 10 milyon kiloluk satış
tan elde edilen peşin bir döviz meblâğı gibi 
göstermek istemiştir. Halbuki, Kâhya'ya sa
tılan tütünün tamamı kredilidir, peşin kısmı 
yoktuv. Bahis buyurduğu 1,5 milyon dolar Kâh
ya vasıtasiyle Philip Morris'e satılan tütünlerin 
parasıdır. Eğer arada Kâhya olmasa idi, biz 
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direkt olarak bu miktar tütünü Philip Morris 
Firmasına 92 sentten değil, 1 dolar 17 sentten 
satmış bulunacaktık. Sayın Bakanın bu gerçe
ği gizleme gayreti de bu satışın karanlık ve 
karışık yönlerinden birini teşkil etmektedir. 

Sayın Bakan bir yandan milletin bir ku
ruşunun bile istismar olunmaması için çalış
tığını ifade ederken, diğer yandan milletin 
milyonlarca liralık menfaatinin ve istikbal
deki çıkarlarının heba edilmesine rıza gös
termesini ve bu yolda devam edeceğini ilân ey
lemiş olmasını hüzün ile ve ibretle seyir ve taki-
betmekteyiz. 

Sayın senatörler, bu ifademizi teyit için 
şu hususu arz edelim ki, aracı vasıtasiyle kre
dili düşük fiyatla tütün satışları Türk tütün
cülüğünün başına büyük belâlar ve felâketler 
getirecek bir keyfiyettir. Böylece stoklarımız 
erimiyecek, aksine stoktan kredili ucuz tütün 
almıya ahştınlmış dış alıcılar, cari piyasaya 
iştirak edip yeni mahsûl tütünümüzü değer 
fiyattan almak gibi, tâbirimi mazur görün, ava
naklığı hiçbir zaman ihtiyar etmiyecekler-
dir. Bu şartlarla stok tütün almak her ba
kımdan onlar için çok daha kârlı olacaktır. 
Çünkü, bir defa kendi depolarında, tütünün 
beklerken vereceği fireden kurulmuş olacak
lardır. Saniyen,, en az 2-3 yıllık depo masrafın
dan ve yine 2-3 yıllık para faizinden kurtul
muş bulunacaklardır. Bütün bunlara ilâveten 
de, değerinden çok ucuza tütün temin etmiş 
olacaklardır. Biz ise, her senenin tütün mahsu
lümüzü mevcut stoklarımıza ilâve etmek gibi 
bir kaderin mahkûmu haline gelmiş buluna
cağız. 

Şimdi basiretlere ve sağduyulara hitabedi-
yorum. Bunun millî menfaatlerimize uyan yönü 
nerededir? 

Sayın Bakanın vekarına yakıştıramadığım 
bir hususa da temas etmek istiyorum. 

Bakan bizi tüccar menfaatine hizmet etmek
le suçlamaktadır. Sayın Birincioğlu bu iddia
sının inandırıcı delilini vermedikçe, delilsiz is
nat savuran bir kimseye ne denir ise, o sıfata 
müstahak bir duruma düşmüş olacaktır. Yap
tığı bu satışla dıştaki bir aracıya ve onun iç
teki müttefiklerine Türk tütüncüsünün sırtın
dan milyonlar kazandıran kendisidir. Biz ise, 
Türkiye'nin menfaatlerini savunmaktayız. 
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A. P. iktidarının sevgilisi olan özel sektör 
ile, onun bir Bakanı arasına girmek bize düş
mez. Yalnız, şu kadarını söylerim ki, biz özel 
sektör düşmanı değiliz. Biz kapkaççılığın, bir 
koy bin al şeklinde işliyen kumar düzenin düş
manıyız, Bu dâvada da Sayın Binicioğlu'nun 
kucağında can vermekte olan Türk tütüncülü
ğünü kurtarmak çabasındayız. 

Sayın senatörler, son olarak, Sayın Baka
nın doğru olmıyan bâzı beyanlarma değinerek 
konuşmamı tamamlıyorum. 

İddiasına göre kendisinin Ege tütüncüsüne 
verdiği fiyatlar o kadar tatmin edici imiş ki, 
biz tahriplerle bu gerçeği gölgelemek istiyori-
mişiz. Sayın Bakanın demecini hazırlıyan ve 
kendisini yanıltanlar, kendisine söylemişler 
midir, bilmem. Ama, biz daha 1962 ve 1963 se
nelerinde Ege tütününe 10,5 ile 12 lira arasın
da ortalama destek temin etmiş geçmiş bir ikti
darın mensuplarıyız. O günden, bu güne Türk 
parası değerinden takriben % 50 kaybetmiş ol
masına rağmen kendileri henüz 7 lira ile 8 lira 
arasında bocalamaktadırlar. Bizim iktidarımı
za nazaran ekiciyi daha iyi bir şekilde koru
duğunu beyan etmek, mütecasir bir ifade nite
liğindedir. Onun için de ciddiye alınacak bir 
yönü yoktur. 

Sayın Birincioğlu, Ege tütün ekicisine yap
tığı hizmetleri sayarken bir noktaya temas et
miştir ki, hayretten donmamak mümkün değil
dir. Bir Bakanın demeç hazırlarken nasıl bu ka
dar dikkatsiz olduğunu anlamak da hakikaten 
güçtür. Bakanın iddiası şudur: Ben, «tütün pi
yasası açılışından evvel her ekicinin tütün cüz
danına, yani koçanına ürününün tekeldeki fi
yatını yazdım. Git, tüccarda daha fazla fiyat 
bulursan sat, bulamazsan getir, aynı fiyata te
kele ver» dedim. 

Sayın senatörler, Sayın Tekel Bakanı, Ege'
deki tütün ekicisinin, tekeldeki fiyatını piya
sadan önce cüzdanına yazdığına dair bir tek 
ciddî teklif getirdiği takdirde, senatör olarak 
çıktığım bu kürsüden millet emanetini bıraka
rak inmeyi şerefimle vadediyorum; mukabilin
de de Sayın Başkandan aynı va'di ve taahhüdü 
bekliyorum. 

Sözlerimin sonunda, Sayın Bakandan bâzı 
taleplerde bulunuyorum. Sayın Bakan, Tekel 
idaresi ile Kâhya Firması arasındaki tütün sa-

I tısı anlaşmasının imza olunan metnini ayıiGiı 
açıklıyabilir mi? 

Bu satışın 10 milyon kilo değil, 50 milyon 
kilo olduğu söyleniyor; bu, doğru mudur? 

Halen İzmir'de, Tekel depolarında Kâhya'-
1 ya satılan bu tütünlerden bir kısmının, Baka

nın yalanlamalarına rağmen, Japonya'ya sevk 
hazırlıkları yapılmaktadır. Bundan haberi var 
mı? 

Değerli sentörler, bu tütün satışı konusun
da bundan evvelki konuşmamda ortaya koy
duğum bütün iddialar, bütün canlılığını ve ger
çekliğini muhafaza etmektedir. Bu satış, Türk 
kanunlarına ve Türk millî çıkarlarına aykırı-

I dır. Bunları vesikalariyle ve delilleriyle anlat
tım. Bu satış sadece Trans Continental Firma
sına milyonlarca dolarlık kâr sağlamak gibi bir 

I sonuç vermiştir. Şairin dediği gibi «Eyvah ki, 
I bu bâziçede bizler yine yandık. Zira ki, ziyan 
I ortada, bilmem ne kazandık.» 
I Olay bütün yönleri ve yanlariyle karışık 
I ve karanlık mahiyetini ve karekterini elan mu-
I hafaza etmektedir. Sayın Bakanın izahları du

ruma bir ışık getirmek niteliğinden mahrum 
bulunmaktadır. 

Yüce Senatoyu saygılarla selâmlıyorum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, son 10 gün 
içerisinde Başkanların, Yasama Meclislerinde 
taraf tutan hareketlerine dair gündem dışı söz 
istemişlerdir. 

Sayın Atalay Divan mensubu oldukları için 
şayet bu taraf tutma Cumhuriyet Senatosunda 
vâki olmuş ise İçtüzüğümüzde müracaat ede
cekleri madde mevcuttur. Yok, birleşik toplan
tıda cereyan etmiş ise, bunun da Birleşik Baş
kanlık Divanına götürülmesini rica ederim. 

Aynı zamanda, Yüksek Heyetiniz aldığı bir 
karar ile BaşkanveMllerinin müzakerelere katıl
maları tatbikatının yanlış olduğunu karar altı
na almıştır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kanaatiniz hak-
I kında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bizzat bu beya

natınızla dahi şikâyetçisi olduğumuz, tarafsız-
I lığını ihlâl eden Başkanlardan birisinin bir ör

neğini daha vermiş oluyorsunuz. Müsaade eder-
I seniz konuşayım. 
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BAŞKAN — Müsaade edemem, Yüksek He
yetin kararından bahsettim; ben bir şey söyle
medim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — îzin verir misi
niz? 

BAŞKAN — İzin veremem efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Mevcut tutumu

nuzun da İçtüzüğe ve Parlâmento kaidelerine 
aykırı olduğunu ifade etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, burada karşılıklı 
münakaşa etmemizin bir faydası yok. Ben, Yük
sek Heyetin daha önce... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Görüşünüz hak
kında... 

BAŞKAN — 84 ncü maddenin 3 ncü fıkra
sının müzakeresi sonunda böyle bir tatbikatın 
yanlış olduğu, böyle bir tatbikata devam olun
maması gerektiğine dair Yüksek Heyetin kara-

5. — SEÇ: 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı Seçimi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
seçiminin 14 ncü turuna bağlıyacağız. Ancak, 
bu mevzuda bir takrir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sayın İbra

him Şevki Atasağun Başkanlık görevine fiilen 
devam etmekte, Başkan sıfatı ile evrak imzala
makta, Başkanlık makamının bütün imkânların
dan faydalanmaktadır. 

Diğer taraftan, Anayasanın 84 ncü madde-
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rını tefhim ettim. Bunda, tarafgir hareket etme
nin mânasını anlıyamadım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İzin verirseniz 
ilgili maddeyi ifade edeyim. 

BAŞKAN — Özür dilerim, söz veremiyece-
ğim, efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir tipik örnek 
daha vermiş oldunuz ve memleketi adım adım 
bu davranışlar bir felâkete götürür. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Geçen hafta 
da benim hakkımda söylediniz. Tutumunuz bir 
felâkettir. (A. P. sıralarından ve C. H. P. sıra
larından mahiyeti anlaşılmıyan müdahaleler) 
(ve C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, karşılıklı 
konuşmıyalım. 

Eğer sizin söylemenizle olacaksa zapta giri
yor. 

sine aykırı olarak Sayın Atasağun, Başkan se
çiminin bütün turlarında oy kullanmıştır. Baş
kan seçiminde Başkanların oy kuUanamıyacağı 
2 . 11 . 1965 günü yapılan seçimler esnasında 
Sayın Mehmet Ünaldı tarafından iddia edilmiş. 
Bu görüş, oturumu yöneten Başkanvekili tara
fından da benimsendiğinden o zamanki Başkam 
seçiminde oy kullanmıya devam etmemiştir. 

Bu hususlar Cumhuriyet Senatosu Tutanak 
Dergisinin 31 nci cildinin. 9 ncu sayfasında tes-
bit edilmiş bulunmaktadır'. Cumhuriyet Senato
su Başkanı seçiminin meşruluğu üzerine gölge 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 
1. — Mardin Üyesi Abdülkerim Saraçoğlu'nun 

Güven Partisinden istifası. 
BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum 

efendim. 
Sumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Güven Partisinden ayrıldığımı bildirir, gere
ken işlemin yapılmasını saygılarımla arz ede
rim, 

iMardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Osman Koksal'-
in Tarım Komisyonundan istifası. 

GENEL KURULA SUNUŞLEEI 

j BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyo-
| rum. 

i Senato Başkanlığına 
| Üzerimde iki komisyon ve üç araştırma ko-
! misyonu vardır. 
! Zaman bakımından hepsine yetişmek nıünı-
I kün olmuyor. Bu yüzden Tarım Komisyonun

dan istifa ediyorum. 
Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
Osman Koksal 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 
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düşürülmemesi ve Anayasanın 34 ncü madde
sine saygı gösterilmesi için Başkanın oy kul
lanmasının önlenmesini ve önergenin izahı için 
söz verilmesini saygi ile rica ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

BAŞKAN — Önergenizi izah mı edeceksiniz 
efendim? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Evet. 
BAŞKAN — Açıkça söylemişsiniz her şeyi 

efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Hayır, 

efendim açıklıyacağım. 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun Sayın Öz
güneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; Cumhuriyet Senatosu Başkanlık makamı
na sonsuz bir saygımız var. Kanaatimizce bu 
makam üzerine düşebilecek her türlü gölgeyi 
önlemek her senatörün vazifesidir. 

Şimdi, biz bir iki gündür burada yeni Baş
kanımızı seçmek için gayret sarf ediyoruz. Bu
rada halen Başkanlığa devam eden, Başkan sı-
fatiyle evrak imzalıyan, makamında oturmaya 
devam eden, bu makamın bütün imkânlarından 
faydalanan Sayın Atasağun da burada oy 
kullanmaktadır. Halbuki, 1965 içimlerinde 
Salı fifünkü ve bugünkü oturumu idare eden Sa
yın Mehmet Ünal di, o zamanki Başkanın oy 
kullanmasına şu itirazı yapmıştır. Mehmet Ün-
aldı usul bakımından söz istiyor. 

«Başkan, buvurım. 
Mehmet Ünaldı (Adana) — Muhterem ar

kadaşlarım, bir hususu tesbit ve zabıtlara inti
kalini temin sadedinde huzurunuzu işgal ediyo
rum. Yeni başkan seçilinceye kadar, eski baş
kan vazifesine devam eder ve etmektedir, Bina
enaleyh, Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası gereğince, başkan olarak oy kullanamaz. 
Fakat kullanmaktadır. Bu hususun tesbitino ka
dar bu oy kullanmanın usulsüz ve haksız oldu
ğu kanaatindeyim. Bunu tesbit için huzurunuza 
çıktım, hürmetlerimle.» 

Başkan şöyle söylüyor, «Anayasaya göre 
Başkanlık Divanı bir kül halinde mütalâa olu
nur. Eski dönemde seçilmiş bulunan bizlerin bu
rada görev yapmamız hasebiyle Sayın Başkanın 
da görevde olması kabul edilir. Ye Anayasanın 

84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince oy 
kullanmamasını uygun görüyoruz. (Yanlış ses
leri) yanlış doğru zapta geçmiştir. Biz de gö
çen dönsm seçilmiş arkadaşlar olarak, vazife 
ifa ediyoruz. (Müzakere açıldı sesleri) 

Usul bakımından konuşuyorlar. Buyurun 
^ - J J - ' A I I .L l i i iVj 'Adı i l ao .» 

Bundan sonra Sayın Tunçkanat söz alıyor. 
Sayın Ûnaldrnın n.oktai nazarının aksini ileri 
sürüyor. Yani, Balkanın oy kullanabileceği id
diasında. Çünkü, iki yıllık müddeti dolmuştur. 
Başkanlık Divanı toptan çekilecektir. Fakat o 
zamanki Başkan, «Bir takrir verilmemiştir» di
yor ve böylelikle o zamanki, Sayın Başkan bu 
durum, karşısında oy vermeye devam etmiyor 
ve böylelikle 84 ncü maddenin katı hükmü, 
Omir hükmü yerine geliyor. 

Şimdi, arkadaşlarım, 84 ncü maddenin hu
zurunuzda sadece alâkalı kısmını okumak iste-
rir-1 

Aynen bir cümle, «Başkan oy kullanamaz» 
katî, umumi. 

Şimdi, şu hale göre Sayın Atasağun için iki 
meşru yol var : Bunlardan birisi, Başkanlığı 
devam ediyorsa, ki ediyor, evrak imzalıyor. Fi
ilen bütün imkânlarından faydalanıyor, emir ve
riyor, Başkanlık makamında oturuyor. Su halde 
eğer Balkan ise, burada oy kullanamaz. Baş
kan değil isa istifa eder, odayı terk e iler, siyah 
otomobilden, pembe kürkten vaz gccer. r^nei 
Senatoya iltica eder, istediği gibi oy kullanabi
lir. Aksi halde, kullandığı oylar meşru değildir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, 1965 yı

lında böyle bir hâdise cereyan etmiştir. Bende
niz, 84 ncü maddenin 3 ncü fıkrasının son cüm
lesindeki, «Başkan oy kullanamaz» tâbirinden, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanını anlamakta 
idim, bu seçimlerin başlamasından önce, Sayın 
Atasağun bu mevzuu da bendenize sordular, de
diler ki, «Siz, böyle bir mesele oldu 1965 yılın
da aynı fikri taşıyor musunuz, taşımıyor musu
nuz?» Een. maddeyi uzun süre tetkik ettim, 
Buradaki, «Başkan oy kullanamaz» tâbirinden 
fiilen Cumhuriyet Senatosuna Başkanlık yapan 
Başkanın kasdedildiği mânasını çıkardım, Şöy
le ki, ... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bravo. 
BAŞKAN — Çok istirham ederim, Cumhu

riyet Senatosunun mehabetini koruyalım... 
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EKREM ÖZDEN (îstanbul) — Koru, koru. 
Senin mehabetini koruyamam. Senin meha

betini korumaya mecbur değilim. (AP Sırala
rından «Ayıp ayıp» sesleri.) 

BAŞKAN — Esbabı mucibesi de şudur bey
efendiler; Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Cum
huriyet Senatosu Umumi Heyetinde oturduğu 
anda, Cumhuriyet Senatosunu idare eden baş
kanla şayet bu 3 ncü fıkradaki Başkan tabirini, 
benim 1965 te anladığım gibi anlıyacak olursak, 
bir birleşimde iki tane Başkanın mevcudiyetini 
kabul etmek gibi bir duruma düşüyoruz. Bu iti
barla ben, o günden itibaren, burada riayaset 
ettiğim kürsüde oy kullanmamaktayım. Aksi 
halde Cumhuriyet Senatosu Başkanı oy kullan
madığı takdirde burada riyaset eden Başkanın 
oy kulJlaması iktiza eder. Bu böyle olduğu için 
dir ki, bendeniz dikkatle okuduğum Ana
yasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasındaki 
Başkanı, fiilen Başkanlık yapmakta olan Baş
kanı anlamaktayım. Bunu Yüksek Heyete arz 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Başjkanı 14 ncü tur se
çimlerine geçiyoruz. Lütfen oy puslaları dağıl
sın. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, ben usul hakkında bir takrir ver
dim, oya koymadınız. Gittiğiniz yolun yanlış 
olduğunu iddia ettim. Sizin kendi sözlerinizi 
ea*îit gösterdim. Usul meselesini halletmediği
niz için genel kurulun kararını almanız lâzım-
gelirken, sadece şahsi kararınızı, yani değiştire
rek ikinci defa ve ikinci kanaatinizi 

BAŞKAN — Peki beyefendi. 
Sayın Özgüneş, Anayasanın 84 ncü madde

sindeki «Başkan oy kullanamaz» tâbirinden 
Cumhuriyet Senatosu Başkanının anlaşılması... 

(«Önergeyi, önergeyi» sesleri) 
Önergeyi okuttum efendim. 
EKREM ÖZDEN (îstanbul) — Madde sarih

tir, reye koyamazsınız. 
BAŞKAN — Madde sarihse, lütfen Baş

kanın kanaatine hürmet edin. 
EKREM ÖZDEN (îstanbul) — Hayır . 

Başkanın kanaati şahsidir. Hürmet etmeye mec
bur değiliz. 

BAŞKAN — E... öyle ise, zatıâlinizin ka
naatine ben hürmet edeyim. 

EKREM ÖZDEN(îstanbul) — Hayır, kanun 
varken kanaatler mevzuubahis değildir. 

BAŞKAN — İşte kanun bu. Bir celsede iki 
tane Başkan olamaz. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Siz, Başkan-
vekiilisiniz. 

EKREM ÖZDEN (îstanbul) — Madde «Baş
kan» diyor, gayet sarih. 

BAŞKAN — Fiilen bu makamda otur
duğum müddetçe, Yüksek Umumi Heyeti ida
re ettiğim müddetçe Başkanvekili değil, Baş
kanım. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Söz istiyorum, 
söz vermiyecek misiniz? 

SAFFET URAL (Bursa) —İltifat ediyo
ruz size, «Başkan» derken. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum, 

6. — CEZALAR 

1. — Kara l'uesi Sırft Atalau'ın, İçtüzüğün 
155 nri maddesinin i ncü fıkrast hükmüne göre, 
Cumhuriyet Senatosundan geçici olarak çıkarıl
masına dair karar 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
önerge üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Size söz veremem, efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 

da mı vermiyeceksiniz? 

BAŞKAN — Evet, veremem, size. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 

da mı vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Hayır veremem, efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 

da... 
BAŞKAN — Evet. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Eşkiyalık edi

yorsunuz, öyle ise. (A. P. sıralarından, gürül
tüler) 

BAŞKAN — Çok istirham ederim. (A. P. ve 
0. H. P. sıralarından karşılıklı müdahaleler ve 
gürültüler ve A. P. sıralarından, «ayıp, ayıp» 
sesleri) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 
söz vermeye mecbursunuz. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun efendim. 

Sayın Sırrı Atalay Yüksek Cumhuriyet Se
natosu Başkanına hakaret etmiştir. Kendisinin... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hayır haka
ret değildir, eşkiyasmız. 

BAŞKAN — ... kendisinin (Gürültüler) ... 
kendisinin Umumi Heyetten çıkartılmasını oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... (Gü
rültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Senin haddine 
mi düşmüş, senin baban bile çıkaramaz. Hadi 
canım sende... Hadi canım sende... 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Lütfen dışarıya efendim. (Gürültüler) 

Lütfen terk et, lütfen. 
Sayın Atalay... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hadi canım sen

de ... 

BAŞKAN — 83 ncü Birleşimin ikinci oturu 
munu açıyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Verilmiş bir ce
za hakkında İçtüzüğün 156 ncı maddesi gere
ğince söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evvelâ uysallık gösterin sayın 
üye, ondan sonra bu maddeye göre açıklama 
hakkı kazanır. 
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BAŞKAN — Sayın Atalay, itibarı sarsılmı-
yan bir Başkanlık makamı vardır, ona da mı 
sataşıyorsunuz? (Gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sen mi, o ma
kamı sen mi itibarlı kılıyorsun. O makamı çü
rüten sensin. (A. P. sıralarından, «Kes be, kes 
be» sesleri ve karşılıklı müdahaleler ve gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, vazifesini yap
sın idare âmirleri... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hadi, çıkar ba
kalım... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Gürültü yapmayın, müsaade 
edin efendim. (Gürültüler ve mahiyeti anlaşıl-
mıyan müdahaleler) 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,40 

SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzüğün 156 
ncı maddesi gereğince söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — 158 nci madde tatbikat gör
mediği için yarın saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,55 

IKINCI OTURUM 
Açılma saati : 16,50 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı. 
KÂTİPLER : Hüsevin Atmaca (Denizli), Sami Turan (Kayseri) 
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