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I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat, 26 Mayıs 1978 
tarihinde Taksim meydanında yapdan bayraklı yü
rüyüş; 

Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım, Kars'taki anar
şik olaylar; 

Konya Üyesi Ahmet Remzi Hatip, 29 Mayıs 1978 
tarihinde Konya'da cereyan eden olaylar; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk'ün Bulgaris
tan'a yapacağı resmi ziyaret sırasında kendilerine 
refakat edecek Cumhuriyet Senatosu üyelerine dair 
Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asd ve 
bir yedek üye seçiminin birinci turunda adaylar se
çilmek için yeterli oyu sağlayamadılar. 

Seçimin ikinci turunda Genel Kurulda çoğunlu
ğun bulunmadığı anlaşıldığından: 

8.6.1978 Perşembe günü saat 15.00te toplanmak 
üzere Birleşime saat 16.40'da son verildi. 

Başkan 
Başkavekili 

Mehmet Ünaldı 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Vatani Hizmet Tertibinden ayhk alanların 

ayhklarının yükseltilmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. Meclisi : 
1/101; C. Senatosu: 1/563) (Bütçe ve Plan Komisyo
nuna). (Müddet: 15 gün). 

2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir 

geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. Meclisi : 
1/100; C. Senatosu : 1/564) (Bütçe ve Plan Komisyo
nuna). (Müddet: 15 gün). 

3. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nonunun 10, 12 ve 20 nci maddelerinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna iki geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının Mület Meclisince kabul ohı-
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nam metni. (M. Meclisi : 1/94; C. Senatosu : 1/561) 
(Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan komisyonlarına). (Müd
det : 10'ar gün). 

4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun tasansımn Millet 
Meclisince kabul olunan metni. (M. Meclisi : .1/89; 
C. Senatosu : 1/562) (Millî Eğitim - Gençlik ve Spor 
ve Kültür ve Milli Savunma komisyonlarına). (Müd
det : 10'ar gün). 

5. — Bazı kamu personeline tayın bedeli verilme
si hakkında kanun tasansımn Millet Meclisince ka
bul olunan metni. (M. Meclisi : 1/28; C. Senatosu : 
1/565) (Milli Savunma, İçişleri ve Bütçe ve Plan ko-
misyonîanna). (Müddet : 7'şer gün). 

Sözlü Soru 
6. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Ankan'm, Doğu ve Güneydoğu'nun hangi 
bölgelerinde ne gibi yatıranlar yapılması düşünüldü
ğüne dair sözlü sorusu. (6/99) (Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına gönderilmiştir). 

Yazılı Sorular 
7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Haindi 

Özer'in, Kücükesat Lisesi Irnasmın yanım alanına 
dair yazılı sorusu, (7/922) (Milli Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir.) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdı 
Özer'in, Ankara - Ulus Hükümet Caddesi üzerinde 

faaliyette bulunan İş ve İşçi Bulma Kurumunun 
Sıhhiye semtinde kiraladığı binaya dair yazılı soru
su. (7/923) (Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir.) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Aynm'ın, Kars - Aralık İlçesi GöderE Köyünde 
su baskınında yıkılan evlerin yapımına dair yazı
lı sorusu. (7/924) (İmar ve İskân Bakanlığına gönde
rilmiştir.) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Kayseri'nin Merkeze bağlı Elâgöz 
Köyündeki 13 000 metrekarelik meraya dair yazdı 
sorusu. (7/925) (İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir.) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Kırşehir İlinin Mucur ilçesine bağlı 
Tataryeğenağa Köyüne pancar ekimi için izin veri
lip verilmeyeceğine dair yazılı sorusu. (7/926) (Sana
yi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir.) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş 
Üyesi Rıza Akgün'ün, Kahramanmaraş'ın Elbistan -
Afşin ovasının sulama işine dair yazılı sorusu. 
(7/927) (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gön
derilmiştir.) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş 
Üyesi Rıza Akgün'ün, Kahramanmaraş yoMannın 
tamiri ve trafik durumuna dair yazılı sorusu. (7/928) 
(Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir.) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN 2 Başkanvekİli Mehmet Ünaîdı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

• • 

BAŞKAN — 64 ncü Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerele
re başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Kontenjan Senatörü Sayın Adile Ay
da, Başbakanın demeçleri hakkında gündem dışı söz 
taîep etmişlerdir, 

Burada mı efendim?... Yok. 

1. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm, TRT'nin 
tutumuna dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Sayın Ömer Ucuzal, TRT'nin tutumu hakkında 
gündem dışı söz taîep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 
Gündem dışı söz istemiş olan sayın üyelerden ri

cam, kısa konuşmalarıdır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; 

Yüce Meclîslerde parlamenterlerin iîk görevi ka
nun tedvin etmek ve tedvin ettikleri kanunun uygu
lamasını takip etmektir. 

Anayasamızın 121 nci maddesiyle vücut bulan TRT 
Kurumu, önce Anayasanın 121 nci maddesindeki hü
kümlere bağlı ve sadık kalması gerekir. Saniyen, bu 
maddeye dayanarak tedvin edilmiş olan 359 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesiyle kendisine verilen görevi ye
rine getirmesi lazımdır. 

Huzurunuza birkaç defadır bu mesele üzerinde 
durarak geliyorum: Gelişimizin sehebi, Anayasa ve 
kanunlara olan saygımızdandır. 

Değerli arkadaşlarını; 

5 Haziran 1978 akşamı saat 20.30*da televizyon 
haberleri verdi, arkasından enerji konulu bir neşriyat 
yaptı; hepiniz dinlediniz ve gördünüz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Fevkalade idi. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Elimizdeki Ana
yasaya baktığımız zaman, «Radyo ve televizyon is
tasyonları, ancak Devlet eliyle kurulur ve idareleri 
tarafsız bîr kamu tüzelkişiliği halinde kanunla düzen
lenir. Kanun, yönetim ve denetimde ve yönetim or
ganlarının kuruluşunda tarafsızlık ilkesini bozacak 
hükümler koyamaz. 

Her türlü radyo ve televizyon yayımlan, tarafsız
lık esaslarına göre yapılır.» der. 

359 sayılı Kanunun 2 nci maddesine baktığımız 
zaman, orada da aynen şöyle denilmektedir: 

Her çeşh çalışma ve yayım faaliyetlerinde Anaya
sanın özüne ve sözüne bütünüyle bağlı olmak, haber
lerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında taraf
sızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleriyle çağdaş haber
cilik teknik ve metodlarma bağlı olmak, Kanunla 
kendilerine emrediîmektedir. 

Ne hazindir ki, o akşam Türkiye televizyonların
da enerji konulu bir programda yapılmış olan baraj
lar teker teker isim Verilerek dile getirilmekte, dile 
getirilirken de bu barajların yapılmasının birtakım 
gecikmelere maruz kaldığı ve bu sebeple de milletimi
zin zarar gördüğü ilan edilmektedir. 

ABDULLAH VEHBİ UĞUR (Sinop) — Yalan 
m;? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu hareketleriyle 
Radyo - Televizyon Kurumu hem Anayasayı, hem de 
kendisine vücut veren 359 sayılı Kanunu ihlal etmiş
tir, 

Yalan mı, doğru mu olduğunu tespit etmek için 
o barajı yapan o dönemlerin mesul kişileriyle TRT'
nin veya TRT'yi o yola sevk eden siyasi görüş sahip-
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leri bir masaya oturur, münakaşayı karşılıklı yapar, 
gerçekleri ortaya koyarlar. Türkiye Radyo - Televiz
yonuna, «Falan siyasi görüşe yardımcı olacaksın» di
ye verilmiş bir yetki yoktur. 

Türkiye'de 1950'ye kadar yapılmış 3 baraj vardır 
ve hiç birisinde elektrik santralı mevcut değildir; ama 
küçültmeye çalıştıkları, tenkit ettikleri dönemde 65 
tane baraj yapılmıştır. Bunun 6'sı elektrik santralıdır 
ve bugün de bitimi yaklaşmış olan 43 baraj vardır. 
Yüz küsur barajı yapan devir köfülenecek, tek bir su-
laffla barajı veyahut bir avuç gölet yapmamış idare, 
televizyon tarafından ele alınarak istendiği şekilde 
kullanılacak... 

TRT istediği kadar çaba sarf etsin, sevgili 
arkadaşlarım; bizim çabamız Anayasanın ve 359 sa
yılı Kanunun hırpalanmamasıdır. TRT, kanunların 
kendisine verdiği yolda ve istikamette yürümek mec
buriyetindedir. Bizim çabamız bu. Yoksa, yeni yeti
şen nesile birtakım fikir vermek, birtakım şeyleri oluş
turmak çabasına girmesin... 

Hepimiz yaşayarak geldik: Bu memlekette, «Bu 
kadar fabrikalar neye yarayacak, bu kadar santrallar 
ne olacak, bu kadar çimento fabrikasına ihtiyaç yok» 
denen devirleri yaşayarak geldik. Bir ilâhi adalettir ki, 
bugün, «Enerji sıkıntımız var, yetişmiyor» diye ba
ğıran, o günü tenkit edenler, «Çimento sıkıntısı var» 
diye tenkit edenler, şeker fabrikasını tenkit edenler, 
şekerin sıkıntısını bugün acı acı mîllete tattırmaktadır. 

Onun için, yalan değil sevgili arkadaşım, gerçek 
bu. Evvela TRT'yi bu yola iten İdare, Hükümet ken
disine gereken çeki düzeni vermesi lâzımdır. 

Bir taraftan Anadolu Ajansı, bir taraftan Basın -
Yayın Genel Müdürlüğünü, bir taraftan TRT'yi eline 
alacaksın; kendi siyasi istikametinde kamuoyu oluş
turacaksın; buna hakkınız yoktur. 

TRT'nin bütçesini, bu fakir milletin verdiği ver
giler karşılıyor, bu fakir milletin verdiği radyo ve te
levizyon aidatları karşılıyor. Milletten parayı topla
yacaksınız, milletin aleyhine, milletin ekseriyetinin dü
şüncesi hilâfına neşriyat yaptıracaksınız, sonra da ge
leceksin değerli arkadaşım, «Yalan mı?..» diyebilecek
sin. Evet yalan. Yalan mı doğru mu olduğunu; bir 
açık oturuma davet eder; yapanlarla yapmayanları 
karşı karşıya getirir, bunun hesabım biz milletimize ve
ririz. 

Daha fazla değerli zamanınızı israf etmemek 
üzere, beni dinlediğinizden dolayı hepinize saygılar 
sunarım. (AP sıralarından alkışlar.) 
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2. — Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk'un, Milli Eği
tim Bakanlığı merkez teşkilatında yapılan tayinlere 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Sayın ismail Kutluk, Milli Eğitim Bakanlığı 
merkez teşkilâtında yapılan usulsüz tayinler hakkında 
gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Kutluk. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Ecevit Hükümetinin kurulduğu günden bu yana 
bakanlıklarda yapılan haksız, mesnetsiz ve kanunsuz 
tayinler ile işten çıkarılmaların ardı arkası bir türlü 
kesilmemtştir. 

Her gün gazeteleri okuduğumuz zaman, müsteşar, 
genel müdür, şube müdürü ile diğer yüksek dereceli 
görevlilerle daha aşağıdaki memurların kararnamele
rinin neşredildiğjni görmekteyiz. 

Yüksek kademelerdeki bazı tayinleri belki bir de-
reyece kadar tabii karşılamak mümkündür. Ancak, 
odacılara, hademelere, şoförlere ve işçilere kadar inen 
ve görevinden çıkarmaların yapıldığını gördükten son
ra, bu Hükümetin huzur yerine huzursuzluk getirdi
ğini; memur, işçi, hademe, şoför gibi küçük görevli
lerin tayinleri ile işten çıkarılmalarına kadar inen bu 
mesele üzerinde ciddiyetle ve önemle durulmak lâzım 
geldiğine inanıyoruz. 

Sayın Senatörler; 
5 Haziran 1978 tarihli gazetelerde, Milli Eğitim 

Bakanlığının illerde yaptığı kanunsuz ve acımasız 
tayinlerinden sonra, bu kere de Bakanlık merkez teş
kilatındaki haksız, mesnetsiz ve kanunsuz olarak yap
mış olduğu tayinleri okumaktayız. Hatta gazetelerde, 
Miîîi Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu bu tayin 
listelerini de görmekteyiz. Milî] Eğitim Bakanlığının, 
Bakanlık merkezinden alıp tamamen kanunlara aykırı 
olarak taşraya yapmış olduğu bu tayinler, mensupları
na büyük bir endişe getirmiştir. Zira, Merkez Teşkilâ
tından alınıp taşraya verilen bu memurlar hakkında 
hiç bir kanuni kovuşturma yapılmamıştır, yaptığımız 
'ncelemeîere göre hatta Anayasamızın 118 nci mad
desindeki memur teminatına dahi bakılmamışhr. Me
murlarımızı koruyan bu Anayasa hükmü açıkça çiğ
nenmiştir. 

Anayasal kuruluşlarımız da maalesef, bu Hüküme
tin Millî Eğitim Bakanlığında oîduğu gibi, diğer ba
kanlıklarda yapılan buna benzer kryımîarı görmemez-
likten, duymamazîıktan gelmişlerdir; üzüntümüzün bü
yüğü de budur. 
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Kanunların hükümlerini hiç yokmuş gibi sayan bu 
Hükümetin, memurlara ve vatandaşlara huzur getire
meyeceği bu kanunsuz davranış ve tasarrufları ile bh 
kere daha tespit olunmuştur. 

Anayasamızın 118 nci maddesindeki memur temi
natı ile Personel Kanunundaki buna mümasil hüküm
lerini çiğneyen bir Milli Eğitim Bakanından, Bakanlı
ğına huzur getireceğine inanmak mümkün değildir. 

Sayın Senatörler; 
İnsan yetiştirmek kolay bir iş değildir. Dairelerde 

huzuru, çalışmayı ve başarıyı temin eden, yetişkin ve 
her türlü düşüncelerden uzakta olan bürokratlardır. 
Milli Eğitim Bakanı, Teşkilatında son yapmış olduğu 
tayinlerle İl İdaresi Kanunundaki hükümleri dahi 
gözönüne almadan büyük bir hınçla ve garezle har
man savurur gibi memurları yurdun dört köşesine 
sa vurmuştur. 

Eşi Ankara'da görevli, kendisi Kastamonu'nun bir 
köy okuluna, yine eşi Ankara'da görevli, kendisi Si
vas ilinin bir köyüne, gözlerinin yaşına ve aile fertle
rinin feryatlarına bakılmaksızın tahkikatsız sürülmüş
lerdir. Milli Eğitim Bakanlığı bürolarında çalışan me
murları bu tür davranışlarıyla acı acı düşünmeye 
sevketmiştir. 

EKREM KABAY (Burdur) — İsim ver isim... 
İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Eğer gerekirse 

burada isim vermek mümkündür. 

EKREM KABAY (Burdur) — Ver de cevabınızı 
vere'im. 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Vereceğiz, 
Eğer, arzu ederseniz veririz sayın arkadaşım. 

Milli Eğitim Bakanı bu tür davranış ve tayinlerle 
uğraştığı sürece Bakanlığında huzuru sağlayamayacağı, 
gün gibi aşikârdır. 

7 Haziran 1978 tarihli Hürriyet Gazetesinde yazar 
Sayın Oktay Ekşi'nin makalesini Sayın Bakan her 
halde okumuşlardır sanırım. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hürriyet Ga
zetesinin reklamını yapıyor, gazete reklamı.... 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Sayın Bakan, 
Bakanlığında huzur, sükûn ve başarı temin etmeyi dü
şünüyorsa bu makalede zikredilen derneklerin tasal
lutundan Milli Eğitim Bakanlığım ve mensuplarını 
kurtarmaya çalışmalıdır. 

Aksi halde, Milli Eğitim Bakanlığının ve eğitim or
dumuzun, müdahaleci derneklerin egemenliği altına 
girdiğinin acı kuşkuları zihnimizden asla silinmeye
cektir. 

I Sayın Senatörler; 
I Yurdumuzun bir yerinden diğer bir yerine sürü-
I len, kıyılan öğretmen ve memurların bazı valilikîer-
1 ce görevlerine başlatılmadığı haberleri duyulmakta

dır. okullardan sürülen öğrencilerin de kasten kapalı 
I okullara gönderildikleri ve böylece okuma imkânları 

yok edildiği, velilerce ifade edilmektedir. Bu ifade 
ettiğim tayin ve sürümlerdeki kasıtlardan Sayın Ba-

I kanımızın haberi var mıdır? Bu ve buna benzer 
I söylentilerin ve haberlerin önüne geçilmezse Milli 
I Eğitim Bakanlığında ve velilerde huzursuzluklar sü-
I rüp gidecektir. 
I Sayın senatörler; 
I Her gün radyo ve televizyondan savurganlık dile 

getirilmiş ve siyasete malzeme edilmiştir. Özellikle 
I Milli Eğitim Bakalığmdan soruyorum: Gerek taşra 
I teşkilâtında, gerekse merkez teşkilatında sebepsiz ta

yin edilen binlerce milli eğitim mensubunun yer de-
I getirilmesi suretiyle ödenen milyonlarca lira tuta-
I rmdaki harcırahlar savurganlık değil de nedir?... 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Pisliği 
I temizlemedir. 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — İyi. 
I BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi-
I niz. 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Milli Eğitim 
I Bakanı ve Hükümet bu savurganlıkların hesabını ve 

cevabını vermelidir. Hükümet bir de savurganlığı! ön-
I lemek için kanun teklifi yapmıştır. Önce kendi sa

vurganlıklarını ve savrukluklarını, bu Hükümet gi-
I dermelidir. 
I Sayın senatörler; 
I Kanunlara yüzde yüz aykırı olan Milli Eğitim Ba

kanlığındaki bu sorumsuz tayinler durdurulmalıdır. 
Bir ay kadar evvel yapmış olduğum gündem dışı 
konuşmama cevap veren Milli Eğitim Bakanı, mes
netsiz yapılan tayinlerle perişan olan ailelerin birleş
tirileceğini bu kürsüden ifade etmişlerdi; ama görü
yoruz ki, Sayın Bakan bugüne kadar yaptığı hataları 
düze!tmem*şHr, hatta yenilerini eklemişfir. Gazeteler
de okuduğumuz tayin listelerinde aileleri birbirinden 
ayırmaya devam ettiğini görmekteyiz. Gerekirse bu 
kürsüden müşahhas örnekler vermemiz her zaman 
mümkündür. 

I Sayın senatörler; 
i Milli Eğitim Bakanı bu tür tayinleri durdurmalı

dır, kanunsuzluklara son vermelidir, Milli Eğitim Ba-
I kanlığına huzur getirmelidir, ailelerin bir türlü din-
1 meyen göz yaşlarım dindirmelidir. Anayasal kuruluş-
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larımız da bakanlıklarda yapılan bu tür zulümlere 
kulak vermelidir. Kanunların taraflı kullanılmasına 
da göz yumulmamalıdır. Yüce Meclislerden de bek
lediğimiz aslında bundan başka bir şey değildir. 

Beni dinlemek zahmetinde bulunduğunuz için siz
lere teşekkürlerimi sunuyor, Yüce Senatoyu saygı ile 
selamlıyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

3. — Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğurun, Milli 
Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında yapılan tayinle
re dair açıklaması. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(İstanbul Milletvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Konuyu aydınlatmak için Milli 
Eğitim Bakam Sayın Necdet Uğur. 

Buyurunuz efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Geçen devre 

anlattılar, değmez zaten ciddi tarafı yok. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (İs

tanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Sayın İsmail Kutluk'un Milli Eğitim Bakanlığın
daki atamalar üzerinde ileri sürdüğü eleştirilere ce
vap vermek istiyorum. 

Sayın Kutluk, küçük memurların dışarıya; Bakan
lık dışına atandığını, en büyük memurların yine taş
raya gönderildiğini, eş durumuna dikkat edilmediğini 
ve bütün bunlar yapılırken de yasal zorunluluklara 
uyulmadığını ileri sürdü ve yetişkin, her türlü düşün
celerden uzak bürokratlara yazık edildiğini söyledi; 
«İnsan yetiştirmek kolay değildir» dedi ve sonunda 
da, «böyle uygulamaların sonunda Bakanlıkta ve ör
gütte huzurun, barışın kalmayacağını» ileri sürdü. 

Beş aydan beri Milli Eğitim Bakanlığında çalış
maktayım. Milli Eğitim Bakanlığına geldiğim sırada 
Bakan odasından dışarıya çıkıp da Bakanlığın odala
rını, katlarını ve koridorlarını ziyaret edemiyor idi. 
Milli Eğitim Bakanı, ben işe başladığım sırada, her
hangi bir konuda Bakanlığının ileri gelen yerlerinde 
sorumluluk taşıyanlarla normal koşullar ve ve hiyer
arşi içinde muhatap olamıyor idi. Bütün bu söyledik
lerim benim için değil. Ben muhatap olmadım, ben
den önceki uygulamaları anlatmak istiyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sen bugüne bak. 
Şimdi ne var ne yok, onlan öğrenmek istiyoruz? 

MİLLİ EĞİMİT BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Milli Eğitim Bakanlığında beşinci ay 
oldu. Bu beşinci ayda bile son günlerde ve son hafta
larda, belki inanmayacaksınız; ama şimdi artık bit
tiği için söyleyeyim, Bakanlıkta koridor kav galan 

veriliyordu, Bakanlık kantininde insanlar birbirlerine 
hücum ediyorlardı. Bakanlığın önünde akşam beşbu-
çuktan sonra çıkanlar birbirleriyle kapışıyorlardı. Ba
kanlığın içinde çalışanlar Ankara'da sokak eylemleri
ne katılıyorlardı. Bakanlığı zaman zaman baskı al
tında tutmak için gelenler, Bakanlığın içinden talimat 
alıyorlardı. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vesika, vesika. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Hepsi var, hepsi var... 
Şimdi, Bakanlıktaki yapılan bütün tasarrufların 

hepsinin yasal dayanağı vardır. Bu yasal dayanaklar 
gün geçtikçe yapılan soruşturmalarla hepiniz tarafın
dan bilinecektir. 

«Küçüklere neden vuruldu?» diyorsunuz. Bakan
lığa yüzlerce kişi çok kısa bir süre önce dışarıdan, be
lirli bir görev yaptırılmak üzere değil, belirli bir işte 
kullanılmak üzere değil, Bakanlık dışında özel görev
ler verilmek üzere son zamanlarda alınmış. Bunlar 
Bakanlıkta iş yapmıyorlar, odalarda oturuyorlardı. 
Bunlara dokunulmadı beş ay süresince; ama ne za
manki koridor savaşları başladı. Bakanlık önüne pan
zerler geldi, dışarıyla irtibatlaşmalar başladı; o za
man en azından önleyici tedbir alındı. 

Arkadaşlarım öylesine ortaya koydular ki, sanki 
küçük memurlara büyük haksızlıklar yapıldı. Olan şu 
arkadaşlarım : 

Kızılay'ın yakınında olan Bakanlık binasından, me
sela Çankaya'da, mesela Cebeci'de olan bir okula ta
yin edildiler. Yapılan bu. Ne özlük haklarında bir 
kayıp, ne aldığı parada bir kayıp, ne de gördüğü işte 
herhangi bir ziyan olmamıştır. Savurganlık vardı ise, 
belki savurganlık önlenecek de, yeni gittikleri yerde 
görev yapabilecekler. Umarız ki, bunları kazanırız. 
Umarız ki, bunlar yeni gittikleri yerlerde de özel gö
rev yapmazlar, Bakanlığın kendilerine vereceği görevi 
yaaprlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
«Büyükler neler oldu?..» diyorlar. Bu konuda, Ba

kanlığın ileri gelen, önemli görevlerde bulunmuş, ben
den önceki dönemde sorumluluk almış arkadaşlar bü
yük ölçüde Bakanlık müşaviri oldular. Derecesiyle, 
kadrosuyla Bakanlık müşaviri oklular. Bakanlık mü
şaviri bir Bakanın müşaviridir. Ne özlük haklarında 
bir kayıp vardır, ne statüsünde bir kayıp vardır ve ne 
de kendisine karşı gösterilen ilgide bir kayıp vardır; 
ama bunun dışında, Ankara dışında, daha başka il
lerde görev verilenler oldu mu?.. Evet oldu. Niçin 
oldu?.. Bakanlığın takdiriyle mi?.. Hayır, soruşturma
nın sonucuna göre oldu. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Anayasal kuruluşlara karşı buradan bir çeşit san

ki uyan, sangı bilgi verme, sanki davet yapıldı. O be
nî ilgilendirmez; ama içtenlikle bir şey söylemek is
tiyorum; eğer Milli Eğitim Bakanlığı Anayasal kuru
luşlara takılmıyorsa, Anayasal kuruluşlara takılacak 
herhangi bir işlem yapmadığındandır. Lütfen bu tara
fını da beraber düşününüz. 

Söylentiler üzerinde duruldu. Söylentilerin birisi 
şudur : «Öğretmenler işe başlatılmıyor» Değerli ar
kadaşım bana bildirsinler, hemen o gün işe el koya
rım. 

«Öğrenciler kapalı okullara gönderiliyorlar... > Ola
bilir. Çünkü, okul o anda açık olmayabilir; ama olay 
çıktıktan sonra kısa süreli olarak kapanabilir. Böyle 
bir durum varsa, bunlara ne yıl kaybettiririz, ne de 
sınav hakkı kaybettiririz ve eğer okul uzun süre ka
palı kalacaksa, açık bir yere haklarını koruyarak ve
ririz. 

Eş durumu hakkında; bildikçe, dikkat ettikçe gö
zümüzden kaçmış olanları düzeltiyoruz. Arkadaşımın 
bildikleri varsa, başka arkadaşlarımın da bildikleri 
varsa, lütfen bana geliniz, başka bildiklerinizi de dik
kate alırım. 

Söylentilerden bahsederken, müsaade ederseniz, 
ben de başka söylentilerden bahsedeyim : 

Türkiye'de çok zor bir görev yapılıyor. Amacı
mız, okulları gerçekten gündelik politikadan ve siya
sal partilerin etkisinden uzaklaştırmaktır. Bunu hiç 
bir tercih göstermeden yapmaktır. Yalnız, «Bir ku
ruluşu politikadan arındırıyoruz, uzaklaştırıyoruz.» 
denirse, eğer hep beraber bunu diyorsak, eğer Baka
nı bunu tam yapmadığım için eleştiriyorsak, başka 
bir gerçeği kabul ediyoruz demektir. O da bütün 
Türk kamuoyunun bildiği bir gerçektir. 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokullar ve 
ortaöğretimdeki bütün kuruluşlar tepeden tırnağa 
kadar politikanın içine sokulmuşlardı; yönetimleriyle, 
öğretmenleriyle, Bakanlık erkânı ile tepeden tırnağa 
kadar eylemci politikanın içine sokulmuşlardı. Biz 
bunu böyle bulduk; bulduğumuzun üzerine her türlü 
cesaretle, hatta hatta fiziki cesaretle, manevi cesare
tin de ötesine gitmek zorunda kaldık. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — TÖB-DER 
yaptı değil mi Sayın Bakan .. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Bunu yapan arkadaşlarımın... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — TÖB - DER mi
litanlarına fizik olarak teslim oldunuz. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
^Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Sonuçları bir gün değerlendireceksiniz; ama bu 
beş ayda bu türlü tasarrufları yapanlar, en ağır teh
ditler altında, en çirkin muameleler karşısında hayat
larını riske ederek kamuoyunun ve ana-babalarm 
güvenlerine layık olmaya çalışıyorlar. Bunun örnek
lerini görüyorsunuz, bunun üzerinde fazla durmak 
"stemiyorum. 

Bursa'da okuluna gidenlerin yolu kesildi, otobüs
ten indirildiler, kalpleri şişlendi, ciğerine bıçak so
kuldu, beyni çökertildi. Benzer saldırılar daha ÜÇÜ-
namış okullarda daha göreve başlamamış öğretmen

lere yapıldı. 
Gaziantep'de eğitim enstitüsünü henüz açmadık; 

yeter güvenlik sağlanamadığı için açmadık. Kapalı 
enstitüye sabaha karşı saldırıldı, camları çerçeveleri 
her şeyleri kırıldı ve öğretmenlerin üzerine hücum 
dildi. 

Kastamonu'da ders vermekte olan okul müdürü
mün sınıfına 25 kişi girdi, önce müdürü dövdüler, 
muştaladılar, yere düştü, baktılar ki, kapıdan çütar-
ken müdür kıpırdanıyor; içlerinden birisi 7 el taban
ca sıktı, müdür yuvarlanarak kurtuldu. 

Benzeri olaylardan pek çoğunu söylemek mümkün-
lür. Bazılarında daha hiç bir işlem yapmadık, sadece 
okulu açma hazırlıklarında bulunuldu. Saldırıların en 
acımasızı, en ilkeli yapılıyor. Bir öğretmenin okulda 
'şleyebileceği suç, ancak disiplin suçudur, bunun da 
bir sınırı vardır. Bu sınır kendisi hakkında yasal ko
vuşturma yapmaktır; ama her halde kalbini şişlemek, 
ciğerini delmek, ya da beynini çökertmek değildir, ya 
da acımasızca, sınıflarda müdürleri kurşunlamak de
ğildir. 

Bütün bunlara karşı bazen bir öğretmen, (Bir 
okulda bütün okul, bütün sınıf mevcudu kendisine 
karşı akıl almaz bir düşmanlıkla bakıyor ve hitap 
ediyor) sınıfta tek basmadır, her şey yapılabilir. Tek 
basma büyük bir sinir gerginliği içinde; ama kendini 
denetleyerek, çocuklara birbirlerine karşı iyi davran
malarını söyleyerek gerçek görevini, ama bin bir fe-
dakârlık pahasına yapmaya çalışıyor. 

Milli Eğitim Bakanlığında bazı çalışanlara yasal 
uygulamadan başka yapılan sadece burada da dile 
getirdiğiniz, yolluk, eş durumu ya da bir yerden bir 
yere nakil. Buna dikkat ederken, bu hususu eleştirir
ken lütfen Milli Eğitim Bakanlığının maruz kaldığı 
saldırıları, bu saldırganları ve bunların arkasındaki 
politikayı ve bunun arkasındaki söylentileri unutma
yalım. Söylentiler şu... 
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«Bu Hükümet değişiyor». Politikada bu söylene
bilir değerli arkadaşlarım. Politikada elbette söylene-
biLr; ama bu, eğer belirli insanları bir saldırıya gö
türmek için, onlara belirli bir politikayı izletmek için 
ve koşullandırmak için söyleniyorsa ve tarih verili
yorsa; «23 Nisan; bekleyin 23 Nisanı», bir şey çık
mıyor, «1 Mayıs akşamı, bekleyin, tamam» bir şey 
çıkmıyor, «19 Mayıs akşamı, bekleyin» bir şey çık
mıyor, «3 Haziran.» 3 Haziranda geçti, bitti. Şimdi 
«16 Haziran» başladı. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bu plağı 
dinledik Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Göreceksiniz arkadaşlarım, 16 Haziran 
bitecek, Temmuzda bir gün bulunacak, iki gün bu
lunacak. Bunlarla iki şey yapılıyor. 

Birtakım kamu görevlilerinin aylarca aldıkları ra
porlar vardı: Hani bizden evvelki bir bakanımızın 
şiddetle takip ettiği sahte raporlar vardı. Türkiye'nin 
iıer yeri, üçer ay rapor almış sapasağlam adamlarla 
doidu. Bunlar geliyorlar, çocuktan tahrik ediyorlar, 
«Dayanın, af çıkacak, korkmayın» diyorlar ve bun
lar sald iriyorlar. Bunun sonu gelmelidir. Türkiye, 
normal zamanında böyle şeylere dayanamazdı. Tür
kiye'de toplumsal bunalım vardır, Türkiye dar bir 
geçitten geçiyor. Türkiye'deki Cumhuriyetin kurduğa 
güçlü Devlette sarsıntı olmuştur. Bütün yapılanlar, 
(sizi bir kere daha temin etmek istiyorum) Cumhuri
yetten beri kurulan; fakat temelinden sarsılan Devle
ti; hiyerarşisiyle, yasalara saygınlığıyla, içindeki ahla
kıyla, millete ve vatana sahip çıkma hissiyle ayakta 
tutmak içindir. (CHP sıralarından «Bravo» seslen, 
alkışlar). 

Eğer Devleti eski haline getiremezsek, eğer Dev
leti sorumsuzlar ve özel kasıtlıların etkisi altında tu
tarsak, en büyük tehlike, en büyük bölünme, en bü
yük karanlık gelecek; o zaman gelir. Yaptığımız bü
tün işlemler bunun için; en ufak, kendi bağlı bulun
duğum partinin politikasını izlemiyorum... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — TÖB - DER'in 
politikasını izliyorsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Parti politikası 
olmaz, milli eğitim politikası olur. (CHP sıralarından 
«sus, sen sus» sesleri). 

MÎLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Sadece ve sadece yıkılmış,.. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyi
niz. I 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Bağlı olduğum partinin görüşlerini uy
gulamam, demokratik rejimde doğal hakkımdır; yap
mıyorum. Niçin yapmıyorum?.,. Devlet öylesine te
mellerinden sarsılmış ki, önce bir Devleti ayaklan 
üzerinde tutalım, dayanıklı, eski sağlam haline getire
lim, ondan sonra ötekiler diyorum. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Beş ay 
geçti, getirin artık. (CHP sıralarından «Susun bir ke
re, dinleyin» sesleri). 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen,.. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamia) — Lütfen değerli arkadaşlarım; olaylar 
hepinizin gözleri önünde cereyan ediyor. Olaylar 
açıktır, her birinizin bulunduğu şehirlerde oluyor 
olaylar. 

Tarafsız olarak bizim kusurlarımız... (CHP ve 
AP sıralarından karşılıklı konuşmalar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efendim. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Burası Cumhuriyet Senatosu. Ben Başkan olarak, 

susunuz, rica ediyorum diye ihtar etmekten hicap du
yuyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Onlara söyle, 
oraya söyle Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, onlara da müdahale edi
yorum; müdahale ediyorum görüyorsunuz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Burası Devlete 
sahip çıkıyor, orası neye sahip çıkıyor? Onlara mü
dahale edin. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Biz kendi Hü
kümetimize sahip çıkıyoruz, siz kendi Hükümetinize, 
kendi Bakanınıza sahip çıkıyorsunuz. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Tabii sahip çıka
rız, tabii çıkarız ulan!.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O kelimeyi size 
aynen iade ederiz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, gürültüyle nereye 
varacaksınız beyler?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz buraya ha
yallerinizi dinlemeye gelmedik Sayın Bakan. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın 
Başkan, baksanıza «Hayal dinlemeye gelmedik» di
yor; bir Bakanın konuşması hayal olarak yorumlanı
yor. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Siz önce Grup 
başkanvekilinizi değiştirin, Dalokay'ı değiştirin. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Kime söylüyor
sun deli?... 
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MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sana söylüyo
rum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum; lütfen efendim, lüt
fen müdahale etmeyin. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz Ali 
Naili Erdem'i de konuşturmadınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
Sayın Bakan, devam buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Sayın Başkan, son bir kez... 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
hakaret ediyor oradan. Ben, «Siz Bakana sahip çı
kıyorsunuz» dedim, bana hakaret ediyor. «Sahip olu
yorsunuz» diyorum,.. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Olurum, olurum, 
yine sahip olurum. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Son bîr kez söylemek istiyorum ki, 
Türkiye'de demokratik rejim vardır; hepimiz demok
ratik rejîra içinde yeri olan siyasal partileriz. Siyasal 
partiler Hükümeti vardır. Siyasal partilerin kuracak
ları hükümetin; hangi hükümet olursa olsun başarılı 
olmasının iemeî şartı, Devletin güçlü ve etkin olma
sıdır. 

Eğer Devleti, güçlü, etkin ve tarafsız yapmazsak, 
hangi hükümet gelirse gelsin kurtuluş yoktur, başa
rı şansı yoktur; büyük tehlikeler vardır. Yaktığımız 
işlemlerin, yaptığımız çalışmaların tümü birden beş 
ay boyunca bu amaca yönelik oldu. 

Bir gün buna sizin de hak vereceğinizi umarım. 
Saygılarla selamlarım. (CHP sıralarından alkış

lar). 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Halk Partisi Grupun-
dsn bir arkadaş, bir arkadaşımıza «Ulan» diyerek 
hakarette bulundu. Ya bu söz sahibini bulursunuz. 
ya gelir sözünü geri alır yahutta gerekli işlemi uygu
lamanız gerekir. 

E. ÂKIF AKSAÇ (Kırşehir) — Tahrik .etmeyin!.. 
Almıyorum. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Ittılaınıza arz ederim. 
BAŞKAN — Lütfen müsaade buyurun efendim. 
İdare Amirlerimiz, lütfen bu gibi gürültülü celse

lerde vazife görsünler, rica ediyorum. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, bu ke

limenin sahibine karşı sadece İdare Amirlerini ikazla 
mı yetineceksiniz?. Hakaret eden, «Benim, geri almı
yorum» diyor. 

BA.ŞKAN — Kim söylüyor efendim? 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Zabıtlara bakınız efen
dim. Besim diye bağırıyor. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade boy urun, Den za^ 
Mları tetkik edeceğim efendim. 

4. — Bolu Uy esi Neş'et Akmandor'un, çok hızlı 
bir gelişme gösteren dış ilişkilere dair gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sayın Neş'et Akmandor; «Çok hızlı bir gelişme gös
teren dış ilişkiler» konusunda gündem dışı söz talep 
etmişlerdir; buyurunuz Saym Akmandor. 

NEŞ'ET AKMANDOR (Bolu) — Saym Başkan, 
Senatonan değerli üyeleri; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 1,5 aydan beri, 
komşularından başlayarak, yürüttüğü dostça ilişkile
rini AET, NATO, Birleşmiş Milletler ve Amerika'da 
sürdürmektedir. Son 10 gün içinde dış ilişkilerin ola
ğanüstü bir boyut ve yoğunluk kazanması takdirleri
mizle izlenmektedir. Sözü ediîen yoğun çalışmaların 
amacı, yalmz dış ilişkiler askeri alandaki sorunları
mızı çözümlemek değiMir, aynı zamanda ve belki de 
daha önemlisi, dış ekonomik sorunlara çözüm getir
mektir. 

Görülüyor ki, bu verimli çalışmaların artık mey
veleri alınmaya başlanmıştır. Komşularımız ve dost
luk bağlarımızın bulunduğu ülkelerle ekonomik iliş
kiler içinde bulunduğumuz Avrupa ülkeleri, koşulla
rın zoruntoğuna rağmen, ekonomik alanda cesarette 
alınan etkin önlemleri kendilerine açıklandıkça, Tür-
kiyc'nûı dsş soranlarım benimsemeye başlamışlardır. 

Kamuoyunu oluşturan basın, Türklerin görüşleri
ni paylaşma düzeyine erişmiştir. Türkiye'nin karşı
sında olan ulusların basını, kamuoyu çok kısa süre
de artık haklı davamızı anlamış, siyasal sorunlarda 
Türkiye'nin yanında yer almaya başlamıştır. Ekono
mik zorluklara çareler aramaya ve bulduklarını uy
gulamaya başlamışlardır. Askeri alandaki sorunların 
çözümünde ambargonun kaldırılması konusunun sa
vunulmasında beraber oldukları günlerdir izlenmekte
dir. 

Bu ülkeler, uzun süre bilinçsiz olarak, Türkiye'nin 
karşısında olmaktan ve tek bir sözle politik körlük
ten kurtarılmışlar, gerçeği görmeye başlamışlardır. 
Böyle bir ortamın oluşturulması, kuşkusuz. Başbakan 
Ecevit'in eşsiz kişisel çabalarının bir sonucudur. Yurt 
sorunlarını savunmadaki içtenliği, güçlü mantığı ve 
tatlı sert kişiliğinden oluşmaktadır. Türkiye'yi dün
yaya gerçek kişiliği ile bir kere daha tanıtmıştır. 
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REFET RENDECİ (Samsun) — Saym Başkan, 
gündem dışı söz alarak Hükümet adına mı konuşu
yor. 

NEŞ E T AKMANDOR (Devamla) — Hayır efen
dim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Arkadaşımız 
Hükümet adına meseleleri gündem dışı ortaya koyu
yor. 

BAŞKAN — Efendim, fikrini söylüyor. 
NEŞET AKMANDOR (Devamla) — Artık dış 

ülkeler bugünkü Hükümetiyle Türkiye'yi* ilişkilerin
de açık, gerçekçi, dostluk yanlısı önemli bir Devlet 
olarak görmeye başlamışlardır. Türkiye saygınlığını 
bir kere daha kanıtlamış bulunmaktadır böylece. Dış 
çevrelerin görüşlerindeki bu önemli değişiklikler ne 
bir tehdit, ne de bir yalvarma ile sağlanmış değüd?r. 
Yalnızca, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve 
bunun gerçekçi bir yaklaşımla alınan önlemler anla
tılmak suretiyle ortaya getirilmiştir. 

Kısaca, «savunma gücünün ekonomik güçten so-
yutlanamayacağı» ilkesi anlatılmıştır. Türkfye'nin 
komşularıyla dostluk ve ekonomik ilişkileri içinde ol
ması gereği ve bunun kendisi için olduğu kadar, müt
tefikleri için de yararlı olduğu anlatılmıştır. 

Dünyadaki yumuşama politikasının, giderek silah
sızlanma politikasına dönüşmesinin Türkiye'nin oldu
ğu kadar bütün ulusların izlemesi gerekli bir politika 
olarak ortaya atılmış ve bu anlatımlarla Türkiye'nin 
haklılığı bütün dünyanın gözleri önüne serilmiştir. 

Ambargonun, Türk - Yunan ilişkilerine ve Kıb
rıs sorununda bütün umutların tersine sonuçlar verdi
ği vurgulanmış ve NATO içinde olumsuz sonuçlar 
doğurduğu içtenlikle açıklanmıştır. Bir süredir bu 
doğrultuda sürdürülen çahşmalann sonucu da teker 
teker alınmaktadır. 

Bunu özetlersek; Avrupa'daki inandırıcı, etkileyici 
temaslar AET, NATO, Avrupa ülkelerinin Yunanis
tan karşısında Türkiye'yi desteklemeleri sağlanmış. 
olduğu söylenilebilir. AET ile görüşmelerde sisayal 
yönden olduğu kadar, ekonomik alanda da bir anla
yış sağlanmış ve AET - Türkiye illşkülerinin, Türkiye' 
nin istediği koşullar doğrultusunda düzeltilmesi ola
nağı doğmuştur. 

İkinci olarak, NATO Konsaya ve askeri örgüt, am
bargo konusunda TürMye'nlin yanında yer almıştır. 

Üçüncü olarak, sıavunma gücünün ekonomik güç
ten kaynaklanacağı görüşünün, Amerika yöneiillmi ve 
NATO Konseyince benimsıenmesilnin bir sonucu ola
rak, NATO içinde ilk kez büyük ekonomik zorluk-
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lan olan üyeler için ve özellikle Türkiye için ekono
mik destek mekanizmasının işletilmesine, yardım sağ
lanmasına karar aJınmışıir. 

Nihayet, ekıaroomılk alanda ümit verici gelişmeler' 
olmuştur. Örneğin, uluslararası banlkalar ve sınai ku
ruluş yöneticileri, çok etkin fikir gelişmeleri İçerisin
de Türkiye'ye önemli ortak yatırımlarda bulunmaya 
girlşmiişlerdir, bu kanaatlerini belirtmlşlendir. 

Bütün bu olguların üstünde en önemlisi, Avrupa 
ülkelerinde ve Amerika'da kamuoyunun ve yönetici
lerin, Türkiye'nin davalarının haklılığı doğrultusunda 
değişmliş olmasıdır. 

Bu önemli sorunların sonuçlar mm ahiimasmı tak
dir duygularıyla değerlendirirken, dıştaki! bu olumla 
gelişmelerin paralelinde, hatta daha güçlü olaralk içe
ride etkin çalışmaların sürdürülmesi gereğine inan
maktayız. 

Bütün Türk halkının; köylüsünden yönetil dişine, 
parlamenterine kadar düşen önemli bir görev üzerin
de durmak istiyorum. Dış sorunlar; siyasal, askeri, 
ekonomik yönleri ile çözümlenirken, onlardan dalıa 
önemli olarak iç çevrede de »unların paralelinde çö
zümler gettirmek gerekmektedir. Bunlar, ekonomiyi 
dar boğazdan kurtaracak yasaların çıkarılması, on
ların içtenlikle uygulannıajıdıi'. 

Hepimiz biliyoruz ki, yurdumuzun bugünkü sa
rımları, dış ülkelerin girişimlerinden çok, bizim so-
runlarımızdır ve biziim ça!;şma ve çabalarımızla çö
zümlenecek niteliktedür. Dış sorunların dar boğazdan 
düzlüğe çıkarılmaya başladığı bu ortam la ve bu dö
nemde; ekonomi, eğitim ve güvenlik sorunlarında 
da işbirliği içinde çözümler getirmeye, dışarıda oldu
ğu gibi, içeride de politik körlükten kurtulmaya mec
buruz. 

Ancak, böyle politik dar görüşlülükten kurtuldu
ğumuz takdirde, yurdumuzun ağır sorunlarını çözme
ye ve yurdu bu sorunlardan kurtarmaya imikân bula
biliriz. Artık ufukta, sökmekte olan şafağı görmek 
lazımdır. Yeni şartlarla aydınlanan günün, heptlmlziers 
yoğun çalışmalar beklediğini bilerek bu çalışmalarda 
güç birliği ve beraberlik sağlayarak yürümek ge
rekmektedir. 

Değeri] senatörler; 
Gerçeklerin bir çağrısı olarak sesleniyoruz ki, bu 

birilik ve beraberlik içinde Parlamentoya gelen ka
nunlar çok kısa bir süre içerisinde çıkarılacaktır. 
Ekonomik ve sosyal alanlarda hazırlanmış olan bu 
kanunların, gün geçmeden Sağlıklı bir biçimde ve be
raberce çalışarak çıkarılması ve halka hızlı, verimli 
bir çalışma ortamının sağlanması gerelkecekir. 
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İç sorunların çözümünde, dış meseleleri eki gibi 
bir dinamizme' paralel bir başarı sağlanması dilekleri 
ile hepinizi saygılarla selamlarım, (CHP sıraJariîi lan 
alkışlar.) 

5. '— Aydın Üyesi İsi ienap Ege'nin, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisinin yerleşme dü
zenleri hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cuıslıaıiyet Senatosu Aydın Üyeii 
Sayın İskender Cenap Ege, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet MetEsûnin yerleşme düzenletti hakkmda gim-
dem drş» söz talep etmişlerdir; buyurun sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bir atasözümüz vardır; «İnjaalar konuşa k^ndşa an
laşırlar, konuşa konuşa birbirlerini tanırlar» Bu, bil
hassa politikada çek mühim yer tutmaktadır. Uzun 
süredir çalısı altında bulunma şerefine kavuştuğum 
Cumhuriyet Senatosunun ve bu yüce binanın; bun
dan evvel bir defa daha daha ifade etmeye çalıştı
ğını gibi, şu san . birkaç ay İçine gii'Jiğ'ımiz zznızm-
daiî bu yana, öylz bir karışıklık, öyie bir karmaşıklık 
halini! hiç hatelanıryorum. 

Şu haziln gerçeği 'ifade edeyim ki, seçimlerden ge
leli bir yıl oluyor. Millet Meclisi kanadındaki kendi 
partime dahil arkadaşlarımı hile güç lamyorum, 

Cumhuriyet Senatosunda şimdiye kadar vaki ol
mamış şekilde, gruplar arasında yen] gelmiş arka
daşlarımızla seiamlaşırken tereddüde diîşüj'onsm mil
letvekili mi, Cumhuriyet Senatosu üyesi mi diye. 

Şimdi şu çatının altında -e b= 
rlslnde, birçok meseleyi yürütmek mecbur-lyel'nle ol
duğumuzu düşünürsek ve bu memleketin kanunları
nı biz yapacağız, bu memleketin hükümetlerini biz 
•denetleyeceğiz, bu memleketin dert ve davala-rını bim 
halledeceğiz, diye şuraya t'ipl^ınmş ve b:ı kitrelileri 
mukaddes bir yemin etmiş insanlar olarak, birbirini 
tanımayan, birbiriyle selamlsşîrken dahi acaöa om
dan mı buradan mı tereddütleri İçerisine diişüleblll-
;/orsa, bu insanları a birlikte çalışmaları ve hele fikir 
beraber iliğin e erişebilmelerine imkân ve ihtimal yok
tur. 

Bu nerede» geliyor?... Eskiden neden böyle olmu
yordu?... Gayet açık ; Çıkınız koridora, oturacak bir 
yer bulamazsınız. Koridorlar hıncahınç dolu, arka
daşlarım. Esıiden; yorulanca veya yemek aralarında 
koridorda kendi partili arkadaşlarımızla, diğer par:11i 
üyelerle, diğer gruptan arkadaşlarımızla oturup ko
nuşmak ve bazı meseleleri geliştirmek imkânına 
salıip olurduk. Bugün bundan mahrumuz. İnanınız; 

asıl mutfak koridorlardır, kulistin orada pişirilir. 
kotErıkr, burada arz edilir. Bire ak hazırlıkları sene
lerce biz bu koridorlarda yapmışızdır. Ayrı grup
lardan olan arkadaşlarımızla ayrı fikirdeki .arkadaşla
rımızla oralarda konuşmak ve tartışmak imkânına sa
hip olmuşuzdur. Bu durum, bugün yoktur muhte
rem arkadaşlarım. 

Ben çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi safla
rına yeni gelmiş olan arkadaşlarımızın birçoğu ile 
oturup daha bir gün bir kahve içemedim. Beraber 
oturup konuşsak, bazı meselelerde, kolaylıkla hallede
bileceğimiz bir asgari müşterekte birleşeceğimiz yön
ler olabilir her halde. 

Bunlar mühimdir. Bir insan çalıştığı yerde huzur 
içerisinde olamazsa, hele bu çalışma bir dimağ mev
zuu ise, hiç bir zaman rahatlıkla neticeye varmak 
imkânına sahip olamayız. Şu sinirliliklerin başlıcası 
buradan gelmektedir. 

Ben, Meclise erken gelirim, sabahın saat 08.00'in-
rîe, 08.30'unda. İnanınız Parlamentoya oluk oluk hı-
san gelmektedir. Elbette Meclislerin kapısı vatandaşa 
açık olacaktır, ben aksini söylemiyorum; ama bu 
tarzda nereye, nasıl, kime ne anlatabilirsiniz? Bir 
milletvekilimin, bir senatörün arkasında 20 kişi, 30 
kişi, 40 kişi olursa, Mecliste ne yapabilir, ne olabilir? 
Bunlar bizi, hepimizi yoruyor muhterem arkadaşlar, 
Bir asansöre binmek imkânına sahip olamıyorsunuz, 
bir kuliste oturmak imkânına sahip olamıyorsunuz, 

Bazı arkadaşlar birbirini karşıdan gördüğünde, 
birbirine antipatik gelebilir; ama yan yana geldikleri 
zaman birbirini sevmediğini sandığınız insanlar bir
birleriyle arkadaş oluyor, dost olabiliyor. Eski Millet 
Meclisi Başkanlığı yapmış arkadaşlardan biri bana 
şunu söyledi : «Bir geziye gidiyorduk; Adalet Parti
sinden falan arkadaş da bizimle beraberdi. Cumhu
riyet Halk Partili arkadaşlar bana geldi (kendi par
timden arkadaşlar olduğu için diyor Başkan) dediler 
ki, yahu, bu adam bizimle beraber geliyor, bu gezi
nin tadı kaçacak» Bu gezi bittiği zaman o arkadaşa, 
hepsi yakın oldu ve biz geziyi yapan o gruptaki ar
kadaşlar, «15-20 günde bir birleşiyor, beraber ye
mek yiyoruz» dedi. Bu, kötü bir şey mi arkadaşla
rım?,. Niye birbirimizi tanımak ve birbirimize yrJun 
olmak imkânına sahip olamıyoruz? Olamıyoruz çün
kü, burada iki Meclis birden şu çatının altında top
lanmışız. Mesela Cumhuriyet Senatosunun çok mühim 
olmayan rahat çalışma günleri olabilir. Misafir getir
mek isteyen arkadaşlarımız olabilir; yemek için ge
lirler, ziyaret için gelirler; ama o gün Meclis kana-
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d im'a çok önemli bir mevzu var; sıkı disiplin kararı 
alınmış, tedbirler alınmak isteniyor; Cumhuriyet Se
natosu üyesi arkadaşımız, yamada arkadaşlarıyla ve
ya arkadaşıyla geldiği zaman, hiç beklemediği bir ka
rarla karşılaştığında, nahoş vaziyetler oluyor ve nite
kim koridorlara konmuş oîan (Ziyaretçi giremez, sa
dece senatör, milletvekilleri girer; biloıcm ziyaretçi 
falan kapıdan ağırlanır yahut karşılanır» yazılarının 
hiç birisi kaale alınmamaktadır. Bunun neticesi, bir 
karışıklık, bir karmakarışıklık koridorlarda almış yü
rümüştür. 

Bu, Meclislerin bugünkü mevcut konumundan ol
maktadır. 

Sonra, tabii bu büyük binanın idari ve mali yön
den yönetimi de var. Şimdi, bu yönetimin Millet 
Meclisine mi, Cumhuriyet Senatosuna mı ait oldu
ğunu sınırlamak imkânına sahip değiliz. 

Bu bakandan, Meclis binasının korunması, Mec
lis binasının idaresi, (şu çatı altında; yani 'kastetti
ğim o) bu bina altında her türlü tedbirin alınması 
kime ait?.. Cumhuriyet Senatosu bu yönetimin dışın
da mı kalacak, Meclise mi ait olacak, müştereken mi 
olacak?.. Bufûine kadar yürütükrnern-'ştir, Lokanta
sından tutunuz, asansörüne, telefonuna kadar karma
karışık bir hal almıştır. 

Şu noktaya gelmek istiyorum; maalesef, Cumhu
riyet Senatosu üyeleri 40 yaşını aşmış, çeşitli formas
yona sahip olan insanlar olmaları hasebiyle bu kişi
lerin Meclis kanadı ile Mecliste bulunan arkadaşlarla 
bir nesil farkı d-ı meydana gelmiştir. Anlayışları, gö
rüşleri, davranrşları birbirinden farkhdır, Meclisteki 
bir hareket, herhangi bir şekilde bir istimada, bakı
yorsunuz Cumhuriyet Senatosuna sıçrayabiliyor, 
Cumhuryct SeTîatosund?Jki bir toplantıda, MceFrten 
ge'ip müdahale'^ln olduğu görüiiiyor, Öyleyle bu iv.i 
Mecî'sV» müşterek bir çatı altmda buîu nrîKi^ hzn?? 
mahzurludur. Mahzurlu o'duğu IcînıTIr ki, bugüne ka« 
dar Cumhuriyet Senatosu gereken kendi yönetim':'2 
ve kişiliğine kavuşaTnamıışıhr. 

Şlmdli, son günlerde gazetelerden okuyoruz; bu bi
naya gelinmeden önce, Tüıluye Büyük Millet Mseîid 
olarak kuşanılan ve şiındü CENTO'ya verilmiş elan 
blnıa, «Belediyeye devredilecek» deniliyor. Bu yanlış
tır. Belediyeye devredilmesi veyahutta Kültür Baka"> 
lığıma verilmesi çok yersiz ve manamız oissr. Çünkü, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ku'̂ amTlmış olan, 
o maksatla yapılmış oîan bir binanın bu şekilde kul
lanılmasına cevaz veriltoemesi gerekir. 

Benim elçiden beri Başkanlık Diva'nmda da bir 
teklifim vardır. O teklifi burada tekrarlıyorum. Cum
huriyet Senatosu, gerekli ciddi çalışmalarını ve kendi 
yönetimini yürütebilmesi, hatta ve bi&ta kişiliği'-e tara 
manasıyla sahip olabilmesi için, ayrı bir binada Tür
kiye Cumhuriyetimin Cumhuriyet Senatosu olarak gö
rev yapmasının faydalı olacağı inancındayım. Buaun 
için de bina vardır, bu bina mevcuttur. O e-ki Tiiıki-
ye Büyük Millet Meclisi Binasının Cumhuriyet Sena
tosuna tahsis edilmesi ve Cumhuriyet Senatosunun, bü
tün fonksiyonumu o binada icra edecek şekilde o bina
ya nakledilmesinin faydalı olduğu inancındayım, 

Bunu ifade etmek için söz aldan. Teşekkür ede
rim. 

6. — Cumhurbaşkanınca S.Ü. Adile Ayda'tun, Baş
bakan Bülent Eccvit'in dış gezisi ve demeçleri hak
kında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Adile Ayda. Son konuşma efen
dim. Buyuran. 

ADİLE AYDA (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — Sa
yın Başkan, bana iîk konuşmayı lütfetmişsiniz, Maale
sef sıramı kaçırdım, özür dilerim; saatim on dakika 
geriynıis» 

S.T,ym Başkan, sayın senatörler; 
Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit, iki harta süren 

dsş gezisinden dönmüş bululuyor. Büyük ktynu Ame
rika'da geçen bu gezinin resmi amacı NATO zirvesine 
Başkanlık etmekti; fakat hiç kimse ir*kâr edemez ki, 
gerçekte, bu bir ihsan İsteme seferi olmuştur. Amibar-
gonan kaldınlıuasını istenmek, yani siîalı istemek, İhsan 
istemek cîeğildlr de nedir? Ka'baha*, ihsan istemek de-
ğ'k İstemeyeceğini lüzum'suz yere önceden İfan etmek
tir, 

Sryın Başbakan gezisi sırasında boyuna, konuşlu; 
ssibrdı konuşlu,, öğlen konuştu, akş.ım konuştu. Konuş
malarında lüzumlu şeyler de söyledi, lüzumsuz şeylic-r 
de. İsabetli demeçler de verdi, İsabetsizlerimi de. Bu 
arada, bazen bir gün evvel beyaz dediğine siyah dedi. 
Yapmayacağım dediğini yaptı, yapacağım dediğini yap
madı. Meselâ, daha önce; «Ambargo konusunda Anıe-
rlkaya yalvarmayacağız.» demişti, yalvardı, 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Size göre. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Seni hariciye

ci yapanın gözü kür olsun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (tsîanbul) — Ys'vanna-

dı, yai.varmaıaî. 
(CHP siraîarmTÎan şiddetli! gürültüler «Yalvarmadı,» 

sesleri.) 
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Başbaka
na hakaret ediyor. Başbakan yalvarmadı, hakareiî: ede
mez. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hasta mı-

BAŞKÂN — Müsaade buyurunuz efendim, müsaa
de buyurun. 

Muhterem arkadaşlar; burada... 
ADİLE AYDA (Devamla) — Konuşmama, üilu-

i buma karışmayın. 
İ HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya)) — Yalvar-
| inadı, Başbakan yakarmaz. (CHP sunalarından gürüifti-
i îer) 

DİSİPLİN CEZALARI 

1. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'a ihtar ceza
sı verilmesi. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hasta mısm? 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
ATA Bö'BUR (Ordu) — Hâlâ. bağırıyorsunuz ora

da, bağırmak neyi ifade eder?... 
BAŞKAN — Bu kürsü... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Ne bağır-
nıayalım Başbakana hakaret edemez. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, müsaa
de buyurunuz, rica ediyoruiTi. Muhterem arkarlaşTar... 

ATA BODUR (Ordu) — Ney ifade eder bu ba
ğırmanız, neyi ifade eder? 

BAŞKAN — Müsaade buyu* unuz efendim, rica 
edi'vorıiîn. 

Muhterem arkadaşlar, müsaade buyurunuz efen
dim, rica ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Adalet Partl-
slra'n umudu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Muhterem arkadaşlar, kürsüde her sayın üye... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Feiyyat... 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. 
REFET RENDECÎ (Samsun) — Saçmalama. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Deli, soyadını 

sormadım, cibiMyetini sormadım, ahlâksız... 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, müsaa

de buyurunuz sayın Feyyat, bu şekilde müzakere ol-
msz efemdim rica ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ahlaksıza ce
vap versin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Size bir ihtar veriyorum Sayın Fey
yat. Bu şekilde konuşamazsınız arkadaşınıza efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hayır veremez
siniz önce ona cevap verin Sayın Başkanım, ona cevap 
veri'n. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Muhterem arkadaşlar; 

Bu kürsüden her konuşan sayın üye Tüzüğe göre, 
hukuka göre, kürsünün seviyesine göre söz ister, söz 
verilir. Kürsünün bir masuniyeti vardır. Ba masurai-
yeti yalnız Başkan değil, bütün sayın üyeler koruma
ya mecburdur. Aksi takdirde, bir başkasına yapılan 
bir gün kendisine de yapılabilir. Bu itibarla her saym 
üyenin, kürsü masuniyetine saygı göstermesini bilhas
sa rica ederim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (SaLkarya) — Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın üyeler; burada her sayın üye bildiğini, ken

di kafasındakini, kendi inandığını, kendi düşüncesini 
kendi ifadesine göre kullanır. Beğenilir, beğenilmez. 
Binaenaleyh, beğenilmedi diye müdahale edilmez, is
tirham ediyorum. Beğenilmeyen söz, cevap hakkı do
ğar ise cevaplanır. Doğmaz ise dinlenir. Bunu istirham 
edeceğim. Aksi takdirde, her sayın üye oturduğı* yer
den konuşursa, bu müzakereler devam edemez. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Bilhassa İktidar Partisine istirham 
ediyorum, Meclisi çalıştırmak daha ziyade onlara dü
şer, dikkat buyursunlar lütfen efendim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın 
Başkanım söylediklerinize katılıyorum. Bu kürsüden 
Senatonun seviyesine uygun konuşulur; ama bit Baş
bakana «Yalvardı» diye haakret edilemez. Bunu ko
rumak, bunu savunmak önce size düşer. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; siz de 
haklısınız. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, neden yalvarıyorsunuz şimdi? 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Neden 
yalvarıyorsunuz? 

BAŞKAN — Kim yalvarıyor? 
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CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Siz yal
varıyorsunuz işte. 

BAŞKAN — Kime? 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — İşte si

zi de aynı duruma düşürüyor. 
BAŞKAN — Kime yalvardım, kime? (CHP sıra

larından gürültüler) 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Başba

kan kime yalvarmış; o nasıl laf? 
BAŞKAN — Müsaade buyuran eefndim, müsaade 

buyurun. (CHP sıralarından gürültüler) Müsaade bu
yurun efendim. (Gürültüler) Müsaade buyurun efen
dim, müsaade buyurun. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Eğer «Yalvarma» 
sözcüğünde hakaret yoksa, niçin yalvarıyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

Sayın üyeler, burada her zaman... (CHP sıraların
dan gürültüler) Lütfen efendim susun, istirham ediyo
rum. 

Burada her üye, her zaman iyi konuşamaz. Bazen 
insanın ağzından bir şey kaçabilir. Kaçtığı zaman da 
tashih edilmesi mümkündür. Müdahale edilmez. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müdahale edilmez efendim, müda

hale edilmez. Usulü dairesinde söylenir; Beyefendi, 
usulü dairesinde söylenir. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Sayın Başkan, ko
nuşmalarının yazılı metni Basına dağıtılmıştır^ Daha 
çok şeyler var, arkadan gelecek, biraz sonra birlikte 
dinleyeceğiz. Basma verilmiş, sonu var, onu da birlik
te dinleyeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Ayda, çok istirham edeceğim... 
ORHAN VURAL (Ordu) — Basına verilmiş so

ru vardır, dinleyeceğiz. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim usulü 

dairesinde her şey halledilir. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Dinliyoruz, dinliyo
ruz. 

BAŞKAN — Usulü dairesinde her şey halledilir. 
Müsaade buyurun, istirham ediyorum efendim. 

Sayın Ayda, bir Başbakan için kullandığınız ke
lime biraz ağır oluyor. İstirham ediyorum onu tashih 
buyurun. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Onun seviyesi yok. 

BEHİÇ SONBAY (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
Devlete hakaret ediyor, orada Devleti temsil etti, Dev
leti... 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim; herkes ida
re etmez Meclisi, âncemaatin gibi idare edilmez Mec
lis. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Sayın Başkan, şimdi 
doğru söylediniz, haklısınız. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

6. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Adile Ayda'nın, 
Başbakan Bülent Ecevit'in dış gezisi ve demeçleri hak
kında gündem dışı demeci. (Devam) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ayda. 
ADİLE AYDA (Devamla) — Efendim, evvela 

kürsü özgürlüğü diye bir şey biliyorum ben; 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Kürsü ha
karet yeri değildir. Bu kürsü hakaret yapılsın diye ku
rulmamıştır. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ayda, lütfen kelimeleri seçe
rek konuşunuz efendim, istirham edeceğim. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Kinlerin 
kusulacağı yer değildir burası. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Efendim, ikincisi; 
«Yalvardı» kelimesini kullandı isem, burum sebebi, 
kendileri vaktiyle «Yalvarmayacağım» kelimesini kul
landıklarından dolayıdır. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Yine de yalvaımadı. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Hâlâ ha
karet ediyor Başkan, buna müsaade edemezsiniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, mü
saade buyurunuz. Lütfen... 

Sayın Ayda, gürültülere sebep olacak kelimeleri 
lütfen ayarlayarak konuşunuz efendim, lütfen. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Burası, ba
basının kinini kusacağı yer değiî, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; çok istirham 
ederim. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Yalvardı ise de, ken
di şahsi menfaati için değil, millet için, milletin men
faati için yalvardı. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Yalvar-
madıî.. Sayın Başkan, o lafını geri almasını rica edi
yoruz, ayıptır. 

BAŞKAN — Sayın Ayda, Sayın Ayda... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sizden 

rica ediyorum, o lafım düzeltsin. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, eğer 
böyle devam ederse, bunun da Başkanı müşkül vazi
yete sokacağını lütfen kabul buyurunuz. Böyle müş
kül vaziyette Meclis idare edilmez, rica ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, gerekli ikazı yapın, sözünü kesin. 

BAŞKAN — Ben gerekli sözü söylüyorum efen
dim, rica ediyorum sizlerden.. 

Sayın Ayda, buyurun efendim siz... 
NACİ CİDAL (Hakkâri) — İn aşağı!.. 
BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum. 
ADİLE AYDA (Devamla) — Biraz centilmen olun 

efendim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Burası 

kürsü, sahne değil. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Biraz centilmen olu
nuz lütfen. 

BAŞKAN — Beyefendiler, beyefendiler; hatibin 
konuşmasını ben tayin edemem, rica ediyorum. 

Siz devam buyurunuz Sayın Ayda. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Çelişkilere devam 
ediyorum : 

NATO'nun uzun vadeli savunma planına, Brük
sel'de iken... 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Eğer Karamanlis 
gibi konuşacaksa, gitsin Yunanistan'a... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Ayda buyu
run efendim. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Brüksel'de iken re
zerv koydu, Amerika'ya varınca, aynı planı ve aynı 
metni kayıtsız şartsız kabul etti. Yani birkaç gün ön
ce koyduğu rezervi kaldırdı. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Yalan söylüyor. 
ADİLE AYDA (Devamla) — Bir kısım basını

mıza göre, bütün Amerika ve bütün Amerikan bası
nı Başbakanımıza hayran kalmıştır. Aym basın Mont-
reux'den sonra Başbakanımızın Karamanlis'i büyü-
lediğini ve Türk - Yunan sorunlarının çözülmek üze
re olduğunu yazmıştı. Amerikan basınını takip etmiş 
olanlar bilirler ki, Amerikalılar Başbakanımızı o ka
dar da göklere çıkarmamışlardır. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Gözün 
aydm. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Sevinç duyuyorsun 
yani!.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
ADİLE AYDA (Devamla) — Sayın Ecevit'i eleş

tiren yazılar da çıkmıştır. Böyle yazılardan biri Herald 
Tribüne Gazetesinin 31 Mayıs sayısında görüldü. Ya
zının sahibi Komünist Çin'in Dışişleri Bakanı Huang 
Hua'nın bir demeci münasebetiyle Sayın Ecevit'in ta
lihsiz bir demecini hatırlatmakta ve Başbakanımızı 
küçük düşüren bir başlık koymaktadır. 

V. — DİSİPLİN CEZALARI (Devam) 

2. — Amasya Üyesi Macit Zer eri e ihtar ce
zası verilmesi. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Senin kadar değil. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Senin kadar, 
terbiyesizlik bu kadar olur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, çok istirham ediyorum; kendisine iade ederim 
o sözü. Ne edepsizliğimiz kaldı, ne terbiyesizliğimiz 
kaldı. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Rica ediyo
rum. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Dinle be. Ben 
dinlemek istiyorum, niye mani oluyorsun?... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Seni tanıya
madım, yakma gelsene. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum, lütfen 
efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Boynun altın
da kalsın. 

M. MACİT ZEREN (Amasya) — Terbiyesiz he
rif, senin boynun altında kalsın. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, size bir ih
tar veriyorum. 

M. MACİT ZEREN (Amasya) — Hayasız. Sen 
buranın... 

BAŞKAN — Sayın Zeren, Sayın Zeren, size ih
tar veriyorum Sayın Zeren. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, ikaz etmenize rağmen 2 nci, 3 ncü, 4 ncü kez 
aynı kelimeleri kullanmaktadır. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Lütfen Tü
züğü tatbik edin. 

BAŞKAN — Müsaade edin, ben ceza verdim efen
dim. 
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MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Macit Zeren 
miymiş adı?.. Ben çok kibar bilirdim kendisini. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Feyyat, Sayın Feyyat. 
M. MACİT ZEREN (Amasya) — Yeter artık, ter

biyesiz sensin. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen Sayın Zeren. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Biraz ihtiyacı 

var kuvvetlenmeye. 
M. MAGİT ZEREN (Amasya) — Benim kuvve

timi görürsün sen. 
BAŞKAN — Sayın Zeren, Sayın Zeren istirham 

ediyorum. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Suni kahraman. 
BAŞKAN — Evet efendim, lütfen efendim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE* 

6. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Adile Ayda'nın, 
Başbakan Bülent Ecevit'in dış gezisi ve demeçleri hak
kında gündem dışı demeci. (Devam) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin. 
ADİLE AYDA (Devamla) — Efendim, üç hafta 

sonra aranızdan ayrılacağım. Bu son konuşulanıdır. 
(CHP sıralarından «Aman git» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Sayın Ayda, devam 
buyurun efendim lütfen, vakit geçiyor efendim. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Evet, bu son ko-
nuşmamdır. Bende fena hatıra bırakmayın. (CHP sı
ralarından gürültüler) 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Bir talih
sizliktir zaten aramıza girmen. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Efendim, Huang -
Hua demecinde, Sovyetler Birliği'nin dünya için en 
büyük tehlike olduğunu ve üçüncü dünya savaşına se
bep olabileceğini söylemiştir. Sayın Eccvit ise, Lond
ra'da verdiği bir demeçte, Sovyetler Birliği'nin artık 
Türkiye'yi tehdit eden bir tehlike olmadığını söyle
mişti. Gazetedeki başlık şöyledir : «Bay Ecevit, git 
Bay Hua ile görüş.» 

Sayın arkadaşlar; 
Başbakanın dış gezileri sırasında verdiği demeçler 

arasında gerek anlam, gerek usul bakımından en isa
betsizi gerçekten Herald Tribune'nin üzerinde durdu
ğu demeçtir, ve ben bugün huzurunuzda bu demeç 
üzerinde duruyorsam sebebi şudur ki; Başbakanımı
zın Rusya seyahatine çıkacağı gün yaklaştıkça, bu 
demecin önemi ve güncelliği artmakta, büyümekte
dir, 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Senin pehlivanlığın 
varsa ortaya gel. Pehlivanlığın varsa gel buraya, kuv
vetini görelim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham ederim. 
Senatoda konuşulacak laflar değil bunlar efendim. 

M. MACİT ZEREN (Amasya) — İstediğin yere 
gel, buyur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, devam buyurun. 
HASAN İLDAN (Elazığ) — Kuvvet gösterecek-

sen gel buraya. 
M. MACİT ZEREN (Amasya) — Her kuşun eti 

yenmez, bunu bil. (CHP ve AP sıralarından karşılık
lı konuşmalar) 

BAŞKAN — İstirham ediyorum Sayın Zeren. 

EL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Ya!.. Demek Sovyetler Birliği Türkiye için tehlike 
teşkil etmiyor öyle mi?.. / 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Amerika da öyle ka
bul ediyor ki, ambargoyu kaldırmıyor, 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Amerika için etmiyorsa, 
bizim için de etmiyor. 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
Amerika ile göbeğimiz bağlı mı?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum. 
ADİLE AYDA (Devamla) — Bir Türk Başbaka

nı böyle şeyi nasıl söyler?.. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Adile Ha

nım bakışıyla böyledir, Adile Hanım böyle söylüyor. 
M. TEVFİK ELMASYAZAR (Manisa) — Çin 

Başbakanının dediği doğru, bizim Başbakanın de
diği yanlış. 

BAŞKAN — Evet, devam edin efendim. 
ADİLE AYDA (Devamla) — Tarihi, milli..* 
REFET RENDECİ (Samsun) — Öyle ya iki sene 

evvel Amerika Kars ve Ardahan'ı istemişti!.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Cum

hurbaşkanı yanlış tayin yapmış. 

ATA BODUR (Ordu) — Beğenmeyen de Cum
huriyet Halk Partisi galiba. 

BAŞKAN — Evet efendim, devam buyurun, 
ADİLE AYDA (Devamla) — Tarihi, milli, jeopo

litik, jeostratejik gerçekler nerede kaldı?.. Hem şu çe
lişkiye, şu mantıksızlığa bakın : NATO'da üye kaldı
ğımıza göre ve NATO Savunma Planını aynen kabul 
ettiğimize göre, Sovyetlerin dünya için bir tehlike ol
duğuna inanıyoruz demektir. Sovyetler dünya için bir 
tehlikedir de, Türkiye için değildir, öyle mi?.. 
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Duygusal, aceleci, konuşkan Başbakanımız ya bu
na inanıyor veyahut inanmıyor da, sözlerini ambargo
yu kaldırtmak için dahiyane bir taktik olarak kulla
nıyor. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Senden 
başkası bilemez. Dahiyanelik sizdedir. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Doğrusu gururum 
çok okşanıyor. 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Tabii, tabii, şüphe 
yok. Hiç böyle konuşma görmemiştik. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Konuşmamın etkili 
olduğuna deliller her dakika kendini göstermektedir. 
Ve her müdahalenizi bir kompliman olarak kabul 
ediyorum, teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkış
lar ve gülüşmeler) 

İtiraf etmek gerekir ki, bu taktik maalesef biraz 
basit, ilkel ve seviyesiz bir taktiktir. (CHP sıraların
dan gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar) 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Saym Baş
kan, ayıptır bu. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Bu kelime aynen sana 
ait. 

BAŞKAN — Sayın Ayda, benim sizin konuşma
nızı tayin etmek hakkım yok; ama müdahaleyi celp 
edecek ifadeleri kullanmaya da sizin hakkınız yok. 
İstirham ediyorum. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Ettiğim yok. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Saym 

Başkan... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ederim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Kabul 

ediyorum Saym Başkan; ama itiraf etmek gerekir ki, 
bu kadar ilkel bu kadar seviyesiz bir konuşmayı din
lemeye mecbur değiliz, Senato mecbur değildir. Lüt
fen, bizi dinlemeye mahkûm etmeyiniz Saym Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Devam edin, vakit geçiyor efendim. 
NEJAT SARLîCALI (Balıkesir) — Seviyesiz ken

disidir. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade buyurun. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sahibini 

buldu. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Bizim sab

rımız taşmcaya kadar müdahale etmiyorsunuz, bi
zim sabrımızı taşırıyorsunuz, ondan sonra müdahale 
ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Şimdi bütün Cumhuriyet Senatosu 
müdahale ederse, ben ne yapabilirim, hangi yetkimle 
sustururum?.. Rica ediyorum. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Bizim sab
rımız taşmcaya kadar beklemeye mecbur değilsiniz 
ki, siz daha evvel müdahale edeceksiniz. 

BAŞKAN — Ediyorum. 
İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Ama sab

rımız taştıktan sonra. Sayın Başkan lütfen. 
BAŞKAN — Ama benim müdahalemi kâfi gör

müyor, siz de ediyorsunuz. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Bunun ar
kasından bize küfür gelirse, sabredecek, onu da din
leyecek miyiz?.. 

BAŞKAN — Nemünasebet efendim. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Saym Baş
kan, sözünü geri alsın. Yoksa devam etmesine mü
saade etmeyin. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. Yok, 
geri alacak bir söz söylemedi efendim, geri alacak bir 
söz söylemedi, müsaade buyurun... 

NEJAT SARLÎCALI (Balıkesir) — «Seviyesiz» 
kelimesini geri alsın bu ak saçlı akbaba. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, ne siz, ne de 
ben bu kürsüde konuşan bir saym üyeye istediğimiz 
şekilde konuşmayı telkin edemeyiz efendim. 

Buyurun efendim, buyurun efendim, 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Bu haka
reti geri almak mecburiyetindedir. 

NEJAT SARLÎCALI (Balıkesir) — «Seviyesiz» 
kelimesini, bu seviyesiz insan geri alsın. Hakaretâmız 
kürsü değil burası. Sayın Başkan, sizin düşünmeniz 
lazım bunu. (CHP sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Ben biliyorum efendim, ben biliyo
rum. 

Saym Ayda, çok istirham edeceğim, görüyorsunuz 
gürültülere sebep oluyorsunuz. Konuşacağınız keli
meleri lütfen tartarak konuşmanızı rica edeceğim efen
dim. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Ben böyle düşünü
yorum; dahası var mı? Böyle düşünüyorum. 

NEJAT SARLÎCALI (Balıkesir) — Böyle düşü
nürsün, ama böyle söyleyemezsin. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Söyler, 
söyler; özgürlükçü demokrasi var. 

BAŞKAN — Beyler, böyle giderse tatil ederim 
celseyi. İstirham ediyorum. (Gürültüler) İstirham edi-
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yorum efendim, gürültüyle müzakere olmaz, tatil ede
rim, istirham ediyorum lütfen dinleyin efendim. 

Buyurun efendim, buyurun devam edin. 
HASAN İLDAN (Elazığ) — Sayın Hanımefendi 

Kontenjan Senatörü olduğu zaman, gazeteler kendisi 
hakkında bir şeyler yazmıştı. Ona göre konuşsun. 
(CHP ve AP sıralarından gürültüler) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sizin mem
lekette de yazdı mahalli gazeteler. 

HASAN İLDAN (Elazığ) — O gazeteler sizi de 
yazar. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin efendim, lüt
fen bitirin artık. Sayın Ayda, lütfen bitirin efendini. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Devam edeceğim; 
ama devam etmek imkânını lütfederlerse ederim. (Gü
rültüler) 

Değerli arkadaşlar... 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Senin 
arkadaşın değiliz biz. 

BAŞKAN — Arkadaşı değilseniz müdahale etme
yin, arkadaşı olmadığınızı kendi kendinize kabul edin 
efendim. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Doğru 
dürüst konuşsun, tımarhanelikler gibi konuşmasın. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Değerli senatörler... 
BAŞKAN — Evet, buyurun efendim, buyurun. 
ADİLE AYDA (Devamla) — Moskof tehlikesi 

denen şey, Türk milletinin âdeta... 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Biraz daha ileri gi
derse, doktor getirip muayene ettirmek lazım bunu. 

BAŞKAN — Çok rica edeceğim efendim, bu kür
sü hürdür, bu kürsüye kimse müdahale edemez efen
dim. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Hürriyet adama söv
mek demek değildir. 

BAŞKAN — Kimse müdahale edemez bu kürsüye 
rica ediyorum, müdahale edemezsiniz efendim. (Gü
rültüler) Devam edin efendim. 

MUKBİL ABAY (Konya) — Seviyesiz bir taktik 
uygulamak isteniyor, bu seviyesizliğe müsaade ede
mezsiniz. 

BAŞKAN — Saym Abay, istirham ediyorum efen
dim, müsaade buyurun. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım Tü
züğü... 

BAŞKAN — Sizin söylediğiniz sözler muteber de, 
burada söyleyen üyenin sözü muteber değil mi efen
dim? Rica ediyorum. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım ben 
üyeye hitap etmiyorum, size hitap ediyorum. Şahsi
yeti Tüzük men ediyor, size sözünü kesme yetkisi ve
riyor, 62 nci madde bunu düzenlemiş. Lütfen 62 nci 
maddeyi tatbik ediniz. 

BAŞKAN — Sözünü kestim ve müdahale ettim 
efendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Ben konuşmacının ko
nuşmasını cevaba değer görmüyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, bunu vesile 
ittihaz edip, kimseye hakaret edemezsiniz efendim. 

Buyurun efendim, buyurun Sayın Ayda, rica edi
yorum çabuk bitirin efendim. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Seçim ya
tırımı yapacaksa radyoya çıksın be... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Sayın Ayda... 
ADİLE AYDA (Devamla) — Müsaade buyuru

yor musunuz?.. 
BAŞKAN — Sayın Ayda, kürsüyü fazla işgal et

tirmem efendim rica ediyorum, konuşacaksanız ko
nuşun. (Gürültüler) 

ADİLE AYDA (Devamla) — Değerli senatörler... 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade buyu
run. Evet devam edin efendim. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Değerli senatörler... 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Hatibin sö
zünü keseceğinize sükûneti temin edin. Keyife göre 
mi olacak söz, kürsü özgürlüğü yok mu?.. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz efendim?.. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Hatibe ko
nuşma imkânı sağlayamıyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Konuşturuyorum. 
Buyurun Sayın Ayda. 
ADİLE AYDA (Devamla) — Moskof tehlikesi 

denen şey, Türk milletinin âdeta mukaddesatı arasına 
girmiştir. Bunu inkâr eden sözleri söylemek Türk 
mukaddesatını ihlaldir. Hem Eccvit'in söylediği cüm
le, bir diplomatik manevra ise, bunun da usulü erkâ
nı vardır efendim. 

Dört duvar arasında diplomatik pazarlıklar sı
rasında bazı şeyler söylemek başka şey, bunları dün
yaya ilan etmek ve üçüncü devletin adını duyurmak 
başka şeydir. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Hey Al
lah'ım, sen mi takdir edeceksin?.. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Kime satıldın bu ka
dar?., 
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BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Erkmen-
oğîu. Fikir kendilerine ait efendim, siz müdahale et
meyin, rica ederim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Senato
nun bunu dinlemeye tahammülü yoktur. 

BAŞKAN — Tahammül edemeyen dışarı çıkar 
efendim. Devam edin efendim. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Ecevit'in Sovyetler' 
in Türkiye için bir tehlike olmadığına dair demecin
den sonra, Kremlin'de yükselen kahkahaları duyar 
gibi oluyorum. (CHP sıralarından «o» sesleri) 

Herald Tribune'in söz konusu ettiğim yazısı ne 
diyor biliyor musunuz?.. Aynen şöyle diyor : «Sov
yetler Birliği'nin İstanbul'u ve Boğazları ele geçirmek 
konusundaki ümitlerine veda ettiğini düşünmek müm
kün değildir.» 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Demin reaksiyon 
gösteriyordunuz. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Senin sa
yende koruyacağız. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Sayın arkadaşlar; 
Bir Hükümetin dış politikadaki icraatı ile, iç poli

tikadaki icraatı az çok paralel gider. Onun için, «Tür
kiye'de komünist partisinin kurulmasını istemeyi ya
dırgamıyorum» diyen Başbakanımızın, içişleri alanın
daki ve özellikle anarşi konusundaki tutumuna baka
rak, Sovyet tehlikesine sahiden inanmadığına, daha 
doğrusu bu tehlikeyi görmediğine tereddütsüzce hük
medebiliriz. Nasıl ki, Montreus'da iken Yunan tehli
kesini göremiyordu, belki de hâlâ göremiyor. 

Değerli senatörler; 
Aydınların hepsi değilse de, bugün milletin büyük 

kısmı biliyor ki Sovyetler Birliği Türkiye için tehlike
den de beterdir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Siz de aydınsınız de
ğil mi? 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — AP'Iiler 
de alkışlıyor. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Cevher yumurt
ladı alkışlayın. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Yüzyıl
lardan beri orada komünist rejimi mi vardı? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ya, İngiliz Kı
rım Harbi? 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Komünizm teh
likedir bizim için. İngiliz tehlike değildir, komünizm 
tehlikedir. 
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| ADİLE AYDA (Devamla) — Çünkü tehlike ge-
i leceğe ait bir felakettir. Halbuki, biz bugün iç duru

mumuz bakımından Sovyetlerin sebep olduğu, Sovyet
lerin yarattığı felaketin içindeyiz. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Yazılı okuyor. 20 
I dakikayı geçti lütfen müdahale edin. 
j BAŞKAN — Efendim, işte bana hak vermiş olu-
j yorsunuz bu sözünüzle. Ben müdahale etmeyin diye 

çırpmıyorum burada. Şimdiye kadar çoktan biterdi. 
Evet Sayın Ayda buyurun. (Gürültüler) 

ADİLE AYDA (Devamla) — Bugün Türkiye'nin 
I içgüvenîik ve toprak bütünlüğü bakımından geçirmek

te olduğu krizi; yani tehlikeli dönemi yavaş yavaş sa
bırlı bir şekilde kim hazırladı dersiniz?.. 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Siz. 
ADİLE AYDA (Devamla) — Yüzyıllardan beri 

Türklüğü yok etme politikasını izleyen, bu amaç için 
uzun vadeli programlarla çalışan Kuzey komşumuz 
değildir de kimdir? (Gürültüler) 

Demek istiyorum ki, Kuzey komşumuz bizim için 
sadece bir dış tehlike değil, bilhassa iç tehlikedir. Çün
kü, Sovyetler 1920'de Mustafa Kemal'i bolşevikîeştire-
meyecekîerini anlayınca, kaleyi içinden fethetmeye 
karar verdiler. Bu maksatla Nazım Hikmet'leri, Sa
bahattin Ali'leri kullanarak, aydınlarımızın beynini 

i yıkamaya, komünizmi yaymaya başladılar. Bu ba-
I kimdan, Başbakanımızın geçenlerde yaptığı, «Biz ki

min ne okuduğuna değil, ne yaptığına bakarız» şek
lindeki demeci bir gaflet belgesidir. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Siz içinde bulundu
ğunuz gafleti hep Başbakana atfedersiniz. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Okumak değilse de 
okutmak, kafaları zehirlemek öldürmekten beter bir 
şeydir. 

Aydınlarımız arasında, kutsal İstiklâl Savaşımızı 
I Anadolu ihtilâli şeklinde gösteren, Kuzey komşumu

zun ekmeğine yağ süren yazarlar bile çıkmıştır. Mak
sat, Anadoludaki Türkleri milli şuurdan yoksun bı
rakmak. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Sen Ana
dolu'nun neresini gördün ki?.. Palavra sıkıyorsun! 
(CHP sıralarından gülüşmeler) 

ADİLE AYDA (Devamla) — Bu planda Başkentin 
oriasma Hitit Güneşi dikerek, «Türklere, Biz zaten 
Hitit'lerin torunuyuz, Hitit'iz» dedirtmek de vardır. 

Doğan Avcıoğlu'nun «Türklerin Tarihi» adlı ki-
I tabım okuyun. Bu kitap Türklere, «Biz meğer Türk 
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değilmişiz» dedirtmek için yazılmıştır. Bütün bu yazar
lar satılmışlar değilse bile, beyni yıkanmışlardır. 

Türkiye'nin başındaki belaların hepsinde Sovyet 
parmağı vardır. Yunanlılarla dava birliği halinde olan 
Ermeni örgütlerini finanse eden Sovyetîerdir. Kürtçü-
lüğü teşvik eden Sovyetîerdir. 

SADETTİN DEMÎRAYAK (Aydın) — CIA ne 
yapıyor?.. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Bir KürdisJan ve 
Ermenistan kurulduktan sonra Türkiye'yi bir Bul
garistan veya Afganistan haline sokmak ve hatta 
Türkmenistan gibi Sovyetler Birliği'nin bir parçası 
haline getirmek isteyenler Sovyetîerdir. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — MHP' 
nin 1981 adayı... 

ADİLE AYDA (Devamla) — Başbakanın dediği 
gibi, «Sovyetlerle Almanya ve Amerika pekala siyasi 
belgeler imzalamışlardır. Biz niye imzalamayalım?..» 
demek, jeopolitik gerçekleri inkâr etmek ve tarihi ger
çekleri hiçe saymaktır. 

İnsanlar için olduğu gibi, milletler için de hafıza
yı kaybetmek bir felakettir. Burada şunu belirteyim, 
daha doğrusu hatırlatayım ki, «Sovyetler» kelimesi 
bir paravan, bir kamuflajdır. Bugünkü Sovyet emper
yalizmi geleneksel Rus, emperyalizminden başka bir 
şey değildir. 

Sayın Ecevit'e bu kürsüden millet adına seslenmek 
istiyorum : 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sen se
çilmedin ki... (CHP sıralarından «Sen millet adına 
seslenemezsin» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum. 
ADİLE AYDA (Devamla) — Haydi bunu geri ala

yım. Milletin bir kısmı adına... (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar) 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Ancak 
kendi adına konuşabilirsin. (AP sıralarına dönerek) 
Çıkın da siz söyleyin bunları. 

BAŞKAN — Sayın üyeler... 
ADİLE AYDA (Devamla) — «Milletin bir kısmı 

adına...» diyorum. Buna da itiraz edemezsiniz ya. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — MHP adına... 
ADİLE AYDA (Devamla) — Ülkemizde olup bi

tenlerin artık köküne insin. Rusya'ya gittiği zaman 
da Türk milletini maceraya sürüklemesin. Moskof'un 
yardımı da işbirliği de Türkiye için uğursuzluk ola
bilir, ancak uğursuzluk olabilir. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

7. — Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'ün, Başba
kan Bülent Ecevit'in dış gezisi ve demeçleri hakkında 
açıklaması. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Bir Başkanlık tezkeresi var, takdim ediyorum. 

(CHP sıralarından «Bakan burada Sayın Başkan» ses
leri ve sıra kapaklarına vurmalar) 

Bir dakika efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (Es
kişehir) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Benden daha önce söz isteyebilirdi
niz Sayın Bakan. 

Dışişleri Bakanı Sayın Gündüz Ökçün, buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (Es
kişehir) — Sayın Başkan, Yüksek Senatonun değerli 
üyeleri; 

Sayın Başbakan Bülent Ecevit Brüksel'de, Was-
hington'da ve Birleşmiş Milletlerde yapmış oldukları 
temaslarla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik* Toplantısına Çarşamba günü açıklama yapa
caktır. Bu açıklamada gerek Brüksel'de NATO çev
releriyle, Avrupa Ekonomik Topluluğu çevreleriyle 
yapmış olduğumuz temasları gerekse Washington'da 
Başkan Carter, Dışişleri Bakanı Vance, Savunma Ba
kanı Brovvn ve Maliye Bakanı Broomfield ile yapmış 
olduğumuz temasları, Kongrede ve Senatoda ilgili ko
misyonlarda yapmış olduğu konuşmalar ve Birleşmiş 
Milletlerde yapmış olduğu temaslar ve diğer temasları 
hakkında bilgi verecektir. 

Ben bu temaslar hakkında Yüce Senatonun daha 
sonra Sayın Başbakan tarafından yapılacak açıkla
maları daha ayrıntılı bir biçimde dinlemesini sağla
mak nedeniyle, şimdilik Yüce Senatoya bilgi verme
yeceğim. Yalnız Sayın Ayda'nın yapmış olduğu ko
nuşmayla ilgili olarak bir iki gözlemde bulunmak is
tiyorum. 

Sayın Ayda, buradaki görevinin bitimine üç hafta 
kala Yüce Senatoda bir konuşma yapmıştır. Bu ko
nuşma talihsiz bir konuşma olmuştur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Size göre... 

DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Öyle sanıyorum ki, Sayın Ayda tarihe çok 
kötü bir hatıra bırakmıştır, çok kötü bir kayıt bırak
mıştır. Kendisine, eski Dışişleri Bakanlığı mensubu 
olan kendisine bu konuşmasını geri almasını ve kayıt
lardan çıkarmasını rica ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Böyle bir usul 
yok. 

— 707 — 



C. Senatosu B : 64 

DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Çünkü, yaptığı konuşma yanlışlarla dolu
dur, yaptığı konuşma hakaretlerle doludur, yaptığı 
konuşma Türk Ulusunun çıkarlarını, Türk Ulusunun 
haklarını, bağımsızlığını anlamayan bir zihniyetle ha
zırlanmıştır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bağımlı hale gel
mesin diye konuştu. 

DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Ayrıntılarına inmiyorum konuşmaların. 
Türkiye'nin dış politikasını Herald Tribüne Gazetesi 
saptamaz. Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasını 
Cumhuriyet Hükümeti saptar. 

MEHMET MÜNİR DALDAL (İzmir) — Başba
kan saptar. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ecevii 
saptar. 

DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasını bu 
Meclislerden güvenoyu almış Cumhuriyet Hükümeti 
saptar. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Ayda'nın yapmış olduğu konuşma Yunanis
tan çevrelerinin yapmış olduğu konuşmanın aynıdır. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar.) Bunları 
kayıtlarıyla ispat edebilirim. Rallis'in yapmış olduğu 
konuşmayla aynıdır. Bu nedenle Yunan çevreleri Sa
yın Başbakanın gezisinden rahatsız olmuştur. Türki
ye'de bazı çevreler rahatsız olmuştur, bir de Sayın 
Ayda rahatsız olmuştur; fakat Türk Ulusu büyük bir 
kıvançla, övünçle ve gururla Sayın Başbakanın baş
kanlığında izlenen dış politikayı yakından izlemekte
dir. Sayın Ayda'ya Anadolu kahvelerini dolaşmasını 
tavsiye ediyorum. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Söyleyeceklerim bu kadardır. Hepinize saygılar 
sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

8. — Afyonkarahisar Üyesi Kâzım Karaağaçlıoğ
lu'nun, hastalığına binaen 12.6. 1978 tarihinden iti
baren 21 gün müddetle izinli sayılmasına dair Başkan
lık tezkeresi. (3/1439) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var, takdim 
ediyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Kâ

zım Karaağaçlıoğlu'nun hastalığına binaen 12.6.1978 
tarihmden itibaren 21 gün müddetle izinli sayılması 
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hususunun G'enel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 
7 . 6 . 1978 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Tutumunuz 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — «Tutumunuz» diye Tüzükte bir hü
küm yok efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Tüzüğe aykı
rı davranışınız hakkında. 

BAŞKAN — Tüzüğün hangi maddesine, neresine 
aykırı? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Müsaade 
edemiîsiriiz? 

BAŞKAN — Neresine aykırı söyleyin, ben takdir 
hakkımı ona göre kullanacağım. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Milletin hay
siyetine tecavüz etti, siz dinlettiniz. Türk Milletinin 
haysiyetini korumaya mecburuz; bunu arz edeceğim. 

(Uşak Üyesi Ahmet Tahtakıhç kürsüye geldi.) 

(BAŞKAN — Sayın Tahtakıhç, size söz Vermiyo
rum, neden kürsüye çıkıyorsunuz; zorla kürsüye çıkıl
maz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Çıkmayaca
ğım, zahâiinize durumu... 

BAŞKAN — Aşağı inin lütfen. (AP sıralarından 
«İn aşağı in» sesleri.) 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — İzinsiz kürsü
ye çıkılmaz, terbiyesizlik etmeyin. 

BAŞKAN — Aşağı inin, aşağı inin lütfen; buraya 
kadar çıkılmaz. Lütfen Başkanlığa biraz saygı duyun. 
Söz vermiyorum efendim. 

(Uşak Üyesi Ahmet Tahtakıhç kürsüden İndi.) 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, 
siz şahsi haysiyetten evvel millet haysiyetini koruma
ya mecbursunuz. Türk Mîlletî yaivarmaz!... 

BAŞKAN — Ben, kimsenin konuşmasını burada 
tashih etmek hakkım haiz değilim. Müdahale ettim, 
vazifemi yaptım efendim. Rica ediyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Vazifenizi yap
madınız efendim. 

BAŞKAN — Yaptım.., 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Gelecek cel

se görürsünüz yapıp yapmadığınızı. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Allah, Al

lah; ne yapacaksın, ne göstereceksin bakalım?... 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahi-
sar Üyesi Sayın Kâzım Karaağaçhoğhı'mın hastalığı
na binaen 12 . 6 . 1978 tarihinden itibaren (21) gün 
izinîi sayılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(AP Ve CHP sıralarından karşılıklı ve anlaşılama
yan konuşmalar.) 

ATA BODUR (Ordu) — Ne başını sallayıp du
ruyorsun, beni mi korkutacaksın yani?... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sen ğit 
Kızılay'da benzin sat. 

ATA BODUR (Ordu) — Ayıp be, şu konuştuk
larınıza bakın. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sen oradan ba
ğırma, dışarı çık dışarı. 

ATA BODUR (Ofdu) — Çıkıyorum, sen de çık!.. 
BAŞKAN — Sayın Bodur, istirham ediyorum. 
Muhterem arkadaşlar; 
Eğer müzakerelerin devamına müsaade ediyorsam, 

bu vazife aşkımdan ileri geliyor; yoksa oturumu tatil 
ederim. 

9. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığının, 
bazı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit 
idare şahsi haklarının düşürülmesine dair 1779 sayılı 
Kanunu, Anayasanın 92 nci maddesi gereğince görü
şecek Karma Komisyona gösterilen adaylara dair tez
keresi. (3/1438) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatoosu Yüce Başkanlığına 
«Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan mü

tevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine dair 1779 
sayılı Kanun «hakkında Millet Meclisi Genel Kuru
lunun 3 Temmuz 1975 tarihli 99 ncu Birleşiminde alı
nan karar ile Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
29 Haziran 1976 tarihli 82 nci Birleşiminde alman ka
rar arasında husule gelen farklılığın çözümü için Mil
let Meclisi Genel Kurulu; 13 Ocak 1977 tarihlî 32 
n d Birleşiminde, Anayasanın 92 nci maddesine göre 
Karma Komisyon kurulmasına ve bu Kom'îsyönun 11 
Senatör ve 11 Milletvekilinin katılmağı suretiyle oluş
turulmasına ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu 
da; 2 Haziran 1978 tarihli 62 nci Birleşiminde, bu su
retle işlem yapılmasına karar vermiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz; 8 Haziran 1978 tarihinde yaptığı 
toplantıda, sözü edilen Karma Komisyona katılmak 
üzere, soyadı alfabe sırasıyla adları aşağıda yazılı 11 
üyeyi seçmiştir. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
101 nci maddesi gereğince: 
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Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvipleri
ne arz edilmek üzere Yüce Başkanlığa saygı ile su
nulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkam 

Zihni Betil 
CHP : Zihni Betil (Tokat), Kâmran Erkmenoğlu 

(İzmir), M. Fahri Dayı (Manisa), Hayri Mumcuooğlu 
(Tekirdağ). 

AP : Mustafa DeîiveK (Hatay), Şaban Demirdağ 
(Samsun), Şefef Kayalar (Bursa), Gürhan Titrek (Çan
kırı). 

MB Gr. : Mucip Ataklı (Tabii Üye). 
C. Bşk. S. Ü. Gr. : Safa Reisoğlu (C. Bşk. S. Üye) 
Grup Kuramayanlar : Ali Oğuz (İstanbul) 
BAŞKAN — Anayasanın 92 nci maddesi gereğin

ce kurulmasına izin verdiğiniz Karma Komisyona, 
Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafından bildirilmîş 
olan ve ıttılaınıza şimdi arz edilen üyeleri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

10. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağıtım ve depolama konusunda kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
görev süresinin 2 ay uzatılmasına dair tezkeresi. 
(3/1436, 10/59) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Deprem Ve depremle ilgili yerleşim, mesken, ula
şım, dağıtım Ve depolama hususunda kurulan Araşhr-
ma Komisyonumuzun görev süresi 13 . 6 . 1978 tari
hinde Sona ermektedir. Cumhuriyet Senatosu G'enet 
Kurulunun 25 . 4 . 1978 tarihli 51 nci Birleşiminde 
kabul olunan Danışma Kurulunun 19 . 4 . 1978 tarih 
ve üç nolu kararının 1. a b ve geçici e fıkralarına gö
re 13 Haziran 1978 tarihinden itibaren bir kereye mah
sus olmak üzere iki ay müddetle uzatılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 

Başkam 
Hihtü Nalbantoğlu 

BAŞKAN — Deprem ve depremle ilgili yerleşim 
mesken, ulaşım, dağıtım ve depolama konusunda 
kurulan Araştırma Komisyonunun görev süresi 
13 . 6 . 1978 tarihinde sona ermiştir. Bu tarihten baş
lamak üzere Komisyona iki ay daha mehil verilmesi
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.,. Kabul 
etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
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11. — Mason localarına dair kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süre
sinin iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1435, 10/7) 

BAŞKAN — Bîr başka önergeyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Mason locaları ve faaliyetleri hakkında kurulan 

Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 6.6.1978 ta
rihinde sona ermektedir. Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 25 . 4 . 1978 tarihli 51 ncl Birleşiminde 
kabul olunan Danışma Kurulunun 19 . 4 . 1978 tarîh 
ve üç nolu kararının 1 a b ve geçici c fıkralarına gö
re 6 Haziran 1978 tarihinden itibaren bir kereye mah
sus olmak üzere iki ay müddetle uzatılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla^ 
Araştırma Komisyonu 

Başkan Y. 
Başkanvekili 
AH Oğuz 

BAŞKAN — Mason locaları ve faaliyetleri hakkın
da kurulan Araştırma Komisyonunun görev süresi 
6 . 6 . 1978 tarihinde sona ermiştir. Bu tarihten baş
lamak üzere Komisyona iki ay daha görev süresi ta
nınmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12. — Keban Barajı hakkında kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev suresi
nin iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1434, 10/50) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Keban projesine dahil kamulaştırmalarla ilgili öde

meler, projede okluğu halde yapılamayan işler ve bu 
projenin uygulama sonucu ortaya çıkan iskân işlem
leri üzerinde inceleme yapmak üzere kurulan Araş
tırma Komisyonumuzun görev süresi 6 . 6 . 1978 ta
rihinde sona ermiştir. Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 25 . 4 . 1978 tarihli 51 nci Birleşiminde 
kabul olunan Danışma Kurulunun 19 . 4 . 1978 tarih 
ve üç nolu kararının 1, a, b ve geçici c fıkralarına gö
re 6 Haziran 1978 tarihinden itibaren bir kereye mah
sus olmak üzere iki ay müddetle uzatılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu Başkam 

Sivas Senatörü 
Tahsin Türkay 

BAŞKAN — Keban projesine dahil kamulaştırma
larla ilgili ödemeler projede olduğu halde yapılmayan 
işler ve bu projenin uygulama sonucu ortaya çıkan 
iskân işlemleri üzerinde inceleme yapmak üzere ku
rulan Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 
6 . 6 . 1978 tarihinde sona ermiştir. Bu tarihten baş
lamak üzere Komisyona iki ay daha mehil verihnesî-
rii oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştin 

13. — Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunun Adana' 
ya nakledilmesi hakkında kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin iki 
ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1437, 10/64) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunun Adana'ya na

kil edilmesi hakkında kurulan Araştırma Komisyonu
muzun görev süresi 19 . 5 .1978 tarihinde sona ermiş
tir. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen Danışma Ku
rulunun 1 9 . 4 . 1978 tarih ve üç nolu kararının 1, a, 
b ve geçici c fıkralarına göre 19 . 5 . 1978 tarihinden 
siibaren bir kereye mahsus olmak üzere iki ay müd
detle uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 

Başkam 
İsmail Çataloğlu 

BAŞKAN — Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında kurulan Araştırma 
Komisyonumuzun görev süresi 19 . 5 . 1978 tarihinde 
sona ermiştir. Bu tarihten başlamak üzere Komisyona 
iki ay daha çalışma süresi verilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
asıl ve bir yedek üye seçimi. 

BAŞKAN — Şimdi Anayasa Mahkemesine bir 
asıl ve bir yedek üye seçimine geçeceğiz. Buraya geç
meden önce gelen zaptı Yüksek Heyete takdim ediyo
rum. 

«MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Biz kendi Hü
kümetimize sahip çıkıyoruz, siz kendi Hükümetinize, 
kendi Bakanınıza sahip çıkıyorsunuz. 

E, AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Tabii sahip çıka
rız ulan.» 

Zabıtlarda bu yazılı efendim. Bu Tüzüğümüzün 
151 ve 152 nci maddelerine... 
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E, AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Şahsa hitap edil
memiş Sayın Başkan, bir kasıt üzerine söylenmemiş, 
genel olarak ifade edilmiştir. 

BAŞKAN — Yani, geri alıyorsunuz, peki efendim, 
ben de ceza tertibine gitmiyorum. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — «Sevîyesfc» 
kelimesi o maddenin neresinde bulun ve onu lütfen 
okuyunj 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, rica ediyo
rum. 

Kutular kürsüye konulsun ve zarflar, oy pusulaları 
dağıtılsın. 

Adayları tekrar takdim ediyorum: 
Anayasa Mahkemesine asıl üyelik için müracaat 

edipte Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafından tes
pit edilen üç sayın müracaatçının ismini okuyorum: 

«Şahap Kitapçı 
Yokta Güngör Özden 
NaHıît Saçhoğlu» 
Yedek üyeliğe namzet gösterilenler: 
«Yılmaz Afieferidioğlu 
Mahmut Acar 
Sadt Çetiribaş» 
Tasnif Heyetini çekiyorum. 
Hikmet Salvaş ve Akıp Aksaç gönüllü. Nurhan 

Artemiz?.. Yok. Akın Özdemir?.. Yok. Hüseyin Öz-
türk?.. Yok. Sayın Hamdi Özer?.. Yok. Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu?. Burada. 

Şimdi oy kullanma işlesıine nereden başlanacağı
na dair ad çekiyorum : Sayın Recai Kocaman Art
vin. 

(Artvin Üyesi Sayın Recai Kocaman'dan başlana
rak oylar toplandı) 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
'BAŞKAN — Tasnif Komisyonu raporunu takdim 

ediyorum r 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir yedek 

üye için yapılan seçim sonucunda oylamaya 72 üye
nin katıldığı tespit edildiğinden oy ayırımı cihetine 
gidilmemiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Eskişehir Kırşehir 
Hikmet Savaş Akıp Aksaç 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üye 

için yapılan seçim sonucu oylamaya 72 üyenin katıl
dığı tespit edilmiş olduğundan oy ayırımı cihetine gi
dilmemiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Eskişehir Kırşehir 
Hikmet Savaş Akıp Aksaç 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

BAŞKAN — Müzakere nisabı olmadığı anlaşıldı
ğından 13 . 6 . 1978 Sah günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,10 

IV. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in Birinci Milli Birlik Komitesi üyelerine 
hüviyet cüzdanı verilip verilmediğine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanından sorusu ve Cumhuriyet Se
natosu Başkanı Sırrı Atalay'ın yazılı cevabı. (7/817) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Cumhuriyet Senatosu Başka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Tabii Üyesi 

Mehmet Özgüneş 
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Soru : 1 
27 Mayıs 1960 tarihinden 13 Kasım 1950 tarihi

ne kadar yasama yetkisini ve yürütme görevini Türk 
milleti adına kullanmış bulunan Birinci Milli Birlik 
Komitesi üyelerine, müracaatları halinde, Parlamen
to eski üyeleri hüviyet cüzdanı verilmekte midir? 

Soru : 2 
Verilmemekte ise, 
a) Bunun sebebi ve hukuki dayanağı nedir? 
b) Konuyu Ortak Başkanlık Divamna götürme

yi düşünüyor musunuz? 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7 . 6 a 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 13321-5998-7/817 

Sayın Mehmet Özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi. 
ilgi : 29 Ekim 1977 tarihli ve 7/817 esas numa

ralı yazılı soru önergeniz. 

Yazılı sorunuzun cevabı aşağıda sunulmuştur. 
Sorunuza konu hususun çözümü için, 8 . 11 . 1977 

tarihinde 5998 numaralı tezkere ile Millet Meclisi 
Sayın Başkanının düşünceleri sorulmuş, 20 . 3 . 1978 
tarihinde «1 sayılı geçici kanunla Türk milleti adına, 
27 Mayıs 1960 tarihinden 13 Kasım 1960 tarihine 
kadar, hâkimiyet hakkını kullanan ve yine 334 saydı 
Anayasamızın geçici 4 ncü maddesinin kapsamına 
giren Milli Birlik Komitesinde görev yapmış olanlar-

-..v—<.. 
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dan bugün Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi bulun
mayanların, Birinci Milli Birlik Komitesindeki diğer 
arkadaşlarının halen Cumhuriyet Senatosunda yasama 
görevi yapmakta oldukları dikkate alınarak, eski 
parlamento üyeleri gibi hüviyet cüzdanı alıp alama
yacaklarının Yüce Senatomuzca çözümlenebileceği 
kanaatinde olduğuma» biçiminde yanıt alınmıştır. 

Yapılan araştırma sonunda; 27 Mayıs 1960'dan 
13 Kasım 1960 tarihine kadar Türk milleti adına ya
sama yetkisini kullanan Milli Birlik Komitesi üyele
rine istekleri halinde TBMM eski üyelerine verilen 
kimlik cüzdanının düzenlenmesinin gerektiği sonucu
na varılmıştır. 

Ancak buradaki sorun bu kimliklerin hangi ma
kamca düzenleneceğidir. Anayasanın geçici 4 ncü 
maddesine göre hukuki varlıkları sona eren ve 27 
Mayıs 1960 ile 6 Ocak 1961 tarihleri arasım kapsa
yan dönem iki bölüme ayrılmakta; Birinci bölümü 
Milli Birlik Komitesi, İkinci bölümünü de Kurucu 
Meclis oluşturmaktadır. Kurucu Meclis üyelerine ve
rilen kimlik kartı Meclis Başkanlığınca düzenlene 
gelmiştir. Kurucu Meclis üyeleri gibi Milli Birlik Ko
mitesi üyelerinin sicil ve kayıtları da Meclis arşivin
de bulunduğundan, benzerleri gibi bunların kimlik
lerinin de aynı makamca verilmesinin gerektiği dü
şüncesindeyim. 

Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

..<.... »>»-« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

64 NCÜ BİRLEŞİM 

8 . 6 . 1978 Perşembe 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl 
ve bir yedek 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
la 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 Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcah'nm ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adama Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

5. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtım tarihi : 18 , 4 s 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi: (10/67) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku-* 
rulmuş şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır* 
ması isteyen önergesi. (10/70) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge-* 
si. (10/71) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele huı 
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

10. — Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy 
Kolektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1978) 

11. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma 
tarihi : 31 . 5 . 1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Manisa eski Üyesi Or
han Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12. 11 .1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 .1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 6, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 6 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 6 sayılı raporlar 
hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) S. Sa. 
yısı: 1574'e 5 nci ek) (Dağıtım tarihi : 22.2.1978) 

13. — Kırklareli eski Milletvekili M.Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı haftalık Karar cetvelin
deki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10 . 5 , 1972 tarih ve 17/1, 
20 , 6 , 1974 tarih ve 17, 3 , 3 , 1975 tarih ve 17, 
21 . 2 , 1977 tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 17, 17/1 sayılı ra
porlar hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S, Sayısı : 1575'e 5 ncd ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 



14. — Adalet Bakanı îsmail Müftüoğlu'nun (Eski 
Adalet Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 4257 saydı Ahmet Barındırır'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
ydı Kanunun 42 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 166 sayılı raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve 166 
sayılı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/294) 
(S. Sayısı: 670'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

15. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün (Eski 
İçişleri Bakam) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 saydı Kanunum 12 nci maddesi gereğince Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 165 saydı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 165 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/293) (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 

16. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 saydı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 saydı Melek îpkin'e ait Kara
cın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 151 saydı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının. 8.2.1978 tarih 
ve 151 saydı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/283) (S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 

17. — Milli Savunma Bakam Ferid Melen'in (Es
ki Milli Savunma Bakam) Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4254 sayılı Ramazan 
Kurt'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 t 2 . 1977 tarih ve 161 saydı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ta
rih ve 161 saydı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/289) (S. Sayısı: 676'ya 1 nci ek) (Dağıtım ta
rihi : 22 . 2 . 1978) 

18. — Milli Savunma Bakam Ferid Melen'in (Es
ki Müli Savunma Bakam) DÜekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 saydı 
Haftahk Karar Cetvelindeki 4268 saydı Ali Savaş'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
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sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 162 saydı rapora 
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 162 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/290) 
(S. Sayısı: 677'ye 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

19. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu İzmir eski Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale 
eski Milletvekili Zekiye Gülsen'in Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sa
ydı Haftalık Karar Cetvelindeki 129 saydı Burhan 
Göksel'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 155 - 156 - 157 sayılı rapor
ları ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 
155, 156, 157 sayılı raporlar hakkında tezkeresi. (Q 
Senatosu: 4/287) (S. Sayısı: 678'e 2 nci ek) (Dağıtım 
tarihi: 23.2.1978) 

20. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Milli 
Eğitim Bakam dışardan) Ddekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 6 . 1973 tarih ve 160 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Ok* 
yay'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Düekçe Karı 
ma Komisyonunun 21 . 2 , 1977 tarih ve 154 saydı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarilf 
ve 154 saydı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/286) (S. Sayısı : 679'a 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 
23 ... 2 , 1978) 

21. — İstanbul eski Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakam) İlhami Sancar'ın Düekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 saydı Haf
tahk Karar Cetvelindeki 23 saydı Yaşar Kaleli'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
ydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis-; 
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 153 sa
ydı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/285) 
(S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

22. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye 
Bakam dışardan) Düekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29 . 11 . 1972 tarih ve 135 saydı Haftahk 
Karar Cetvelindeki 16459 sayılı İshak Şafak'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 saydı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararm Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Düekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 ; 1977 tarih ve 52 saydı raporu ile 



Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 52 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/282) (S. 
Sayısı : 681'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Ordu eski Üyesi Selâ-
hattin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu GeneJ 
Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 158 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 
8 . 2 . 1978 tarih ve 158 sayılı rapor hakkında tez
keresi. (C. Senatosu : 4/288) (S. Sayısı : 682'ye 1 nci 
ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

24. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5872 sayılı İhsan Önesen'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 
tarih ve 7 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/160) (S, Sayısı : 360'a 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

25. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 ? 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 tarih ve 1 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 1 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

26. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 3, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 3, 21 . 2 . 1977 tarih ve 3 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 3 sayılı rapor hakkında tezkeresi, (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 , 1978) 

27. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 

kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanununun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko-. 
misyonunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 , 1978 tarih ve 29 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/164) 
(S. Sayısı : 365'e 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 . 3 . 1978) 

28. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanh'ya ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa-: 
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Korniş-* 
yonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları ile Ko-; 

misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 33 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi (C. Senatosu : 4/169) (S.; 
Sayılı : 377'ye 3 ncü ek( (Dağıtım tarihi : 14.3.1978) 

29. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Bakanı 
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 146 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 6 . 3 . 1975 tarih 
ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 34 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 34 sa
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/181) 
(S. Sayısı : 399'a 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 s 3 . 1978) 

30. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 .: 1969 tarih ve 64 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 tarih ve 
51 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/199) (S. Sayısı : 402'ye 3 ncü ek) (Dağıtım tari^ 
hi : 14 . 3 . 1978) 

31. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve-; 



lindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye ait 
kararırı tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 2 . 1977 tarih ve 163 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih 163 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/291) (S. 
Sayısı : 675'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 14 . 3 .1978) 

32. — izmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş Tü-
mer'e ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 sayılı 
raporu. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 775) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

33. — izmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bay-
ram'a aît Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 167 sayılı 
raporu. (C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

34. — Bursa Milletvekili Milli Savunma Bakam Ha
san Esat Işık'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1977 tarih ve 49 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 5795 sayılı Prof. Dr. Yusuf Ya-
zıcı'ya ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 173 sayılı 
raporu (C. Senatosu : 4/440) (S. Sayısı : 777)) (Da
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
Bakam Ziya Müezzinoğlu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Öz-
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 172 sayılı 
raporu (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778) (Da
ğıtım tarihi : 26 , 4 , 1978) 

36. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Ba
kanı) İsmail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 19 . 4 :. 1978 tarih ve 169 sayılı ra« 
poru. (C. Senatosu ; 4/336) (S. Sayısı : 779) (Dağı
tım tarihi : 27 . 4 . 1978) 

37. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet 
Gökşin'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 
31,6.3.1975 tarih ve 31, 21 . 2.1977 tarih ve 31 
sayılı raporları ve 3 . 5 . 1978 tarihli tezkeresi. (C. Se
natosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 11 .5.1978) 

38. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakam) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 152 sayılı raporu ve 3.5.1978 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/284) (S. Sayısı : 673'e 1 nci ek) (Da
ğıtım tarihi : 11 . 5 . 1978) 

39. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
mlunun 29 . 4 . 1975 tarih ve 6 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka? 
nunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 164 sayılı raporu ve 
3 . 5 .1978 tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/292) 
(S. Sayısı : 674'e 1 nci ek (Dağıtım tarihi : 11.5.1978) 

V 
ıKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - IKÎNCÎ GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

B - BÎRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 


