
C İ L T : 29 TOPLANTI : 16 

CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

t ^ » 

14 ncü Birleşim 

16 .12 .1978 Perşembe 

K İ L S E SÇÎNBE 

Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 255 

II. — GELEN KÂĞITLAR 255:256 

III. —YOKLAMA 257 

IV. — BAŞKANLIK DİVANİNİN GENEL 
GENEL KURULA SUNUŞLARI 257 

1. — Tokat Üyesi Zihni Eeîİİ'in, 14.12.1976 
tarihli 13 ncü Birleşimde, İçtüzüğün 54 ve 62 
nci maddelerinin uygulanması hakkında deme
ci. 257:261 

2. — İzmir Üyesi Nazif Çağatay'ın ruhunu 
taziz için saygı duruşu. 261 

3. — Tokat Üyesi Zihni Betil'in, «14.12.1975 
tarihli 13 ncü Birleşiminde, İçtüzüğün 54 ve 
62 nci maddelerinin uygulanması» halikımla 
demecine Başkanm cevabı. 261:262 

4. — Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, 
14.12.1976 tarihli 13 ncü Birleşimde Başkanlığın 
tutumu hakkında demeci. 262:264 

5. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, İçtüzüğün 
58 nci maddesi gereğince bu Birleşimde Baş
kanlığın tutumu hakkında demeci. 264:267 

Sayfa 
6. — Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, 

14 . 12 . 1976 tarihli 13 ncü Birleşimde ve Kars 
Üyesi Sun Atalay'ın, İçtüzüğün 58 nci mad
desi gereğince bu Birleşimde Başkanhğın tutu
mu hakkındaki demeçlerine Başkanın cevabı. 267:269 

7. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, 
usul hakkında demeci. 269:272 

8. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Kemal 
Demir'in; Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın 
7 . 12 . 1976 tarihli i l nci Birleşimde, «Erzincan 
Devlet Hastanesiyle ilgili sorunlar» hakkında 
gündem dışı demecine cevabı. 272:275 

9. — Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın, Cum
hurbaşkanlığı sunuş yazıları üzerinde gündem 
dışı demeci. 275:278 

10. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, 
Pasinler'deki Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreteri ve arkadaşlarına yöneltilen saldırılar 
münasebetiyle gündem d;şı demeci ve İçişleri 
Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün cevabı. 278:280 

11. — Görev ile yurt dışına giden Devlet 
Bakanı - Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzi-



C. Senatosu B : 14 16 . 12 . 1976 O : l 

Sayfa 
oğhı'na, Millî Savunma Bakanı Ferid Meien'in 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumlıurbaşkanhğı tezkeresi. (3/928) 280:281 

12. — Görev ile yurt chşına gidecek olan 
Ulaştırma Bakam Nahit Menîeşe'ye, Maliye 
Bakanı Yılmaz Ergenekon'un vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cunıhurb&şkan-
hğı tezkeresi. (3/926) 281 

13. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakam İhsan Sabri Çağlayangil'e, Ulaştırma Ba
kanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/927) 281 

14. — Görev ile yurt d;şma giden Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattîn Kıhç'a, 
Köy İşleri Bakam Vefa Foyraz'ın vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/929) 281 

15. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Sanayi ve Teknoloji Bakam Abdüikerfm Doğ-
ru'ya, Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'm ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkaniîği tezkeresi. (3/930) 281 

16. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Necmet
tin Erbakan'a, Devlet Bakanı Kasan Aksay'ın 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/931) 281 

17. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/933) 281:282 

18. — Mason locaları hakkında kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyon-

Sayfa 
Iarımn çalışma süresinin 13 Aralık 1976 tari
hinden itibaren iki ay daha uzatılmasına dair 
tezkeresi. (3/925, 10/7) 282 

19. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sarıibrahiraeğîu'raın; deprem ve dep
remle ilgili yerleşim, mesken, ulaşım, dağıtım 
ve depolama konusunda Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/59) 282:283 

20. — Karay olları 12 nci bölgesindeki yol 
yapımı haklımda (10/51) kurulan Senato Araş
tırması Komisyonuna üye seçimi. 283:284 

21. — Devlet Planlama Teşkilâtı ve yatı
rımlar (10/49) konusunda kurulan Senato Araş
tırması Komisyonuna üye seçimi. 284:2-85 

22. — İskenderun Demir - Çelik Fabrika
larında cereyan eden olaylara dair (10/47) ku
r d a n Senato Araştırması Komisyonuna üye 
s e ç i ş i 285:286 

23. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye se
çimi. 286:287 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 287 

A) Yazdı Sorular ve Cevapları 287 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'mitt, bankalar ve şubelerine 
dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Yılmaz 
Ergenekon'un yazdı cevabı. (7/614) 287:258 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Hilmi Nalbantoğla'nun, askerî işyerlerinde 
sendika kurmak ve sendikalaşmanın olup olma
dığına dair soru önergesi ve Millî Savunma Ba
kam Fcr:"d Meien'in yazılı cevabı. (7/650) 288:289 

-•-

— 254 — 



C. Senatosu B : İ4 16 . 12 1976 O : 1 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Otunun 

İmar ve İskân Baltam Nurettin Ok, 7 . 12 . 1976 
tarihli 11 nci Birleşimde Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sclâhaddin Babüroğlu'nun «Son günlerde Danıştay 
kararlarını muvazaalı uygulayarak hukuku ağır bi
çimde zedeleyen, yargı kararlarını kişi onurunu ren
cide edecek biçimde yürüten Hükümetin tutumu» 
konulu gündem dışı demecini cevaplandırdı. 

"Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'sn, 7 . 12 . 1976 ta
rihli 11 nci Birleşimde okunan Cumhurbaşkanlığı 
tezkerelerine dair gündem dışı demeci ssrasînda çıkan 
gürültüler nedeniyle; 

Sant 16,30'da toplanılmak üzere Birleşime saat 
15,30'da ara verildi. 

İkinci Oturum 
Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço

ğunluğun kalmadîğı anlaşıldığından; 
16 . 12 . 1976 Perşembe günü saat 15,00'te top

lanılmak üzere Birleşime saat 16,40'da son verildi. 
Başkan Divan Üyesi 

Başkanvekili Burdur 
Mehmet (İnaldı Ekrem Kabay 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

SORULAR 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyc-si Hilmi 

Naîbantoğlu'nun, inşaasma başlanacak olan baraj
lara dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/659) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, Lenîngrad'ta yapılan 19 ncu Avrupa Serbest 
Güreş Şampiyonuna dair yazılı soru önergesi, Genç
lik ve Spor Bakanlığına gönderilmiştir. (7/669) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fatih Çclikbaş'ın, 28 Kasım 1976 tarih
li bazı gazetelerde çıkan bir habere dair yazılı so
ru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/661) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Eahnye Üçok'un, Manisa İli Vakıflar 
Müdürü ile Yurt. Müdürüne dair yazılı soru öner
gesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/662) 

II, GELEN KAĞITLAR 

Tasarılar 
I. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya Pos

ta Birliği Kuruluş Yasasının ikinci ek protokolünün 

1/476) (Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonlarına) (Müddet : 10'ar gün) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonez-
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta- ya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış olan 
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. 
Meclisi : 1/349; C. Senatosu : İ/474) (Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma komisyonlarına) (Müddet : 10'ar gün) 

2. — Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Ko
nusunda Avrupa Sözleşmesinin onaylanması ve uygu
lanması halikında kanun tasansınm Millet Meclisin
ce kabul olunan metni. (M. Meclisi : î/344; C. Sena
tosu : 1/475) (Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonlarına) (Müddet : 10'ar 
gün) 

3. — Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına dair 
Avropa Sözleşmesinin onaylanması ve uygulanması 
hakkında kanun tasarısımn Millet Meclisince kabul 

j Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni. (M. Meclisi : 1/3; C. Senatosu : î/477) 
(M:!îî Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) 
(Müddet : 10'ar gün) 

5, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudî 
Arabistan Krallığı Hükümeti arasmda imzalanmış bu
lunan Küllür Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni. (M. Meclisi : 1/342; C. Se-
atosu : 1/478) (Millî Eğitim, Gençlik ve Spor ve 
Kültür, Dsşişîerî, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve 
Plan komisyonlarına) (Müdet : 10'ar gün) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fakis-
okınan metni. (M, Meclisi : 1/345; C. Senatosu : taa İslâm Cumhuriyeti Hükümeti Arasmda Hava 
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Ulaştırması Hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni, (M. Meclisi : 1/318; 
C. Senatosu : 1/479) (Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plan komisyonlarına) (Müddet : 10'ar gün) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlan
diya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına İlişkin Olarak İmzalanan Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi : 1/306; C. Senatosu : 1/480) (Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma, Bütçe ve Plan komisyonlarına) 
(Müddet : 10'ar gün) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 
1972 tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaş
masının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni. (M. Meclisi : 1/205; C. Senatosu : 1/481) 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) 
(Müddet : 10'ar gün) 

9. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış 
bulunan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ku
veyt Devleti Hükümeti Arasında Kültür Anlaşması
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni. (M. Meclisi : 1/348; C. Senatosu : 1/482) 
(Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları
na) (Müddet : 10'ar gün) 

10. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış bu
lunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhu
riyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasansmın Millet 
Meclisince kabul olunan metni. (M. Meclisi : 1/1; C. 
Senatosu : 1/483) (Millî Eğitim, Gençlik ve Spor ve 
Kültür, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve 
Plan komisyonlarına) (Müddet : 10'ar gün) 

11. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleşmesi
ne katılmasının onaylanamsının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasansmın MiUet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi : İ/147; C. Senatosu : 
1/484) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve 
Plan komisyonlanna) (Müddet : 10'ar gün) 

12. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imza
lanan Tarifeli Hava Servisleri İçin Ücret Tarifeleri 
Saptanmasına İlişkin Yöntemler Hususunda Uluslar
arası Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasansının Millet Meclisince kabul olu
nan metni. (M. Meclisi : 1/283; C. Senatosu ; 1/485) 
(Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonlanna) 
(Müddet : 10'ar gün) 

13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulga
ristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzala
nan Hukukî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasansmın Millet Meclisince kabul olunan 
metni. (M. Meclisi : 1/355; C. Senatosu : 1/486) 
(Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
komisyonlanna) (Müddet : 10'ar gün) 

14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve Ta
nıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun buludu-
ğuna ilişkin kanun tasansmın Millet Meclisince ka
bul olunan metni (M. Meclisi : 1/268; C. Senatosu : 
1/487) (Millî Eğitim, Gençhk ve Spor ve Kültür, Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyon
lanna) (Müddet : 10'ar gün) 

15. — Küçüklerin Korunması Konusunda Ma-
kamîann Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair 
Sözleşmenin katılmamızın uygun bulunduğuna iliş
kin kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi 1/449; C. Senatosu : 1/488) 
(Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna) (Müd
det : 10 gün) 

16. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Kral
lığı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile bu 
Sözleşmeye Ek Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasansının Millet Mecli
since kabul olunan metni. (M. Meclisi : 1/445; C. Se
natosu : 1/489) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonuna) (Müddet : 10 gün). 

17. — 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da im
zalanan Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin bazı 
kuralların birleşîirilmesi hakkındaki Sözleşmeye ve 
bu Sözleşmeyi değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli La-
hey Protokolüne katılmanın uygun bulunduğuna 
dair kanun tasansmın Millet Meclisince kabul olu
nan metni. (M. Meclisi : 1/234; C. Senatosu : 1/490) 
(Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonlan
na) (Müddet : 10'ar gün) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 14 ncü Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tokat Üyesi Zihni Beîil'in, 14 . 12 . 1976 
tarihli 13 ncü Birleşimde, İçtüzüğün 54 ve 62 nci 
maddelerinin uygulanması hakkında demeci. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Bir önergem var Sa
yın Başkan, müsaade ederseniz bu önergemi açıkla
yayım. 

BAŞKAN — Önergeniz mi var? 
ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Bir önergem var. 
BAŞKAN — Önergeniz yok efendim bende. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Gönderdim efendim, 

bir önerge gönderdim, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — 13 ncü Birleşimin 1 nci 
ve 2 nci oturumundaki Başkanlık işlemleri hakkında 
Tüzüğün 54 ve 62 nci maddelerinin uygulanması hak
kında açıklamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeniz buraya konmuş. 
Usul hakkında size söz veriyorum, buyurunuz 

efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gündeme geç
mediniz mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Gündeme geçmedik efendim, sade
ce benim bir evvelki Birleşimdeki tutumum hakkın
da söz istediler. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan» sayın 
senatörler; 

14 Aralık 1976 Sah günü yaptığımız 13 ncü Bir
leşimin 1 nci ve 2 nci oturumlarında İçtüzük uygu
lamaları oldu. Bu İçtüzük uygulamalarından ikisi 
hakkında Sayın Başkanımızın müsaadesini alarak, 
huzurunuzda yanlışlık olduğunu açıklayacağım. 

Sayın Niyazi Unsal, daha önceki birleşimde oku
nan, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri üzerinde gündem 
dışı söz istemişti. Bugünkü 14 ncü Birleşime Başkan
lık eden Sayın Başkanvekilimiz de kendilerine söz 
vermişti. 

Sayın Unsal kürsüye geldi, gündem dışı konuş
masına başladı. Sayın Başkanvelimiz, Sayın Niyazi 
Ünsai'm konuşmasını sadet dnşı saydı ve Sayın Ün-
sal'a uyanda bulundu; dedi ki, «Sadede geliniz.» 
Sayın Unsal da dedi ki, «Her konuşmacının bir ha
zırlık biçimi vardır. Sayın Cumhurbaşkanının yazı
larının sunuluşu üzerinde söz istedim, oraya geliyo
rum; bu bir başlangıçtır.» Sayın Başkanımız ısrar 
etti, «Sadet dışında kalmakta ısrar ediyorsunuz, sö
zünüzü kesiyorum» dedi. Saym Unsal da «Benim, 
sözümü kesemezsiniz,» dedi. Tartışma oldu. Bu tar
tışmalar sürerken de Sayın Başkanımız, «13 ncü Bir
leşime ara veriyorum» dedi; bir saat ara verdi. Bir 
saat sonra da aynı birleşimin 2 nci oturumu açıldı. 
Bu oturumda da, «Çoğunluğumuzun olmadığı anlaşı
lıyor» buyurdular, yoklama yaptılar, Çoğunluğun olr 
madiğim tespit ederek bugünkü Birleşim için, 13 ncü 
Birleşimin 2 nci oturumunu kapadılar. 

Konu ile ilgili İçtüzük hükmü 62 nci maddedir. 
Bendeniz vaktinizi mümkün olduğu katlar az alma 
gayreti içinde; fakat konunun iyi anlaşılması düşün
cesi ile bu 62 nci maddeyi müsaadenizle okuyacağım. 

«Genel Kurulda söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak 
ve düzeni bozmak. 

Madde 62. — Genel Kurulda söz kesmek, şahsi
yatla uğraşmak ve düzeni bozacak gösterilerde bulun
mak yasaktır. 
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Söz söyleyen üyenin sözü, bu Tüzüğe uyması ve 
sadede gelmesi için, ancak Başkan tarafından kesile
bilir.» 

Başkanımız bu hükmü uyguladı, «Sadedin dışın-
dasımz, siz! sadede gelmeye davet ediyorum: 62 nci 
mnddenîn ikinci fıkrasının verdiği yetkiyi kuilamyo-
rem, sözünüzü kesiyorum» dedi ve düğmeyi kapadı. 
Sayın Ünsal'ın, konuşmasına devanı etmek suretiyle 
söylemek istediği sözleri duyamaz olduk. Bundan 
sonra da bir saat sonraya bırakıldı. 

Şimdi Anayasa olsun, yasa olsun, tüzük olsun, 
yönetmelik olsun; banların bir maddesinin sadece bir 
fıkrası ele alınarak uygulanmaya kalkışılırsa, çoğun
lukla hataya düşülür. Hatta bir tüzüğün bir hükmü
nü, kaç fıkra olursa olsun, bir maddesini sadece gö-
zönünde bulundurarak uygulamaya kalkarsak, yine 
çoğunlukla hataya düşeriz. Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğü bütün maddeleriyle bir bütündür ve bu İçtü
züğün Anaj'asaya aykırı ©İmamssı lâzımdır. O hakle, 
Anayasa ile de bir bütündür. Anayasanın ve İçtüzü
ğün sustuğu hallerde Anayasanın ve İçtüzüğün koy
duğu ilke hükümleri, temel kurallar gözönünde bu
lundurulur, hukuk kuralları gözöminde bulundusuhır. 
Uygulamada sağlıklı bir sonuca varmak, ancak bu 
suretle mümkün. 

Bu nedenle Saysn Başkanımızın, sadece 62 nci 
maddenin 2 nci fıkrasını gözö nünde bulundurarak 
işlem yapmış olmasından dolayı hataya düştüğü ka-
msındayîm. Bunun anlaşılması için 3 ncü ve sonuncu 
fıkranın da okunmasına ihtiyaç görüyorum. 62 nci 
maddenin 3 ncü ve sonuncu fıkrasında şu hüküm 
mevcut : 

«Bir üye, iki defa sadede davet edildiği halde yi
ne sadet ekşi söz söylemeye devam ederse aynı birle
şimde o konu hakkında konuşmaktan mencdilmesi 
Başkan tarafından...» sözünün kesilmesi değil, dik
katinizi çekerim; «... Başkan tarafından Genel Kuru
la teklif olunur. Genci Kurul, görüşmesiz işarı oj'Ia 
kararını verir.» 

İçtüzüğümüzü Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lu yapmıştır; eski deyimle «Bir hükmün ihmalinden 
ise imali yeğdir.» denir. 

ŞImd! imale de lüzum yok. 62 nci maddede 2 de
yim var; biri «söz kesme», biri «konuşmaktan me
netme.» «Söz kesme» burada bir terim olarak kulla-
ndmıştır. Eğer söz kesmeyle konuşmaktan menetme 
aynı mahiyette olsaydı, üçüncü fıkrada bir başka te
rimin kullanılmasına lüzum yoktu, «Konuşmaktan 
.menetme» teriminin kullanılmasına gerek yoktu, yi
ne «söz kesme» terimi tekrar edilmek gerekirdi. 
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Başkanın yetkisi tüzüğü uygulamaktır. Tüzüğe ay
kırı hareket eden konuşmacıyı, Tüzüğe uygun hare
kete davet etme yetkisi vardır. Hadisemizde tüzüğe 
aykırı hareket eden kimseyi, tüzüğe uygun hareket 
etme değil de sadede davet etme hali var. Buna da 
yetkisi vardır Balkanın. 

Konuşmacı konuşuyor, Başkan bu görev ve yet
kisini nasıl kullanacak? İki kişi aynı zamanda konu
şursa, konulana karşi Genel Kurulu yöneten Başkan, 
bu görev ve yetkisini nasıl kullanacak? Konuşanın 
sözünü kesecek, bu görev ve yetkisini kullanacak. 
«Saym Konuşmacı senin gündem dışı söz istemin şu 
konınla. O konuya girmedin, sizi uyarıyorum.» diye
cek. 

Burada-::! sÖ2 kesme, sadece uyarıyı yapabilmek 
kin Başkaca tanınan bir yetkiden ibarettir. Konuş
macı bu uyarıya rağmen sadede gelmezse, Başkan 
b:i' ikinci my^rıda bulunma göreviyle görevli, yetki
siyle yetkilidir. İkinci uyarıya rağmen, Başkan ko-
ıraşmacmm sadede gelmediği kananda ise, komış-
Eaciffitj konuşmadan menedinp edilmeyeceği keyfi
yeti söz konusu olur. Bunun kararım alma yetkisi de 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunundur. 

Oysaki Saym Başkanımız, Sayın Niyazi ÜnsaJ'rn 
sözünü şahsen kesti; yani kesmedi, Saym Niyazi Ün-
sa"a tçümlğümüzün 62 nci maddesinin üçüncü fıkra-
saida uieveyf ve ancak Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurtlu tarafmdsn kulkimVjîîecek konuşmaktan me
netme yetkisini kullanarak, kendilerini konuşmaktan 
menetîi. 

Buğdan dolayıdır ki, ikinci oturumda Sayın Ni
yazi Unsal konuşmasına devam edeceği inancı, kanısı 
içinde kürsüde yerini almıştı; ama çoğunluk olmadı
ğı için 13 ncü Birleşimin İkinci Oturumu da kapa
tıldı. 

Saym arkadaşlarım; 
Diğer konu, 13 neü Birleşimden önceki Birleşim

de, Saym Selâbaddin Babüroğlu gündem dışı bir ko-
nnşrua yaptı, Bir konuşmada İmar ve İskân Bakan
ağı Afet İşlen Genel Müdürü Sayın Suat Kumbasar* 
in görevinden alınarak Müşavirliğe atandığını söyle
di. Saym Suat Kumbasar'ın Bamşlaya dava açtığını, 
Damştaym Saym Saat Kumbasarm Afet İşleri Ge
nel Müdürlüğünden alınıp, Müşavirliğe atanmasına 
ve yerine de Saym Faruk Kaygusuz'un aianma&na 
mi işlemi iptal ettiğini söyledi, bunu eleştirdi, tahlil 
etti, sonuçlara bağladı. Sonuçlara bağlarken de bu 
tasarrufa birtakım sıfatlar verdi. 
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13 nesi Birleşimde, İmar ve İskân Bakam Sayın 
Nurettin Ok, bulundukları yerden; «Geçen Biileşim-
de gündem dışı bir konuşma oldu, ona cevap vere
ceğim» dedi, kürsüye yöneldi; Sayın Başkansınız da 
kendisine söz verdi. 

Şimdi, Sayın Nurettin Ok'a hangi konudan dola-
yi söz verildiği bir parça aniaşüabildl; ama Tüzüğün 
hangi hükmüne istinaden söz verildiği açıklıkla anla
şılamadı, tartışmalar oldu. 

Şimdi tutanaktan okuyorum, bu taıfeşraaîar uza
yıp gidiyor. Saym Başkanımız; «Ben takdir edeceğim.. 
Genel Kurulu yöneten Başkan benim. Ben tüzük hü
kümlerine uygun olduğu kanısındayım, bu konuşma
nın, O nedenle kendisine söz verdim» diyor; ama 
tüzüğün hangi hükmüne istinaden, ne biçim bir uy
gulama olduğu noktasında tartışmaları sona erdire
cek inandırıcı yahut doyurucu bir açıklama yapma
mış bulunuyor. 

Bu durum sürüp gidiyor. Yine vaktinizi faxla al
mamaya dikkat ve gayret ederek tutanağın 16 ncı 
şayiasını okuyacağım. Ancak 15 sayfalık tutanak tu
tulduktan sonra konu açıklığa kavuşuyor. Geçen Bir-
leşimc ait tutanağın 16 ncı şayiasından aynen alıyo
rum ; 

«SİRRİ ATALAY (Kars) — 132 nci madde ve 
54 ncü madde; Saym Bakana ülkenin iç polUılkasıy-
!e ilgili olarak söz vermiş bulunuyorsunuz». 

Bugün Birleşimi yönetmekte olan Saym Başkan : 
«BAŞKAN — Hayır efendim, hayır!. O maddeye 

göre söz vermedim; gündem dişi söz verdim.» diyor
lar. 

Şimdi, bir Sayın Bakana Cumhuriyet Senatosun
da gündem dışı söz verilebilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizim İçtüzüğümüze göre, üyelerden birisinin is

teği üzerine Hükümet üyesi açıklama yapar. Hükümet 
üyeleri, kendi insiyaliflerlyle de açıklama yaparlar. 
Bunu düzenleyen hükümler, İçtüzüğümüzün 131 ve 
132 nci maddeleridir. 

İçtüzüğümüzün 131 ve 132 nci maddelerini kısa
ca arz edeceğim : 

«Madde 131. — C. Senatosu üyeleri Hükümeti iç 
ve ü>.ş durum hakkında açıklama yapmaya davet eden 
önergeler verebilirler. Hükümetin açıklamasından 
sonra önerge sahiplerinden birisine ve grup sözcüle
rine söz verilir.» 

Bu, bir sayın bakanın açıklama yanması hâli; fa
kat bir sayın üyenin insiyatifi ile açıklama yapdnıa-

16 . 12 . 1976 O Î 1 

smm istenmesi halinde uygulanan hüküm. Orada, 
«önerge sahiplerinden birisine ve grup sözcülerine 
mutlaka söz verilir» deniliyor. 

«Madde 132. — İç ve dış politikaya ilişkin ko
nularda Hükümet gündem d«şı olarak C. Senatosuna 
her zaman kendiliğinden bilgi verebilir. Hükümetin 
açı'Janıasîndan sonra öncelikle muhalefet grupları 
sözcülerine söz verilir. 

Gruplar cevap hazırlığı için mehil isterlerse, ko
nu ertesi birleşim gündemine alınır ve görüşülür.» 

Hükümet üyelerinin, iç ve ĞÎŞ politika konuları 
hak'unda kendi insiyatifleri i*e Genel Kurula her za
man açıklama yapmaları mümkündür. Üyelerden bi
risinin isteğiyle de mümkündür. O açıklamadan son
ra kimlere söz verileceğini de 131 ve 132 nci madde
ler söylemiş bulunuyor. 

O gün Saym Nurettin Ok, üyelerden birisinin is
teği üzerine açıklama yapmak için kürsüye gelmedi
ler; kendi istekleriyle açıklama yapmak üzere de kür
süye gelmediler. 

Tutanağın 16 ncı sayfasında da Saym Başkanı
mız, tutanağân 15 sayfasını dolduran hâlâ açıklığa 
kavuşturalamaımş; «Neye istinaden söz verildiği» 
hususunu açıklığa kavuşturdu; «Gündem ekşi söz ver
dini» dedi. 

Gündem dışı söz ile ilgili olan İçtüzük maddesi 
'ne 54 ncü maddedir, Hatırlamanızda yarar olduğu 
müüâhazasiyîe müsaade buyurursanız onu da okuya
cağım : 

«Gündem dışı konuşma isteği : 

Madde 54. — Bir üyenin gündem dışı bir diyece
ği okusa, gündeme geçilmeden önce, mevzu ve ma-

I niyetini yazılı olarak Başkana bildirir. 
SÜZ verip vermemek Başkanın takdirine bağlıdır. 
Başkanm KÖZ vermemesi halinde üye ısrar ederse, 

Genci Kurul görüşmesiz işarî oyla bu konuda bir 
karar verir. 

Gündem dışı konuşmalar üzerinde müzakere açı
lamaz.» 

O halde, gündem dışı konuşma hakkı ve yetkisi 
ancak saym üyelerindir. Hükümet üyelerinin gündem 
dişi konuşma yetkileri yoktur. Hükümet üyelerine 
gündem diışı konuşma yetkisi verilemez. Eğer herhan
gi bir konuyu açıklamayı gerekli görüyorsa, 132 nci 
madde işletilebilir. Bu takdirde öncelikle muhalefet 
gruplarının sözcülerine, sonra iktidar gruplarının söz
cülerine söz verilir. Eğer açıklama, bir hazırlık yap
mayı gerekli kılıyor ise o birleşimde grup sözcüleri 
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konuşmazlar. (İçlerinden birisinin isteği yeterlidir, i 
uygulamalar da hep böyle olmuştur) gelecek birleşim- I 
de konuşurlar. I 

Üyelerden birinin gündem dışı konuşması nede- I 
niyîe, o konuşmaya konu oian olaylar hakkında Hü
kümetin, Bakanlar Kurulandan bir üyenin hiç bir 
suretle konuşma hakkı yoktur konusuna gelince : 

Değerli arkadaşlarım; I 
Uygulamayı hep biliyoruz; Anayasamız 1961 ta- i 

rihinden beri yürürlüktedir, 1961 Ekim Seçimlerin- I 
den sonra Cumhuriyet Senatosu çok takdire lâyik bir J 
çahşma ile kısa sürede İçtüzüğünü yapmıştır. Bu îç- I 
tüzüğün bazı hükümleri Anayasaya aykırılıktan do- I 
layı bizim grupumuz tarafından açılan bir dava ile I 
Anayasa Mahkemesinin tetkikinden de geçti; dava I 
konusu olan hükümler hakkında. Ve o tarihten bu I 
yana da uyguluyoruz. I 

Genellikle bakan gündem dışı konuşmaya, gün- I 
dem dışı konuşmanın yapıldığı birleşimde karşılık ve
rir; ama bu karşılık gündem dışı konuşma yapan sa
yın üyenin konuşmasına konu olan olay üzerindedir. I 
Bakan, gündem dışı konuşmayı fırsat ve vesile saya- I 
rak, gündem dışı konuşmanın sınırı dışına çıkamaz, I 
sının dışında açıklama yapamaz; bu, yetki sapması I 
olur. Bakan bunu yapmaya kalküğı zaman, Başkanın I 
kendisine müdahale etmesi, bakanı da 62 nci mad- I 
denin ikinci fıkrasına uygun olarak, sadet dışına çı
kan konuşmacı sayarak, sadede davet etmesi lâzzm-
dır, Sadede gelmemekte iki kere ısrar ederse Genel 
Kurulun oylamasına başvuracaktır. 

Ben mevzua germiyorum efendim. Çünkü gündem 
dışı konuşmalar hakkında (Biraz önce okuduğum 54 I 
ncii maddenin son fıkrasına göre) müzakere yapıl
maz. Ben, Tüzüğün doğru uygulanması amacıyle uy- I 
gulamasmda yanlışlık olduğunu ileri sürdüğüm mad- I 
deler üzerinde konuşmak üzere Sayın Başkandan izin I 
alarak huzurunuza geldim. Binaenaleyh, ben konu- I 
surken Tüzüğe aykırı bir harekette bulunmam, bu- I 
lunmamaya dikkat ederini. Tahsisen, o zaman, Tü- I 
zük içi uygulama üzerinde titizlik gösteren bir kfmse I 
bunu sağlamaya çalışırken, Tüzük dışı bir uygulama- j 
ya kendisi vesile olmuş oiur. O itibarla konuya te- I 
mas etmeyeceğim. 

Şimdi, Sayın Nurettin Ok kürsüye geldikleri za- I 
man, «Huzurunuzda tekrar bu mealde, huzurunuzda i 
tekrarı beni üzen; ama tekrar etmek mecburiyetinde I 
olduğum bazı sözleri var» dedi ve birçok sözler söy
ledi. Bu sözleri, gündem dışı konuşmadan aldığını I 

söyledi; ondan sonra Sayın Nurettin Ok; yakışıksız 
olduğu sözlerden, çok daha ağır yakışıksız sözler söy
ledi. Tutanakta var. Ben yfne gündem dışı konuşmay
la onun cevabına geçmiyorum; müsaade ederseniz 
ben yine sınırımda kalarak söylediğim bu hususu si
ze açıklamama olanak verecek tutanaklardan okuyor 
rum. 

Sayın Bakan diyorlar k i : «Ben gündem dışı ko
nuşmanın...» Dikkat buyurunuz tutanaktan aynen al
dım. «... Doğruluğunu veya yanlışlığını burada tar
tışma konusu yapmıyorum.» Bakan, aynı birleşimde 
söz alır; ama gündem dışı konuşmada ileri sürülen 
hususların doğruluğunu ve yanlışlığını tartışma ko
nusu yaparak söz alır. Doğru değildir der, eksiktir 
der, yanlıştır der, işte belgesi der; ama Bakan bizzat 
tutanakta söylüyor bunu. «Ben doğruluğunu ve yan
lışlığını burada tartışma konusu yapmıyorum. Ben, 
Senatonun mehabetine yakışmayan, bu ulvî kürsüye 
yakışmayan beyanlarını bu Senatonun dikkatine su
nuyorum.» Bu da bir hizmettir. Olabilir; ama Tüzü
ğe aykırı; bu da bir hizmettir, olabilir. 

Sonra ne diyor Sayın Bakan : Hemen devam edi
yor; «İnsanlık duygusundan nasibini almamış, kini 
aklını taşmış, gözü dönmüş, geri zekâlı yaratıklara 
vergi bir eylem.» Daha bu çeşit sözler var, devam et
miyorum ve Sayın Başkanımız hiç bir müdahalede 
buiumnuyor. Hiç bir müdahalede bulunmuyor. 

Ssym Nuretin Ok, en sonunda olay için ne diyor? 
Sonunda o'ay için de diyor ki : «Evet, Suat Kumba-
sar'ı Afet İş'eri Genel Müdürlüğünden aldım müşa
vir yaptım. Maaşına, özlük haklarına dokunmadım 
ve yerine de Faruk Kaygısız'ı Genel Müdür yaptım. 
Suat Eumbasar Danıştaya dava açtı, yürütmenin 
durdurulması isteğini reddetti; ama 1 yıl kadar son
ra davasını esasından kabul etti. Suat Kumbasar'ın 
Afet İşleri Genel Müdürlüğünden alınmasını, yerine 
Faruk Kaygısız'ın atanmasını iptal ettirdi. Ben Da-
nıştayın kararma uydum Suat Kumbasar'ı Afeî İşleri 
Genel Müdürlüğüne tayin ettim; ama ertesi gün dev
let İşlerinin iyi gitmesi için, iyi yürümesi için, halka 
yönelik hizmet sağlamak için Suat Kumbasar'ı Afet 
İşleri Genel Müdürlüğünden yine aldım, bu sefer 
Tetkik Kuruluna üye yaptım ve Faruk Kaygısız'ı da 
Afet îş?eri Genel Müdürü yaptım.» 

Yani, netice itibariyle olay hakkında söylediği bir 
tek cümle. Damştay kararını saymadım, bugün uy
guladım ertesi gün bozdum. Ne ise ben o konulara 
temas etmiyorum; gündem dışı konuşmayı yapan sa-
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yın Selâhaddin Babüroğlu, tasarrufu işlemi eleştirilen 
sayın Nurettin Ok yasa hükümlerine, tüzük hüküm
lerine göre konu üzerinde iddiaları ve savunmaları 
hakkında gerekli işlemleri yaparlar; ama... 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — İnşallah bütçede daha fazla açıklama
lar vereceğim. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Ama, sayın Başkan 
neye istinaden söz verdiğini, ancak 15 sayfa tutanak 
tutulduktan sonra söyledi; «gündem dışı söz veriyo
rum» dedi. Bakana gündem dışı söz verilmez. Baka
na, gündem dışı konuşma hakkında söz verilir; o 
birleşimde verilir ve bakan ancak konuşmanın yanlış
lığı, doğruluğu, eksikliği konusu üzerinde konuşur. 

Sayın Nurettin Ok, konuşmanın yanlışlığı, doğru
luğu hakkında konuşmadığını, sadece o sözlerin bu 
kürsünün mehabetine uymadığını belirtmek için söz 
aklığım söylüyor. Yakışıksız olduğunu söylediği söz
lerden daha ağır yakışıksız sözler söylediği halde, sa
yın Başkan müdahale etmiyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kürsünün Özgürlüğünü sağlamada dikkatli ola

lım. Bu kürsünün özgürlüğünü sağlama, kimseye tü
zük dışı, Anayasa dışı söz vermeme ile mümkündür. 
Bu, konuşmasını Anayasaya, tüzüğe uygun olarak 
yapanların konuşmalarını sürdürebilmeleri ile müm
kündür. Bu kürsüye saygılı olmaya mecburuz. Ko
nuşma özgürlüğünü; özgürlükçü demokratik parla
menter rejimin, Parlamento çalışmaları açısından bir 
ilke saymaya ve korumaya mecburuz. Bunu koru
mamızda, konuşması, Anayasaya ve Tüzüğe uyma
yanlara, Anayasa ve Tüzüğe aykırı konuşma fırsatı 
vermemekle; konuşması bizim görüşlerimize, bizim 
düşüncelerimize uygun düşmese dahi, konuşması 
Anayasaya, yasalara ve İçtüzüğe uygun düşen konuş
macılara dikkatle ve tahammül göstererek konuşabiî-
meîeri olanağını vermemizle mümkündür. 

Bu amaçla söz aldım. Sayın Başkana söz verdiği 
için teşekkür ediyorum. Sizlere de beni dinlediğiniz 
için teşekkür ediyorum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Betil teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlarım; bendeniz 62 nci madde

nin.;. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bir dakikanızı rica ediyorum... (A. P. sıralarından 
«Dinlemesini öğren» sesleri) 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, ben konuşayım 
bir dakika rica ediyorum. (A. P. sıralarından «dinle, 
dinle» sesleri) 

Bir dakika efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir arkada

şımız vefat etti, akşam oluyor. 
BAŞKAN — Onu arz edeceğim. 

2. — izmir Üyesi Nazif Çağatay'ın ruhunu 
taziz için saygı duruşu. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bugün bir 
sayın arkadaşımız vefat etmiştir. Tezkere mensup ol
duğu Gruptan gelmiştir. Bunu bir sunuş olarak telâk
ki ettiğim için, gündeme geçildiği zaman bu tezkereyi 
okutup, ondan sonra saygı duruşu yaptıracak idim. 
Fakat, eski tutanakları tetkik ettik, bir emsal bulduk. 
Bir zamanlar bir sayın arkadaşımızın vefatı dolayı-
s.yle gündem d?şı konuşmalardan da önce; yani gün
deme geçilmeden bu vazifenin yapılmış olduğunu tes
pit ettim. Bu itibarla İzmir Senatörü sayın Nazif Ça
ğatay'ın vefatı dolayısıyîe Yüksek Heyetinizi bir da
kikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu.) 
BAŞKAN — Ruhu şad olsun. 

3. — Tokat Üyesi Zihni Betil'in, «14 . 12 . 1976 
tarihli 13 ncii Birleşimde, İçtüzüğün 54 ve 62 nci mad
delerinin uygulanması» hakkında demecine Başkanın 
cevabı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; geçen bir
leşimde Tüzüğümüzün 62 nci maddesinin yanlış tat
bik edildiği noktasındaki itirazları geniş bir anlayış 
içerisinde dinledim ve bu tatbikatımı dünkü Başkan
lık Divanı toplantısında görüştük. Hepimiz insanız, 
hata yapabiliriz. Eğer hata yapmışsak, bu hatadan dö
nelim diye bu meseleyi müzakere ettik. 

Bendeniz öteden beri, sayın arkadaşımın kürsüden 
okuduğu 62 nci maddenin üç fıkrasını ayrı ayrı po
zisyonları tespit ettiği kanaatim taşırım ve bu mev
zuda bundan önce Cumhuriyet Halk Partisine men
sup iki Sayın Başkanvekili arkadaşımla da müzake
re ettik, Tüzüğü yeknesak bir şekilde tatbik edelim 
diye. Ben bu görüşümü onlara o zaman da arz et
miştim; «Ben bu maddeyi böyle anlıyorum ve şimdi
ye kadar da böyle tatbik ettim» dedim. 

Başkanlık Divamndaki müzakere sonunda iki Sa
yın Başkanvekili arkadaşımın benim bu anlayışımı 
paylaşmadıklarım ve diğer sayın üyelerin de ekseri
yetle benim bu fikrimi paylaşmadıklarım gördüm. Ka
naatimi değiştirmemiş olmakla beraber, oradaki be-
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yanım şa oldu : «Tüzüğün aynı maddesinin muhtelif 
şekillerde tatbikine ben razı değilim. Binaenaleyh, 
ben kanaatimi değiştirmediğim halde bundan sonra 
sizin bu anladığınız şekilde tatbikatı ben de yapaca
ğım, Tüzük maddesi yeknesak tatbik edilsin» dedim 
ve bu şekilde bir anlaşmaya vardık. 

Müzakere 62 nei maddeye göre devanı etmedi, 
64 ncü maddeye göre büâhara ara verdim ve kapat
tım; 62 nei maddeye göre değil. 

Şimdi, sayın Bakanlar gündem dışı konoşur mu, 
konuşmaz mı mevzuuna gelince; uzun boylu izaha
ta girmeyeceğim sayın arkadaşlarım, hülâsa olarak 
fikirlerimi arz ediyorum. 

Tüzüğümüzün 131 ve 132 nei maddeleri Hükü
metin iç ve diş politika hakkında açıklamaya da^et 
edilmesini veyahut da Hükümetin re'sen iç ve dış 
politika hakkında Yüksek Heyete izahat açıklama 
yapmasını ve ondan sonra da cereyan edecek hali 
tespit eder. Ama ben, 132 nei maddeye göre. değil, 

• Hükümet üyelerinin Cumhuriyet Senatosu üyeleri gi
bi gündem dışı konuşma hakkına haiz oldukları ka
naatindeyim ve bu tatbikat 15 seneden beri devanı et
mektedir. Hatta geçen yıl Sayın M'acit Zereırin Baş
kanlığı sırasında bu yine mevzubahis olmuş ve Ma-
cit Zeren arkadaşsınız 13 tane emsali bu kürsüden 
okumak suretiyle zabıtlara geçirmiştir. 

Bakanların günlük meseleler hakkında Meclislere 
izahat vermesi, açıklama yapması ayrı bir pozisyon
dur; 131 ve 132 nei maddelerle Yüksek Heyetlerin; 
yani Meclislerin huzuruna çıkmaları ayrı pozisyon
dur. Bunu ayıralım ve tatbikatımız da şimdiye kadar 
böyle olmuştur, ayrı ayrı olmuştur. 

Bir seyra üye gündem dışı bir meseleyi huzura 
getirdiği zaman, eğer ilgili Bakan burada ise anında 
çıkap gündem dışı; yani müzakere şeksinde değil, 
gündem dışı söz istemek suretiyle anında çıkıp açık
lamasını yapıyor ve burada değil ise, zabıtlardan tet
kik etmek suretiyle bir sonraki birleşimde açıklama
sını yapyor ve tatbikatımız 15 yıldır böyledir. 

Şimdi, Sayın Sağlık Bakanı bir tezkere göndermiş, 
gündem dışı söz istiyor. Ne hakkında söz istediğini 
yazmamışlar; fakat soracağım tabiatıyla. 

Bu gündem dışı söz hakkı, bakankrm âz iiyefer 
gibi vardır ve tatbikatımız bu yoldadır. Sen 15 jılhk 
tatbikata istinaden söz verdim ve hatalı bir iş j 'ap-
tığıma kani değilim. 
• SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, benim öner
gem var... 

— 4JÛ 

BAŞKAN' — Müsaade buyurun, efendim. 
Şimdi arkadaşımız Sayın Bakanın geçen Birleşim

de söylediklerini bu kürsüden dile getirdiler ve benim 
sadet djşı konuşmasına müdahale etmediğimi söyle
diler. Şunu samimiyetle ifade edeyim ki; gürütüler 
arasında Sayın Bakanın konuşmasını ben değil, bir 
çok arkadaşlarım da takip edip anlayamadılar, ben 
de anlayamadım. Eğer anlamış olsaydım müdahale 
ederdim, mutlak surette müdahale ederdim. Tüzüğün 

i tatbikatında ben de bu Meclisin her üyesi gibi gayet 
titiz davranmaya mecburum. Zaten vazifem de odur. 
Bu feuousu sayın arkadaşıma arz ederim. 

\ 4. — Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, 
14. 12. 1976 tarihli 13 ncü Birleşimde Başkanlığın tu
tumu hakkaıda demeci. 

BAŞKAN — Şimdi, bu izahatımdan sonra- Sayın 
j Ege, geçen Birleşimdeki tutumum hakkında konuş

mak istiyor musunuz? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Geçen tutanak hak

kındaki görüşme talepleri sanırım bütün işlerden ön
ce görüşülür. Herhalde biraz bu hususu da ihmal 
ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim hayır, usul hakkındaki me
seleler diğerlerine öncelik kazanır. Bu itibarla söylü
yorum; zaptı sabde hakkındaki mesele de gündem 
dışından evvel görüşülür. 

Arz ederim. 
Buyurunuz. Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

I Başkan, değerli senatörler; 

13 ncü Birleşimde bazı nahoş konuşmalar ve 
olayların cereyan etmesi şüphesiz hepimizi üzmüştür. 

i Cumhuriyet Senatosunun Genel Kurulunda müza
kerelerin, Tüzüğün gereği o birleşimi yöneten Baş
kan tarafından hassaten yürütüleceği gayet bariz ve 
açık olarak belirtildiği halde, Sayın BetiTin Tüzü
ğün 62 nei maddesini burada uzun uzun ve vukufla 
açıklamalarım dinlerken bütün arkadaşlarımın ken
disini dikkatle takip ettiklerini gördüğüm gibi, Baş
kanı ve Başkanın tutumunu nasıl ve nerede ne şekil
de tenkit edebileceğimizi de bizlerin bilmemiz iâzmt 

j geldiğini; Başkanı, vereceği kararlarda şaşırtmama-
I mız, Başkanın kararlarının isabetle vermesine yar

dımcı olmamızın da vazife olduğunu hatırlatmak is
terim. 

Ben o gün mecburen bir iki dakika Birleşime 
geç girdiğimde Sayın Nuretin Ok'un konuşmakta ol-
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duklarmı gördünu Konuşmanın, bugünkü Birleşi
mi idare eden Sayın Başkanımızın başkanlığında ya
pıldığını da gördüm. O gün de ayın Başkan idi. Ga
yet açıkça ifade etükîeri gibi, sonuna kadar Sayın 
Nurettin Ok'un ne söylediğini' anlayamadım. Bunu 
çok samimi söylüyorum; ne söylüyor, neyi konuşu
yor, neyi anlatmak istiyor? Bir gürültü, bir mü
dahale, bîr söz kesme devamlı yürütüldü. 

Ben Sayın Zilini BetiL (kendisine büyük saygım 
vardır) burada konuşmaları esnasında 62 nci mad
denin birinci, ikinci fıkrasını tatbik edip de üçüncü 
fıkrasını tatbik etmeme gibi bir meseleyi ele alırlar
ken, geçen Birleşimde Genel Kurulu, yöneten Baş
kanla beraber bütün olarak mütalaa edip; nasıl söz 
kesme yetkisinin 62 nci maddeye göre münhasıran 
Başkana tanınmış olduğunu burada ifade ettilerse, 
Başkanın hakkım üyelerin suiistimal etmelerine kar
şı olduğunu da ifade etmesini beklerdim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, cevap şeklinde olmasın. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Hayır 

efendim, bir noktaya geliyorum. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ben 
yine Sayın Betil'in, çok yerinde ve kısmen bazı nok
talarda Bakana söz verilme meselesinin dışmdaki 
mütalaalarına katıldığım ve belki daha uzatmamak 
için kısa kestiği noktadan hareket edeceğim. 

Sayın Betil, konuşmalarının sonuna doğru kür
sü özgürlüğünden bahsetti. Kürsü özgürlüğünü sağ
lamak sadece Başkana verilmiş bir görev değildir. 
Kürsü özgürlüğünün, aynı zamanda bütün üyelerin 
hassasiyetle saygı duyacakları ve üzerine titreyecek
leri bir konu obuası lâzımdır. Geçen Birleşim Bi
rinci Oturumda Sayın Nurettin Ok'un konuşmasın
dan sonra, gündem dışı konuşmak üzere Sayın Ni-
y&zi Unsal kürsüye geldiler. Sayın Niyazi Ünsaî'm 
sözünün kesilmesinin ve sözüne devam etmemesinin 
ihtar edilmesi karşısında direnmesi ve kürsüyü terk 
etmemesi, Başkanda aranan hatanın daha büyüğü
nün üyede aranmasını gerektiren bir husustur. 

Farzımuhal Başkan bir hata içerisine düşmüşse, 
o hatanın yine Tüzüğün gerektirdiği yollarla halledil
mesi imkânları vardır, İşte Sayın Betil bugün gel
diler ve buradan bazı noktalarda Başkanı hatalı 
bulduğunu ifade ettiler, Başkanın hatalı olduğu 
ifadeleri karşısında, Başkan da açık gönüllülükle 
hatasını burada gayet rahat ifade edebildi. Demek 
ki, bunun yoHan var, bunun erkânı var; ama yö
netimi yürüten Başkan farzımuhal Tüzüğü yanlış 

tatbik etse dahi, bu tatbikatı bir nevi gürültüye, pa
tırtıya ve Cumhuriyet Senatosuna yakışmayacak şe
killere götürmeye hakkımız olmadığını da düşünmek 
mecburiyetindeyiz. 

Mesele bu derecede de kalmadı. Sayın Başkan 
ara verdi, mecbur kaldı ara verdi ve bir saat sonra 
toplantı açıldığında şimdiye kadar Cumhuriyet Se
natosunda ve MecMste katiyen görmediğim ve duy
madığım bir haîîe karşılaştım; Sayın Unsal âdeta iş
gal halindeydi kürsüde. 

BAŞKAN — Sayın Ege, Sayın Ege... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım; 

Müsaadenizle bu Başkanın hatasıdır. Her bir
leşim açıldığında, her oturum açıldığında Başka
nın riayet etmesi Iâzımgelen hususlar vardır. Onla
rın içerisinden bir tanesi de, oturumu tam mânasıyle 
açmadan kimseyi kürsüye davet edemez. Başkan, 
kürsüye bir üyeyi davet etmeden de, hiçbir üye, hiçbir 
kimse kürsüye gelemez, gelmemesi lâzım. Bu me
sele öyle geçiştiriîiverecek bir mesele değil muhte
rem arkadaşlar. 

İnsanız, Tüzük tatbikatında yanlışlık yapabili
riz, Tüzüğün şu veya bu maddesini unutmuş ola
biliriz, bunu şu veya bu şekilde telâfi yollarını ara
yabiliriz; ama bir üyenin kürsüye gelip, daha bir ta
raftan yoklama yapılırken kürsüyü işgal halinde tut
masını nerej'e bağlayabilirsiniz muhterem arkadaş
larım?... 

NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Hukuka bağla
rız. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Çok is
tirham ediyorum, çok istirham ediyorum muhterem 
arkadaşlarım, bunu nereye bağlayabilirsiniz?.. Bu
gün bunu (A) üyesi, yarın (B) üyesi yapmaya kal
karsa burada, Umumî Heyette hangi Başkan yürüte
bilir Birleşimi?.. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Tüzüğü 
uygulayan. 

BAŞKAN — Sayın Ege, istirham ederim, benim 
tutumumu eleştireceksiniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Çok is
tirham edeceğim Sayın Başkanım, bu noktayı vuzu
ha kavuşturmak mecburiyetindeyiz, bu nokta mü
him bir noktadır. Zatıâliniz bu meseleyi nazarı 
itibara almadınız. Sayın üye burada dururken, hâttâ 
tebessüm ederek ısrar ettiği bir işgal mevzuunu hoş 
gördünüz ve yoklamaya devam ettiniz ve nitekim 
yoklamada ekseriyet olmadığı için, «ekseriyet yok-
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tur» dediniz, üye ondan sonra kürsüyü terk etti. 
Bu çok çok enteresan bir şey. 

KÂZIM KANGAL (Sivas) — Çok doğru. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bu çok 

enteresan bâr şey muhterem arkadaşlarım, bunu çok 
samimi söylüyorum. Şu veya bu düşüncenin, şu 
veya bu görüşün ve dar görüşün içerisinde ifade et
miyorum. Farzunahal yarm bir başka arkadaşımız 
gelip de Başkanlık yaparken, bendeniz gelir de bu 
kürsüyü işgal edersem ve bunu biz mubah görürsek, 
Başkanlar bunu hoş görürse, bu nereye vanr muh
terem arkadaşlarım?.. Lütfedelim de hatalarımızı, 
yanlışlarımızı karşılıklı tashih etme yoluna girelim, 

Eğer, bir Bakanın burada konuşması sırasında 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinden; hangi kanattan 
olursa olsun, bir arkadaşımı rencide edecek benim 
veya bir üyenin sözünü Başkan kesmiyorsa, ben kes
meyen Başkam kınarım ve nitekim kınıyoruz. Kına
dık ve Başkan da hakh olarak bunun cevabını şöyle 
verdi: «Ben de samimî olarak diyorum ki, hakikaten 
gürültünün içerisinde kimin ne dediği anlaşılmaz bir 
hal doğmuştur.» dedi. 

Ben, bırakınız kendi grup arkadaşlarımdan, Cum
hurbaşkanlığınca seçilen çok muhterem arkadaşla
rımla çdtarken konuştuğumda, onlar da neyin ne 
olduğunu anlamadan celsenin kapandığım ifade etti
ler; yani böyle bâr gürültünün içerisinde geldi, geçti 
bunlar. Ama ikinci oturum açıldığında aradan bir 
saat geçmişti; hakh - haksız bazı şeyler olmuştur, 
srtık sinirlilik gitmiş, yerine şuurun avdet etmiş ol
ması lâzım gelirken, bir üyenin münhasıran gelip de 
kürsüyü işgal halinde tutması, benim hafsalamm, 
kafamın almadığı noktadır. 

Çok istirham ediyorum, Başkanlarımız hassasi
yetle bunun üzerinde durmalı. Hâttâ ben beklerdim 
ki, Cumhuriyet Senatosunun Sayın Başkanı bu me
selenin derhal üstünde durmalı ve bu meseleyi hal
letmek için gerekli tedbirlere baş vurmalı idi. Bu 
tedbirlerin neler olacağını ben tadat edecek değilim, 
kendilerinin düşünmesi gerekir. Çünkü, bu kürsü
yü, Sayın BetiFin dediği gibi, gayet hür kullanmaya, 
herhangi bir niyetle veya niyetsiz şu veya bu şekil
de kendi amalimize hizmet eder bir vasıta haline ge
tirmemeye mecburuz. Bunun üzerinde hassas olma
mız lâzım, bunun üzerinde hepimizin dikkatli ol
mamız lâzun; yatından sonra Başkanlık yapan ar
kadaşlarımızın çok başı ağnyabiMr. Nitekim, bana 
bazı üyeler dediler ki, «Acaba aynı üye bu birleşim
de de aynı itiyadım devam ettirirse, biz de kürsüye 
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: sıralanırsak ne olur?..» Tabiî, gayet garip şeyler 
olur. Bunlar lüzumsuz şeyler. Çok istirham edi
yorum, bu hallere Sayın Başkanlarımız imkân ver
meyecekleri gibi, sayın üyelerimiz de kürsünün ma
suniyetini, kürsünün ulviyetim, kürsünün özgürfiiğü-
nü her şeyin üzerinde tutsunlar. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 

5. — Kars Üyesi Sırrı Atalayın, İçtüzüğün 58 nci 
maddesi gereğince bu Birleşimde Başkanlığın tutu-' 
mu hakkında demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Say m Sim Ataîay bir önerge vermek suretiyle, geçen 
tutanaklarda bir düzeltme talep etmektedirler. An
cak, meselenin anlaşılması için önergelerimi okuyo
rum: 

«Geçen Birleşimde bazı üyelerin her türlü ahlâk 
ve edep ölçüelri dışındaki şahsıma sövmelerini tuta
naktan öğrenmiş oldum. Kürsüden konuşmadığım 
ve bu üyeleri hiçbir şekilde muhatap olarak almadı
ğını halde, üyelerin isimlerini ve sözlerim tutanak
tan okuyacağım. Çok iğrenç ve ithamların tutanak
larda düzeltilmeden tek yanlı kalması, adaletsiz, hak
sız ve hukuk dışı bir durum olacaktır. 

Bu nedenle itiraz ediyorum. Ayrıca, İçtüzükçe 
bağlayıcı şekildeki işlemleri Başkanın tam bir key
fîlikle çiğnemesine de itirazda bulunuyor ve tutana
ğın düzeltilmesini talep ediyorum. 

İçtüzüğün 115 nci maddesi gereğince geçen tu
tanak hakkında söz verilmesini saygıyla talep ede
rim » 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, «Zaptı sabık» 
diye Tüzüğümüzde bir şey yok. 115 nci madde tuta
nak hakkında hüküm ısdar ederken zaptı sabığı kay
detmektedir. Bu itibarla da biz, bu madde, zaptı 
ssıbık maddesi diyoruz. 

Şimdi, zaptı sabık hakkında söz verebilmem için 
Sayın Atalay'm kürsüden konuşmuş obuası, konuş-
maîannm eksik veya fazla veya yanlış olarak tuta
nağa geçmesi iktiza eder. Bu yanlışlığı veya eksik 
veya fazlalığı düzeltmek için söz söylemek hakla
rıdır. Bu şekilde olmuş olsaydı, kendilerine maal
memnuniye söz verebilirdim; ancak bizim dışımızda 
cereyan eden hâdiselerin zapta girmiş olmasını, ne 
ben Başkan olarak, ne de Sayın Ataîay düzeltme
ye muktedir değiliz. Bu itibarla, zaptı sabık hak
kında kendilerine söz veremeyeceğim. 

SERRI ATALAY (Kars) — Müsaade eder misi
niz? 

— 264 — 



C. Senatosu B : 14 16 . 12 . 1976 O : 1 

BAŞKAN — Evet efendini. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Geçmiş tutanak hak

kında söz hakkının münhasıran söz söyleyen üyeye ait 
olduğuna dair 115 nci maddede en ufak bir işaret 
lütfen gösterir misiniz? 

BAŞKAN — Yok efendim. Ancak... 
SIRRI ATALAY (Kars) — O halde izin verirse

niz... 
BAŞKAN — Evet efendine 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bir tatsiz tartışma 

olmasın... 
BAŞKAN — Tatbikatımız bu Sayın Ataîay. Siz 

de senelerce burada bu kürsüde başkanlık yaptınız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, üyeler 
grupları adına daha evvelki celsede yapılan konuşma
lar hakkında söz almışlar, geçen tutanak hakkında 
da konuşmuşlardır ve bizzat siz bu hususta en az iki 
defa tatbikat yapmışsınızdır. İzin verin lütfen!. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bendeniz bile bile.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Okuyunuz 115 nci 

maddeyi, münhasıran söz söyleyen üyeye ait oldu
ğuna dair en ufak bir işaret var mıdır? 

BAŞKAN — Biliyorum efendim. Orada, «konu
şanın sözünü düzeltmesi» diye bir şey yok; ama tat
bikatımızın bu yolda olduğunu zahâliniz biliyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tutumunuz hakkında 
söz istiyorum. İçtüzüğü yanlış tatbik ediyorsunuz. İzin 
verin, konuşacağım. 58 nci madde gereğince usul hak
kında konuşma üç husustadır. 

BAŞKAN — Evet efendim, tutumum hakkında 
buyurun. Tüzüğün maddesini yanlış tatbik ettiğim 
hakkında söz istiyorsunuz; buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, İçtü
züğü tatbik hususunda Başkanhk ettiğiniz dönemlerde 
gerçekten, ya taraf tutarak yahut biraz önce çok sa
mimî olarak itiraf ettiğiniz gibi, inandığınız fakat inan
cınızın İçtüzüğe uygun olmadığı şekilde, İçtüzüğe ay
kırı yürütmelerde bulunduğunuz yeni görülmemekte
dir. Çok kez. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, yalnız sizin söykdiği-
niz gibi söylemedim bendeniz. Ben, inancıma uyma
dığı halde; yani Tüzük maddesini ben başka türlü 
anladığım haid ı̂ ve bu anlayışımdan da vazgeçme
diğim halde, Tüzük maddesinin yeknesak tatbikatı 
için arkadaşlarımın anlayışına uygun şekilde hareket 
edeceğimi beyan ettim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
hukuk kuralları bizim kişisel an3ayış3annr8x ölçüsüne 
bağlı değildirler. Bir İçtüzük kuralı veyahut herhangi 

bir hukuk kuralı, ya doğrudur ya yanlıştır. «Benim 
ba hukuk kuralı hakkında görüşüm budur, bu şekilde 
tatbik ediyorum.» demek hukuka uygun değildir. 

Biraz önce Sayın BcîH'in ifade ettiği İçtüzüğün 
62 nci maddesindeki kurallar, yoruma tabi tutul
mayacak kadar açık ve seçik kurallardır. «Ben bu 
kuralları bu şekilde anlamıyorum.» diyebüirsiniz; fa
kat süz, gerçekten o kural eğer objektif ise, hukuka 
uygun ise ve uygulaması belli bir şekil içerisinde 
tespit edilmiş ise, o şekle uymak zorundasınız. Eğer, 
«ben, İçtüzük kuralları hakkında özel düşüncelere 
sahibim, bu özel düşüncelerimi tatbik edeceğim.» 
diyor iseniz, o zaman Başkanlık yerinde, çoğu kez ol
duğu gibi, gerçekten nahoş olayların çıkmasına sebe
biyet vermiş olursunuz. 

Sayın Başkan, bakın dün aynı şeyi yine yap
tınız; Sayın Mehmet Feyyat gündem dışı konuşma 
sırasını bir üyeye verdiğini ifade ettiği sırada siz, «Ha
yır, böyle bir şey olmaz!» dediniz. Sayın Mehmet Fey-
yat'ın arasım Sayın (sayın demiyeyim, çünkü bana 
devrediyordu), bir üyeye devretmesi İçtüzüğe uygun
dur. Siz, «Hayır, İçtüzüğe uygun değüdir.» dediniz ve 
şiddetle karşı koyarak kendi uygulamanızı tatbike baş
ladınız. İçtüzüğümüzün 57 nci maddesi bellidir, ber
raktır, kesindir. 

Saym Başkan, izin Verirseniz 57 nei maddeyi oku
yayım; «Bir üye, aldığı söz sırasını daha sonra söz 
almış olan bir arkadaşına verebilir. Sözünü arkadaşına 
bırakan üye, onun sırasında söz söyleme hakkım ha
izdir.» 

Siz, bu kesin hüküm karşısında derhal, tutanak
larda mevcut olduğu gibi, «İçtüzüğün bu hukuk ku
ralı, yasaların görüşülmesindedir.» dediniz. Hayır Sa
yın Başkan, İçtüzüğün 57 nci maddesi İçtüzüğün 
5 nci bölümündedir, 5 nci bölüm birleşimleer aittir. 
İçtüzüğümüzün 69 ncu maddesinden itibaren, yasala
rın görüşülmesine ait kurallar başlar; o 6 nci bölüm
dür ve 69 ncu maddededir. 

Sözün devredileceğine dair olan kural İçtüzüğün 
57 nci maddesidir ve birleşimlerin yöne'tümesine aittir. 
57 nci madde, birleşimin yönetilmesine ait olan te
mel kurallar içindedir. Böyle olunca, söz sırasının 
ritevri, yasaların görüşülmesinde de olur, genel gö
rüşmede de olur, araştırmalarla ilgili çalışmalarda da 
©hır, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin görüşülmesinde 
de olur, bütçede de oîur; bütçe bir şeklî kanundur. 
Kanunlar, bilirsiniz çeşitli niteliktedir. Siz sadece, 
Sayın Feyyaî'm söz sırasını bana devretmesi şuasında, 
yeni bir uygulama getirdiniz, «Bu, yasaların görüşül-
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mesi sırasındadır» dediniz. Uygulamanız yanlış Sayın 
Başkan. İşte, demin ifade ettiğim gibi, siz, «Ben İç
tüzüğü dilediğim gibi yorumlar ve bu şekilde tatbik 
ederim» dermeniz. Sayın Ege'nin biraz önce burada 
ifade etliği bu nahoş görüşmeler olur. Gerçekten si
yasî partilerin dışında olan gruptaki arkadaşlar dikkat
le dinliyorlar, çoğu kez ben kendilerinin üzüntülerine 
şahit olmuşumdur. Nedir bu Cumhuriyet Senatosun-
daki siyasî partilerin grup üyelerinin meseleleri uzatıp, 
olaylar çıkmasına sebep obuaları? 

Sayın Başkan; 
Siz İçtüzük kurallarını gerçekten tarafsız ve İç

tüzük hükümlerine uygun olarak tatbik ederseniz, 
Cumhuriyet Senatosu emin olsun ki, tatsız olaylar 
çok azalır, koîay kolay olay çıkmaz. Nitekim, ister
seniz bir heyet teşkil edelim; Cumhuriyet Senatosu
nun kuruluşundan bu yana olayların hangi başkan za
manında çıktığına baktsğımızda, bu rekoru sizin eli
nizde bulundurduğunuz görülmektedir. Hep olaylar 
sizin Başkankğınız döneminde çıkmaktadır. 

Ben, en az sizin kadar Cumhuriyet Senatosuna 
Başkanvekilliği sıfatı ile Başkanlık ettiğim dönemde, 
bir tek üye arkadaşıma, hangi siyasî partiden olursa 
olsun, bir ihtar cezası verdiğimi hatırlamıyorum. Bu
nu da hiç kimse söyleyemez. Bir tek üyeye, en az 9 
yılhk Başkanlığım dönem! sırasında, İçtüzüğün yeni 
tatbik edildiği dönemlerde (Sizden önce de evvelâ 
ben Başkanvekilliği yerini işgal ctrvş bulunuyordum) 
dahi, bir ihtar cezası verilmesinin teklif veya talebin
de dahi bulunmamışmıdır. Bu kadar dikkatli olan; 
ama Sayın Başkan, sizin Başkanlık ettiğiniz dönemde 
Cumhuriyet Senatosu sıralarında oturan ve en çok 
İçtüzükten dolayı size şikâyette bulunan ve davranış
larınızı Anayasa Mahkemesine kadar götürmek zo
runda kalan üyeler içinde de ben rekor kırmaktayım. 
İki rekor; biri, Başkanlık Divanında sizde; biri de, 
sizin İçtüzüğü yanhş tatbik etmenizden çektiğim acı
lardan dolayı, hem Anayasa Mahkemesine başvur
makta, hem Divana başvurmakta, hem şekvacı ol
makta, hem de bu kürsüye gelip itirazda bulunmakta 
da; maalesef diyeyim, üzüntü içinde ifade edeyim, 
bir rekoru üzerimde taşımakta üzüntü duyduğumu 
da ifade edeyim. 

Sayın Başkan; 
Ben, geçen Birleşimde de davranışınız hakkında 

sizden söz istedim. İçtüzüğü iki yönü ile yanhş tatbik 
ediyorsunuz. Biraz önce Sayın Betilin ifade ettiği 62 
nci maddeyle; demin ifade ettiğim Saym Feyyat'ın 
sözünün devri ile ilgili olarak İçtüzüğü yanlış uygu-
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I lamanızdan ve Tüzüğe uymanız için sizden bir çok 
defa söz rica ettim; tutanaklar burada. 

«Sayın Başkan, İçtüzüğün 58 nci maddesi gere
ğince, davranışınız hakkında İçtüzüğe uygun hareke
tinizi sağlamak üzere söz veriniz.» dedim, «Söz ver
mem, söz vermiyorum.»diye gerekçe göstermeden, 
madde göstermeden Anayasa ve İçtüzüğe uygun ola
rak söz isteme hakkımı ortadan kaldırmış oldunuz. 

I Sayın Başkan; 
Sözlerimi eğer bugünkü anlayışınız çerçevesi için

de dün tatbik etseydiniz, emin olun dünkü olaylar 
olmayacaktı, dünkü nahoş olaylar meydana gelmeye
cekti ve şimdi de birbuçuk saati bulabilecek olan 
bu görüşmelere lüzum ve ihtiyaç kalmayacaktı. Bile
siniz ki, İçtüzüğü kendinize göre tatbik etme husu
sundaki ısrarlı hareketiniz olmasa, bütün bunlar ol
mayacaktı, 

Sayın Başkan; 
İçtüzüğün 115 nci maddesini gayet kısa ifade ede

yim. Siz diyorsunuz ki, «Bir üye kürsüde konuşursa 
ve konuşması veyahut bir başkasının konuşması söz 
konusu edilirse; ancak ona hak düşer.» 

Sayın Başkan; 
Objektif bir değerlendirme yapalım; beraberce 

yapakm. Geçmiş tutanak hakkında söz isteyen üye, 
kendi konuşmasının yanlışlığı hakkında söz istemi
yor ki; hen veyahut herhangi bir sayın üye kendi ko-
nuşmalarmuz hakkında, geçmiş konuşmaların yapıl
ması hakkında kendi konuşmalarımızın düzeîtilme-

I sini istemiyoruz ki, konuşmuş olalım ve hak bundan 
doğmuş olab;!sin. Bir başka üyenin, bir başka arka
daşımızın konuşmasından, davranışından, hareketin-

J den dolayı tutanaklara yanlış geçmiş ve tek taraflı 
tutanaklarda kalacak hususların düzeltilmesi hakkının 
üyeye verilmesidir bu. Siz, «Hayır, siz o Birleşimde 
konuşmuş olsaydınız», diyorsunuz. Saym Başkan, te
melde yanlışsınız. Temelde yanlışsınız; çünkü, şimdi
ye değin geçmiş tutanak hakkında konuşan arka
daşlarımız kendi konuşmalarının düzeltilmesini iste
memişlerdir ki... O birleşimde konuşan arkadaşlan-

1 nın kendilerine vaki; ister tecavüz ister herhangi bir 
1 davranıştan dolayı söz istemedir ve grup başkanları 

geçen tutanak hakkmda söz istemişlerdir. Bir birle-
ş«m önce Partimize, şu şu şu konularda yapılan te-

j cavüzler tutanaklarda tek yönlü kalırsa hatalıdır, yan-
\ hşür. Gelecek zaman ve tarih veya bu tutanaktan 
I okuyanlar tutanaklar hakkında yanlış fikre 'kapıla-
| cakîardır. Binaenaleyh, düzeltme hakkı ve bu hak iki 
| şekildedir: Biri, ilk birleşimde söz almak suretiyle 

— 265 — 



C. Senatosu B : 14 16 . 12 . 1976 O : 1 

düzeltmedir; diğer!, yazılı olarak müracaat ederek 
tutanakların sonuna geçmesi suretiyle yapılan itiraz
dır. Ben, geçen Birleşimde Cumhuriyet Senatosunun 
A. P . Grupuna mensup iki arkadaşımın sözlerine iliş
kin herhangi bir konuşma yapmadan, burada fikrimi 
söylemeden, Sayın Başkanın İçtüzüğe uygun olma
yan davranışîan hakkında yerimden müdahalelerde 
bulundum. Demin ifade ettim ve bu müdahalelerde 
bulunmamdan dolayı çoğu zaman bir vicdan muhase
besi yaptığım sırada gerçekten kendimi kusurlu adde
derim; ama sebebi Sayın (İnaldı olduğu içr'n de, «Ne 
yapayım» derim. Sebep olan bir Sayın Başkanveklîi 
olduğu için, İçtüzüğe aykın davranışlar yapılırken 
soğukkanlılıkla seyirci kalmakta kolay kolay ken
dimde hak bulamıyorum. 

Sayın Başkan, geçen Birleşimde Sayın Kor ve 
bir Trabzon Senatörü Sayın Kara (Gayet kısa ifade 
edeyim, tekrar yeniden bir görüşme konusu açılma
sın) gerçekten benim,., 

NÂZIM İNEBEYİ (Sinop) — Sayın Başkan, esa
sa geçiyor. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, size söz verme ırak
sadım belli, Tüzüğün hükümlerine göre usul hakkın
da söz verdim, esas hakkında söz vermedim. Bina
enaleyh, esas hakkında konuşmanız İçtüzüğe aykın 
düşer. Buna ben değil, İçtüzük müsaade etmez. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkanım, 
izin verin... 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, usul hakkında 
konuşmanızı yaptınız, sükûnetle dinledik; ama esa
sa geçmenize Tüzük müsaade etmez. Bu itibarla, 
müsaade buyurun, usul hakkında konuşmanızı bi
tirdiniz, ona göre söz verip vermemeyi bendeniz yi
ne Tüzüğe uygun olarak zatıâiinize tefhim etmek 
mecburiyetindeyim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bekleyeyim peki 
Sayın Başkan, kararınızı bekleyeyim. Bana eğer 
«Hayır, bu İçtüzüğün 115 nci maddesindeki açık 
hükme rağmen söz vermeyeceğim» derseniz, İçtüzü
ğe yeniden aykırı bir hareketiniz olacaktır, yeniden 
bunun tartışmasını yapacağız. Sanırım buna meydan 
vermeyeceksiniz. Talebiniz; yani direktifiniz, diyelim 
doğrudur; gerçi şu anda yalnız İçtüzüğe aykm dav
ranışınızdan dolayı söz vermiş bulunuyorsunuz, ben 
şu anlayışınızı çerçevesi içerisinde İçtüzüğe tamamen 
uygun bir talebimi gözönünde tutarak, uzatmamak 
için belki daha kısa olur diye bu düzelimeyi de yap
mak istedim. Siz, kararınızı lütfen verin, Sj>en düzelt
memi yapayım. Aksi takdirde 115 nci madde husu

sunda çok direnmek zorundayım Sayın Başkan; çün
kü bu bir haktır. 115 nci maddeye göre ben bu söv
me ve saymaları, bu çok ağır hakaretleri düzeltmek 
zoruiîdayım. Eğer siz, bana bu imkânı vermez ise
niz, savunmanın masuniyetini ihlâl etmiş olursunuz. 
Siz Sayın Başkan, bu çok ağır vebali yüklenirsiniz ve 
115 nci maddeyi gerçekten ihlâl etmiş olursunuz. Bu 
bakımdan bu ihlâle gitmeyeceğinizi ve söz hakkını 
tanıyacağınızı umut ederek bekliyorum Sayın Başka
nım ve ineceğim; yani kürsüde kalmakta İsrar etmem, 
bekleyeyim, kararınızı verin. 

BAŞKAN — Zaten Sayın Atalay, ben zatıâiinize 
bu önergeniz dolayısıy'e söz verecek dahi olsam, yine 
inip o maddeye göre kürsüye davet edilmeniz gere
kir. Bir başka maddeye göre kürsüye çıktıktan son
ra, daha başka bir maddeye geçmek mümkün değil. 
Bunu siz benden iyi bilirsiniz. Lütfedin, bitirin efen
dim sözünüzü, yerinize olurun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, ben 
115 nci maddeyle ilgili hakkımı kullanmış değilim. 

BAŞKAN — Efendim, siz bir hakkı kullandınız, 
benim de bir hakkı kullanmam icap ediyor. Buyurun 
lütfen oturun, hakkınızı kullandınız, 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şunu diyorum; 
yani bunu 115 nci maddeyle ilgili hakkımı kullandı
nız diye değerlendirmeyiniz. 115 nci maddeyle ilgili 
hakkım bak?, 

BAŞKAN — Usul hakkındaki söz isteme hakkı
nızı kullandınız efendim, 

6. — Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, 
14 . 12 . 1976 tarihli 13 ncü Birleşimde ve 

Kars Üyesi Sırrı Atalay'm, İçtüzüğün 58 nci mad
desi gereğince bu Birleşimde Başkanlığın tutumu hak
kındaki demeçlerine Başkanın cevabı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 
Sen - ben meselesine geçmeyeceğim. Sayın Atalay, 

bendenizi şahsen de eleştirdiler. Bu hususlara cevap 
vermek durumunda değüim; çünkü Sayın Atalay gi
bi serbest değilim, Başkanlık makammdayım. Yalnız, 
benim Tüzük maddelerini yanlış tatbik ettiğim üze
rinde durdular, buna kısaca arzı cevap edeceğim ve 
kendi misalleriyle arzı cevap edeceğim. 

Gündem dışı söz sırasını bir başkasına vermek 
mümkün değildir, diye ben buradan söz vermedim; 
fakat Sayın Atalay 57 nci maddeyi ileri sürdüler. 
Ben, bunu da Başkanlık Divanına dün götürdüm. 
Es.şkanlik Divanında b-r sayın arkadaşımızın dışın
da, iki Başkanveklîi arkadaşımız da dahil olmak üze-
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re, gündem dışı söz istemelerde sıranın mevzubahis 
olamayacağı kararına vardık. Çünkü, gündem dışı, 
bir müzakere değildir. Müzakerelerde sıra vardır, 
söz isteme müzakerelerde sıraya alınır. Gündem dışı 
konuşmalar Başkanın takdirine bağlıdır. En evvel 
önerge verene söz vermez de, en son önerge verip 
gündem dışı söz isteyenin meselesi, daha öncelik ta
şıyan ve memleketin birçok menfaatini ilgilendiren 
ve derhal konuşulması lâzım gelen bir mesele ise, 
Başkan onu takdir eder, ona söz verir 

Binaenaleyh, gündem dışı konuşmalarda söz sı
rası diye bir sıra mevzubahis değildir; çünkü müzake
re değildir. 57 nci madde, müzakerelerde söz isteyen
lerin sıraya alınmasını amir hükmü ihtiva eder. 

Bu itibarla ben, Tüzük maddesini doğru tatbik 
ettiğim kanaatindeyim ve bu esbabı mucibe ile tat
bik ettim; bu bir. 

İkincisi... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ama dün sıraya 
koydunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
O sıraya koymamız şundan oluyor, onu da arz 

edeyim arkadaşlar 
Biz, sıra mevzubahis olmamakla beraber, bazı ar

kadaşlarımızı tatmin etmek yönünden, verdikleri ta
rihe göre bir sıraya alıyoruz. Bu, kendimizin yapmış 
olduğu özel bir şeydir. Arkadaşlarımızda herhangi bir 
şüphe doğmasın, o, arkadaşlarımızı tatmin edelim, di
ye kendi özel sıramızdır, yoksa Tüzük gereğince ya-
pdan bir sıra değildir. Bunu arz etmek isterim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sıra değil; özel sıra. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, umumiyetle, Tüzük 

maddelerini bile bile yanlış taleplerde bulunurlar, bi
lerek yanlış talepte bulunurlar. Tabiatıyîe Tüzük mad
desine uymadığı için söz verilmez; bundan dolayı da 
ithamlarını yaparlar. Bu, âdetleridir, buna bir şey di
yemem, fakat zaptı sabık hakkında söz istemesi hu
susuna gelince : 

Bu madde, başka maddeler gibi ihlâl edilmemesi 
gereken bir maddedir. Şimdi Sayın Atalay'ın dedik
leri doğrudur. Orada, kürsüden konuşanın zaptı dü
zeltmesi gibi bir hak yerine, başka haklar da vardır. 
Meselâ, bir başkası kürsüden konuşur, der ki: «Fa
lan tarihte İstanbul'dan gelirken şöyle oldu.» Zapta 
bu yanlış geçer, tarihi de yanlış geçer. «İstanbul'dan 
gelirken» yerine, «İstanbul'a giderken» şeklinde zap
ta geçer; onu düzeltmek her üyenin hakkidir ve bu 
115 nci maddeye göre, ba hak kullanılabilir. Ancak, 
bir başka birleşimde, bir evvelki birleşimde bir üye

nin şunu veya bunu konuşması, diğer bir üyenin ona 
mutlaka cevap vermesini icap ettirmez. Aynı yoldan, 
yani bu madde ile cevap vermesini bir hak haline ge
tirmez. Onun başka maddelere tabi olması, o hakkın 
başka maddelerle kullanılması mümkündür. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hangi maddeyle?.. 
BAŞKAN — Binaenaleyh, başka maddeyle kul

lanılacak bir hakkı, zapü sabıkla gündem dışı söz 
ister, pekâlâ konuşabilirsiniz, pekâlâ söylenenlere, 
«Bana şöyle söylemişler, böyle söylemişler, zabıttan 
okudum; binaenaleyh bunun tek taraflı kalması doğ
ru değildir, buna cevap vermek hakkımdır,» dersi
niz, onu düşünürüz, söz veririz; ama zapü sabdt hak
kında sizin dışınızda, bizim dışımızda cereyan eden 
meseleleri ve yanlış geçmemiş, ağızlardan... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Tutanağa geç
miş!.... 

BAŞKAN — Ha, tutanağa geçmiş... Tutanağa geç
miş olan yanlış mıdır? 

Yanlış ise, «Bu şöyle söylenmişti, böyle geçmiş» 
diyecekseniz buyurun, o hakkınız, ama. . 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Cezalan
dırmanız lâzım. Sayın Başkan, o sözleri söyleyeni 
cezalandırmanız îâzım. O hakaretleri işitir işitmez, 
Başkan olarak re'sen veyahut İçtüzükteki yetkinize 
dayanarak o arkadaşı cezalandırmanız lâzım. 

BAŞKAN — Şimdi, muhterem arkadaşım.. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Tutanağa geç

tikten sonra Başkanlığın mah olmuş ohır, 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bırakın da 
kendisi konuşsun, hepinize birden ne oluyor?. 

BAŞKAN — Mütalaanız doğru olabilir; ama gü
rültü esnasında ben her söylenen şeyi duymak duru
munda değilim, onu da takdir buyurursunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tutanaklarda var 
efendim. Cezalandırmanız lâzım bu sözleri. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir başkasının sarf-
efcîiği sözü... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir üyenin Sayın Baş
kan. Bir üye konuştu. 

BAŞKAN — Bir üyenin sarf ettiği sözü, «Bu söz 
yanlıştır.» diye siz düzeltemezsiniz; ancak onu sarfe-
den üye düzeltir. İstirham ediyorum; benim 115 nci 
maddeden anladığım budur, tatbikat doğrudur. Eğer 
yanlış tatbik ediyorsam, bu haklimizin aranması yol
lan da vardır. Binaenaleyh, istirham ediyorum bu 
takdirimi bağışlayın. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben itiraz ediyorum, 
Sayın Başkan. Bugüne kadar böyle oldu. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, geçiyo
rum efemdim. 

tSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Ata-
lay, aciz mi efendim, bırakın kendisi söylesin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sayın 
Sağlık Bakanı. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakana söz vermeden evvel müsaade ederseniz 
bir hususu hatırlatayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RECAt KOCAMAN (Artvin) — Geçen Birleşim 

Sayın Orhan Kor'un sarfettiği hakaretamiz sözleri o 
oturumda gürültüden işitemediğinizi söylediniz; an
cak tutanakları okudunuz. Gündem dışı konuşmalara 
girmeden evvel, gündem uygulamasına geçmeden, 
okuyup muttali olduğunuz o elfazı galize, o hakare
tamiz sözler hakkındaki uygulamanızı bekliyoruz. 
Sayın Başkan. İstirham ediyorum, İçtüzük size yet
kiler vermiş. 

BAŞKAN — Sayın Kocaman, benim o zapta ge
çen hususları çıkartma imkânım yok, o yetkim de 
yok. Rica ediyorum. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sizin kötü sözleriniz 
karşısında bu çok hafiftir bile. (C.H.P. sıralarından 
gürültüler.) 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Hafif 
buluyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, zabıtlara bakarsınız, işi
tebildiğim anda şiddetle müdahale ettim, doğru olma
dığını beyan ettim efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
böyle galiz küfürler Genel Kurula sorarak, oylayarak 
tutanaklardan çıkarılmıştır. Bunun örnekleri vardır. 
(Gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, izin 
verir misiniz?... 

BAŞKAN — Efendim, herkes konuşmasın, birer 
birer konuşalım. 

Sayın Atalay, şimdi bu itirazlarınıza muttali ol
dum, zabıtları ciddiyetle tetkik edip, gerekirse, gerek
tiği şekilde, Tüzüğü uygun şekilde muameleye koya
rım. Bundan başka şu anda yapabilecek bir imkâ
nım yok. Bunu takdir edin lütfen. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İzin veriniz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzüğün 115 nci 

maddesi sarihtir ve siz bunu en az defalarca, dediğim 
şekilde uyguladınız Yapmayın, etmeyin.,. Eğer siz, 

Sayın Kor ve Sayın Kara'nın bir önceki Birleşimde 
ifade ettiği bu sözlerin düzeltilmesine imkân vermez
seniz, bu faturayı, bu sözlerin sahibi olan o iki arka
daşımıza, herhangi bir vesile ile bir başka şekilde 
çok pahalı olarak kendilerine ödetirim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ne de
mek o, ne yapacaksın?.. 

İdam sehpası nu var, tehdit mi savuruyorsunuz? 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Bir dakika 
Sayın Kara, istirham ediyorum efendim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Tehdit 
mi savunuyorsun? Ne konuşuyor bu, ne konuşuyor? 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bu meseleyi söyledi
ğim şekilde geçiyorum efendim. (C. H. P. ve A. P. 
sıralarından gürültüler) 

7. — İstanbul Üyesi Fikret Giindoğan'ın, usul 
hakkında demeci. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne hakkında bu talebiniz efendim? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Usul hak

kında söz istiyorum. (A. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Neyin usulü hakkında efendim? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Beyefendi, 

şu anda yapmış olduğunuz tatbikat, İçtüzüğün 154 ncü 
maddesinin son bendine tamamen aykırı. İçtüzüğün 
154 ncü maddesinin son bendine göre biz görevi yük-
lüyoruz, siz görevi yapmaktan kaçınıyorsunuz. 

BAŞKAN — Kaçınmıyorum efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir dakika 

efendim, o görevden kaçındığınız şundan belli; biraz 
evvel bir binamaz özrü ortaya koydunuz, «Ben gürül
tüler arasında o sözü dûüeyemedim.» dediniz. Hal
buki, Başkanhk Divanında sizin bu hareketlerinizin 
tüzüğe aykırı okluğunu iddia eden üyeler her şeyi or
taya koymuşlar ve Başkanlık Divanında şu zabıtlarda 
görüldüğü gibi müzakereler cereyan etmiş ve siz Or
han Kor adlı üyenin geçen celsede sarf ettiği galiz 
sözleri, 154 ncü maddenin cezalandırdığı sözleri sarf 
ettiğine muttali misiniz? 

ORHAN KOR (İzmir) — Orhan Kor gibi taş 
düşsün kafana. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Orada yok o sözler efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Var efen

dim. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Orada yok efendim, o sözler. 
ORHAN KOR (İzmir) — Sen daha kötü konu

şuyorsun. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Var efen
dim, zabıtlarda var. 

BAŞKAN — Yok efendim. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) Rica ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, son derece kasıtlı bir tarafgirlik içerisindesiniz. 
Bütün Parlamento çalışmalarını bu düzeye indiren 
kişi olarak nam almışsınız. Bunu biz biliyoruz ve si
zinle... 

BAŞKAN — Kasıtlı olan ben değilim efendim; 
zatıâlinizsiniz kasıtlı olan. 

Buyurun, usul hakkında söz veriyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, size, «Bir daha Başkanlık yaptırmayacağız.» di
yen zatı muhteremdir. 

BAŞKAN — Evet, kasıtlı olanın kim olduğu bel
li efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, zaüâiinîze, Başkanlık yaptırmayacağız» diyen 
zatı muhteremdir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet, bir 
daha bu beyefendiye Başkanlık yaptırmamak gerek
tiğine dair bütün bu Senato üyelerinin müttefik bil
gileri vardır. 

AHMET KARAYİĞfT (Afyonkarahisar) — Ne 
demek bu? Gücünüz yetmez. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim usul hakkında 
söz verdim. Buyurun. Oradan konuşun diye söz ver
medim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ve sizin 
Adalet Partisi Grupu Başkanı olarak biraz evvel bu
radaki sarf ettiğiniz sözlerden de anlaşılıyor ki, ger
çekten bu Senato kürsüsünde Başkanlık mevkiini 
Ünaldı nam şahıs işgal ettiği müddetçe, Senatoda 
tüzüklere, kanunlara uygun müzakere olanağı yok
tur. Bunu siz tescil ettirdiniz. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Sayın Gündoğan, 
burada Başkana hakaret etmek için size söz verme
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Size haka
ret etmiyorum. 

BAŞKAN — Hakaret ediyorsunuz. (Gürültüler) 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 

Ege'nin biraz evvelki sözlerinde, Cumhuriyet Sena-
tosundaki gürültülü, kavgalı oturumların hepsinin 
Başkan eliyle uygulandığını, meydana getirildiğini 
teyit eder sözler vardır; gelecek celsede okuyacağım. 

16 . 12 . 1976 O : 1 

[ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hep se
nin yüzünden oluyor. Hayatında hiç yapıcı konuştun 
mu? 

BAŞKAM — Lütfen efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Dediniz 

| ki, «Başkan, siz böyle yapmasaydınız...» 
BAŞKAN — Lütfen efendim, usul halikında söz 

| verdim size; bunları konuşun diye söz vermedim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 

Ünaîdı... 
BAŞKAN — Ban^ı hitap etmeyeceksiniz, Heyeti 

Umumiyeye... Buyurun. 
I FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Pekâlâ. 

Sayın Başkan, biz sizi çoli iyi tanırız... 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Seni de herkes 

tanır. 
| FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tamam, 
! beni de herkes tanır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) -— Seni de ta-
; mnz. (Gürültüler) 
I BAŞKAN — Şhndl bakın Sayın Gündoğan, bu 
\ sözleriniz, bir usul hakkının kullanılmasının dışında 
| okluğu için, sizin sözünüzü kesmek hakkım olduğu 
| halde kesmiyorum; am:ı sîzden rica ediyorum, usul 

hakkında söz a'.dmız, usul hakkında konuşunuz. 
j ORHAN KOR {îrrrdr) — Ayın yahu, ayıp. 
| BELİĞ BELER (İzmîv) — Ricadan anlamaz. 
I HASAN İLDAN (Elâzığ) — Fazla konuşma. 
| FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi Sa-
j yın Başkan, sizin yönetiminizde usul hakkında söz 
i alan her kişinin, sizin tarafınızdan başına ne getirile

ceği belli ehîiadîğs için, siz Tüzük yerine kendi iç an
layışınızı uyguladığınız için, herkes buraya elbette 
ki, bir ön tazyik ile geliyor, bir çeşit ön savunma in
siyakı ile geliyor, Onun için size bu sözleri söylemek 
zorunluğunu hissediyorum. 

Biz bu kadar konuşmalar yapıyoruz; sizin Başkan
lığınızın dışmdaki başkanlar,,. 

BAŞKAN — Efendim, benim hakkımda konuş
muyorsunuz. usa! hakkında konuşacaksınız. İstirham 
ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi, ba
kınız, nassl usulsüzlük yapıyorsunuz, birbirini takip 

I eden, birbirine eklenen ve özel maksada yönelik usul 
hatalarınız nasıl başlıyor. 

j Şimdi madde 154'ü okumak zorundayım. 
«Madde İSİ. — Takbih cezaini gerektiren hal-

I 1er şunlardır : 
i î . Aynı of uru undan iki defa ihtar cezası gör-
I düğü halde bunu gerektiren hallerden vazgeçmemek; 
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2. Bir ay içinde üç defa ihtar cezasına uğramak; 
3. Cumhuriyet Senatosunda bir gürültüye sebep 

olmak veya Cumhuriyet Senatosunun işlerine katıl
maktan çekilmek için bir anlaşma yapmaya Genel 
Kurulda açıkça ve gürültülü bir surette önayak ol
mak; 

4. Arkadaşlarından bir veya bir kaçını tahkir ve
ya tehdit etmek.» 

İşte, 154 ncü maddenin 4 ncü bendinde yer alan 
durum, Salı günkü Olurumda yeterince değil, insanı 
ikrah ettirinceye kadar büyük ölçüde ve fevkalâde 
açıklıkla cereyan etti; sahibi de Orhan Kor adlı Sa
yın Üyemiz. 

Siz, biraz evvel beyanınızda «Biz gürültü arasın
da bunu duyamadık.» dediniz. Oysa aradan iki gün 
geçti, Başkan olarak zabıtların düzenlenmesine, doğ
ru çıkmasına memursunuz, göreviniz o; o zaman 
görmüşünüzdür. Onu da kabul etmeyelim; buraya 
gelen arkadaşlarımız saat 3'ten beri mütemadiyen o 
gün yaptığınız usulsüzlükleri ve birtakım yanlışlık
ları dile getirdiler, hepsi zabıtlara istinat ettiler, zabıt-
lardaki sözleri Genel Kurulda okudular. Onunla da 
muttali olmadığınızı farzedelim; ama şu elimde çöz
dürüp getirdiğim, ne kadar isabetiiymiş, Sayın Ekrem 
Kabay'dan rica ettim, ona burada şükranlarımı arz 
ederim; Çarşamba günü yaptığınız Başkanlık Divanı 
toplantısında bütün bu olaylar teker teker ele alın
mış, konuşulmuş ve her ne olmuş ise, Başkanlık Di
vanında müzakere konusu edilmiştir. 

Binaenaleyh, o müzakere konusu edilen hususlar 
arasında Sayın Orhan Kor'un, biraz evvel okuduğum 
154 ncü maddenin 4 ncü bendinde yer alan ve ceza
landırılmasını gerektiren husus da bahis konusu ol
muş. Zabıtlar elimde... Buna rağmen siz, apaşikâr bir 
tutum ve davranışla, bir kasıtlı davranışla, bir yandaş 
tutum ve davranışla Orhan Kor'un cezayı mucip ha
reketini herhangi bir muameleye tabi tutmadan, «Sa
yın Bakan buyurunuz.» derseniz; buradaki Grup, hak
kını müdafaadan aciz olmadığı için, sizin karşınıza di
kilir ve elbette sizin gerçekten Başkanlık yapmaya lâ
yık olup olmadığınız hakkındaki şüphelerini izhar eder. 
Eğer, gerçekten niyetiniz, burada tarafsız, usule ve ka
nuna uygun, hukuka saygılı bir Başkanlık yapmak 
ise, bundan evvel senelerce süren o artık tabiat-ı sarî 
haline gelmiş tutum ve davranışınızı bırakınız. Misali 
ile ilk teminatı olarak da şu 154 ncü maddenin 4 ncü 
bendini Orhan Kor'a uygulayınız ki, size itimat ede
lim; itimat edelim ve sizin Başkanlığınızda burada ya
sama görevini icra edelim. 

Aksi takdirde şunu bilesiniz ki Sayın Başkan, bu 
Tüzük çiğnendiği müddetçe, bunun çiğneyicisi siz ol
duğunuz müddetçe, bu Senatoda bizim Grupumuz, si
zi bu kürsüde oturtmaktan elinden geldiğince; hukuk, 
kanun ve kaidelere dayanarak elinden geldiğince, Par
lamentonun yasama çalışmalarını ihlâl ettiğiniz için 
elbette ki saf dışı bırakmanın yoluna düşecektir. 

Saygılar sunarım. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Size soru soracağım 
efendim. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun bir dakika efendim. Müsaade bu
yurun. 

Sayın Gündoğan'ın buradaki konuşmasını dinle
dik. Benden Sayın Orhan Kor'a ceza vermemi talep 
ederler. Bir evvelki Birleşimde cereyan eden bir ha
diseden dolayı bu Birleşimde ben ceza verme imkâ
nına sahip değilim. Onun için tetkik edeceğimi ve ne 
gerekiyor ise, onu yapacağımızı beyan ettim. Bunun 
dışında herhangi bir şeyi zorlama ile yapmam müm
kün değildir. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan bir so
rum olacak. 

BAŞKAN — Sorunuz ne efendim? 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Başkanlık Divanı, Di

vanın uygulamak istediği kararları re'sen mi kararlaş
tırır; yoksa sağında ve solunda oturan iki üyeye danı
şarak mı kararlaştırır? 

BAŞKAN — Efendim?.. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Başkanlık Divanı, Di
van kararı diye bir kararı açıklarken re'sen kendisi 
düşünüp, o anda söyler mi, yoksa bu konuda Divanda 
sağında ve solunda oturan üyelere danışarak mı ka
rarlaştırır? 

BAŞKAN — Efendim, o yetki Başkanındır. Müza
kereleri Başkan idare eder. Mer meselede burada mü
zakereye girişmemizin imkân dahilinde olmadığını 
zatıâliniz takdir buyurursunuz. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, soruma 
cevap vermediniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Neyse efendim, lüzumsuz uzatma

yalım. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lüzumsuz uzatmayalım efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sorumu 

bitirmedim. Cevabınız eksik kaldı. Üyelerden birinin 
ikazını Başkanlar dinlerler mi, dinlemezler mi?.. 

— 271 — 



C. Senatosu B : 14 32 . 1976 O : 1. 

Efendim, lütfen rica ediyorum. Rica ] SAĞLIK VE SOSYAL YARDIR! BAKANI KE-
YapsMı efen-

BAŞKAN 
ediyorum efendim... (Gürültüler) 

LÜTFÎ BİLGEN (İçel) — Dinler misiniz, dinle
mez misiniz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. İkazını din
ler efendim, dinler... 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — O halde o gün de ikaz 
edildiniz, dinlemediniz. 

BAŞKAN — Dinledim efendim, dinledim. 
Sayın Bakan... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, diyor
sunuz ki, «Bir önceki Birleşimdeki olaydan dolayı ben 
ceza tatbik etmem.» Bu beyanınız yanlış Sayın Baş
kan. 154 ncü maddeye göre, «İki birleşim, yahut bir 
ay içinde üç defa ihtar cezasına...» der. Demek ki, 
bu çok önce, iki ay önceye ait olaylar... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Öyle değil... 
BAŞKAN — O öyle değil efendim, onu benden 

iyi bilirsiniz. Rica ediyorum. Rica ediyorum efendim.,. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, yanlış tatbik 

ediyorsunuz... 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Burada lü

zumsuz şeyleri görüşmek için toplanmadık, istirham 
ediyorum. Gündemi yürütmeye mecburuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, yanlış tatbik 
ediyorsunuz Sayın Başkan. 

8. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal De
mir'in; Erzincan Üyesi Niyazi Unsal'in 7.12. 1976 
tarihli 11 nci Birleşimde, «Erzincan Devlet Hastane
siyle ilgili sorunlar» hakkında gündem dışı demecine 
cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ne hakksnda efendim 
gündem dışı sözünüz?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Efendim, Sayın 
Erzincan Senatörü... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anîıyamıyorum efendim. (Gürültü
ler) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Sayın Erzincan 
Senatörü Niyazi Unsal, daha önceki bir birleşimde 
Erzincan Devlet Hastanesiyle ilgili bazı sorunlar ve 
bu sorunların çözümleriyle ilgili açıklamada bulun
dular... 

BAŞKAN — Efendim, bir önceki Birleşimde böy
le bir konuşma yoktu. («Yapıldı» sesler!) 

| MAL DEMİR (Bolu Milletvekili) 
dim. 

BAŞKAN — Açıklamada mı bulunacaksınız efen
dim?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan... (A. P. 

sıralarından gürültüler) 
"BAŞKAN — İstirham ediyorum, istirham ediyo

rum efendim. 
NAZIM İNEBEYLİ (Bolu) — Yeter artık. Bık

tık. illallah, yeter yahu. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Söylediğim fikirdir. 

Küfür değil, fikir. (Gürültüler) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne fikri 
yahu?.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sizde olmayan. (A. P. 
sıvalarından gürültüler) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hakaret 
Hakaret edilmesi için mutlaka kü-

lâzım?., Fikir yok ki, bunun kafa-
degil rA ş>mdi?.. 
für ed^rnesi mi 
smda. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan... 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

SIRRÎ ATALAY (Kars) — Küfür değil, fikir. Öğ-
renin... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (5:vas) — Fikir yok ki, ka
fa yok kL, 

OSMAN SALİHGĞLU (Sakarya) — Hadi canım... 
Sendeki kafa mı?.. Kafaya bak be... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Kafa yok ki... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İntihar 

ederim sendeki kafa bende olsa. Fikir yokmuş... 
BAŞKAN — Efendini, istirham ederim karşılıklı 

konuşmayın. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bak küfür ediyorsu
nuz, Başka bir şey bilmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sasın Ataîay. bu hareketiniz Tüzü
ğe uymuyor. Beni Tüzüğe riayet etmemekle itham edi-
yorranuz; ama sizin h!çbir hareketiniz Tüzüğe uymu
yor. İstirham ediyorum efendini. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Küfür ediyorlar da. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ben haya-

î:ind& küfür ctınedim. 12 senedir buradayım, küfür 
ettiğimi duydunuz mu?.. Ayıp be!.. Müfteri... 
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BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Fikirsizin kim 

okluğu meydana çıkmıştır. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun çok değerli üyeleri; 

7 Aralık 1976 Sah günü Sayın Erzincan Senatörü 
Ünsal'ın, Erzincan Devlet Hastanesiyle ilgili bazı so
runları ve Erzincan'da akut bağırsak enfeksiyonlarıy-
le ilgili aldığı bir kısım bilgileri yansıtan gündem dışı 
konuşmasını, zabıtları incelemek suretiyle değerlendir
me fırsatı bulabildiğim için, özür dilerim; cevap ver
mekte bu nedenle geciktim. 

Sayın Senatör, bir olaydan sonra yaralananları, 
Erzincan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıları in
celemek ve ziyaret etmek üzere Devlet Hastanesine 
yaptıkları ziyarette, hastanede kendisine yatan hasta
lar gösterildiğinde, o güne kadar 91 akut bağırsak 
enfeksiyonlunun yattığı ve halen de hastanede 46 
hastanın bulunduğu, bu vakalarla ilgili açıklamadın 
yasaklandığı ve açıklayanların müeyyidelerle karşı 
karşıya getirildiği hususunda bilgi verildiğini ifade bu
yurmuşlardır. 

Hemen belirtmek istiyorum; akut bağırsak enfek
siyonları konusu ülkemizde, içinde bulunduğumuz yıl 
ve ondan önceki yıllarda daima güncel konu olmuş
tur. Akut bağırsak enfeksiyonları altyapı hizmetlerinin; 
özellikle içmesuyu ve kanalizasyon gibi altyapı hiz
metlerinin yeterli olmadığı her ülkenin her kentinde 
görülen ve görülmesi pek kolay önlenemeyen hasta
lıklardan birisidir. Geçen yıl, daha önceki yıllar; 1975, 
1974, 1973, 1972, 1971, 1970 yıllarında da ülkemizin 
çeşitli illerinde görülmüştür. Akut bağîrsak enfeksi
yonları bugün dünyada, diğer enfeksiyon hastalıkla
rın taşıdığı değer ölçüşümle değer taşımakta, ondan 
daha fazla bir değer taşımamaktadır. 

Avrupanın bir çok ülkesinde dahi akut bağırsak en
feksiyonları bulunmuş olmasına rağmen, hiçbir ülke 
her hastalıktan akut bağırsak enfeksiyonları şüphesi 
karşısında büyük rakamlar, endişeli rakamlar açıkla
mak durumunda olmamıştır; olmakta yarar görme
miştir. Her ülke kendi bünyesinde bir kısım bulaşıcı 
hastalıklara karşı uyguladığı usulleri bu hastalık için 
de uygulamış, önlemlerini almış ve onunla yetinmiş
lerdir. 

Ülkemizde bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da akut bağırsak enfeksiyonları diğer enfeksiyon
lar arasında olmuştur, önlemler alınmıştır ve daha ön

ceki aylarda yaptığım açıklamada da belirttiğim gibi, 
hiçbir vaka kalmayacak şekilde de önlenmiştir. Bu 
husus ne bu iktidarın, ne bu yılın sorunudur. Bun
dan önceki iktidarların ve bundan önceki yılların 
da bizim ülkemizde sorunu olmuştur, başka ülkele
rin de sorunu olmuştur; ama özellikle belirtmek isti
yorum, hiçbir ülke mutlaka, şu kadar vaka bizim 
ülkemizde vardı, diye (Batı Avrupa ülkeleri dahil) 
bir açıklama yarışma girmemişlerdir. 

Bu yıl Erzincan'da 91 vaka olduğu Sayın Senatör
ce ifade edilmiş, o ziyarette de 46 hastanın yattığı be
lirtilmiş; buradaki bilgilerden, zabıtlardan onu görü
yorum... Oysa yalnız 1976 yılı içinde, geldiğimiz gü
ne, bugüne kadar tüm Erzincan ilinde, yalnız Dev
let Hastanesinde değil, 41 akut bağırsak enfeksiyonu 
olmuştur. Bugün ülkemizde bir sorun halinde de de
ğildir. Tamamen önlenmiş durumdadır. 

Sayın Senatör hastaneye yaptıkları ziyarette has
tanenin genel durumu hakkında bilgi almak ve ge
rekli ihtiyaçları karşılamak için (burada yapılan ko
nuşmadan öğrendiğime göre) hastane yöneticileriyle 
de görüşmüştür. Bu görüşmede Sayın Senatörün has
sasiyetle üzerinde durduğu konuyu gerçekten önemli 
olduğu için açıklığa kavuşturma ihtiyacım duyuyo
rum. 

Sayın Senatöre hastanede, fosseptik çukurunun 
emiciliğini kaybettiği, Bakanlıktan bu iş için 84 bin li
ra para istendiği, bu paranın gönderilmediği; gönde-
rilseydi belediyenin hastanenin önüne kadar getirmiş 
olduğu- kanalizasyona bu 84 bin lira ile bağlamak su
retiyle fosseptikteki bu kaybolan emiciliğin giderile
ceğini ve fosseptiğin bir sağlık kuruluşu olan Devlet 
Hastanesi için zararlı olmaktan çıkacağı, ifade edil
miş. Sayın Senatörün burada yaptığı konuşmadan an
ladığım budur. 

Sayın Senatör tabiatıyle bu kendisine verilen bil
giye dayanarak, 84 bin lira gönderilmiş olsaydı bu ön
lenirdi, iki yıl önce zamanın Sağlık Bakanı Sayın Ciz-
relioğlu'na 11 sayfalık bir raporu arkadaşıyle beraber 
verdiğini, buna rağmen hiçbir değişiklik olmadığım 
belirttikten sonra, teşekkürümü gerektiren bir iltifatla 
beni, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yönetimin
deki uygulamamla ilgili olarak övdükten sonra; «Sa
yın Demir nasıl olup da bu konuda atlamıştır; buna 
üzüldüm, sonucunu bekliyorum» demişlerdir. Övgüle
ri için teşekkür ederim. Atlamadığımı belirtmek su
retiyle değerü Sayın Senatörü huzura kavuşturaca
ğımı sanıyorum. 
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Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Tabiatıyle bu yazıyı okuduktan sonra, ciddî oldu

ğundan hiç kuşku duymadığım ve hastanenin fossep
tiği ile ilgili bir işlemin Kasımda; Kasımın 9'unda ve
ya lO'unda intikal ettiği anlaşılan bir olayın Aralığın 
7'sine kadar çözüme bağlanmamış olmasını dahi bir 
kusur saydığım için üzerinde hassasiyetle durdum ve 
yazıların fotokopilerini yanımda bulunduruyorum. İn
celememden sonra gördüğüm şu olmuştur : 

Sayın Senatörün 10 Kasımda olması gerekir hasta
neyi ziyaretleri. Hastanede kendilerine 84 bin liranın 
istendiğini, Bakanlığın bunu göndermediğini, gönder
miş olsaydı bu işin halledileceğini söylemiş olmasına 
rağmen, bilgi zincirinde bir kopukluk var; onu da ta
biatıyle bulma imkânımız olacaktır. 

Erzincan Valiliğinden bize 16 Kasım tarihinde ili
miz Devlet Hastanesine ait keşif bedeli gönderiliyor, 
«Keşif miktarı 87 989.- lira gönderildiği takdirde, bu 
fosseptik belediyenin hattına bağlanacaktır.» diye ya
zı yazılıyor. 11 Kasımda ziyaret edilen hastanede, Ba
kanlığa gönderilmiş olmasına rağmen «gönderilme
di» denen 84 bin lira gibi cüzî bir para ile ilgili keşif, 
(Altında tam tarihlerini atmamış olmalarına rağmen) 
inşaat yüksek mühendisi tarafından hiçbir plan ek
lenmeden, nereden, hangi yerden olacak; bahçeden ge
çecek, neredeki hatta bağlanacak, hangi sokaktaki 
kanalizasyona bağlanacağı dahi belirtilmeden Bayın
dırlık Müdürlüğünün de tasdiki ile 16 Kasımda gön
deriliyor. Bu Bakanlığımıza geliyor 23 Kasımda. 25 
Kasım tarihinde; yani Sayın Senatör konuyu kürsüye 
getirmeden önce 25 Kasım tarihinde ilgili genel mü
dürlük Vilâyete yazdığı yazıda uygun görüldüğünü, 
ancak bu harcamanın hastane bahçesi içerisindeki 
kısma yapılabileceğini, belediyeyi ilgilendiren kısma 
yapılamayacağım, bir proje gönderilmediği için, yal
nız rakam belirtildiği için bildiriyor; Bakanlığımız 
23 Kasımda kendisine ulaşan bu müracaatı 25 Kasım
da ilgili genel müdürlük kendi insiyatifi içinde böyle
sine önemli bir konuda hemen olumlu değerlendiri
yor ve arkasından da parası gönderiliyor; 84 bin 
lira gönderiliyor. 

Bu noktada yüce Senatoya bilgi sunmadan önce, 
zabıtlara geçecek bir konuşmamda, Bakanlığımıza 
gelmiş olmasına rağmen kayıtta veya herhangi bir 
yerde veya ilde kaybolmuş olması ihtimalini, önemli 
bir mesele bu kadar ciddiyetle sayın Senatöre iletildi
ğine göre; «Bakanlığa gönderdik, 84 bin lira gelmiş 
olsaydı bunu hallederdik.» dendiğine göre, her halde 
daha önce acaba bir yazı yazılmış mıdır bizim bula-
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madiğimiz diye araştırılmasını istedim; davet edilme
miş olmasına rağmen bugün sabahleyin İl Devlet 
Hastanemiz Baştabibi Ankara'ya gelmiş. Bakanlar 
Kurulu toplantısında idim, ben görüşme fırsatı bula
madım. Gelirken, geliş amacı, beraberinde yeni bir 
keşif getiriyor. 

Devlet Hastanemizin sorunuyle yakından ilgilenen 
değerli Senatörün ve yüce Senatonun bilgisine bazı 
meselelerin nasıl cereyan ettiğini belirtmek için sun
mak istiyorum. 

Uygun yazımız almıyor. Ancak, hastanedeki fos
septiğin kot farkıyle belediyenin kanalizasyonunun 
kotu arasında fark olmadığı için, o 84 bin liralık, 87 
bin liralık keşif için gönderilen paraya rağmen o fos
septik o kanalizasyona bağlanamıyormuş; çünkü ara
sında seviye farkı yokmuş, akün sağlanamazmış..: 
Aynı yüksek mühendis bunu söyleyerek, öbür sokak
taki kanalizasyon hatlının seviyesinin düşük olması 
nedeniyle oraya bağlanabileceğini, onun keşfini yap
tığım, hazır bunu yapmışken yamndaki Sağlık Koleji 
ve diğer sağlık tesisimizin de beraber fosseptiklerim 
bağlayarak yapalım diyerek yeni bir keşif gönderiyor, 
9 . 12 . 1976 tarihiyle, 245 166,04 Krank. 

Görülüyor ki, «Bu gönderilseydi, bunu yapardık» 
noktasında alelacele hazırlanmış, «İstedik» dendiği 
için alelacele hazırlanmış intihamı veren, hiç bir şeye 
dayanmayan, 5 - 6 metrelik mesafe arasındaki kot 
farkını dahi gözden kaçıran, «84 bin lira ile, 87 bin 
lira ile hallederiz» denmesine rağmen, hemen arkasın
dan bu kadar kot farkı nedeniyle bunun yapılamaya
cağı için yeni bir keşifle yapılması istenen bir durum 
görülmektedir. Tabiatıyle bu hemen gönderilecektir. 
Belediye kendi yapacağı hizmet için de bir miktar 
katkı istemektedir. Büyük rakam değildir, elbette o 
da gönderilecektir; ama daha önemli olan husus şu
dur : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bütçelerin
de büyük rakamlar belki yoktur; ama Sağldt ve Sos
yal Yardım Bakanlığı hiç bir zaman bir devlet hasta
nesinde 80 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira, 800 bin 
lira gibi onarım rakamları karşısında acze düşmemiş
tir, ihmale düşmemiştir ve böyle bir sağlık tesisinde 
sağlık koşullarım ortadan kaldıracak şartların meyda
na gelmesine olanak sağlanmasına kapı aralamamış-
tır, onun ihmali içine girmemişiir. Hiç bir zaman; 
değil yalnız bugün, hiç bir zaman... Çünkü, bir has
tanede sayın Senatörü endişeye sevkeden bu hususun 
Sağlık Bakanlığım, sağlık hizmetlerini yürütmekten 
birinci derecede sorumlu olan Bakanlığı endişeye sü-
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diklememesi mümkün değildir. Nitekim, 23'te gelen 
bir müracaatın 25'te hemen Genel Müdürlüğün ken
di insiyatifiyle müspet cevaplandırması da bunun bir 
doğa! işaretidir diye sunuyorum. 

Sayın Senatör ve senatörlerin güvence içinde ol
malarını istirham ediyorum. Sağhk ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı ne Erzincan Devlet Hastanesi, ne diğer 
devlet hastanelerimizde kendisine ulaşmış olan sağlık 
koşullarını düzeltici önlemler karşısında lakayt kal
mamıştır, lakayt kalmaması da gerekmektedir. Ancak, 
burada Erzincan Devlet Hastanesinde başlayan, yüce 
Senatonun kürsüsüne kadar gelen bilgi halkaları için
de bir halka kopukluğu vardır. Elbette ki, bunu hu
kuk koşulları içinde bulmak da benim görevimdir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

9. — Erzincan Üyesi Niyazi Unsal'm, Cumhurbaş
kanlığı sunuş yazıları üzerinde gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Erzincan 
Üyesi sayın Niyazi Unsal, Cumhurbaşkanlığı sunuş 
yazıları üzerinde gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun sayın Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Daha evvel gündem dışı bir konuşmasıyle Hükü
metin yasa dışı, hukuk dışı bir işlemini sayın Babür-
oğlu'nun dile getirdiği bir şuada, yine aynı Hüküme
tin yasa dışı, tamamıyle keyfilik kokan bir işlemi de 
bizlerin bilgisine sunuluyordu. Bugün ben bu Hükü
metin yeni oyunundan, yeni yaptığı yasa dışı bir iş
leminden söz edeceğim. 

7 . 12 . 1976 günlü Birleşimde Cumhurbaşkanlı
ğından gelen sunuş yazıları okunmuştur. Bu yazılarda, 
Başbakan Yardımcılarından Sayın Alparslan Türkeş 
ile Bakanlardan Korkut özal ve Rıfkı Danışman'uı 
görevle yurt dışına gittiği, yerlerine başkalarının gö
revlendirildiği bildiriliyordu. 

Senatoya geldiğimiz günden beri zaman zaman bu 
tür yazılar Senatonun bilgisine sunulur. Çoğumuz 
sunulan yazıların yanlışlığını, gerçek dışı yanlarını 
bile bile susarız ve her şey geldiği gibi geçip gider. 
7 Aralık günü okunan yazı da aynı içeriği taşıyan 
yazılardan biridir. Bu yazıyı Cumhurbaşkanlığına 
Başbakan yazdırmaktadır. Başbakan saym Cumhur
başkanına, bir yardınıcısıyle iki bakanının görev ile 
yurt dışına gideceğini bildirerek yerlerine başkaları
nın bakmasını öneriyor ve onaylarını istiyordu. Cum
hurbaşkanlığı, usul ve yasa kurallarına uyarak Baş
bakandan gelen bu öneriyi onaylıyor ve yüce Sena
tonun bilgilerine sunulmasını istiyor. 

Buraya kadar tam bir uyarlık ve ustalık içinde 
yürütülen bu olay aslında böyle değildir. Cumhurbaş
kanlığına yanlış ve yalan bilgi verilmiştir. Yerinde 
kalmak için her şeye ve herkese taviz veren Başba
kan, Sayın Cumhurbaşkanım bir yalan skandaliyle 
karşı karşıya bırakmıştır. Ciddiyetten uzak, yalan ve 
yanlış bilgilerle yüce Makam güç durumda bırakıl
mıştır. 

Bildiğimiz kadanyle adı geçen kimseler dinsel gö
revlerini yerine getirmek için yurt dışına çıkmışlar
dır. Gitmeden önce hemen herkes bilmem kaçıncı kez 
hac görevlerini yerine getireceklerini ayrı ayrı açık
ladılar. Gittikleri uçaklarda hacı kıyafetlerine girerek 
boy boy fotoğraflar çektirdiler, demeçler verdiler. 
Hac görevlerini yaptıkları sırada durumlarım yeniden 
fotoğraflarla saptadılar; kısacası hacca gittiklerini 
halkımıza ve tüm dünyaya her olanaktan yararlana
rak duyurdular. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Hakkı, 
doğru... Harcırah da almaddar. Beyan yalan!. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sanıyoruz bunu 
inkâr da etmezler. Ederlerse, o takdirde hacı olamaz
lar. Biz hacca gidenlerin hiç birinden bu davranışı um
muyoruz. Nitekim hacdan dönüşlerinde yaptıkları ba
sın toplantısıyle de bunu açıkladılar ve doğruladılar. 
Bunlar herkesin bilgisi içinde, gözü önünde olan olay
lardır. Bu kadar açık, kesin bilinen ve yaşanan bir 
olayı nasıl oluyor da Başbakan bilmiyor ve değişik 
yazıyor? Gerçi bunu sormamıza, bir yanıt aramamıza 
gerek yoktur. Çünkü, tam Süleyman Demirel'e göre 
bir davranıştır bu. Yerinde kalmak için yapmaya
cağı kötülük, yazdırmayacağı yalan yoktur. Hacıhğa 
bile yalanı ve sahteliği sokmuştur. Hacca gidenlerin 
hacema bile gölge düşürmüştür. Çok parçah bir Hü-
kümeti bir arada tutmak için, sürdürdüğü bütçe pa
zarlıklarına, temel atma yarışlarına, sınav oyunları
na, yurttaş kavgalarına bir de hacı pazarlığı katılmış 
galiba... İçeride ve dışarıda Türkeş'in, Doğru'nun, 
Danışman'ın, Adak'ın ve Asiltürk'ün hacca gittiğini 
duymayan, bilmeyen kimse kalmadı, ama bizim Baş
bakan bunu şimdi yalanlıyor; «Benim yardımcılarım ve 
bakanlarım yurt dışına görevle gittilfer» diyor. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Se
nin dediğine mi inanılacak? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Yanlış, 
yalan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyiniz. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Yazdığı yazıla

rın fotokopisi, imzası elimde. 
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ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Hepsi 
yalan. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Yazdığı yazıların 
fotokopisi elimde. 

BAŞKAN — Saym ÜnsaL siz de cevap vermeyin. 
Lütfen müdahale etmeyin efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın Baş
kan, söyler misiniz böylesine bir ithama nasıl ta
hammül edersiniz? 

NİYAZİ ÜNSAL (Devamla) — Ben itham et
miyorum, ben yazdığı yazıyı okuyorum. 

BAŞKAN — Kendilerini uzam eder efendim, rica 
ederim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Başkan, 
itham etmeye ne hakları var efendim? 

BAŞKAN — Devam edin efendim, rica ederim 
müdahale etmeyin efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Çok it
hamları var efendim, demin Sağlık Bakanı yalanladı. 
Çok yazıktır bu Senatonun namına. 

NİYAZİ ÜNSAL (Devamla) — Sağlık Bakam 
beni yalanlamadı, bana teşekkür etti. Sağlık Bakanımn 
konuşmasını anlamayacak kadar sen Senatoda ilgi
sizsin. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ben he
kimim ve bu meseleleri çok iyi bilirim. Söyledikleri
nizin hepsi yalan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Sayın Unsal, devam edin efendim. 
NİYAZİ ÜNSAL (Devamla) — Ben kaç kez doğ

ruları söyledimse, siz bu duruma düştünüz. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Hayır, 

bütün söyledikleriniz yalan. 
NİYAZİ ÜNSAL (Devamla) — Çünkü doğrulara 

alışkın değilsiniz, doğrular sizi tedirgin ediyor. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, yeter, rica 

ederim; müzakereler devam etsin. 
Sîz de cevap vermeyin efendim, istirham ediyorum. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Saym Baş

kan, böylesi yanlış ve yalan beyanlara tahammül ede
cek bir senatör yoktur. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Belgeler ko
nuşuyor burada. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 
NİYAZİ ÜNSAL (Devamla) — Durum böyle 

iken, o zaman yurt dışına çıkan Bakanlar yalan söy
lüyor; yani şu yazılar doğru ise, hakikaten görev ile 
gitiilerse, o zaman bakanlar yalan söylüyor. Çünkü, 
onlar yurt dışına hac görevlerini yapmak için çık
tıklarını açıkladılar. 

{ ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Doğru, 
I kendi paraları ile gittiler. 
| NİYAZİ ÜNSAL (Devamla) — Her iki halde de 

ortada bir-yalan söz konusudur. Ya, Başbakan yalan 
söylüyor, ya bakanlar; bunu öğrenmek istiyoruz. 
Çünkü, Başbakan Cumhurbaşkanına yazdığı resmî ya
zıda, «Benim bakanlarım, benim başbakan yardım
cılarım yurt dışına görevle gitmiştir.» diyor. Cumhur
başkanı da bu yazıya inanarak altına imza koyuyor. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Dinî 
görev bu.. 

NİYAZİ ÜNSAL (Devamla) — E, ben de sizin 
dediğinizi diyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz. 

NİYAZİ ÜNSAL (Devamla) — Eğer Başbakan 
doğru ise.. 

BAŞKAN — Zaten Saym Unsal konuşmasında bu
nun cevabım istiyorum diyor. Elbet, cevap arz ede
cek birisi çdtar, rica ederim, müdahale etmeyin. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Ha
karetle cevap istenmez. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Cevap 
nezaket dairesinde istenir. Ayrıca da bu beyanlar 
dinî inancı tahrif eder bir mahiyet taşıyor. 

NİYAZİ ÜNSAL (Devamla) — Hadi be sende.. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum; de

vam buyurun. 
NİYAZİ ÜNSAL (Devamla) — Sen inançtan ne 

anlarsın?. Eğer Başbakan doğru ise, yurt dışuıa çıkan 
bakanların görevlerinin ne olduğunu açıklasınlar. 
Yolluk alıp almadığım söylesinler. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Yolluk 
almadılar, kendi paraları ile, gittiler. 

FEYZİ ÖZER (Muğla) — Seni avukat mı tut-
i tular?. 

NİYAZİ ÜNSAL (Devamla) — Tamam gelip söy
lesinler. 

I Sayın Senatörler; 
Biz kimsenin dinsel görevlerini yapmasına karşı 

değiliz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Neye kar
şısınız?. 

NİYAZİ ÜNSAL (Devamla) — Bir dakika açık
layalım da siz de anlayın kardeşim. Anayasanın ta
nıdığı ölçüler içinde herkesin dinsel görevlerini tam 
ve özgürlük içinde yapmasını istiyoruz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — B«na ta-
[ hammülünüz yok. 
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NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Şu anda hacca gi
den arkadaşîarııiîîZîn gıyabında bu tartışmaların sür
mesine bile gönlümüz razı değildir, ama işin istismar 
nokîasma vardığı, halkın aldatıldığı, dinin siyasî bir 
sömürü aracı olduğu yerde biz yokuz. Dinsel davra
nışlar üzerinde yalan söylenmesine, dinin siyasete 
karıştırılmasına parti olarak, kişi olarak göz yuma
mayız. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Dtoe kar
şısınız. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sen kasmıyorsun. 
BAŞKAN — İstirham ediyorum, Yıhnaztürk. 

(C. H. P. sıralarından gürültüler ve anlaşılmayan mü
dahaleler). 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Dine kar
şısınız siz. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Yıhnaztürk, Sayın Yılmaz-
türk, istirham ediyorum efendim. Böyle herkes ko
nuşursa Meclisi idare etmek mümkün değil. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bakanlar, sena
törler ve milletvekilleri her zaman hac görevlerini 
yerine getirebilirler; ama bunu diğer vatandaşların 
yaptığı kuralların dışında yapamazlar. Millet Mec
lisinden maaş alarak, yolluk alarak kimse hacca gi
demez; gitse bile o hac, hac olmaz. Hacca gidenlerin 
maaşsız izinîi sayılması gerekir. Bu, dinin de, yasa
nın da, insanlığın da bir göreyidir. 18 bin lira maaş 
alarak hacca gitîenler gerçek hacı değildir. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Fetvayı 
sen mi vereceksin? Yurt dışına giden başka parla
menterler yok mu? 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, müda
hale etmeyin. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Arkadaş
ların da beğenmiyor bu lafları hiç.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — 18 bin lira maaş 
alarak hacca gidenler gerçek hacı değildir, hacı ola
mazlar. Atılan temellerin sahteliği gibi bu hacılık da 
sahtedir. 

Üzerinde durduğumuz olayda durum böyle de de
ğildir. Hacca gidenler senatör ve milletvekilliği maaş
ların: almakla kalmıyor, kendilerini görevli göstererek 
yurt dışına çıkış yolluğunu da almanın kapısını ve ola
nağını hazırlıyor. Bazı hesaplar içinde bulunan Baş
bakan buna katılabilir, göz yumabilir; ama buna Sa
yın Devlet Başkanı katılamaz, göz yumamaz. Biz ka
tılamayız, göz yumamayız, yummayacağız. Hacca 
gidenlerden kim olursa olsun aldıkları maaşın hesa
bını soracağız. Halka bu din sömürücülerinin gerçek 
yüzünü bir bir anlatacağız. 
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AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Yanlış 
söylüyorsun. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Hacca bakan 
göndermek, sunta ihracına benzemez. Onda yalan, 
yanlış, ve sahtelik bir bakıma söker; ama dinsel gö
revlerde yalan sökmez. Van'da halkın enkaz altında 
donduğu, boğulup öldüğü bir sırada, Kabinenin dörde 
birini hacca gönderen Başbakanı halk da, Allah da 
affetmez. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Gidenler
den bahset; Başbakandan ne istiyorsun? 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Şu günlerde ba
kanların ehramlara girmesini değil, çadır kurmasını 
beklerdik. Yurt dışından gelen yardımları felâkete 
uğrayan vatandaşlara yetiştirmesini, bir an önce dağı
tılmasını, yemelerini, yatmalarını sağlamasını bek
lerdik. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Haccm 
kıymetini ancak Müslümanlar bilir; diğerleri anlamaz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın senatör
ler; 

Bu önemsiz bir konu değildir. Sayın Devlet Baş
kanına yanhş bilgi verilmiştir, bize yanlış bilgi veril
miştir. Bu, Hükümet ciddiyeti ile bağdaşacak iş de
ğildir. Böyle bir Hükümetin elinde Devletin de, Par
lamentonun da ciddiyeti sarsılıyor. Senato Başkanlı
ğından rica ediyoruz, bu tür yazdar, her kimden ge
lirse gelsin, Senatonun bilgisine sunulmadan önce du
rumu kendileri değerlendirsin ve ilgilileri uyarsın. 
7 Aralıkta okunan yazı tam bir skandaldir, sorumlu
luk değildir. Hükümet, Devlet ve Parlamento üçlü
sünü etkileyecek ölçüde bir sorumluluktur. Hükümet, 
bir taraftan halkı, diğer taraftan Parlâmentoyu aldat
manın olanağını arıyor. Anlayacağınız ayakta kalmak 
için her çareye baş vuruyor. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Size göre 
öyle, size göre.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — İçindeki her ku
sura göz yumuyor. Kusurlu insanlar, başkalarında ku
sur arayamaz. Kusur arayacak yüzü, kusur arayacak 
gücü kendilerinde bulamazlar. Bu Hükümet bu du
ruma düşmüştür, bu Başbakan bu duruma düşmüş
tür. Azgın, şaşkın ve saldırgan tüm güçlere yardım 
eden, böylelerinin sırtını sıvazlayan, saldırganlara 
esir düşen bir Hükümet ile karşı karşıya bulunuyo
ruz. Saldırganları kuzu dolmaları ile besleyen bir Hü
kümet var ortada. Otoritesini yitirmiş, sözünü dinlete
mez duruma gelmiştir. Hacca giden bakanlara Baş
bakan «gitme» diyemez. Dese bile kendisini kimse 
dinlemez. İpin ucu çoktan kaçmış Ve karışmıştır. 
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ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Başbakan 
kral değildir. Anayasa gereği.. 

NİYAZI UNSAL (Devamla) — ipin ucunun kaç
tığını, üzerinde durduğumuz bu yazı da kanıtlamakta
dır. Ülkemizde bir başbakan değil, pek çok başba
kan vardır. «Böyle değil» diyorlarsa, gelip buraya 
hac işinin ne zamandan beri resmî görevler arasına 
girdiğini açıklasınlar. Yoksa, kendilerini Devlet Baş
kanına Senatoya ve halkımıza yalan bilgi vermekle 
suçlayacağız. Din sömürüsü yaptıklarını açıklayaca
ğız. Yolluk alarak, maaş alarak hacca gittiklerini söy
leyeceğiz. Başbakanın fotokopisi elimizdeki yazriarını 
köy köy dağıtacağız. Senatör ve milletvekillerinin, 
parti başkanlarının kimin parasıyle hacı olduğunu 
araştıracağız. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Keşke yap
sanız. 

NİYAZI UNSAL (Devamla) — Dinimizi kötü 
emellerine, faşist düşüncelerine alet edenleri şiddet
le kınarız. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Dinime 
taan eyleyen bari müslüman olsa. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu çarpık, bu 
çağ dışı davranışların sürmemesini, kesilmesini di
leriz. 5 bine yakın yurttaşımızı toprağa verdiğimiz, 
geride bıraktığımız, geride kalanlarını şaşkın ve peri
şan bıraktığımız günlerde 6 bakanım hacca gönderen, 
bu ayıbım kapatmak için yalan yankş bilgi veren Baş
bakan bu sorumluluktan kurtulamayacaktır. 

AHMET CEMlL KARA (Trabzon) — Siz de An
kara'da enternasyonel şarkı söylüyordunuz o zaman. 

NİYAZI UNSAL (Devamla) — Halk da, biz de 
bunu unutmayacağız. 

AHMET CEMlL KARA (Trabzon) — Biz de 
unutmayacağız. 

NİYAZI UNSAL (Devamla) — Bir eli beytül-
malda, bir eli Hacerül Esvet taşında olanların yaka
sını bırakmayacağız. 

AHMET CEMlL KARA (Trabzon) — Enternas
yonel şarkı söylüyordunuz sizde. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Yalan söy
lüyorsun sen.. 

AHMET CEMlL KARA (Trabzon) — Doğru, 
doğru. 

NİYAZI UNSAL (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

AHMET CEMÎL KARA (Trabzon) — Kongre 
yapıyordunuz, enternasyonel için önergeler okuyor
dunuz. 
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HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Senin bakanın 
dilenmeye gitti Moskova'ya* 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Onu giden 
düşünsün. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Onun cevabım 
bilemezsiniz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz kong
renizi düşünüyordunuz, çok önemliydi... Onun cevabı 
yok. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Senin aklın kafi gel
miyorsa, onu anlayan bilir. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Biz enter-
nasyoneli anlamayız. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Sayın Hilmi Nalbantoğlu, «Mühendislerin serbest 
olarak çalıştüdarı sürenin emekliliğe sayılması hak
kında» gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Nalbantoğlu. («Yok, yok» sesleri). 
Yok. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hani güncel olaylar? 
BAŞKAN — Evet efendim, güncel olaylarda 4 

tane söz talebi vardır; ama bunlardan grup adına iste
nilmiş söze burada ruhsat vereceğiz, onun dışındaki
lerin 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
SELÂHADDÎN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkamn-

ca S. Ü.) — Sayın Başkan, benim bir önerim var; 
ben, gündem dışı söz isteğimden vaz geçiyorum. 

BAŞKAN — Vaz geçiyorsunuz, peki. 

10. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan' in; Pasin
ler'deki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve 
arkadaşlarına yöneltilen saldırılar münasebetiyle gün
dem dışı demeci ve İçişleri Bakanı Oğıızhan Asiltürk' 
ihı cevabı. 

BAŞKAN — «14 . 12 . 1976 Salı günkü Birleşim
de, son olaylar hakkında gündem dışı konuşmak isti
yorum» diyorlar Sayın Fikret Gündoğan, Grup adına. 

Buyurun Sayın Gündoğan. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun çok değerli üyeleri; 

Pasinler'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sek
reteri ve arkadaşlarına yöneltilen iğrenç saldırı müna
sebetiyle hissiyatımızı ve saldırı konusundaki görüş
lerimizi bilgilerinize arz etmek için huzurunuzda bu
lunuyoruz. 
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Tüm varlığı cinayet mangalarından oluşan, giz
lenmek için parti kılığına bürünen bir çete ve onun 
başıyle cephe kuranlar bir saltanat uğruna bugün 
öldürdükleri genç insanların kan göllerinde boğulma 
noktasına gelmiş bulunmaktadırlar. Elleriyle açtık
ları kanlı çukurda boğulma noktasına gelenler, do
ğa yasalarının değişmez hükmü gereği, battıkça çır
pınmaya, çırpındıkça batmaya mahkûmdurlar. 

İki gün önce Pasinler ilçesinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreterine ve yanındakilere yönelti
len kanlı saldın, parti kılığına bürünmüş cinayet 
şebekeleriyle cephe kuranların, yüzdükleri kan selin
de boğulurken yaptıkları son çırpınış, son direniştir. 
20 aydır bu ülkeyi uğursuz bir felâket gibi saran 
kanlı kâbusu ve onun sahiplerini çok iyi biliyor, çok 
iyi tanıyoruz. 

Bu felâketli kâbusun yaratıcısı, Demirel adlı bir 
çaresizin başını çektiği Cephe Hükümetine göbek ba
ğı ile bağlı bir cinayet şebekesidir. Her gün genç bir 
ulus evlâdının taze kanıyle beslenen bu doğa dışı, 
insanlık dışı yaratık, tarihteki benzerleri gibi daha 
bir süre yok oluncaya kadar çılgınca ve sorumsuzca 
saldırmaktan kendisini alamayacaktır. 

Dün Pasinler'le Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreterine ve yanındakilerine yöneltilen adi ve iğ
renç saldın, daha önceleri Malatya, Maraş, Çum
ra, Erzincan, Seydişehir, Tokat, Gerede, ve Hav-
ran'da düzenlenen kanlı tertipler zincirine eklenen 
yeni bir halkadır. Yüzlerce gencin kanma giren, bin
lerce memurun, öğretmenin, işçinin ocağım yıkan 
kanlı ellerin, yeni ve çirkin bir oyunudur. 

Bu kanlı ellerin Pasinler'de Cumhuriyet Halk Par
tisi Genel Sekreterine karşı giriştikleri son saldırı, as
lında genç evlârtannı öldürmeye doyamadıklan bir 
ulusun tek umuduna, bu umudun simgesi Cumhuriyet 
Halk Partisine yöneltilen hayasız ve menfur bir teca
vüzdür. Evlâtlarını ve umutlarını tarih boyunca eş
değerde tutan insanlardan oluşan Türk Ulusu, öldü
rülen evlâtlarının ve söndürülmek istenen umutlan-
mn katillerine, tarifsiz acılar çekme pahasına, sırf 
insanlığa ve hukuka saygısı yüzünden katlanır gö
rünmektedir. 

Ulus evlâtlarına, insanların umutlarına ve yarın
larına kıyanlar, ulusu ikiye bölerek, bir yansım öbür 
yansma vurdurmakla itkidar ve saltanat sürenler, 
Cephe Hükümeti ve yandaşları derhal teslim olma
lıdırlar. Ancak bu yoldan bağışlanmaz suçlarına ye
nilerini eklemekten, yeni kanlar dökmekten, yüreği 

parçalanırcasına acı çeken bu yüce ve soylu ulusu, 
elini kana bulamaya zorlanmaktan kaçınmış olur
lar. 

Bu bir çağındır; ulus adına yapılan son uyarıdır. 
Ne korku, ne de korkutma ürünüdür. 

Saygılar sunanm. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASÎLTÜRK 

(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, soz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündeme geçmek zorundayım. Bundan sonraki 

gündem dışı... 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Bakan söz 

istiyor Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
BELİĞ BELER (İzmir) — Cevabını al bakalım!... 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara Milletvekili) — Muhterem Başkan, değerli 
senatörler; 

Sözlerime başlarken, hakikaten tasvip etmediği
miz ve hiçbir siyasî. parti mensubu hakkında vukuu
nu hoş karşılamadığımız bu üzücü olay dolayısiyle 
üzüntülerimi bir kere daha Yüce Senatoda belirterek 
sözlerime başlıyorum. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Öldürülen 
polisler hakkında hiç söz yok ama... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Hepsini nef
retle karşılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlanm; 

Demokrasinin temelinde insanların fikirlerini ser
bestçe söyleyebilmeleri ve birbirleriyle aynı düşünce
de olmasalar dahi mücadelelerini medenî ölçüler için
de fikir mücadelesi olarak sürdürmeleri temel pren
sibi yatar. Bu bakımdan taşa, sopaya, silâha daya
nan tahakküm hareketlerinin Hükümet olarak tasvip-
çisi olamayız; her zaman, her vesileyle bunu ifade 
etmeyi gerekli görüyorum; 

Pasinler'de vukua gelen olay üzerine eğer ihmali, 
gerekli tedbiri alması hususunda kusuru görülenler 
varsa, bunlanıı tespit edilmesi bakımından derhal bir 
mülkiye müfettişi arkadaşımız görevlendirilmiştir. Bu 
mülkiye müfettişi arkadaşımız idarenin, zabıtanın, 
emniyet ve asayiş kuvvetlerinin olayda eksiği, nok
sanı, kusuru varsa bunu tespit edecektir ve ancak 
bundan sonra suçlular varsa onlar hakkında kanunî 
takibata geçilecektir. 

Bütün senatör arkadaşlarımın şunu kabul edecek
lerine inanıyorum ki, Cumhuriyet Hükümetinin İçiş-
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İeri Bakam olarak hiçbir zaman zorbalığa baş eğil
mesine taraftar olmadım, müsamaha ile karşılamadım. 
Hükümet olarak da görüşümüz budur. Vukua gelen 
hâdiselerin biç kimse Hükümete bir şey kazandır
dığı iddiasında bulunamaz. Hâdise çıkarsa, biç ol
mazsa o hâdise hakkında gerekli tedbirleri ahp al
mamak bakımından Hükümet eleştirilir. Binaenaleyh, 
Hükümeti ve onun İçişleri Bakamm bu hâdiselerin 
hiç olmazsa göz yumucusu şeklinde ortaya koyma
nın insaf ölçüleriyle bağdaşacağına inanmıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir siyasî parti idarecisi, Siyasî Partiler Kanunu

muza göre, Anayasamıza göre memleketin her köşe
sinde rahatlıkla partisi ile ilgili toplantıları yapabi
lir. 

Şunu da hemen ifade edeyim ki, eğer biz bir si
yasî parti yöneticisine, kanun ve nizamların çerçeve
si dışına çıkarak bazı kimselerin yaptığı tecavüzü 
tasvip edecek olsak, (Ki, aklımızdan geçmez) o za
man bunun mukabili başka bir yerde başka birisine 
de yapılır ve o zaman ona karşı da söylenecek bir 
söz olmaz. 

Bu bakımdan demokrasinin bizzat bünyesi içeri
sinde fikirlerin serbestçe söylenmesi vardır; ama bun
ların hepsi Anayasamızla, kanunlarımızla sınırlandı
rılmıştır. 

Bu kabil tecavüz hadiselerini tasvip etmiyoruz; 
tekerrür etmemesini temenni ediyoruz. Ancak bunu 
direkt olarak Hükümetle irtibatlı göstermenin de in
saflı bir değerlendirme olmayacağını ifade etmek iste
rim. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Tedbirlerinizi söyle
yin efendim; ne tedbirler alıyorsunuz onu anlaya
lım?..^ 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Tekrar üzüntülerimi belirtirken Yüce 
Senatoya bu ve bu kabil hâdiselerde, şimdiye kadar 
olan ve bundan sonra olacak hâdiselerde gayet bü
yük bir titizlikle hâdiselerin üzerine gideceğimizi, suç
lu görülenler varsa onları tecziye edeceğimizi bildir
meyi gerekli görüyorum. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başbakan üzün
tülerini diyemedi. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Burada bir hususu daha ifade etmeyi gerekli gö
rüyorum: 

Gerek Emniyet teşkilâtımız, gerek Jandarma teş
kilâtımız; yani emniyet ve asayiş güçlerimiz sizler

den aldığı güvenle, sizlerden aldığı şevkle, sizlerden 
aldığı heyecanla vazife yapacaklardır ve bunlar bu 
vazifelerim yaparlarken bilmektedirler ki, elbette ka
nun tanımayan eşkıyanın karşısında, eli silâhlı kişi
nin karşısında hayatlarım ortaya koymuşlardır. Ben 
ümit ediyor ve bekliyorum ki, bu hayatları pa
hasına görev yapan değerli emniyet ve asayiş güçle
rimizin şevklerini artırmak, onların morallerini tak
viye etmek bakımından bu yüce kürsülerde onlarm 
lehinde olan şeyler de dile getirilir, onlarm lehinde 
olan hususlar da belirtilir ve biz topyekûn bundan, 
o kuvvetlerin başında olan bir Bakan olarak mem
nuniyet duyarız. Bunu da beklemek elbette hakkım
dır. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Muhterem arkadaşlarım, esas vazifemiz günde

mimizi bitirmek olduğuna göre, gündem dışı söz iste
yen arkadaşlarımın söz taleplerini gelecek birleşime 
bırakıyorum, gündeme geçiyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Saym Baş
kan, bir hususu arz edebilir miyim?... 

BAŞKAN — Ne var efendim?.;. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Gelecek bir

leşime bırakmak hususundaki takdirinizi saygı ile kar
şılıyorum. Yalnız ben sıramı Sayın Sun Atalay'a ver
dim. Ondan sonra beni çağırmadınız. Söz hakkım 
baki olur mu?... 

Yeni müracaata gerek olmasın; onu arz etmek is
terim. 

BAŞKAN — Bu celsede konuşmadınız. Ben, o 
bakımdan vazgeçtiğinizi zannederek nazarı dikkate 
almadım. Eğer bir hata olduysa özür dilerim. 

11. — Görev ile yurt dışına giden Devlet Baka
nı - Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'na, Mil
lî Savunma Bakanı Ferid Melen'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/928) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakam Başba

kan Yardımcısı Profesör Dr. Turhan Feyzioğlu'nun 
dönüşüne kadar; Devlet Bakam - Başbakan Yardım
cılığına, Millî Savunma Bakam Ferid Melen'in ve-
kilik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerime sunu
lur. 

12. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ulaştır
ma Bakanı Nahit Menteşe"ye, Maliye Bakanı Yıl
maz Ergenekoriun vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/926) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile ytfrt dışına gidecek olan Ulaştırma Ba

kanı Nahit Menteşe'nin dönüşüne kadar; Ulaştırma 
Bakanlığına, Maliye Bakanı Doçent Dr. Yılmaz Er-
genekon'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu
lur. 

13. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangü'e, Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşe'nin vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/92J) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi dar 
ha var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dîşişleri Bakanı İh

san Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

14. — Görev ile yurt dışına giden Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç a, Köy İşleri 
Bakanı Vefa Poyraz'ın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/929) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tezke
resini takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı Selâhattin Kıhç'ın dönüşüne kadar; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Köy îşleri 
Bakanı Vefa Poyraz'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine uygun görülmüş olduğuna arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
15. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'ya, Bayın
dırlık Bakanı Fehim Adak'm vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/930) 

BAŞKAN — Bîr başka tezkereyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi ve Tek

noloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun dönüşüne ka
dar; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Bayındırlık 
Bakam Fehim Adak'ın vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

16. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı - Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'a, 
Devlet Bakanı Hasan Aksay'ın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/931) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanîsğı tezke
resini takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Baka

nı - Başbakan Yardımcısı Profesör Dr. Necmettin 
Erbakan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakam -. Başba
kan Yardımcılığına, Devlet Bakam Hasan Aksay'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

17. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/933) 

BAŞKAN — Bir Başkanhk Divanı tezkeresi var 
takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı Cumhuriyet Senatosu üye

lerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sayıl
maları hususunun Genel Kurula arzı Başkanhk Di
vaninin 15 . 12 . 1976 tarihli toplantısında kararlaştı
rılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
M. Tekin Anburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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C. Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan'ın hastalı
ğına binaen 7 . 12 . 1976 tarihinden itibaren 20 gün. 

C. Senatosu Samsun Üyesi Refet Rendeci'nin ma
zeretine binaen 6 . 12 . 1976 tarihinden itibaren 15 
gün. 

C. Senatosu Bolu Üyesi Turgut Yaşar Gülez'in 
mazeretine binaen 28 . 12 . 1976 tarihinden itibaren 
15 gün. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Sayın Kadri Kaplan'ın hastalığına binaen 7 . 1 2 . 1976 
tarihinden başlamak üzere 20 gün izinli sayılmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Sayın Refet 
Rendeci'nin mazeretine binaen 6 . 12 . 1976 tarihin
den başlamak üzere 15 gün izinli sayılmasını oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sayın Turgut 
Yaşar Gülez'in mazeretine binaen 28 . 12 . 1976 
tarihinden itibaren 15 gün izinli sayılmasını oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka« 
bul edilmiştir. 

18. — Mason locaları hakkında kurulan Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının, komisyonlarının çalış
ma süresinin 13 Aralık 1976 tarihinden itibaren iki 
ay daha uzatılmasına dair tezkeresi. (3/925, 10/7) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22.1.1976 

tarihli 27 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 
Mason Locaları hakkındaki Araştırma Komisyonunun 
görev süresi 13 Aralık 1976 tarihinde sona erdiğin
den, 13 Aralık 1976 gününden başlamak üzere iki 
ay müddetle çalışma izninin verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hikmet Aslanoğlu 

Araştırma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — İstenen mehilin Komisyona veril
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun; deprem ve depremle ilgili yer
leşim, mesken, ulaşım, dağıtım ve depolama konu
sunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/59) 

BALKAN —- Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Memleketimiz deprem kuşağında olmak gibi bir 

talihsizlikle karşı karşıyadır. Sık sık depremler ol
makta, binlerce vatandaşımız hayatlarım senet ve ev
lerini kaybetmektedirler. 

Her depremden sonra günlük tedbirlerin ötesin
de, köklü ve ciddî tedbirler alınması düşünülmemek
tedir. 

Oysa ki, bugünkü dünyamızda, jeoloji ve sismo
loji ilimleri çok ilerlemiş olup, birçok önlemleri peşi
nen önerecek ve depremleri yaklaşık olarak önceden 
tespitle halka duyuracak olanaklara kavuşmuştur. 

Yapılan neşriyattan, Çin ve Japonya gibi deprem 
kuşağındaki uygar milletlerin bu yolda hayli mesafe 
aldıkları ve deprem zararlarını asgariye indirdikleri 
anlaşılmaktadır. 

Bu cümleden olarak, mesken yapımının ve yerleş
me politikasının da ciddî etütlere dayanan uzun va
deli programlara bağlanması suretiyle deprem zarar
larının azaltılabileceği bilinen bilimsel gerçekler ara
sındadır. 

Depremden sonra, ulaştırma, depolama ve dağı
tım olanaklarımızın da acınacak derecede ilkel ve ye
tersiz olduğu son deprem felâketinde bir kere daha 
meydana çıkmış bulunmaktadır. 

Uygar bir milletin evlâtları olarak, vatandaşları
nın ve kardeşlerinin yardımına gereği kadar süratli ve 
müessir şekilde el uzatamamanın aczi, millet olarak 
tümümüzün vicdanlarını sızlatmaktadır. 

Dün Varto'da, bugün Van'da telâfisi imkânsız 
maddî ve manevî zararlarımıza sebep olan depremin, 
yarın büyük kentlerde tekrarı imkânsız olmadığına 
göre, çok daha büyük boyutlara ulaşacak can ve mal 
kayıpları olabilecektir. 

Büyük kentleri çevreleyen gecekondu semtleri ka
dar müessir, belediye kontrolundan mahrumiyet yü
zünden taş ve beton yığını olarak nitelendirilebilecek 
pek çok yapının, yarının felâketini hazırlayan ölüm 
pramitleri olabileceğini söylemek için kâhin olmaya 
gerek yoktur. 

Deprem ve depremle ilgili, yerleşim, mesken, ula
şım, dağıtım ve depolama ve de benzeri çalışmaların 
ve genellikle mesken sorunlarının yetkili ve etkili bir 
kuruluş eliyle ve partilerüstü bir anlayışla ele alınma
sı, plan ve programa bağlanması, millî bir politika 
olarak sürdürülmesi, âcil bir zaruret haline gelmiştir. 

Bu nedenlerle, arz ettiğim konuların, araşünhp, 
tedbirlerinin saptanması için, kurulacak bir komisyon 
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marifetiyle Senato Araştırması yapılması için gereği
ni saygı ile arz ve istirham ederim. 

Adana Senatörü 
Kemâl Sanibrahimoğlu 

BAŞKAN — Tüzük gereğince gereği yapılacak
tır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, benim de bir araştırma önergem vardı, bir tür
lü okunamadı. Senato Başkanlık Divanı hakkında. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanında gö
rüşülmekte. Henüz karara varılmadı. Önümüzdeki 
Çarşamba günü toplanacak Başkanlık Divanında gö
rüşülecektir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — En önemü 
araştırma odur. 

20. — Karayolları 12 nci bölgesindeki yol yapımı 
hakkında (10/51) kurulan Senato Araştırması Komis
yonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Hilmi Nalbantoglu'nun Karayolları 12 nci bölge
sindeki yol yapımı hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi üzerine kurulması kabul edilen 11 kişi
lik komisyonun üyeleri hakkında gruplardan gelen 
tezkereleri takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
15 . 11 . 1976 tarih ve 4070 - 10/51 sayıh yazıya : 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal

bantoglu'nun Karayolları 12 nci bölgesindeki yol ya
pımı hakkında Genel Kurulun 11 . 11 . 1976 tarihli 
5 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Araştırma 
Komisyonuna Grupumuzdan, aşağıda adlan ve se
çim bölgeleri yazılı sayın senatörler aday gösteril
mişlerdir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi Grup 

Başkanvekili 
Ömer Ucuzal 

Baha Akşit (Denizli Üyesi) 
Mümin Kırlı (İzmir Üyesi) 
Adnan Karaküçük (Kahramanmaraş Üyesi) 
Ergun Özkan (Niğde Üyesi) 

Genel Kurulun 11 . 11 . 1976 tarihli 5 nci Birleşimin
de kurulması kabul edilen 11 kişilik komisyona, gru-
pumuza isabet eden dört üyenin adları aşağıda gös
terilmesi kararlaştırılmıştır., 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fikret Gündoğan 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Cumhuriyet Senatosu Grapu 

Başkanvekili 

1. — Selâhaddin Babüroğlu (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) 

2. ;— Hilmi Nalbantoğlu (Erzurum Üyesi) 
3. — Süreyya Öner (Siirt Üyesi) 
4. — Muzaffer Şâmiloğlu (Kars Üyesi) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının kararı 

gereğince kurulması öngörülen komisyonlara grupu-
muz adına, aşağıda adları belirtilen üyelerimiz katıla
caktır. 

Arz ederim. Saygılarımla. 
Millî Birlik Grupu Başkanı 

Fahri Özdilek 
Mucip Ataklı, katılacağı komisyon : (Karayolları 

12 nci Bölgesindeki yol yapımına dair) 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 
a) 8 . 1 1 . 1976 gün ve 3949-10/47 sayılı, 
b) 15 . 11 . 1976 gün ve 3965-10/49 sayılı, 
c) 15 . 11 . 1976 gün ve 4070-10/51 sayılı yazı

ları. 
İlgide belirtilen ve Cumhuriyet Senatosu Genel 

Kurulunca kurulması Tkabul edilen Araştırma Komis
yonlarına Grupumuz aday üyeleri aşağıda belirtil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Grup Başkanı 

Prof. Nihat Erim 

Araştırma Komisyonu : İskenderun Demir Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Araştırma 
Komisyonuna; (10/47) Talil Tunç, 

Devlet Planlama Teşkilâtı ve yatırımlara dair 
Araştırma Komisyonuna; (10/49) Sabahattin Özbek. 

Karayolları 12 nci Bölgesindeki yol yapımı hak
kında Araştırma Komisyonuna; (10/51) Özer Derbiî. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Sayın Baha Akşit'in komisyona üye seçilmesini oy-
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 15 . 11 . 1976 tarih 

ve 4070 - 10/51 saydı yazılan. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Senatörü Hilmi 

Nalbantoglu'nun, Karayollan 12 nci bölgesindeki yol 
yapımı hakkında Senato Araştırma önergesi üzerine 
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Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Sayın Mümin 
Kırh'nm Komisyona üye seçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş Üyesi Sa
yın Adnan Karaküçük'ün komisyona üye seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Sayın Ergun 
Özkan'ın komisyona üye seçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sayın Selâhaddin 
Babüroğlu'mm komisyona üye seçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu'nun komisyona üye seçilmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sayın Süreyya 
Öner'in komisyona üye seçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.;, Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın Muzaffer 
Şâmiüoğhı'nun komisyona üye seçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Millî Birlik Grupu Üyesi 
Saym Mucip Ataklı'nın komisyona üye seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler.;. Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler Grupundan 
sayın Özer Derbil'in komisyona üye seçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Grup kuramayanlardan bir aday rica edeceğim... 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Lûtfi Doğan'ı 
aday gösteriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Doğan'ın komisyona 
üye seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21. — Devlet Planlama Teşkilâtı ve yatırımlar 
(10149) konusunda kurulan Senato Araştırması Ko
misyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Sayın Hamdi Özer'in, Devlet Planlama Teşkilâtı ve 
yatırımlarına dair Senato Araştırması isteyen önergesi 

üzerine kurulması kararlaştırılan komisyona üye bil
diren tezkereleri takdim ediyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
15 < 11 . 1976 tarih ve 3965-10/49 sayılı yazıya. 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer' 

in Devlet Planlama Teşkilâtı ve yatırımlara dair Ge
nel Kurulun 11 . 11 . 1976 tarihli 5 nci Birleşimde 
kurulması kabul edilen Araştırma Komisyonuna Gru-
pumuzdan aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı sa
ym senatörler aday gösterilmişlerdir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu A. P. Grup Başkanvekili 
Ömer Ucuzal 

Macit Zeren (Amasya) 
Atıf Benderîioğlu (Ankara) 
Sıtkı Yırcalı (Balıkesir) 
Orhan Tuğrul (Bilecik) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
(İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 15 . 11 . 1976 

gün ve 3965/10/49 sayılı yazıları) 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer' 
in Devlet Planlama Teşkilâtı ve yatırımlara dair Se
nato Araştırması isteyen önergesi üzerine, Genel Ku
rulun 11 . 11 . 1976 tarihli ve 5 nci Birleşimde kurul
ması kabul ediien 11 kişilik komisyona grupumuza 
isabet eden 4 üyenin adları aşağıda gösterilmesi karar-
îaştırünıışür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fikret Gündoğan 

C.H.P.5C. Senatosu Grupu 
Başkanvekili 

î . — Hamdi Özer (Malatya) 
2. — Mustafa Çelik (Afyoııkarabisar) 
3. — Süreyya Öner (Siirt) 
4. — Hasan Güven (Trabzon) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının kararı 

gereğince kurulması öngörülen komisyonlara grupu-
muz adına aşağıda adları belirtilen üyelerimiz katıla
caklardır; arz ederim. 

Saygılarımla. 
Millî Birlik Grupu Başkanı 

Fahri Özdilek 

Kâmil Karavelioğlu : Katılacağı Komisyon; Dev
let Planlama Teşkilâtı ve Yatırımlara dair Komis
yon. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 15 . 11 . 1976 gün ve 3695-10/49 sayılı yazı 
İlgide belirtilen ve Cumhuriyet Senatosu Genel 

Kurulunca kurulması kabul edilen Araştırma Komis
yonlarına grupumuz aday üyeleri aşağıda belirtil-
miştü\ 

Gereğini arz ederim. 
Profesör Nihat Erim 

Grup Başkanı 

Devlet Planlama Teşkilâtı ve yatırımlara dair 
Araştırma Komisyonuna : Sabahattin Özbek, 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üye
si Sayın Macit Zeren'in komisyona üye seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın Atıf 
Benderlioğlu'mın komisyona üye seçilmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sayın Sıtkı 
Yırcalı'nın komisyona üye seçilmesini oylarınıza aız 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi Sayın Orhan 
Tuğrul'un komisyona üye seçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın Ham-
di Özer'in komisyona üye seçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Sa
yın Mustafa Çelik'in komisyona üye seçilmesini oyla-
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sayın Süreyya 
Öner'in Komisyona üye seçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.;. Kabul edilmiş
tir. 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Sayın Hasan 
Güven'in komisyona üye seçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Millî Birlik Grupundan Sa
yın Kâmil Karavelioğlu'nun komisyona üye seçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.*. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupundan 
Sayın Sabahattin Özbek'in komisyona üye seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Grup kuramayanlardan bir aday rica ediyorum. 
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Sayın Ali Oğuz'u 

teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Sayın Ali Oğuz'un komisyona üye seçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

22. — İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
cereyan eden olaylara dair (10/47) kurulan Senato 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun İskenderun Demir -
Çeîik Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Se
nato Araştırması isteyen önergesi üzerine kurulması 
kararlaştırılan komisyona üye bildiren önergeleri tak
dim ediyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 8 . 11 . 1976 tarih ve 3949-10/47 sayılı yazı; 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıib

rahimoğlu'nun İskenderun Demir - Çelik Fabrikala
rında cereyan eden olaylara dair, Genel Kurulun 
4 . 11 . 1976 tarihli 3 ncü Birleşiminde kurulması 
kabul edilen Araştırma Komisyonuna Grııpumuzdan 
aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı sayın senatör
ler aday gösterilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

A. P. Grup Başkanvekili 
Ömer Ucuza! 

Hikmet Aslanoğlu (Bahkesir) 
Turgut Yaşar Gülez (Bolu) 
Şeref Kayalar (Bursa) 
İbrahim Tevfik Kutlar (Gaziantep) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 8 . 11 . 1976 gün 

ve 3949/10/47 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıib

rahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik Fabrikala
rında cereyan eden olaylara dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi üzerine Genel Kurulun 4 . 11 . 1976 
tarihli 3 ncü Birleşiminde kurulması kabul edilen 11 
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kişilik komisyona Grupumuza isabet eden 4 üyenin 
adları aşağıda gösterilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
C.H.P. Cumhuriyet Senatosu 

Grupu Başkanvekili 
Hüseyin Atmaca 

Abdullah Emre İleri (Niğde) 
Kemâl Sarıibrahimoğlu (Adana) 
İbrahim Öztürk (Ankara) 
Cengizhan Yorulmaz (Ankara) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının kararı 

gereğince kurulması öngörülen komisyonlara aşağıda 
adları belirtilen üyelerimiz katılacaktır. 

Arz ederim. Saygılarımla. 
Millî Birlik Grupu Başkanı 

Fahri Özdilek 
«Sami Küçük (Tabiî Üye) İskenderun Demir ve 

Çelik Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair.» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 8 . 11 . 1976 gün ve 3949-10/47 sayılı yazı

ları : 
İlgide belirtilen ve Cumhuriyet Senatosu Genel 

Kurulunca kurulması kabul edilen Araştırma komis
yonlarına Gruptunuz aday üyeleri aşağıda belirtil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Grup Başkanı 

Prof. Nihat Erim 

İskenderun Demir - ÇelikFabrikalarında cereyan 
eden olaylara dair Araştırma Komisyonuna sayın Ha-
fiî Tunç. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si sayın Hikmet Aslanoğlu'nun komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi sayın Turgut 
Yaşar Gülez'in komisyona üye seçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi sayın Şeref 
Kayalar'ın komisyona üye seçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi sayın İbra
him Tevfik Kutlar'ın komisyona üye seçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi sayın Abdullah 
Emre İlerfnin komisyona üye seçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler..! Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi sayın İbrahim 
Öztürk'ün komisyona üye seçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi sayın Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun komisyona üye seçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi sayın Cengiz
han Yorulmaz'ın komisyona üye seçilmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Millî Birlik Grupundan sa-
ym Sami Küçük'ün komisyona üye seçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupundan sayın Halil 
Tunç'un komisyona üye seçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Grup kuramayanlardan bir aday rica ediyorum. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Süleyman 

Ergin. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 

sayuı Süleyman Ergin'in komisyona üye seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

23. — Dilekçe Karma Komisyonunu üye seçimi. 

BAŞKAN — Şimdi Dilekçe Karına Komisyonuna 
üye seçimi vardır. Dilekçe Karına Komisyonuna Ada
let Partisinden sayın Macit Zeren, sayın Ali Alkan, 
sayın Selâhattin Acar; 

Cumhuriyet Halk Partisinden sayın Âdil Altay, 
sayın Ali Cüceoğhı; 

Millî Birlik Grupundan sayın Muzaffer Yurda-
kuîer, aday gösterilmişlerdir. 

Efendim, bu komisyona üye seçilebilmenin bir 
şartı vardır, başka komisyonda üye olmaması gereki
yor. Biz tetkik ettik. Grup kuramayanlardan bu şartı 
haiz bir tek arkadaş var, o da sayın Osman Albayrak. 

Efendim, aday listelerini dağıtıyorum, kürsüye ko
nacak bir kutuya lütfen oylarınızı kullanacaksınız, 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bohı) — Sayın 
Başkan, i fan oyla olmuyor mu? 
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BAŞKAN — Olmuyor efendim. 
Tasnif Heyeti seçiyorum efendinu Sayın Mucip 

Ataklı?.. Yok. Sayın Albayrak?.. Yok. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 

zahmet etmeyin bir tanesine ben talibim. 

BAŞKAN — Bir tanesine saym Tunçkanat talip, 
bir tanesine de sayın İsmail Kutluk talip. 

Tasnif Heyeti üç kişiden teşekkül etmiştir. 
Oy kutusu kürsüye konmuştur. 
Oy vermeye nereden başlanacağına dair ad çekiyo

rum : Saym Baha Akşit (Denizli)... 
(Denizli Üyesi Baha Akşit'ten başlanarak oylar 

toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üyeler 
lütfen oylarını kullansınlar... 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayırımı yapddı) 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonu raporunu okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonu için yapılan seçime 28 

üyenin katıldığı tespit edilmiştir. 
Bu nedenle Tasnif Heyetimiz oy ayrımı cihetine git

memiştir. 
Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Tabiî Üye Gaziantep 
Haydar Tunçkanat Salih Tanyeri 

Üye 
Çanakkale 

İsmail Kutluk 

BAŞKAN — Ekseriyet bulunmadığından müzake
reye devam imkânı kalmamıştır. 21 . 12 . 1976 Sah 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 18.03 

^ * * i 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, bankalar ve şubelerine dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un ya
zılı cevabı. (7/614) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına aracdığınızı saygıla
rımla rica ederim. 

Erzurum Senatörü 

Hilmi Nalbantoğlu 

Soru : 1. Bir şehirdeki bankaların adedinin müş
teri sayısı, mevduat miktarı, plasman ve kredi tutar
ları ile saptanacak bir miktarda tutulması gereğine 
inanıyor musunuz? 

Soru : 2. Banka ve şube adet fazlalıklarının hü
kümetlerin para-kredi politikalarına bir ölçüde ters 
etki yaptıklarına inanıyor musunuz? 

Soru : 3. Bir şehirdeki çok bankalardan alınabi
len krediler nedeniyle pahalılığın ve dolayısıyle enflâs
yonun şişkinliğine neden olunduğuna inanıyor musu
nuz? 

Soru : 4. Bankalara tüccar tarafından verilen 
mal bildirimlerinin defterdarlıklar veya malmüdürlük-
lerinden tasdikli olması gereğine inanıyor musunuz? 

Soru : 5. Bankaların kiralık binalarda açılmala
rının kiraları yükseltici bir etken olacağına inanıyor 
musunuz? 

Soru : 6. Bankalara kendi binalarını yaptıktan 
sonra, şube açma müsaadesi verilebileceği şeklinde bir 
şart koşulursa yatırım hacmine yardımcı olunacağını 
kabul ediyor musunuz? 

— 287 — 



C. Senatosu B : 14 16 . 12 . 1976 O : 1 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 13.12.1976 

Ankara 
ÖKA : 310000/3902 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 9 .10 .1976 tarih 10230 - 5018 - 7/614 sayı

lı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, bankalarla ilgili yazılı soru önergesini 
tetkik ettirdim. 

1. Uygulamada, banka şubeleri arasında bir iş 
bölümü ve ihtisaslaşma doğmuştur. Bunun zarurî bir 
sonucu olarak iş merkezlerinin bulunduğu yerlerdeki 
mahdut sayıdaki banka şubeleri «Plasman şubeleri» 
olarak faaliyet gösterdikleri halde, diğer yerlerdeki 
şubeler mevduat toplayan, kredi işlemleri yapmayan 
«tevdiat şubeleri» niteliğini kazanmışlardır. 

Böyle olmakla beraber bankaların şube açma ta
lepleri incelenirken, şube sayısının aşırı derecede art
masını önleyecek diğer kıstaslar da uygulanmaktadır. 

2. Hükümetçe, Merkez Bankası ile birlikte yürü
tülen para-kredi politikası; kredilerin sektörler iti
barîyle dağılımına etkili olacak kararları almak, mev
duat ve kredi faizlerini ve mevduat munzam karşılığı 
oranlarını ayarlamak ve reeskont hadlerini düzenle
mek gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle yürütül
mektedir. Bu nedenle, banka şube sayısının fazlalığı
nın para - kredi politikasını olumsuz yönde etkileme
si mümkün değildir. 

3. Enflasyonun çok çeşitli nedenlerle maydana 
geldiği malumdur. 

Ekonominin gereklerini aşan ölçüde kredilerdeki 
genişlemelerin talep ve fiyatlar üzerinde olumsuz et
kiler meydana getireceği muhakkaktır. Ancak, zama
nında Hükümet ve Merkez Bankasınca alınacak ted
birlerle, kredi genişlemesinin olumsuz etkileri önle-
nebilmektedir. 

4. Şüphesiz yararlıdır. Ancak bunun kanunî bir 
mecburiyet şeklinde ortaya konulmasından ziyade, 
bankalar tarafından, basiretli bir işletmecilik anlayışı 
içindeL yürütülmesi gerekmektedir. 

5. Bankalar Kanunu, bankaların, bankacılık 
muamelelerinin ifası amacıyle dahi gayrimenkul edin
melerini, belirli tahditlere tabi tutmuştur. Bu neden
le, bankaların bina kiralama zorunluğunun ortaya 
çıkması halinde, kiracı olan bankanın ekonomik gü
cünün tabiî bir sonucu olarak kiralar etkilenmekte
dir. 

| 6. Bankalar Kanununun bankaların gayrimen-
| kul iktisabında kabul ettiği anaprensip, imkân ölçü-
j sünde bankaların kaynaklarını bağlı değerlere yatır

mamaları, başka bir deyişle, bunları anafonksiyonla-
j rmın bir icabı olarak kredi şeklinde ekonominin ih

tiyacına yöneltmeleridir. 
! Bilgilerine arz eder, saygılar sunarım. 

Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 
Maliye Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Askerî işyerlerinde sendika kur
mak ve sendikalaşmanın olup olmadığına dair soru 
önergesi ve Milli Savunma Bakam Ferid Melen'in 
yazılı cevabı. (7/650) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakam ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygılarımla rica ederim. 

i Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

1. Askerî işyerlerinde sendika kurmak ve sendi-
1 kaîaşmak var mıdır? 

2. Bu iş yerlerinde Toplu Sözleşme ve Grev hak
kı var mıdır? 

3. Bu iş yerlerinde ücretler hangi ölçülere göre 
ayarlanmakta ve oluşturulmaktadır? 

4. Askerî iş yerlerindeki aynı işi gören (örneğin; 
bir tornacı, tesviyesi, kaynakçı, motor veya şasi us
tası, kaportacı, oto boyacısı v.s.) ustalarla, diğer ka-

j mu kuruluşlarındaki (örneğin; Karayolları, DSİ., 
YSE Genel Müdürlükleri gibi) benzer işi gören usta 
ve işçiler arasında ki ücret veya yevmiye farkları gö
zetilmekte midir? 

5. Yukarıdaki maddede sayılan kamu kuruluş iş 
yerleri ile Askerî işyerler usta ve işçilerinin benzer işi 
yapan veya aynı işdalı ustası kimselerin aldıkları yev
miye, ücret ve sosyal hak ve ödentiler için liste halin
de birer çizelge derleyip bana da gönderebilir misi
niz? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 15 . 11 . 1976 

Kanun : 860/SA-76 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: C. Senatosu Başkanlığının 7 . 12 . 1976 ta-

j rıh ve Kanunlar Müdürlüğünün 10543-5139-7/650 sa-
J yılı yazısı. 
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Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-
bantoğiu'nun, askerî iş yerlerinde sendika kurmak ve 
sendikalaşmanın olup olmadığına ilişkin yazdı soru 
önergesi aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır. 

1. 274 sayıh Sendikalar Kanununun «îşçi Sendi
kası Üyeliği» başlığını taşıyan 1 nci maddesinin ikin
ci bendi son paragrafında : «Millî Savunma Bakan
lığına ve İçişleri Bakanlığı - Jandarma Genel Komu
tanlığına bağlı işyerlerinde çalışıp askerlik yükümünü 
yerine getirmekte olanlar dışında kalanların, işçi sen
dikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hak
ları saklıdır.» denilmek suretiyle Askerî işyerlerinde 
sendika kurmak ve sendikalaşmak hakkı açıkça be
lirtilmektedir. 

Askerî işyerlerinde yukarıdaki hükme göre sendi
ka kurma hakkı bulunduğu gibi 274 sayılı Sendika
lar Kanununun 1 nci maddesinde de belirtildiği gibi 
Sendika, Federasyon ve Konfederasyonlar bu kanu
na göre işçi sayılanların ve işverenlerin müşterek ik
tisadî, sosyal ve kültürel yararlarını korumak ve ge
liştirmek amacını taşıdığından 275 sayılı Yasanın 
7 nci maddesi ve diğer ilgili hükümleri esaslarına gö
re Toplu ve İş Sözleşmesi yapmaya da yetkilidir. 

2. 275 sayılı Yasanın 20 nci maddesinin 11 nci 
bendinde Askerî işyerlerindeki Grev hakkı birtakım 
şartlara bağlı tutulmuştur. Söz konusu maddede: 
«Millî Savunma Bakanlığınca ve İçişleri Bakanlığı -
Jandarma Genel Komutanlığınca doğrudan doğruya 
işletilen işyerlerindeki işçilerin ücret vesair çalışma 
şartlarının, piyasada benzeri işyerlerindeki ücret ve
sair çalışma şartlarına nazaran işçilerin aleyhinde ol
duğunun yetkili işçi sendikası veya federasyonun baş
vurması üzerine Yüksek Hakem Kurulunca tespit 
edilmesi halinde, bu işyerlerinde greve karar verile
bilir. 

Yukarıdaki fıkrada söz konusu işyerlerinde uygu
lanan ücretlerin vesair çalışma şartlarının aynı şekil
de işverenin aleyhinde olduğunun tespit edilmesi ha
linde de bu işyerlerinde lokavta karar verilebilir. 

n mm 

Bu bentte söz konusu işyerlerinde bu bent hüküm
leri dışında grev ve lokavt yapılamaz denilmektedir. 

3. Askerî işyerlerinde işçilere sözleşmelerle veri
len ücretlerde esas alman kıstaslar şöylece sıralanabi
lir : Kamu Sektöründeki diğer işyerlerinde toplu iş 
sözleşmeleri ile benzer işçilere verilmiş bulunan üc
retler, Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesi, İstanbul 
Ticaret Odası ve Devlet İstatistik Enstitüsünden te
min edilen fiyat indekslerinden elde edilen veriler ve 
hayat şartları dikkate alınarak mümkün olan azamî 
ücretlerin verilmesine çalışılmaktadır. 

Askerî işyerlerinde çalışan işçilerden sanatsız sı-
nıfta başlayarak uzman usta ve yüksek uzman sınıfı
na doğru gidildikçe ücretlere getirilen zamlarda artış 
olmasına, işveren olarak önem verilmektedir. Aske
rî işyerlerinin bazı özellikleri nedeniyle kalifiye ele
man ihtiyacı ve bu elemanların işyerlerinde tutulma
sı amacıyle, usta sınıfı işçilere sanatsız sınıf işçiler
den daha fazla ücret zammı esas alınmaktadır. 

İlişikte ücret ve diğer sosyal yardımlar yönünden 
mukayese cetvelleri sunulan sözleşmelerden Karayol
ları Genel Müdürlüğüne ait olan 1 Mart 1976 - 1 
Mart 1978 tarihleri arasında Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne ait sözleşme 1 Mart 1976 - 28 Şubat 
1978 tarihleri arasında yürürlükte bulunduğu halde 
Millî Savunma Bakanlığına ait 6 numaralı Toplu İş 
Sözleşmesi 1 Mart 1975 ilâ 28 Şubat 1977 tarihleri 
arasında yürürlükte bulunduğundan mukayeseler ya
pılırken bu hususun gözönünde bulundurulması ge
rekmektedir. 

Arz ederim, 
Ferid Melen 

Millî Savunma Bakanı 
Eki : 
2 adet Toplu İş Sözleşmeleri mukayese cetvelle

ri (*) 

(*) Toplu İş Sözleşmeleri mukayese cetvelleri 
Kanunlar Müdürlüğündeki dosyasındadır. 

* • 

— 289 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

14 NCÜ BİRLEŞİM 

16 . 12 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi, (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, belediyelerin malî durumları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/52) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem 
Kabay'ın, traktör satışları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/54) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Kars ilinde temeli atılan Şeker Fabrikasına 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/55) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DİSK'e kayıtlı işçiler hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/56) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk Sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/57) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/58) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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