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I. — G E Ç E N T U T 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzla, Hküümetin üre
ticiden teslim aldığı pancar bedellerim ödememesi 
sebebiyle pancar müstahsilinin sıkıntılı durumu; 

Sivas Üyesi Tahsin Türkay, bir ço'k yurttaşımızın 
hayatına sebep olan 'tren kazaları; 

Konularımda gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

AP Grup Başlkanvekili Cahit Dalokay'ım, gün
demdeki seçimlerle ilgili maddelerin ertelenerek, milli 
eğitimlimiz üzerinde Genel Görüşme talep eden öner
genin birinci sıraya alınmasına ve müteakibe'.! Tür
kiye'nin dış iliş/kileri üzerindeki Genel Görüşmeye ge
çilmesine dair önergesi reddedildi. 

Anayasa Mahkemesnde açık bulunan bir asıl ve 
bir yedek üye seçiminin birinci turunda adaylar 
seçilebilmek için yeterli oyu sağlayamadılar. 

Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulunan üye
liklere yapılan seçim sonucunda, gösterilen adaylar 

seçildiler, 

BtRİNCİ O 

Açılma Saa 

BAŞKAN — Başkanvel 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhu l 

BAŞKAN — 25 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOl 

BAŞKAN — Koklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

III. — BAŞKANLIK (DİVANININ C 

BtRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Osman Saiihoğm 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhu başkanınca S. Ü.), Osman Nuri Canpolat (Konya), 

BAŞKAN — 25 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Koklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

'BAŞKAN — Sayım senatörler; 
Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK (DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Görev ile yurt dışına giden. Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'a, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mete Tanın vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/1588) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
var dkytuiyoruım ef endim: 

A N A K Ö Z E T İ 

Elazığ Üyesi Calhit Dalokay ve arkadaşlarının, 
başta eğitim enstitüleri olmak üzere milli eğrimimiz 
üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına dair önerge
leri reddedildi. 

Anayasa Mahkemesinde açıik bulunan bir asıl ve 
bir yedak üye seçiminin ikinci turunda adaylar seçi-
iöbilmek için yeterli oyu sağlayamadılar; üçüncü tur 
sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı 
anlaşıldığından; 

1 1 . 1 . 1979 Perşembe günü saat lS.OOı'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17.53'te son verildi. 

Başikan Divan Üyetsi 
Baş'kanveıkili Cumhurbaşkanınca S, Ü. 

Osman Salihoğlu Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile Cezayir Demokratik Halik Guimlhuriyet'i 

Başkamı Houari Boumediene'Jin cenaze törenine katıl
mak üzere; 28 . 12 . 1978 «aniıhinıde Cezayir'e giden 
Devlet Bakam ve Başbaikan Yatfdımıcısı Dr. Faruk 
Sükan'ım dönüşlüne kadar; Devlet Balkanı ve Başba
kan Yardımcılığınla, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamı 
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Dr. Mete Tan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Koruturk 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Antalya Üyesi Reşat Oğuz'un, TBMM Ki

taplık Karma Komisyonundan çekildiğine dair öner
gesi. (4/462) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum efen
dim, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kitaplık Komisyonu üyeliğinden, üzerimdeki ko

misyon üyeliğinin fazlalığı dolayısıyla çekiliyorum. 
Gereğini emirlerinize saygı ile arz ederim. 

Antalya 
Reşat Oğuz 

ıBAŞKAN — 'Bilgilerinize sunulur. 
3. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 

asıl ve bir yedek üye seçimi. 
ıBAŞKAN — Sayın senatörler; 
Gündemimize göre, Anayasa Mahkemesinde 

açık bulunan bir asıl ve bir yedek üye seçimini yapa
ğız, 

Tasnif Heyetini seçiyorum: 
Sayın Hüsamettin Çelebi?.. Divandadırlar 
Sayın Yiğit Köker?. Buradalar. 
Sayın Şerif Tüten?.. Yoklar. 
Sayın Ahmet Vefa Poyraz?. Yoklar. 
Sayın Solmaz Belül?. Buradalar. 
Sayın Osman Al'bayrak?. Buradalar. 
Sayın Yiğit Köker, Sayın Osman Al'bayrak, Sa

yın Solmaz Belül Tasnif Heyetine seçilmişlerdir. 
Lütfen yerlerini alsınlar efendim. 

Seçime hangi ilden ba.şiayacağı.rmzı tespit ediyo
rum.. Sayın Hüseyin Öztürk (Sivas), 

Lütfen oy pusula ve zarflan dağıtılsın efendim. 
Asıl ve yedek üye seçiminin tasnifini aynı Tasnif 

Heyeti yapacaktır efendim. (Sivas Üyesi Hüseyin Öz-
türk'ten başlanarak oylar toplandı) 

'BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı •efendim? 

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

Yok, Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın üyeler; 

Divanımızda şöyle bir hava teesüs etti; Yüksek He-
y&ti'nizlin tasvibine arz edeceğim: 

Yedek üye seçimiyle asıl üye seçiminin' tasnifi 
işini aynı tasnif heyeöine verdik. Tabii bu uzun za

man alır. Arzu ederseniz bir yeni tasnif heyeti seçe
lim ve yeddk üye seçimi tasnifini bu heyete verelim. 
(«Yeni bir tasnif heyeti seçelim» sesleri.) 

Pöki efendim, yedek üye seçiminin tasnifi için 
yeni bir tasnif heyeti seçeceğiz. 

Sayın Hüseyin Öztürk?. Burada. 
Sayın Şerif Tüten?.. Buraida. 
Sayın Abdullah Emre İleri?.. Burada. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl ve 

bir yedek üye seçimi tutanakları gelmiştir, okutuyo
rum: 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üye 

için yapılan seçime (152) üye katılmış ve neticede ili
şik listede adları yazılı üyeler hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Yiğit Köker Solmaz Belül 

Üye 
Osman AFoayrak 

Şahap Kitapçı (5) 
Yekta Güngör Özden (97) 
Şemsettin İyiol — 
Boş zarf (4) 
Boş oy (34) 
İptal edilen oy (12) 

BAŞKAN — 97 oy almak suretiyle Sayın Yekta 
Güngör Özden Anayasa Mahkemesinin asıl üyeliğine 
Anayasanın emrettiği oyu almak suretiyle seçilmiş
tir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

Anayasa Mahkemesi yedek üye seçimi tutanağını 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir yedek 

üye için yapılan seçime (152) üye katılmış ve netice
de ilişik listede adları yazılı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Hüseyin Öztürk Şerif Tüten 
Üye 

Abdullah Emre İleri 
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Yılmaz Aliefendioğlu 
Mahmut Acar 
Sacit Çetintaş 
Boş oy 
İptal edilen oy 

(101) 

(38) 
(13 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Aliefendioğlu 101 oy 
almak suretiyle Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine 
seçilmiştir. Hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

Sayın senatörler; 
Böylece gündemimizin 1 nci maddesini bitirmiş 

oluyoruz. 

ÎV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Cahit Da- , 
lokay ve arkadaşlarının, Türkiye'nin Dış İlişkileri üze
rinde bir Genel Görüşme açılmasına dair önergele
ri. (8/9) 

BAŞKAN — Genel Görüşme önergesinin müza
keresine geçiyoruz. 

İçtüzüğümüzün 129 ncu maddesi gereğince bu 
önergede imzası olan saym üyelerden hangisi konuşa
caksa, ilk sözü ona verme hususu emredilmektedir. 

Söz isteyen?... 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — AP Grup Sözcüsü 

olarak istiyorum. 
BAŞKAN — AP Grubu adına söz istiyorsunuz. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Şimdi, o zaman zaten söz isteyen

ler burada sıraya konmuştur. Sayın Kârnran İnan'la 
Saym Selâhattin Özgür bize verdikleri önergeyle yer 
değiştirmişlerdir. Birinci sırayı Sayın Kârnran İnan 
almıştır. 

AP Grubu adına buyurun Sayın İnan. (AP sıra
larından alkışlar) 

Hükümet?... (AP sıralarından «Yok» sesleri) 
Sayın Hükümet yoktur; ama bu husus Genel Gö

rüşmeye mani değildir. Genel Görüşme devam eder 
efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Zaten Hükümet yok. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Hayır, 
var efendim. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Hani nerede? 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın Baş

kan, şu anda Dışişleri Bakanı ve Başbakan Milletler
arası bir görüşmede, bir toplantıdadırlar; ama Hükü
meti temsilen bir Bakanımızdan rica ettim, müzake
relerde bulunacaklar, geliyorlar. Ben bundan evvel 
de Sayın İnan'la bu konuda görüştüm, zabıtları tet
kik edip bilahara Sayın Dışişleri Bakanı ve Sayın Baş
bakan gelip izahat verecekler efendim. 

BAŞKAN — Olabilir efendim. Tabii bu Genel Gö
rüşmenin yapılmasına mani bir hal değildir. 

Evet Sayın İnan buyurunuz efendim. 

AP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bitlis) 
— Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Başta Kıbrıs milli davamız olmak üzere, dış poli

tika üzerinde Genel Görüşme açılması önergemiz 18 
Aralık 1978 tarihinde Yüksek Başkanlığa sunulmuş
tur. 21 Aralık 1978 Perşembe günü, Yüksek Heyeti
niz önergemizi görüşerek Genel Görüşme açılması ta
lebini ittifakla kabul etmiştir. İttifak oyunu veren bü
tün sayın senatörlere, Grubumuz adına teşekkürleri
mizi sunmak isteriz. 

Sayın senatörler; 
Yalnız, Genel Görüşme açılması talebiyle verdiği

miz önergenin görüşüldüğü 21 Aralık günü, önerge 
aleyhinde konuşan Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsünün stili ve biraz sonra değineceğim bir cüm
lesi bizi son derece üzmüştür. Biz bu müzakereleri bu 
stil içerisinde yürütmek karar ve niyetinde değiliz de
ğerli arkadaşlarım. Fikirleri şahsileşdrerek şahıslara 
hücum etmek ve burada Türkiye'nin en hayati milli 
meselelerinin görüşülme atmosferini bir çekişme ve 
didişme atmosferine çevirmek, yapıcı bir yaklaştın 
değildir. Üzülerek arz edeyim ki, sayın sözcünün bu 
stilidir ki, Türkiye'de bu siyasi gerginliği yaratmak
ta, devam ettirmekte ve Türkiye'nin bugünkü ortamı
nın sebepleri arasında sayılmak gerekir. 

Yine sayın sözcünün bir cümlesi, öyle sanıyor, 
ümit ve temenni ediyorum ki, bizzat kendilerinin fi
kirlerini aşmıştır; o da, Türkiye Cumhuriyeti Devle
tinin dışarıdaki büyükelçilerine reva gördükleri bir 
cümle... Burada tekrar etmek istemiyorum. Zannede
rim kendileri de üzülmüştür ve söz aldıklarında bunu 
tavzih buyuracaklardır ve hatta öyle ümit ve temen
ni ediyoruz ki, bizzat ya Sayın Dışişleri Bakanımız 
veya mümkünse Sayın Başbakanımız, Devletin büyük
elçilerini bu ağır töhmetin altından kurtaracaklardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Büyükelçiler, devleti temsil ederler; hükümetleri 

değil. Hükümetlerinin politikasını tatbik ederler, doğ
rudur; ama Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eder-
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ler ve Devleti temsil eden aynı sayın büyükelçiler üze
rine gölge düşürmemek; Devletin mümessili ve icra 
organı olan Hükümet ve onun çoğunluk partisi olan 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün gölge düşür
memesi gerekir. Bu üzüntümüzü de belirtiriz ve ken
dilerinden bunu tavzih buyurmalarını ve bizzat Hü
kümetin bir açıklama yapmasını istemek de hakkı
mızdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
21 Aralık tarihinden bu yana da Türkiye'de bütün 

milleti büyük bir üzüntüye gark eden, elem verici 
olaylar cereyan etmiştir. Bu olayların iç yönü üzerin
de durmayacağım; ancak bu olayların dışarıya taş
ması, Türk Milleti ve Devletinin görüntüsü üzerine 
son derece elim gölgeler düşürmüştür. 

Batı basınına baktığınız zaman, maalesef, Türki
ye hakkında geniş kapsamlı ve son derece üzücü ya
zılar yer almıştır. 8 Ocak 1979 tarihli News Week 
Dergisinin bu olaylarla ilgili yazısını okuduğunuz za
man, elem duymamak mümkün değildir. 

5 Ocak tarihli Figaro Gazetesinde çok ağır tas
virler, yazılar bulunmaktadır; Le Monde'de bulun
maktadır ve Le Monde Gazetesinin 28 Aralık 1978 
tarhili nüshasında bu olaylar anlatılırken, meşhur ka
rikatürist Konk'un kaleminden Nasrettin Hocanın ar
kadan hançerlenmiş ve sırtından oluk gibi kan akan 
bir karikatürü Türk Milletinin dışarıdaki imajı ve gö
rüntüsü olarak yansıtılmıştır. 

Türkiye'nin milletlerarası problemlerinin bulun
duğu ve bütün Helen Irkının hasım olarak Türkiye'ye 
karşı mobilize edildiği bir dönemde, kendi içimizden 
verdiğimiz ve büyük bir ihmalin, affedilmez tarihi bir 
ihmalin neticesi olan bu olaylar ve görüntü, Türkiye'yi 
uzun seneler işgal edecektir ve tarihte 'Türkiye hak
kında yürütülmüş bulunan son derece insafsız hü
cumlar, kayıtlar ve ithamlara bir yenisinin, yeni eller
le sürülmesi imkânı açılmış olacaktır ve şimdiden de 
başlatılmıştır. Maalesef dış basının bir kısmı mese
leyi dini yönünden almakta ve Türkiye'deki bir nevi 
(Onların ibarelerini tekrar etmek bakımından söyle
miyorum) dini azınlığa karşı zulüm ve katliam şek
linde tefsir edilmektedir ki, bu son derece ıstırap ve
rici bir hadisedir ve eğer Avrupa Konseyinde Türkiye 
ile ilgili rumların iddialarının savunması meselesiyle 
bu gelişmeler yan yana konulursa, Türkiye bakımın
dan ne derece üzücü, sıkıntılı bir manzaranın meyda
na geldiği görülür. Bunu hep beraber göğüsleyece
ğiz, Türkiye'yi ağır ithamlardan hep beraber savuna
cağız; ama içerideki bu büyük hadisenin mesullerini 
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de hep beraber aramamız ve bulmamız lâzımdır de
ğerli arkadaşlarım. 

Sayın senatörler; 
Yine, bu Genel Görüşmenin hiç olmazsa en geçin

den bu ayın dördünde açılabileceği düşüncesiyle ha
zırlıklarımız yapılmıştı. Arada olaylar gelişti ve 
olaylar her 24 saatte bir gelişmektedir. 

Değerli senatörler; 
Bu Genel Görüşme ihtiyacı nereden geldi? Bu Ge

nel Görüşme ihtiyacı, Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin, Parlamentosunu bir tarafa iterek, Türkiye'nin 
milli meselesini ve dış politikasını yürütmeye devam 
ve ısrar etmesinden doğmuştur. 

12 ayı aşkın bir icra döneminde dış politika ko
nusunda bu kürsüye Sayın Başbakan yalnız bir defa 
gelmişlerdir; 23 Mart 1978 günü. Ondan sonra ve 
önce ne kendileri ve ne de bir gündem dışı konuşma
ya cevap mahiyetindeki kısa müdahalesinden başka, 
Sayın Dışişleri Bakanımız bu kürsüye gelip izahat ver
memişlerdir; buna mukabil, gerek Sayın Başbakanın 
ve gerek Sayın Hükümet üyelerinin dünya gezileri... 

Değerli arkadaşlarım; 
Gönül ister ki, bu gidilen başkentlerden hiç ol

mazsa birkaç tanesinin sayısı kadar, Hükümetin ve 
meşru bir kudretin güç kaynağı olan Parlamento zi
yaret edilmiş olsun. Bunun yapılmamış olmasını an
lamak ve kabul etmek imkânsızdır. 

Sırf hafızanızı tazelemek bakımından arz ede
yim:. 

Sayın Başbakanımız, bu 12 ayı aşkın icra dönem
lerinde 10 Martta meşhur, bilinen Montreux Zirve
si, ondan sonra 13 Nisanda Yugoslavya ziyareti (ki, 
bununla ilgili temasları sırası gelince izah edeceğiz), 
Mayısta Sofya ziyaretleri, 10 Mayısta Batı Alman
ya - Bonn, 15 Mayısta Londra'ya, 16 Mayısta Viya-
na'ya geçtiler. 24 Mayısta Brüksel'e - Belçika'ya, 29 
Mayısta Washington'a, 2 Haziranda Nevvyork'da 
Birleşmiş Milletlere, 22 Haziranda Moskova'ya, 12 
Kasımda Romanya'ya, 3 Aralık 1978'de Irak'a gitti
ler ve nihayet bilindiği gibi, 12 Aralıktan başlayarak 
22 Aralık 1978 tarihine kadar devam eden Kuzey se
yahat ve ziyaretleri; Norveç, İsveç, Finlandiya ve ara
da Kopenhag havameydanı ve Brüksel - Week-end... 

Bütün bunlar hakkında, orada cereyan eden bü
tün görüşmeler hakkında bu kürsülere gelip de Par
lamentoya, Senatoya ve bu kürsülerden Türk kamu
oyuna en ufak bir izahat verilmiş değildir, değerli ar
kadaşlarım ve bunu yadırgamamak mümkün değil
dir. Bu, aslında bir bakıma demokrasinin inkârıdır. 

78'— 
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Oysa, bizzat Sayın Başbakan gerek 1974 Koalisyon 
kısa dönemlerinde ve gerek bu kere, Hükümeti kur
duklarında, müteaddit beyanlarında «Dış politikanın 
demokratize edilmesini» tekrar etmişlerdir. Hatta, bu 
kere kurulan Hükümetin Programında; «Dış politi
ka milli meselelerine kamuoyunun, toplumun ilgi ve 
katkısını artırmak maksadıyla gerekli faaliyetlerin 
gösterileceği» beyan edilmiştir. Oysa, değil kamuoyu
nun ilgi ve katkısına Hükümet, Senatonun ve Parla
mentonun ilgi ve katkısına iltifat buyurmamışlardır. 

Bir Hükümet kendi güç kaynağına dönmezse ve 
o kaynağını tazelemezse, o hükümetin dış politikası
nın güçlü olması mümkün değildir, sayın senatörler. 

Daha 1957 yılında Kissinger, Viyana Kongresiyle 
ilgili bir araştırmasında, «A. Word Restored» kita
bında, «Bir hükümetin en güç işi, dış politikasına ye
terli kamuoyu desteğini bulmasıdır» demiştir. Bu kai
de her yerde, her zaman geçerlidir değerli arkadaşla
rım. Oysa, bizdeki Hükümetin bugünkü tatbikatı, 
19 ncu yüzyılda görüldüğü gibi, parlamentoyu ve top
lumu, tümüyle emrivakiler karşısında bırakmak; ben 
yaparım ve ben sonra kabul ettiririm... Bu demokrasi 
değildir, değerli arkadaşlarım. Evvela fikirler bura
larda oluşturulur, destek sağlanır ve bu alınan destek 
ve güçle, dışarıda güçlü bir dış politika güdülür. Ada
let Partisi milli meselelerde; Hükümet kim olursa ol
sun, daima milli meselelerde birlik ve beraberliği yü
rütmüş, kabul etmiş vatansever bir partidir. Bunun 
en güzel örneğini 1974 Kıbrıs Harekatı sırasında ver
dik, ve Hükümeti, hiçbir fark gözetmeden, sonuna ka
dar dış milli politikada birlik ve beraberlik prensibi 
çerçevesinde destekledik. Bu güzel prensibimiz de yı
kıldı değerli arkadaşlarım. 

Bugün hâlâ dünyanın birçok memleketlerinde, 
Amerika Birleşik Devletlerinde, İngiltere'de «Bipar-
tizan» denilen, partiler üstü milli dış politika prensi
bi, bu Hükümetin gelmesinden bu yana Türkiye'de 
sarsılmış ve yıkılmıştır. Bu aslında sadece hasımları
mızın sevindiği ve memnun olduğu bir gelişme, bir 
hadisedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu 12 ayı aşkın dönem dış görünüşü itibariyle 

Türkiye bakımından fevkalade faal bir dönem olmuş
tur; gerek dış ekonomik ilişkiler bakımından ve ge
rek dış temaslar ve politikanın yürütülmesi bakımın
dan. Bunların içerisinde ambargo meselesi, Amerika 
Birleşik Devletleriyle olan ilişkilerimiz, bunların içe
risinde Kıbrıs milli davamız, bunların içerisinde Yu
nanistan'la olan diğer ihtilaf sahalarımız, bunların 
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içerisinde Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilgili bir 
alay mesele yan yana konulmuştur; ama bugüne dek 
bu meselelere «Hükümet nereden başlamış, nereye 
gelmiştir, bugüne dek bu meselelerden hangisinde ne 
gibi netice alınmıştır, bugüne dek bu meselelerde 
Hükümet, bu Devleti ve milleti nereye götürmek is
temektedir» hususunda ne Parlamentonun, ne kamu
oyunun sarih bir fikri yoktur ve şurada temin ve iddia 
ederim ki, Hükümetin çoğunluk partisi olan Cum
huriyet Halk Partisi içerisinde dahi bu görüş yoktur. 
Eğer var ise o zaman Hükümet Parlamentodan başka 
bir organı benimsiyor ve sadece kendi grubunu par
lamento olarak telâkki ediyor ve onlara izahat veri
yor; Parlamento bir kenarda kalsın diye son derece 
antidemokratik bir manzara çıkıyor. Daha bugün 
Sayın Başbakan, «Türkiye'nin desteklenmesinin, dün
yada demokrasinin güçlenmesi anlamına geleceğini...» 
ifade ediyorlar; dünyaya hitap ederken. Demokrasi
nin güçlenmesi evvelâ burada olur. Dışarıya yönelik 
beyanlarla demokrasi güçlenmez; bu kürsülerden de
mokrasi güçlenir. Sizlere gelerek, Senatoya gelerek, 
Millet Meclisine gelerek, Parlamentoya gelerek ve 
kendi güç kaynağına dönerek meseleleri izah etmek, 
kendi desteklerini sağlamak, ikna etmekten sonra de
mokrasi güçlenir. Yoksa, «Ben yaptım, kabul ettiri
rim ve demokrasi güçlenir»... Kimse bunu kabul et
miyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir şeyden de artık vazgeçmek lâzımdır. Bugün 

Türkiye'de olup bitenleri ve demokrasinin nasıl oy
nandığını, demokrasi bilen bütün insanlar ve millet
ler ve dünya basını bizden daha iyi takip etmekte ve 
bilmektedir; gayet samimiyetle bu oyunu oynamak 
lâzımdır. 

Değerli senatörler; 
Kıbrıs milli davasını bizim yönümüzden ve Türk 

Milleti yönünden en önemlisi olduğu için, bu genel 
görüşmenin bir numaralı meselesi olarak başa alma
yı tercih ediyorum ve bunu bir vazife olarak da gö
rüyoruz. Zira bugünlerde yine en aktüel bir mesele
dir. Bugünlerde Kıbrıs'ta toplulukl arar ası görüşmele
rin başlatılması bakımından, cereyan eden temaslar 
yönünden aktüeldir ve halen Hükümetin meşgul bu
lunduğu Warren Chrittopher'inda yine hiç şüphesiz 
görüşmekte bulunduğu başta gelen konulardan biri
dir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kıbrıs milli davasının tarihçesi, 1974'den sonraki 

gelişmeler; bunların hepsine dönmek mümkün değil-



C. Senatosu B : 25 11 , 1 . 1979 O : 1 

dir. Çoğu bilinmektedir ve bugünkü müzakerelerin 
çerçevesini de belki aşar; ama son; çok önemli geliş
meler mevcuttur. Bu önemli gelişmelerin başlangıcı, 
Sayın Başbakanın 29 Mayısta Amerika Birleşik Dev
letlerini ziyaret etmeleri ve aynı tarihlerde orada bu
lunan Kıbrıs Türk Federe Devleti Sayın Başkanı Rauf 
Denktaş'ın orada iken Amerikan Kongresine hitaben, 
basın ve kamuoyu yoluyla yaptıkları beyanlardan baş
lamak istiyorum. 

Bu beyanlar New York'ta yapılmış ve bu beyan
lar Türk kamuoyuna ve düyaya nasıl intikal etmiş
tir; biliyor musunuz sayın senatörler?.. 

Bu beyanlar, Amerika Birleşik Devletleri Dışişle
ri Halkla İlişkiler Bakan Yardımcısı Sayın Töm Res-
ton'un, 24 Mayıs 1978'de yaptığı bir basın konferan
sı yoluyla intikal etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir parlamento ve bir kamuoyu, milli-bir mesele

sini, bir yabancı devletin başkentinden ve devlet ada
mının basın konferansından öğrenirse, bunu demok
rasi olarak kabul etmek ve bu milli meselelerin ger
çekten toplumun desteği ve bilgisiyle yürütüldüğünü 
kabul etmek imkânsızdır, üzücüdür ve inanıyorum ki, 
eğer böyle bir hadise başka bir hükümet şekli ile ce
reyan etmiş olsaydı, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu infialle buna itiraz ederdi ve kendilerini hak
lı bulurduk. Cereyan da etmezdi böyle bir hadise. 

işin yine aynı derecede acıklı bir yönü, Sayın 
Denktaş tarafından yapılan ve Amerikan Dışişlerine 
intikal ettirilen bu tekliflerin, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetince de benimsendiğinin, Türkiye'nin Was-
hington'daki Sayın Büyükelçisi tarafından State De-
partment'a bildirildiğini yine beyan eden Sayın Tom 
Reston'dır. Basın konferansı metni şuradadır. Bura
da tırnak içinde gerek Sayın Denktaş'ın beyanlarım 
ve gerekse Sayın Büyükelçinin destek mektubunu ve
riyor. Beyanlarda neler var?.. 

Değerli arkadaşlanm; 
Beyanlarda Kıbrıs bakımından üç önemli taviz 

noktası var : 
Birincisi; toplumlararası görüşmelerin başlama

sıyla aynı zamanda M araş bölgesine 30 - 35 bin 
Rum'un gelip yerleşebileceğinin kabulü prensibi var. 
O tarihe kadar böyle bir taviz verileceğini buradan 
bu kürsülerden veya Türk kamuoyundan duyan, öğ
renen bilen var mıydı?.. 

İkincisi; Türk tarafının ciddi toprak tavizleri, dü
zeltmeleri, «Significant geographicaî re-adjusîment» 
önemli coğrafi düzeltmeler; yani Rum'lar lehine ya-

— 80 

pılacak düzeltmeler ve ondan sonra önemli miktarda 
Rum göçmenin gelip yerleşmesi... Bunların her biri
si diğerinden önemli tavizlerdir. Bu tavizlere giriş
mek yolunda bulunan bir Hükümetin, öncelikle ge
lip de bu kürsülerden ve ondan sonra Türk kamuo
yundan destek sağlaması lazımdır. 

Sayın senatörler; 
Bir tezi açıklığa kavuşturmak lazımdır. Hükümet 

hiçbir zaman diyemez ki, efendim, bu tavizleri ileri 
süren Kıbrıs Türk Federe Devletidir. (Kendi beyanı 
ve desteği olmasına rağmen) ve Federe Devlet bu 
iradesinde serbesttir... 

Değerli arkadaşlarım; 
Kıbrıs Devleti iradesi sınırlı doğmuş bir devlettir. 

Burada Hükümetin yanılgıya düşmemesi lazımdır. 
Kıbrıs Devleti, bir şelf determination neticesi; yani 
bir milletin kendi iradesini kullanarak doğmuş bir 
devlet değildir. Kıbrıs, bir hükümet kurulması yo
luyla iki ayrı milletten oluşan toplumların, üçüncü 
devletlerin, yani İngiltere, Yunanistan ve Türk Hü
kümetlerinin ortak iradeleri ve toplumların iştirakiy
le şelf government sistemiyle kurulmuş bir idaredir. 

Bir misal : Bugün eğer Türk Toplumu ve Federe 
Devleti, «Efendim bütün haklarımızdan vazgeçtik. 
Biz şu tavizleri vermekten başka birleşme kararı ala
cağız.» diyebilir mi?.. Diyemez, mümkün değildir. 
Bu, anlaşmalara aykırıdır. Çünkü, Türkiye Cumhuri
yeti Devleti, teminatçı sıfatıyla Kıbrıs Devletinin iki 
toplumluk hüviyetiyle birlikte, bağımsızlık ve toprak 
bütünlüğünü garanti altına almış ve bu hüküm dola
ylıyladır ki, Hükümet 20 Temmuz 1974 tarihinde 
buraya müdahalede bulunmuştur değerli arkadaşla
rım. Bunlar, Türk Parlamentosunun 1967 yılında 
alınmış müdahale kararıyla yürütülmüş olaylardır. 

Peki, Türk Parlamentosu ve Türk Milletinin bil
gisi olmadan, Kıbrıs Devletinin varlığını korumak ve 
Türk Toplumunun varlığını korumak için Barış Ha-
rektına girişmişiz ve orada şehitler vermişiz. Ondan 
sonra, bunun için bulunacak olan formül ve yapı
lacak tavizler hakkında, bu harekâtı yapan Parla
mentolara ve millete bilgi verilmeden yürütülecek. 
Yok böyle bir şey. Böyle demokrasi düşünmek müm
kün değildir değerli arkadaşlarım. O derece değildir 
ki, bizzat Saym Başbakanın 1977'de yaptıkları beyan
lara uygun düşmemektedir değerli arkadaşlanm. 

Sayın Başbakanın 24 Temmuz 1977 tarihinde çı
kan Milliyet Gazetesinde şu cümlesi vardır. «Hiç 
bir zaman Maraş'ı Rumlara bırakmayı düşünmedik» 
Bu cümle kendilerinindir. Bu cümle, bunu okuyan 
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insanlar parlamento bakımından bir teminattır. 30 -
35 bin Rum'un geri gelebileceği bu cümleden inhiraf
tır. Bunun sebeplerini hükümet gelip Parlamentoya 
izah etmez, kabul ettirmez, desteğini almazsa yarın 
Parlamentonun bilgisi dışında varılacak olan anlaş
malar bu Parlamentodan geçmezse ne olacaktır dün
ya önündeki durumumuz?.. Ne olacaktır?.. Dahası 
var. 

Sayın Başbakanın, 21 Temmuz 1977 tarihli (Sırf 
kendi ifadelerini tekrar ve hatta işlememek bakı
mından, zapta geçsin diye okuyorum) şu ifadeleri 
var : 

«Magosa'nın, Maraş bölgesindeki turistik tesisle
rin işletmeye açılmaması yüzünden, dünyaya bu 
bölgenin ödün olarak saklandığı izlenimini uyandır
dığını» belirtmiştir. Devam ediyorlar «Bu bölgedeki 
tesislerin açılması için çalışmaların yapıldığını, ilk 
aşamada bir otelcilik okulu kurulması için çalışma
lara başlandığını»1 beyan buyurduktan sonra, devam 
ediyorlar, «1974'te Cumhuriyet Halk Partisi hükü
metteyken . biz Maraş yöresini açmak üzere bütün ha
zırlıkları yapmakta idik. Biz hükümetten ayrıldıktan 
2,5 yıl geçti, bu bölgedeki tesisler açılmadı. Dün
yada, Türklerin burayı ödün olarak armağan gibi 
vitrinde sakladıkları izlenimi uyandı. Oysa, asla böy
le bir niyetimiz yoktu» diye beyan ediyor. 

Yine aynı beyan paralelinde olacak ki, Sayın 
Denktaş'ın Milliyet Gazetesi 27 Temmuz 1977 gün
lü nüshasında şu ifadeleri var : «Maraş, Federe 
Devletin kopmaz bir parçasıdır.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu beyanlarla, bugün yapılmış olan beyanları ve 

VValdheim'in Kıbrıs'ta başlatmak üzere bulunduğu 
görüşmelere esas teşkil eden bu büyük tavizi yan ya
na koymak mümkün müdür?.. Değildir değerli ar
kadaşlarım ve bu bizi derin şekilde düşündürmekte 
hatta endişeye sevketmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletlerde, Ameri

kan Kongresinde birbirinden kopmaz önemli geliş
meler vardır. Gelişmelerin birincisi, kasım ayında 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ve 27 Kasımda 
onun devamı olarak Güvenlik Konseyinde çıkarılmış 
kararlardır. 

Sayın senatörler; 
Burada önemli bir nokta var. Kasım ayında Bir

leşmiş Milletler Genel Kurulundan çıkan karar, ki 
karar 22 çekinser, 110 kabul, 4 retle çıkmışltır. 4 ret
ten biri Türkiye'dir, diğer 3'ü Suudi Arabistan, İran 

ve Pakistan'dır. Kararın birinci paragrafında atıfta 
bulunduğu, ana Birleşmiş Milletler Genel Kurul ka
rarı, 1 Kasım 1974'te alınmış 3212 sayılı Karardır. 
O kararda ne deniliyordu?.. Sırf hafızaları yenilemek 
bakımından, 1974 tarihli kararın 2 nci maddesinde, 
Kıbrıs'taki bütün yabancı kuvvetlerin çekileceği, 5 nci 
maddesinde ise, bütün göçmenlerin geri döneceği ifa
de edilmekteydi. 

Bu ne demektir?... Bu, Kıbrıs'ta 20 Temmuz 
1974'ten önceki durumun geri gelmesi, yani Kıbrıs' 
in Rumlara tekrar iadesi demektir. O kadar nasıl çık
mıştı?... 1 Kasım 1974'te müstafi Cumhuriyet Halk 
Partisi - Milli Selâmet Partisi Hükümetlerinin bulun
duğu bir dönemde ve müstafi hükümetin bir döne
minde 116 ittifak oyu ile, yani Türkiye'nin de oyu 
ile çıkmıştı. Bu kere Kasım ayında çıkan karar, ona 
atıfta bulunuyor ve aynıdır. 

Şimdi şu sual çıkıyor: O gün buna evet diyen 
Cumhuriyet Halk Partisi müstafi Hükümeti de, her
halde böyle tavizkâr bir karara, Milli Selâmet Par
tisi kanadının kendilerini teşvik ettiği iddia edilemez; 
bu konudaki şikâyetleri bilinmektedir, bütün yıllar 
boyu, hatta başka hükümetlere yönelik ithamları. Bi
naenaleyh, kararın metninde ve muhtevasında, arka
sında Cumhuriyet Halk Partisi yatar. Bu kere Kasım 
1978'de aynı Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir ka
rara «Hayır» diyor. Şimdi o gün niye «Evet» dedi, 
bugün niye «Hayır» diyor?... Nedir aradaki fark?... 
O gün mü kusurluydu, bugün mü kusurluydu?... Kay
nağı nedir?... O gün kusurlu ise, mesuliyet kaynağı ne
dir, kimden hesap sorulacaktır, bugün kusurluysa 
kimden hesap sorulacaktır?... Bunu ortaya koymak 
lazımdır, değerli arkadaşlarım ve inanın bu mesele
nin başından beri; hatta Adalet Partisinin milli me-
selelerdeki hassasiyetinin bir işareti olmak üzere arz 
edeyim: 

1974 tarihinde 29 Ağustosta Hükümetin bu milli 
meseleyi savunma yolunda verdiği görevi bir AP'li 
olarak kabul ettim ve takip ettiğimiz andan beri 
milletlerarası forumlarda Kıbrıs milli davamızın sa
vunulmasında karşılaştığımız en büyük güçlük kay
nağı 1 Kasım 1974 tarihli ve 3 212 sayılı ittifakla 
alınmış karardır. Herkesin dediği şu: «Türkiye olarak 
bu kararı kabul ettiniz, bu kararı tatbik edin» şeklin
dedir ve buna verilecek cevap çok güçtür. Buna iş
tirak etmiyorduk; doğrudur ve bu kararı alanın da 
kim olduğunu hiçbir zaman düşünmeden «Türkiye 
milli menfaatlerine ters düşmektedir bu karar» diye 
karşısına çıkrnışızdır; ama şimdi o karar ortada ve 
bütün kararların mesnedini teşkil etmektedir. 
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1974'te Güvenlik Konseyinin 365 numaralık kara
rına mesnet teşkil etmiştir ve 1978 yılı 27 Kasımda 
alınan 440 sayılı Kararda yine aynı mesnet bulun
maktadır; ama bu kez alınan her iki kararda bir adım 
daha ileri gidilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, nedir o adımlar?... O adım
lar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan kara
rın son maddesinde, (Dokuzuncu maddedir) Kıbrıs 
meselesinin 34 ncü Genel Kurul gündemine otoma-
tikman alınacağı karardır. Bu talep vaki olmadan 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun meseleye el 
koyması demektir. Güvenlik Konseyinin aldığı karar
daki yenilik, ciddi mahiyette bir yeniliktir. Nedir 
o?... O yenilik, beşinci maddede «Kıbrıs'la ilgili Birleş
miş Milletler ve Güvenlik Konseyinin 1974 tarihli 
365 sayılı kararının en geç 30 Mayıs 1979 tarihine 
kadar uygulanması», yani Türk birliklerinin bu tari
he kadar Ada'dan çekilmesi ve eğer bunlar gerçekleş
mezse, en geç Haziran 1979'da Güvenlik Konseyinin 
resen meseleyi yeniden ele alması ve müzakere et
mesidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu, çok vahim yönleri bulunan bir karardır; 
Birinci yönü; Kıbrıs meselesi hukuki çerçevesin

den, yani 1960 tarihli Anayasasıyla ki, Anayasayı 
zaten Makarios idaresi ortadan kaldırmıştır; fakat 
ona esas teşkil eden Garanti Anlaşması çerçevesinden 
çıkarılmakta, bir milletlerarası foruma, Birleşmiş Mil
letler çerçevesi içerisine sokulmaktadır. Bu milletler
arası hukuka aykırıdır. 

Aynı duruma benzer bir durum, bir başka devle
tin statüsü, Avusturya'dır. Avusturya bildiğiniz gibi 
bir Traite d'Etat bir devlet anlaşmasıyla doğmuştur. 
Avusturya bugün, Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
tam üye olmak istemektedir; ama bu anlaşma, taraf
sızlığı mecburi kıldığı ve Avrupa Ekonomik Toplu
luğunun siyasi karakteri bulunduğu cihetle katılama-
maktadır. Bugün Avusturya gidip de Birleşmiş Mil
letlere müracaatla bu Traite d'Etat ortadan kaldıra
bilir ve Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye ol
ması yolundaki engellerin kaldırılmasını talep edebi
lir mi, isteyebilir mi?... Hayır. Avrupa Ekonomik Top
luluğuyla bağ kurmak istediği andan itibaren, bu dev
letin doğuşuna esas teşkil eden Traite'nin tarafların
dan biri olan Sovyetler Birliği «Hayır» demiştir. «Gi
demezsiniz, bu sizin nötralite statünüzü bozar» de
miştir. Hatta Avusturya muayyen bir seviyenin üze
rinde silahlanma serbestisini kazanmak yolunda Bir
leşmiş Milletlerden karar çıkartabilir mi?... Hayır; 

I ama Kıbrıs'ta olmuştur bu değerli arkadaşlarım ve 
Birleşmiş Milletler Kıbrıs'a el koymuş durumdadır. 
Bu aslında mesnetsiz, sebepsiz midir, bunun arkasın
da kimse yok mudur?... Vardır, değerli arkadaşlarım 
ve asıl acı noktaya geleceğim: 

Bu aslında 14 Ağustos 1978 tarihinde Amerikan 
Kongresi Konferans Komitesinin, Kongrenin her iki 
kanadı tarafından ambargonun sözde kaldırılması yo
lunda alınmış olan kararları birleştirici mahiyetteki 
ve sonunda kabul edilen kararındaki metindir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çok acı meseleler var. Hükümet işbaşına gel

dikten hemen sonra, «Kıbrıs meselesi ile ambargo-
I nun ayrı ayrı şeyler olduğunu»! tekrar ve tekrar be

yan etti ve o derece beyanlar tekrarlandı ki, Mart 
1978'de «Amerikan Hükümetinin Türk Hükümetine 
Kıbrıs meselesiyle ambargoyu ayrı gördüğü yolunda 
tebliğde bulunduğu» dahi Ankara'da beyan ve ba
sında neşretti değerli arkadaşlarım. Hükümet, «Am
bargo nerede olursa olsun, biz Kıbrıs yolundaki ge
lişmelere, çalışmalara, barışa hazırız.» dedi. 

Ne oldu?.. Amerikan Kongresi kararı ortada ol
duğu gibi değerli arkadaşlarım, bizzat Sayın Kara-
manlis bir beyanıyla «Kıbrıs, Ege sorunu ve ambar
go birbiriyle bağlantılıdır.»! dedi. Burada da kalsa 
yine iyi. Burada kalmadı ve Amerika Birleşik Dev
letleri Kongresinden çıkan 1961 tarihli Askeri Yar
dım Kanununun 620/C faslında 5 sayfadan ibaret 
bir meti konuldu. 

Nedir bu metin?.. Bu metin, Amerika Birleşik 
Devletlerinin Kıbrıs meselesine doğrudan doğruya 
müdahil bulunduğunu, meselenin nasıl halledilmesi
ni istediğini gösteren ve icabında bu meselenin ken
di düşünceleri istikametinde hallini temin yolunda 
Amerikan Devletinin nüfuzunun kullanılmasını iste
yen bir karardır. 

Şimdi, bir bu kararı (Birazdan bazı paragrafları
na geleceğim) düşünün, bir «Kıbrıs'la ambargo ayrı 
şeylerdir.» diyen Ankara Hükümetinin tutumunu dü
şünün ve daha acısı, hatırlayacaksınız Sayın Başba
kan Montrö buluşması için dışarıda iken, 9 Mart 
1978 tarihinde Amerikan Senatosu Tahsisler Altko-
mitesinde Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, Kıbrıs ve 
ambargo ile ilgili bir suale verdiği cevapta, «Ameri
kan Hükümetinin bu yoldaki tutumu, Doğu Akde-
nizdeki gelişmelere göre tespit edilecektir.» diye ifa
dede bulundu. Bu ifadeler üzerine, Sayın Başbaka
nın 12 Martta Bern'de, İsviçre'nin Başkentindeki bir 
işçi toplantısındaki beyanları: «Gölge etmesinler 

I başka ihsan istemez.»! şeklindeki ifade. 
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Şimdi, bu ifadeleri yan yana koyalım ve ondan 
sonra Amerikan Kongresinden çıkmış bulunan, Kıb
rıs ile ilgili ve sözde ambargonun kaldırılmasıyla il
gili metne dönelim. Bu metni okumak istiyorum de
ğerli senatörler. Şu bakımdan okumak istiyorum: 
Cumhuriyet Senatosu zabıtlarına geçsin diye ve bu
nu bütün samimiyetimle ifade ediyorum, şu anda 
hiç bir partili gibi değil, sadece bu vatan üzerinde 
doğmuş büyümüş bir inhanın hassasiyeti içerisinde 
söylüyorum; Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan 
beri daha böyle ağır bir metinle karşı karşıya kal
mamıştır ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduğudan be
ri böyle bir teslimiyet içerisine girmemiştir. Bu «Tes
limiyet» lafını istemeyerek kullanıyorum; ama 21 
Aralık 1978'de bu kürsüden konuşan Sayın Cumhu
riyet Halk Partisi Sözcüsü, «Kendilerinden önceki 
iktidarların teslimiyet içinde bulundukları» şeklinde 
5 - 6 defa vura vura kullandılar ve «Kendilerinin 
dünyaya nasıl meydan okuduklarını»' böyle beyan 
ederek geldiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu, teslimiyetten öteyedir; bu, siyasi kapitülas

yondur. Bunu hiç bir devlet kabul edemez ve gayet 
samimi söylüyorum, bir Amerikan diplomatıyla ge
çenlerde karşılaştığımda dedim ki, «Eğer ben şu ve
ya bu şekilde mesuliyet mevkiinde olsaydım iki şe
yi yüzünüze geri çarpardım : Birincisi, Kongrenizden 
aldığınız, sözde ambargo kararıyla ilgili kanun met
ninize geçen bu fasıl. İkincisi, yeniden ortaya attığı
nız, Kıbrıs'la ilgili 12 maddelik Amerikan Planı. 

Sizin bu işte yeriniz yoktur.» 
Şimdi bakınız teslimiyet nasılmış ve meseleler ay

rıymış : 
Bölüm 16/A - 1961 tarihli Dış Yardım Yasası

nın (Bu Amerikan Kanunundan okuyorum). 620 X 
numaralı bölümü, (Ki, bu bölüm Türkiye'ye ambar
go uygulanmasını öngören bölümdür). «Başkanın 
Türkiye ile tam askeri işbirliğinin yeniden başlama
sının, Kuzey Atlantik ittifakı Teşkilatının yararına 
olduğu ve Türk Hükümetinin Kıbrıs sorununun hak
ça ve barışçı çözümü, (Bu» Hakça ve barışçıyı ta
yin edecek kim?.. Amerika) göçmenlerin yakın bir 
tarihte evlerine ve mallarına barış içinde dönmeleri, 
Kıbrıs sorununun çözümlenmesi çerçevesinde Türk 
askeri birliklerinin Kıbrıs'tan geri çekilmesinin deva
mı ve hakça müzakere ile varılacak bir çözümü amaç
layan toplumlararası görüşmelerin, ciddi bir şekilde 
yakın bir tarihte yeniden başlaması için iyi niyetle 
hareket ettiğini saptaması, yani Türkiye'nin iyi ni-
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yetinin takdiri nereye ait Amerika Birleşik Devlet
leri Beyaz Saray benim iyi niyetim mi tayin ve tes
pit edecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu metin önünde şu kanaate vardım ve bunu za

bıtlar için, aslında bugünkü mesele için söylüyorum 
desem samimiyetsiz davranmış olurum, çünkü 106 
vatandaşının öldürülmesine karşı duyarlılık nispeti 
çok düşük olan bizlerin, bu metin karşısında fazla 
duyarlı olmadığımız anlaşılıyor ki bu metin çıktı. 
Bu metin çerçevesinde müzakereleri kabul etmek üze
re halen Warren Christopher Başbakanlıkta müza
kere yürütüyor ve Hükümet sıraları bomboş bulu
nuyor. (AP sıralarından «Bravo»! sesleri ve alkış
lar). 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (izmir Milletvekili) — Hükümet burada. 

AP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Sayın Bakanım teşekkür ederim, yani bu
nun turizm ile ilgili tarafları çok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Hükümet 
deyince ne anlıyorsunuz?. Siz konuşuyorsunuz diye 
bütün Hükümeti buraya mı toplayalım beyefendi?. 

AP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Hayır öyle bir iddiamız yok. Yabancı... 

MEHMET ALt ARIKAN (Mardin) — Demirel 
beş senede bir defa geldi buraya. 

BAŞKAN — Sayın inan siz devam ediniz. 
AP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Devam

la) — Sayın Bakanım sizi ihmal etmiş olmayayım, 
özür dilerim. 

TURtZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (izmir Milletvekili) — Sayın Ecevit Hükü
meti müşterek sorumluluk içinde bulunuyor. Bununla 
turizmin alâkası yok, sizden Sadır olması çok ayıp. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA KÂM
RAN İNAN (Devamla) — Bölüm 620/C. Değeri! 
senatörler; zabıtlar için arz ediyorum. Belki 50 sene 
sonra, belki 100 sene sonra bu topraklar üzerinde 
bu zabıtları okuyup da isyan derecesinde duyarlılık 
gösterecek nesiller gelir de bu isyanı okur; ama bizlim 
için verecekleri hükümü sizin 'düşüncelerinize terk 
ediyorum, 

Birleşik Amerika'nın Doğu Akdeniz ile ilgili si
yaseti, aynı laflar 9 Mart 1978 tarihinde Cyrus Vance' 
nin Tahsisler Alt Komitesine edipte bu 'kadar pat
lamaya yol açan laflardır. 

«A. Kongre Kıbrıs sorununa hakça ve kalıcı bir 
çözüm bulunmasının Amerika Birleşik Devletlerinin 
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dış siyasetinin belli başlı bir amacı olduğunu ve ol- | 
maya devam edeceğim beyan eder.» Yani Amerika 
Birleşik Devletleri, şimdi dördüncü garantör devlet 
oldu. Üç tanesi anlaşmadan doğma, birisi fiiliyattan 
kendi kanunundan ve Ankara Hükümetinin 175 mil
yon dolarlık yardımı almak hevesinden, ki bu me
tinler olmadan biz o parayı alıyorduk. Değerli arka
daşlarım, biz o parayı alıyorduk ve bu metnin hiçbiri
si de çıkmıyordu. 

Kongre, bundan başka Amerika Birleşik Devletle
rinin bu yasanın 620 X numaralı bölümü ile ilgili 
herhangi bir girişimin, Amerika Birleşik Devletleri
nin Kıbrıs anlaşmazlığına hakça bir çözüm yüküm
lülüğünde herhangi bir azalma anlamına gelmeye
ceğini, yani ambargonun icabında kaldırılması Ame
rika Birleştik Devletlerinin burada bir çözüm bulma
sı mükellefiyeti ve vazifesinde bir sınırlama koyma
yacaktır; fakat bu girişimin Kıbrıs'ta bir çözüm sağ
lanmasına ve Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasın
daki ilişkiler ve bu müzakerelerle Birleşik Amerika 
arasındaki ilişkilerde genel bir gelişme sağlanacağı I 
ümidiyle bu girişime yetki verildiğini beyan eder. Hep
sini okumak çok vaktinizi alacak; fakat önemli mad
delerine devam edeceğim. 

Madde 2. — Kıbrıs'ta hakça bir çözümün, Türk 
Askeri Kuvvetlerinin Kıbrıs'tan çekilmesini içermesi 
gerektiği. 

«3. Toplumlar arası görüşmeler için 1977 Şuba
tında Lefkoşe'de kabul edilen ilkelerin ve Kıbrıs ile 
Birleşmiş Milletler kararlarının Kıbrıs'ta hakça bir 
çözümün müzakeresi için sağlam bir temel oluştur
dukları; Birleşik Amerika'nın Kıbrıs, Yunanistan ve 
Türkiye'ye ilişkin politikası Doğu Akdeniz bölge
sinde kalıcı, yapıcı ve barışçı bir ortamın oluşturul
masına yönelik ve dolayısıyla aşağıdaki ilkelere uy
gun olacaktır.» diyor ve ilkeleri teker teker sayıyor, 
yani bir çerçeve koyuyor değerli arkadaşlarım. 

Şimdi çerçeve nerede beliriyor? Çerçeve, Güven
lik Konseyi kararında beliriyor. Çerçeve, Amerikan 
Planı diye ortaya atılan 12 maddelik bir planda beli- j 
riyor. Çerçeve, o planın bazı kelimelerini değiştirmek ı 
suretiyle bugün Kıbrıs'ta müzakere ortamı olarak or
taya atılan Waldheim, çünkü Amerikan Planına, Bir
leşmiş Milletler şapkasını giydirirseniz daha rahat 
her iki tarafın önüne korsunuz sofrayı ve Ankara, ne 
bunlara, ne Waldheim planına, ne Amerikan planı
na, ne Birleşmiş Milletler kararına tepki göstermediği 
gibi, Hükümetin beyanı; «Olumlu yönleri vardır, mü
zakere esası olarak alırız.» diye buyurmuşlar. j 
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Nasıl alınır, Amerika'nın bu işteki yeri ne, rolü 
ne değerli arkadaşlarım?.. Niye yani; nesi var bu iş
te? Bunu kabul etmek lazım değerli arkadaşlarım; 
fakat asıl bunu sırf Hükümete yardımcı olmak ve dik
katlerini çekmek bakımından arz ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Amerikan planı, giydirilmiş Waldheim şapkası, 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı. Ne
dir o?.. 30 Mayıs 1979'a kadar çözüm yoksa, Ha
ziran 1979'da görüşme. Hangi çerçevede görüşme?.. 
Genel Kurulun kararının 8 nci maddesi, yani karar
ların infazını sağlamak amacıyla zecri tedbirlere, ya
ni Birleşmiş Milletler şartının 7 nci faslında öngörü
len tedbirlerin Türkiye'ye ki, bugün kısmen bunlar 
Rodezya ve Güney Afrika'ya genel ambargo şeklin
de uygulanmaktadır, bunların uygulanması. 

Şimdi Amerika'nın tuttuğu politika : 
Tuttuğu politika şu; bugün de hiç şüphem yoktur 

Başbakanlıkta o görüşülüyordur. Tuttuğu politika, ara
da 30 Mayıs 1979'a kadar ya bu plan çerçevesinde ve 
Rumları memnun edecek bir çözüme gidersiniz ve
ya ben Güvenlik Konseyinin zecri tedbirlere başvurul
ması kararına karşı vetomu kullanmayacağım. Bina
enaleyh, Amerikan vetosunun bir nevi mahkûmu olu
yorsunuz. Hem Amerikan planı, hem Waldheim pla
nı, üniter devlet planıdır. Federasyon sistemi tama
men reddedilmekte, fonksiyonel federasyona ve 20 
Temmuz 1974'ten önceki duruma ve 1960 Anayasa
sında Makarios'un o zaman düzeltilmesi lazımdır şek
linde şikâyet edipte, Sayın înönü Hükümeti tarafın
dan reddedilen beyanların bu kere ortaya konulma
sıdır. Peki, bunlara uyacaksınız, bütün haklarınızı ge
ri vereceksiniz, vermezseniz Birleşmiş Milletler Güven
lik Konseyi, size karşı şu zecri tedbirleri alacaktır ve 
kusura bakmayın ben vetomu kullanamayacağım. 

Değerli arkadaşlarım; bütün bunlara niye girdik 
bu girdaba. Sözde ambargonun kaldırılması fedakâr
lığı ve bir başarı olarak mı? Burada bu kürsüye gelip-
te hangi sayın partiye mensup olursa olsun, kim olur
sa olsun, Amerika Birleşik Devletlerinin Kanununda 
yer almış bulunan bu metnin Türkiye'nin milli men
faatine, onuruna, bağımsızlığına ve haysiyetine uy
gun düştüğünü söylerse, değerli arkadaşlarım bütün 
sözlerimi geri alırım, hepsini bir anda geri alırız ve 
bir devletin bağımsızlığına müdahale yolunda bundan 
daha ilerisi görülmemiştir. 

Müdahaleler yok mudur dünyada? Vardır. Diplo
matik tazyikler yok mudur? Vardır. Diplomatik bas
kılar her zaman yapılmıştır, yapılacaktır; maalesef 
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bu; tabiat kanunu halinde güçlünün kendi kanununu 
kabul ettirmesi; ama açık kanun metinlerine bu şekilde 
sokulmak suretiyle bir nevi insanların onuru, millet
lerin onurunun üzerine yürümek, tarihte emsali gö
rülmemiş bir hadisedir değerli arkadaşlarım ve inanın 
bunu kabul edebilecek bir hükümet bana gösteremez
siniz;. (AP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün mesele, bu kıskaçtan Türkiye'nin çıkması

dır değerli arkadaşlarım ve Türkiye'yi bu kıskaç için
de bulundurmaya hiç birimizin hakkı yoktur. Eğer 
Hükümet bu konuda yardım istiyorsa her türlü deste
ği vermeye hazırız. 

Ne oldu, ambargo sözde kaldırıldı diye?.. Türki
ye bundan önce almakta olduğu 175 milyon dolardan 
bir santim daha fazla almadı. 50 milyon dolar ilave 
bundan önceki dönemde bizim zamanımızda da tek
lif edilip hibe Olarak, Kıbrıs'ta gelişme şartına bağ
landığı için Hükümetlerin devamlı olarak reddettik
leri bir yardımdır, devamlı olarak reddettikleri bir 
yardımdır. Dahası ne oldu?.. Bizim 175 milyon do
lar yardım aldığımız zaman, Yunanistan 140 milyon 
dolar alıyordu, Yunanistan'ı ve Rum lobisini bu ka
rar metninin çıkmasına razı etmek için dahi ona ya
pılan yardımın da 175 milyon dolara çıkarılması ve 
ilave olarak iki destroyer verilmesi kararı çıkmıştır. 
9 milyonluk Yunanistan, 45 milyonluk Türkiye. 169 
bin kişilik ordusuyla NATO'ya katkısı, 500 bin kişi
lik ordusuyla katkısı. Bu başarı mıdır?.. Bu ambargo
nun kaldırılması mıdır değerli arkadaşlarım?.. Bura
da insafla davranmak lazımdır ve her mağlubiyeti 
başarı olarak göstermek, inanın toplumları bir nokta
ya kadar belki her şeyi kabul eder denilebilir; ama 
bir noktadan sonra, sadece insanların kendisini kan-
dirmasmdan ibaret olur. Walter Lippmann'ın bir sö
zü var, diyor ki «Genellikle hükümetler topluma ha
kikati olduğu gibi söylemek lüksünden kaçınırlar.» 
Yalnız, bizdeki lüks çok fazla oldu değerli arkadaş-
larınij 

Sayın senatörler; 
Kıbrıs meselesinin bu yönlerine ilaveten bir başka 

bizi düşündüren ve endişeye sevk eden yönü var. 
O da, Kıbrıs Türk Federe Devleti içindeki gelişmeler. 
îsüikrar kaybolmaya başlamıştır değerli arkadaşlarım 
ve bu İstikrar kaybım Sayın Başbakanın ifade buyur
dukları gibi kısa dönemde hükümetlerin değişmesini, 
demokrasinin gelişmesi şeklinde görmefk çök yanhş 
olur değerli arkadaşlarım. 

Bakınız, 29 Mayıs 1978'de Sayın îpekçi'nin Kipri
yano 'ile yaptığı bir mülakatta, Kipriyano'nun şu ifa

deleri var : Kipriyano Tüfk toplumunda bazı kay
naşmalar belirdiğine bakarak, bunu Denktaş'ın lider
liğinin bemmsenrnediği, Türk himayesinin istenmediği 
şeklinde yorumluyor; Kipriyano, Denktaş'ı devre dışı 
bırakmak istiyor. 

Şimdi, bu beyanı Kıbrıs'taki, Türk kesimindeki 
gelişmeleri ve günlük büyük bir siyasi gazetemizin bir 
süre önce attığı bir manşet ki, o manşeti burada na
kil bakımından ifade ediyorum, «Denktaş, devre dışı 
bırakılmak isteniyor» şeklinde bir manşet. Bunları 
yanyana koyduğunuz zaman değerli arkadaşlarım de
rin bir mana çıkıyor. Bunun ötesinde de manalar var. 
Orada iki seneden beri oturan Sayın Refik Erduran'ın 
Milliyet Gazetesinde yazmaya başladığı üçüncü sa
yısı çıkan bir seri yazı var ve meselenin bu yönünün 
ciddiyetine, vahametine işaret ediyor değerli arka
daşlarım. 

Binaenaleyh, Kıbrıs meselesine bütün yönü ile 
hâkim olmak lâzımdır. Bütün yönü ile hâkim olmadı
ğınız takdirde, kontrolden kaçmak ve Türkiye'nin ya 
onurunu kırıcı şekilde ve Rumları sonuna kadar tat
min edecek olan bazı neticelerin çıkması durumu hâ
sıl olacaktır veya Türkiye'nin Devlet ve millet olarak 
beklemediği ve istemediği gelişmelere gitmesi duru
mu hâsıl olacaktır. Bu mesele hassas ve ciddidir de
ğerli arkadaşlarım. 

Bu meselelerin Bakanlar Kurulunda sık sık görü
şülmesi lazımdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyi ve Genel Kurulundan kararlar çıktığı gün, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin toplanıp da, Hükümet 
olarak buna tepkisini ilan ve beyan etmeleri lazım
dı değerli arkadaşlanm. Meseleler dünya kamuoyun
da bu şekilde savunulur ve meselelerin üstesinden bu 
şekilde gelinir değerii arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kıbrıs meselesinden başka bizim çok önemli di

ğer meselelerimiz de bulunmaktadır ve bu meseleler 
hakkında da tam bir karışık durum; bir kavram ka
rışıklığı değil, bir formül karışıklığı, bir politika ka
rışıklığı ortada bulunmaktadır. O derece bulunmak
tadır ki, zaman zaman insan acaba Hükümetin pusu
lasını kaybetmiş, çölde yön arayan bir durumda mı 
olduğu ve serapla mı istikamet tayin ettiği şeklinde 
son derece üzücü bir manzara karşısında kalmakta
dır ve yine samimiyetle söyleyeyim değerli arkadaş
larım, Adalet Partisi olarak bundan biz sevinç duy
muyoruz. Hükümetin sırf bazı noktalarda zayıf ol
ması, sarsılması neticesinde, Hükümet yıpranıyor di
ye netice çıkarmak isteyen ve sevinenlerden değiliz. 
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Aksine, bu hareketler uğruna milli menfaatlerimiz ne- I 
reye gidiyor endişesini duyuyor ve bu müzakereyi de ' 
bu maksatla açtık; acaba henüz çok geç kalmadan 
bazı noktalarda toplu bir consensus bulabilir miyiz ve 
bazı noktalarda toplu yardımcı olabilir miyiz?.. 

Eğer hükümetler her şeyi yalnız ben ve en iyisini 
ben biliyorum derlerse, Parlamentoya ne lüzum var, 
muhalefete ne lüzum var?.. Yok eğer fikirlere saygı 
gösteriliyorsa, danışma diye bir mekanizma vardır. 
Parlamentolara gelip meseleleri açmak, komisyonla
rı toplamak, hükümeti toplamak meselesi vardır; 
ama arz ettiğim gibi 19 ncu yüzyıl zihniyeti ile ben 
yaptım oldu, emrivaki ve ondan sonra milleti peşin
den götürmek. Değerli arkadaşlayım, bunlar demok
raside geçerli değildir. Hatta değil demokraside, bu
gün otoriter rejimlerde dahi toplumun hiç olmazsa 
büyük bir çoğunluğunun benimsemediği ve destek
lemediği politikaları yürütmeniz artık imkânsız hale 
gelmiştir değerli arkadaşlarım. 

Ben bilmediğim, en ufak bilgim ve nosyonum ol
mayan bu gelişmelerde, Hükümet ne görüştü?.. 28 - 30 
Mart 1978'de Warren Chfistopher gene Ankara'ya 
gelmişti, ne görüşüldü?.. Bugün gene görüşülüyor. Ne
dir?.. Paris'te kıta sahanlığı konusunda görüşmeler 
oldu. NATO Konseyi sırasında Sayın Dışişleri Baka
nı, Yunan Dışişleri Bakanı Sayın Rallis'le iki mem
leketi ilgilendiren konuşmalar yaptı. Nedir bunlar?.. 

NATO Genel Sekreteri Luns 15 Kasımda Türki
ye'ye geldi, ne görüşüldü?.. Bu konularda bir şey du
yanınız oldu mu, bu kürsülere bu meseleler getiril
di mi?.. 

Eğer, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi değerli sena
törleri bizden fazla bir şey biliyorlarsa, kendileri 
gündem dışı konuşsunlar; lütfetsinler, Hükümet yok
ken kendilerinden öğrenelim; ama herhalde öğrene
lim değerli arkadaşlarım. Öğrenelim ki, yapıcı katkı
mız bulunsun, yapıcı desteğimiz bulunsun ve milli 
meselelerde Hükümeti güç durumlardan çıkarmak ge
rekiyorsa, bu vazifemizi yerine getirelim değerli ar
kadaşlar. 

Türkiye'nin meseleleri, bugün dar omuzlu ve dar 
tabanlı hükümetlerle aşılamayacak kadar büyümüş
tür değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu ziyaretler arasında Sayın Noel'in ziyaretleri 

var Ankara'ya. Ne görüşüldü?.. Sayın Başbakanın > 
25 Mayıs 1978'de AET Komisyonunu ziyaret ettik
leri zaman sunulduğu ifade edilen ve bilahara 9 Ekim 
1978'de Brüksel'de müzakerelere esas teşkil eden AET 

il s sözlü ilişkilerin canlandırılması yolunda neler gö
türüldü?.. «Canlandırılacak» dendi, o şekilde hamle 
yapıldı. Ne yapıldı sonra?.. 5 yıl için buzdolabına ko
nuldu, donduruldu. Sonra ne yapıldı değerli arkadaş
larım?.. Sonra Türkiye'nin Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının dış finansman ihtiyacı olan kredi şek
lindeki 15 milyar, dış yatırım şeklindeki 1 milyar 800 
milyon dolarlık yardımlardan 8 milyarını AET'ye 
«Siz vereceksiniz» dedik ve bu alanda o derece ileri 
rüyalara kendimizi kaptırdık fci, AET zirvesinin 3 - 4 
Aralık 1978'de Brüksel'de yaptığı toplantıya Roy Jen-
kins'ın, (Komisyon Başkanının) bir doküman sundu
ğu ve Türkiye'ye yardım kararının çıkarılacağı haber
leri Ankara'da yeniden bir başarı, bir zafer olarak 
sunuldu. Keşke zafer olsaydı, inanın sevinecektik ve 
bugün bu sözleri burada söylemek durumunda bu-
lunmasaydık, bizim memnuniyetimiz sizinkinden faz
la olurdu. Çünkü, Türkiye'nin başarısı olarak bunu 
alırdık değerli arkadaşlarım. Ne oldu?.. Ortada hiçbir 
şey yok. 

Türkiye'nin AET politikası nereye gidiyor, ne ol
maktadır değerli arkadaşlarım?... Bunu biz defaatle 
söyledik. Sayın Başbakanda bizzat bunu tekrar et
mişlerdir. Hatta şöyle bir formülleriyle tekrar et
mişlerdir : «Türkiye'nin Varşova Patkı dışında da 
tehlikeleri belirmiştir.» Bunun birinci kısmını mem
nuniyetle kaydediyoruz. Çünkü, «Kuzey komşumuz
dan tehlike kalmamıştır» sözünden sonra, Varşova 
Paktının tehlike olduğu bir defa tespit buyruluyor. 
Türkiye'nin dışındaki tehlikeleri yine pek çoktur; ama 
en önemlisi bugün Yunanistan'dır. 

Yunanistan ne yapıyor?.. Yunanistan süratle her 
fedakârlık pahasına ve bütün politik vasıtalarını kul
lanarak AET'ye tam üyelik için çalıştı değerli ar
kadaşlarım ve ne yaptı?.. Maalesef başarılı oldu Ki
min gözleri önünde?.. Türkiye'nin gözleri önünde 
başarılı oldu. 

Şimdi bakınız değerli arkadaşlarjm : 
7 Haziran 1978 tarihli bir sayın gazetenin başma

kalesinde şöyle bir paragraf vardı : (İfadeyi aynen 
kullanıyorum, yoksa kendim «Sayın» ilâve ederim.) 
«Ecevitin inandırıcı ve etkileyici temasları, NATO ile 
birlikte Avnıpa'mn ve özellikle AET'nin de Türki
ye'yi Yunamstan'a karşı desteklemelerini sağlamış 
tır. AET ülkeleri Yuanistan'a Türkiye ile sorunlarım 
halletmeden Ortak Pazara giremeyeceğini açık açık 
bildirmiştir. «21 Aralık 1978 tarihinde bizim burda 
genel görüşme açılması kararını alma müzakereleri
ni yürüttüğümüz (Ki, hatırlarsınız, o gün beyan etmiş-
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'tim geçen ayın 20'sinde başlamış, bugün bitirilmek 
itediir.) görüşmelerde Yunanistan'ın tam üyeliği kararı 
çıkmıştır değerli arkadaşlarım. Ankara'dan ses?.. Yok:. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin önümüzdeki 15 - 20 • 50 yıllık tarihi 

bakımından bundan daha önemli bir karar olamaz ve 
gönül isterdi M, bu kararın çıkmasını önlemek yolun
da Hükümet bütün çabasını 'kullansın. 

Nedir Yunanistan'ın aradığı değerli arkadaşlarım?.. 
Yunanistan, gizlemiyor, açık açık söylüyor. İşaret 
'ettim, geçen gün arz ettim; bizzat Sayın Karaman;1.1:srm 
Time Dergisi nün 12 Haziran 1978 tarihli nüshasında 
şu ifadeleri bulunirnaikta'dır : 

«Bir kere AET'ye girdikten sonra Türkiye ile ih
tilâflarımızın hallinde partönerlerimizin, müttefikle
rimizin desteğine güveniyoruz» diyor. 

21 Aralık 1978'de kararın çıktığı gün, Dışişleri 
Bakanı Sayın Rallis diyor k; «Yunanlıların AET ve 
Avrupa Birliğine tam üye olarak girmeleri yalnız eko
nomik bir hadise değil, çok önemli bir siyasi hadise
dir.» 

Neden siyasidir? Türkiye'ye karşı siyasidir. Amaç 
nedir? Bugünkü Dokuzlar Avrupası 270 milyon, ya
rın İspanya ve Portekiz'in de katılmasıyla Onikiler 
Avrupa'sı Yunanistan ile beraber 315 milyon; dünya
nın belki o zaman Amerikan milli gelirini de geçecek 
en büyük ekonomik gücü, dünyanın teknoloji bakı
mından Amerika ile neredeyse baş başa gücü ve ya
rınki bir askeri gücü Yunanistan'ın arkasında olacak. 
Kime karşı? Türkiye'ye karşı. 

Değerli arkadaşlarım; 
AET içerisinde müşterek politikanın tespiti çalış

maları senelerden beri yürütülmektedir ve bu müşte
rek politikanın tespiti esasları arasında Kıbrıs politi
kasının tespiti de bulunmaktadır. Yarın Yunanistan'ın 
iştirakiyle bu bulunacaktır, Türkiye dışarıda. Daha ne 
istiyor Yunanistan?... 

Değerli arkadaşlar; 
Yunanistan, Avrupa Ekonomik Topluluğunu tü

müyle Ege'de, Kıbrıs'ta angaje etmek istiyor. 3042 
Ege adasına AET bayrağını dikmek istiyor, kıta sa
hanlığına AET bayrağını dikmek istiyor, hava saha
sına AET bayrağını dikmek istiyor ve Türkiye'nin 
haklarını savunma yolundaki girişimlerinde, kirpi te
orisine dayanarak; Yunanistan'a parmağınızı dokun
durduğunuz zaman Danimarka'lı ayağa- kalkacak, 
Fransız bıaşinı kaldıracak ve Türkiye böyle bir geliş
meye bigâne kalıyor. 

Sırf düşünme esasını teşkil etmek üzere arz ediyo
rum; bir an için eğer, 18 Şubat 1952'de Yunanistan 
tek başına NATO'ya girseydi ve Türkiye NATO'ya 
girmemiş olsaydı, alınmamış olsaydı; bütün aradaki 
gelişmeler ve özellikle Türk - Yunan ihtilafı ve Kıb
rıs'taki hadiseler nasıl tecelli ederdi? Bunun tahayyü
lü dahi insana dehşet verecek bir hadisedir değerli ar
kadaşlarım. 

NATO içinde bulunmamıza rağmen, silahlanma 
yansında Yunanistan'a karşı haklarımızı yeterince ko
ruyamıyoruz. Bu fasla geleceğim. Dışında kalsaydık 
ne yapacaktık değerli arkadaşlarım? (CHP sıraların
dan «Keşke» sesleri.) 

Siz «keşke» dersiniz; ama 1920'den önce doğma
dınız galiba. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yunanistan'ın bir diğer amacı da, Türkiye'nin tam 

üyeliğini önlemek. Roma Anlaşmasında veto hak
kı vardır ve «efendim, Yunanistan siyasi teminat ver
di. AET memleketleri bunu kabul etmeyeceklerdir.» 
Bunlar hükümsüzdür. Roma Anlaşması değişmediği 
müddetçe ve Yunanistan ile yapılacak bu tam üyelik 
anlaşmasının tasdiki sırasında özel hüküm bulunma
dığı müddetçe Türkiye'nin, zamanı geldiğinde ve o 
zamanki Türk hükümetleri; inşallah şimdikiler gibi 
mütereddit olmaz da kesin kararını alır, müracaatta 
bulunursa, Yunanistan veto eder değerli arkadaşla
rım ve Türkiye bu âlemin dışında kalır; ama kalma
sını isteyenler olabilir. Eğer istiyorlarsa, buradan 
açıkça söylesinler; Hükümet programlarında söylesin
ler, sandık başlarına gittiklerinde söylesinler, güven
oyu aldıklarında söylesinler, millet bilsin bunu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Merak etme 
söyleyeceğiz şimdi. 

AP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Bunu açıkça millet bilsin değerli arkadaş
larım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bilsin, me
rak etmeyin söyleyeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, yerinizden hatibe 
hitap etmeyin, rica ederim, 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, soruyor ama... Biraz sonra söyleyeceğiz. 

BAŞKAN — Beyefendi, size sormuyor, Hükümete 
soruyor. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Grup 
Başkanı olmuş kendini hükümet zannediyor. 

AP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Devam
la) —̂  Değerli arkadaşlarım; 

— 87 — 
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Bunu, Adalet Partisinin bu vatana olan bağlılığı 
ve vatanseverliğinin icabını ve bir vazifesini yerine 
getirmek ve zabıtlara geçirmek üzere arz ediyorum. 

Yunanistan'ın Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam 
üyeliği karşısında bigâne kalacak olan bir Türkiye, 
tarihinin en büyük hatasını ve gafletini göstermiş ola
caktır ve 15 sene, 20 sene, 30 sene sonraki nesiller 
bunu kanlarıyla ödeyebilirler ve hiç bir zaman bizi 
affetmeyeceklerdir değerli arkadaşlarım. Yani, has
mınızda eğer hâlâ hüsniniyet arıyorsanız ve dünyayı 
bucak bucak dolaşıp da bütün dünyayı Türkiye aley
hine moblize eden insanları ve açıkça Merhum İnönü' 
ye, Lozan'da dahi beyanda bulunan Venizelos, «Biz 
genişleme kararındayız, biz geleceğiz Anadolu'ya» di
yen, daha son zamanlarda Karamanlis'in hususi ka
lem müdürlüğünü yapan Profesör, bizzat Sayın Gü
neş'le görüşmesinde ifade etmiştir; «İstanbul'a müşte
rek bayraklarımız dikilmediği sürece, iki memleket 
arasındaki ihtilaflar halledilmeyecektir.» diyen söz
ler eğer bizi uyarmaya kâfi gelmiyorsa ki, geleceğin
den şüphem var. Çünkü, Kahramanmaraş'ta çıkarı
lan gözler gözümüzü açmadı değerli arkadaşlarım. 
Binaenaleyh, Yunanlının benim gözümü nasıl açaca
ğından, benim derin şüphem vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kuzey Atlantik İttifakı toplantıları oldu. Evvela. 

Avrupa grubu toplantısı oldu, arkasından savunma 
bakanları toplantısı oldu, 6 Aralıkta; sonra 7 ve 8 Ara
lık 1978 tarihlerinde dışişleri bakanları toplantıları ol
du. Bu konularda sayın bakanlar ne getirdiler nedir, 
ne görüşüldü?... Bu kürsülerden bir beyanları oldu 
mu?... 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu açıdan önemli iki nokta^/a daha dokunacağım. 

Birisi, önergemizin takdimi sırasında da işaret etmiş
tim; Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı 
Cyrus Vance'in, Orta Doğu meselesine öncelik verip 
de Konsey Toplantısını önemsiz görerek katılmaması, 
yardımcısını göstermesi. Bu aslında ciddiyetle üzerin
de durulacak bir konudur; ama daha ciddisi var. Da
ha ciddisi, Guadeioupe Zirvesidir değerli arkadaşla
rım. NATO içerisinde vaktiyle kurulması istenen ve 
önlenen direktuar (üçlü) idare yerine, bu sefer dört
lüsü, Federal Almanya'nın katılmasıyla kurulmuştur. 

Dörtler, şunu demek istiyorlar değerli arkadaşla
rım: «15'lerle dünya meselelerini (Atlantik meseleleri
ni) artık görüşemeyiz, halledemeyiz. İçlerinde ihtilaf
lar var veya bunlar yeterince mesuliyet kavrayacak 
devletler değil.» 

O zaman biz kendi aramızda; ama ismine «Havuz 
başı toplantısı» deriz, «Hamak Oteli Toplantısı» de
riz, kendi aramızda hayati meseleleri görüşürüz. Son
ra, ötekilerin önüne böyle günlük konuşacak mesele
ler koyarız. 

Değerli arkadaşlarım; 
NATO Konsey Toplantısı sırasında, Guadeioupe 

Zirvesi yapılacağının ilan edilmesi demek, bir defa bu 
Konsey, «Sizin hiç bir öneminiz kalmamıştır.» şek
linde mesaj demektir. Ondan sonra?... Ondan sonra 
gönül isterdi ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu
nu derhal değerlendirsin ve bazı temaslar da kurarak, 
Kuzey Atlantik Konseyini derhal toplasın ve «Ne 
oluyoruz beyler? Yani, bizim içimizde bir tercihliler 
kulübü mü (Bir İngiliz gazetesinde «Pallmall Ku 
lübü» diyor.) doğacaktır?» 

Şimdi, bu vadide teşebbüse girişmek gerekirken; 
yani Kuzey Atlantik İttifakının eşitlik ve veto hakkı 
prensibine karşı ve iki katillik tercihler kulübü yara
tılmasına karşılık Hükümetin tepki göstermesi gere
kirken, samimiyetle Ankara çevrelerinden Guadelou-
pa'den medet uman sevinç havaları.. 

Sayın milletvekili Herr Emke mesap getiriyor, 
Warren Christopher ilk bilgileri Türkiye'ye getiriyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
İnsafla buradaki kütüphanedeki yabancı basın neş

riyatını okuyun. Guadeloupe'de Türkiye görüşülme
si, dertli memleketler zinciri arasında görüşülmüştür 
ve diyor ki, «İran'daki hadiseler, Afganistan'daki du
rum. Arta Doğu'daki gelişmeler, Güney Afrika du
rumu ve Türkiye'nin iç gelişmeleri dolayısıyla Gua-
deloupe'da Türkiye'nin durumu görüşülmektedir.» 
Yani, dört tane kendilerini dünyanın lideri veya dok
tora, kendi kendilerine tayin eden zevat, benim has
talığımı orada görüşecek, ben burada heyecanla zevk
le «Raporum nedir?» diye bekleyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunu tepkiyle isyanla karşılamak lazım. Bunun 

sevinilecek nesi var?... (AP sıralarşndan «Bravo» ses
leri, alkışlar.) Nesi var bunun sevinilecek?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İsyan edi-
I yoruz, isyan. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Sevinen yok. 
AP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Devam

la) — Ankara çevreleri, Milliyet Gazetesi, Hükümet 
I çevreleri memnuniyetle karşılıyor ve «Guadeioupe'-

den ilk mesajlar Türk Hükümetine geliyor» diyor. 
Ne mesajı? .. «Ateşiniz 39 derece mi, 40 derece mi» 
mesajı. Mesele bu değerli arkadaşlarım. Gene aynı 

1 kütüphanedeki yayınlara bakın. 
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Diyor ki Ekspres Mecmuasında, «İran'dan sonra 
Türkiye» diyor ve «Türkiye Orta Doğu'da problemli 
Devlet oldu, iç karışıklıklarıyla problemli bir memle
ket oldu» diyor değerli arkadaşlarım. 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Sayenizde, saye
nizde. 

AP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Devam
la) — Bir sayın senatörün bir takılma lafını burada 
kesmek lazım «Sayenizde» diyor. Hep «sayenizde, 
sayenizde» diye diye; geçmişti, tarihimizi kötülüye kö-
tülüye kendimizi bugünkü topluma ulaştırdık. Şimdi, 
buradan nasıl çıkacağız değerli arkadaşlarım, buradan 
nasıl çıkacağız?... Bu Devleti iç problemleriyle dış 
problemleriyle kimin sayesinde çıkacaksak, gelin çıka
ralım. Sizin sayenizde çıksın, omuz verelim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Zatıâlinizin 
sayesinde çıkacağız. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Fikret 
Gündoğan'ın sayesinde çıkacağız. 

AP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Devam
la) — Yani, sayenizde çıkacaksa, getirin formülleri 
bütün samimiyetimizle ittifakla oy veririz. (AP sıra
larında «Bravo» sesleri.) Guadeloupe'a karşı çıkın it
tifakla beyanat veririz. Amerikan Kongresinde oku
duğum bu elim kararı reddedin ittifakla yanınızdayız 
değerli arkadaşlarım, ne istiyorsanız. Ama, aksini ya
pacaksınız, ondan sonra mazeret; «Sayenizde», 10 se
ne sonra yine «Sayenizde», 20 sene sonra yine «Saye
nizde». Yok böyle şey değerli arkadaşlarım, yok böy
le şey. Yani, bu yol değildir, bu gidiş değildir değer
li arkadaşlarım. 

NATO toplantıları sırasında Batı savunma zinciri
nin çok önemli bir karan alınmıştır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Çok güzel 
konuşuyorsun; ama bir de bunun dünü var. Güzel ko
nuşuyorsunuz, işte o kadar. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Biz dünü 
konuşmuyoruz, bugünü konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Beyefendiler, ne güzel bir müzakere 
oluyor, Senatonun içinde birkaç arkadaşımız bu düze
ni bozuyor. Buradan tespiti gayet kolay oluyor ve bu
nu devamlı aynı kişiler yapıyor. Rica ediyorum, is
tirham ediyorum, dinleyenlere hiç değilse saygı duya
lım. 

AP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım; 

Bir havadan radar projesi kabul edilmiştir, 1 mil
yar 800 milyon dolarlık AVVACS Projesi. Bu proje
ye Türkiye katılmıştır. Geçen sefer söyledik, tekrar 

ediyoruz; buna karşı değiliz, tasvip ediyoruz. Hatta 
o derece katılmıştır ki değerli arkadaşlarım, Konya' 
da bunun önemli bir tesisinin kurulmasını kabul et
miştir. Buna da karşı değiliz. Sadece, geçen sefer 
söyledim; ama «Sayenizde» diyenlerin belki kulağı 
çınlar, aynı zevat 1950 lerde ve 1960 larda ortak sa
vunma tesisleri için diyorlardı ki, «Türkiye'nin 30 
milyon metrekare toprağı yabancı hükümranlığına 
terk edilmiştir. Amerikan üsleri üzerinde vızır vızır 
dolaşılmaktadır. Hükümranlığımız gitti.» dediler. 
Ama, kader ve tecelli kendilerini gerçekçi noktaya 
getirdi. Biz bundan sadece memnuniyet duyarız ve 
inanın hataların kabulünden biz, sizi itham etmeyiz. 
Hataların kabulü bir meziyettir ve bunu saygıyla 
karşılarız ve esasen AWACS Projesine büyük bir 
gerçekçilikle Türkiye'nin katılmış bulunması olgun 
bir adımdır. Yalnız, buraya çıkıp da Sayın Milli Sa
vunma Bakanı veya Sayın Dışişleri Bakanının, Tür
kiye'nin ne ölçülerde katıldığını, nedir angajmanları
mız, taahhütlerimiz nedir; mali bakımdan nedir, as
keri bakımdan nedir, bunu bilmek lazımdır. OWACS 
Projesi, NADGE'ten sonra hava haber verme siste
mi bakımından en ileri teknolojiye sahip, son dere
ce önemli bir projedir değerli arkadaşlarım. E., bu 
proje hakkında hiç olmazsa teknik bilgi lütfetsinler 
de onu öğrenelim. Ama, bunlardan da en ufak bir 
malumat yoktur ve verilmemektedir değerli arkadaş
larım, 

Bunlar ne demektir?.. Bunlar antidemokratik dav
ranışlardır. Bunlar Parlamentoyu tamamıyla devre 
dışı bırakmaktır ve bunlar Parlamentonun bilgisine 
ve desteğine iltifat etmemek demektir değerli arka
daşlarım. 

Değerli senatörler; 
Doğu, Batı ilişkileri, NATO ile Yunanistan ile 

olan ilişkilerimiz konusunda Hükümetin 12 ay içe
risinde zaman zaman yalnız bizi değil, dünya âlemi
ni de güçlükle anlamak durumuna düşüren beyan
ları olmuştur. 29 Mayısta Washington'u ziyaretlerin
den önce Sayın Hükümet Başkanımız, «Kuzey kom
şumuzdan tehlike kalmadı.»* beyanında bulundular. 
Sonra yine aynı Sayın Başbakanın katıldıkları NA
TO Zirve Toplantısında, 31 Mayısta çıkarılan resmi 
tebliğin 16 ncı maddesinde, Varşova Paktının teca-
vüzi gücünün arttığı ve tehlike teşkil ettiği, buna kar
şı tedbir alındığı...» ibaresi mevcut ve Türkiye'nin 
imzası mevcuttur. Ancak, Sayın Başbakan bu ibare
yi ne manada kullandıklarını daha sonra açıklığa 
kavuşturdular. Zabıtlara geçmesi bakımından, bizim 
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de memnuniyetle karşıladığımız bu açıklığı burada 
kendi ifadelerinden ve tırnak içinde okuyorum : 

«Sovyet tehlikesiyle ilgili söylediklerimle NATO 
arasında bir çelişki olmadığını kanıtlamak gereki
yor. Eğer yalnızlığımız sürerse, Sovyet tehlikesi işte 
o zaman artar. Türkiye mevkiinde bir Devlet yalnız 
bırakılırsa, dengeye dayanan boşluk doldurulur. Bu
gün var olmayan tehlikenin işte o zaman çıkabilece
ğini» anlattı. 

Bundan ferahlık duyuyoruz, memnuniyetle kar
şılıyoruz ve memnuniyetle kaydediyoruz. Yalnız bu 
açıklamanın 6 Haziran 1978'de yapılmasından önce 
Sayın Başbakanın o beyanları üzerine New - York 
Thimes Gazetesinde 31 Mayıs 1978'de bir başmaka
le çıktı. Başlığı; «Mr. Ecevit meet Mr. Hua» idi. 
«Bay Hua ile Sayın Ecevit buluşmalıdır» diyor. Bay 
Hua o zamanki Çin Dışişleri Bakanı. Başmakalenin 
birinci paragrafında diyor ki; «Eğer, 1948 yılında; 
yani bundan 30 yıl önce, birisi çıksaydı da, bir Türk 
Başbakanı deseydi ki, «Kuzey komşumuz bir tehli
ke teşkil etmiyor.» ve bugün Çin Dışişleri Bakanı 
kalkıp da, «Sovyetler Birliği dünyanın en büyük teh
likesidir.»/ derse, bu iki cümleyi yan yana koymak 
nasıl mümkün olur? Ama, dünyanın bugünkü komp
like politikasının tecellileri bunu gerektiriyor.; 

Değerli arkadaşlarım; 
Her halde bu gazetenin yazarı, bu makalenin ya

zan bir istihbarata dayanmadan, bir öngörü ile bu
nu söylemiş olacak ki, Sayın Başbakanın 22 Hazi
ran 1978'de Moskova seyahatlerinden bir hafta ön
ce Çin Dışişleri Bakanı Hua kendi talebiyle ve hatta 
ısrarla Ankara'ya geldi. Ankara'ya gelişinin sebebi, 
Sayın Türkiye Başbakanını, Moskova ziyaret ve te
maslarında âdeta ikazda bulunmaktı. Ne görüştüler 
bilmiyoruz, bize sızan hiç bir şey yoktur. Bu kürsü
lere getirilen hiç bir şey yoktur; diğer bütün şeyler 
gibi, hiç bir meselenin getirilmediği gibi; ama Bay 
Hua gelmiştir, görüşmüştür ve Bay Hua'ya ve mem
leketi ile ilgili gelişmelere başka bir vesile ile doku
nacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünyamızda ve çevremizde önemli gelişmeler ol

maktadır. Dünyadaki en önemli gelişmelerden birisi. 
15 Aralık 1978'de Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümetinin 30 yıllık redden sonra Komünist Çin'i ta
nıması ve aynı tarihte de, aynı günde Taiwan rejimi 
ile olan ilişkilerini kesmesi. Bu yetmedi, Taiwan re
jimi ile kurduğu 1954 tarihli Savunma İşbirliği An
laşmasını feshetti. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Tanıma meselesine ve önemine dokunacağım. Yal

nız, Taiwan 18 milyonluk bir insan kitlesi, Taiwan'ı 
orada meydana getiren Çan-Kay-Şek ordusu ile insan
larıyla orada yerleştirip bir başka hayat tarzına yö
nelten bizzat Amerika Birleşik Devletleridir. Kendi
lerine teminat veren Amerika'dır. Bugün; «Real po
litik icabı menfaatlerim, taahhütlerimden daha üs
tün geliyor. Binaenaleyh, bundan vazgeçtim.» diyor. 
Buna Washington Poste bizzat diyor ki; «Devletle
rin legal taahhütlerinin yanında, moral taahhütleri 
de vardır. Amerika legal gereğini yerine getirirken 
moral gereğini ihmal etmiştir.»! 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada ciddi bir hadise var. Amerika'nın Tai-

wan'la olan askeri yükümlülükleri; yani onun mev
cudiyetini koruma yükümlülüğünü ki, Amerikan Se
natosu tarafından 1955'te 2/3 ekseriyetle tasdik edil
miş bir anlaşmadır, tek taraflı kararla bunu ortadan 
kaldırmış bulunması ahde vefa ve milletlerarası taah
hütler ve ittifaklar prensibini bir çırpıda yıkmakta
dır. Bu ciddi bir durumdur. Gönül ister ki Hükü
met, bunu esaslı bir tahlile tabi tutsun ve hiç vakit 
geçirmeden Kuzey Atlantik Konseyini toplantıya ça
ğırarak bu konuda Amerikan delegesinden izahat 
alsın. Taiwan'la yapılan ve Amerikan Kongresinin 
2/3 ittifakla tasdik ettiği Anlaşma ile 4 Nisan 1949 
tarihli Kuzey Atlantik Anlaşması ve 5 nci maddesi 
arasında pek fark yoktur, aynı taahhütlerdir. «Ora
dan bu kadar rahat sıyrılabiliyorsan, yarın ötekin
den rahat sıyrılamayacağmı kim söyleyecek?» diye 
sormak lazımdır. Budur milli menfaatlere sahip çık
ma meselesi ve bu konuda da Hükümetin en ufak 
bir değerlendirmesi ve beyanını şu ana kadar duy
madım, 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi ne oluyor? 
Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve 

Çin arasında bugün dünya basınının ve en son sa
yısında Paris Match'ın tehlikeli bir oyun ve gelişme 
olarak gösterdiği bir dengeleme yarışı başladı. Bu 
dünya dengesini ve barışını tehdit edebilecek boyut
lara varabilir değerli arkadaşlarım. 

Sovyetler Birliği Küba aracılığı ile Avrupa'yı gü
neyden sarma, Mozambik ve Angola'dan başlayarak 
Ethiopia'da bitirdiği hareketi ile bilhassa Afrika, 
Kuzey Afrika mahmuzu ve petrol bölgesini tehdit 
etmeye çalışırken, kendi doğusundan sarıldı. Ameri
ka Birleşik Devletleri bir anda evvela Japonya'yı 
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Komünist Çin'le bir işbirliği anlaşmasına sevk ettik
ten sonra, kendisi Komünist Çin'i tanımak, tanımak
la da yetmedi İngiltere dikey kalkan Harrier uçak
larını satmak, Fransa tam 65 milyar Fransız Frank
lık, yani 14 milyar dolarlık bir taahhüt içerisine gir
mek gibi bir durum. 

Şimdi bu Batıda Sosyalist Bîok'un önüne 30 yıl
dan beri çekilmiş Atlantik İttifakı duvarı, doğusun
da Amerika, Komünist Çin ve Japon duvarı çekildi 
değerli arkadaşlarım ve bu Moskova'da büyük bir 
asabiyet yaratmaktadır. TASS Ajansı gerek bu olay 
ve gerek Batılıların özellikle İngiltere'nin Harrier 
uçaklarını satma kararı karşısında bu memleketlere 
hitaben bir yayınında diyor ki, «Bu yalnız bizi değil, 
sizleri de, Batıyı da, bütün dünyayı da düşündürme
si gereken büyük bir tehlikedir ve sizi ikaz etmek 
isteriz.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım; 
Sovyet Bloku ve sosyalizm bir dinamiktir. Dina

miğini kaybettiği andan itibaren geriler. Doğusunda 
dinamiği durdurulmuştur, Batıda durdurulmuştur. Bu 
dinamik güneye kayacaktır. Güneyde duvar yoktur. 
Vaktiyle Foster Dallas zamanında kurulmuş olan 
Seato kalkmıştır. Yine Foster Dallas zamanında ve 
NATO'nun Ortadoğudaki devamı mahiyetinde ku
rulmuş bulunan önce Bağdat Paktı, sonra CENTO 
bugün halkaları çözülmekte, düşmektedir. İlk düşen 
kısmen Pakistan, iç rejim itibarıyla ve Afganistan'ın 
Nisan 1978'de düşmesi ve Sovyet peyki haline gel
mesi neticesi doğrudan doğruya Sovyet nüfus saha
sı içerisine girmesi meselesi, sonra İran, İran'daki 
durum ve gelişmeler, Güney Yemen'deki gelişme
ler, 

Ne oluyor?.. 
Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası teşkil ettiği ve 

kendi politika ve savunma dengesini bir parça olarak 
kurduğu mozaik büyük ölçüde değişmektedir. Tür
kiye bu değişiklikleri, bu mozaiki değerlendirmek 
mecburiyetindedir ve kendisini adapte edecektir. Bir 
değerlendirme var mıdır? Hükümet Afganistan'daki 
olaylardan sonra değerlendirme yapmış mıdır? Ce
vabını almak isteriz. Hükümet İran'daki olayları 
Milli Güvenlik Kurulu olarak, Hükümet olarak, Ge
nelkurmay olarak değerlendirmiş midir? İran'da re
jimin gideceği aşağı yukarı iddia ediliyor ve neyin 
geleceğini bilen var mı? Hükümetin bu alanda genel
likle «Contingeney plan», denilen bir yedek planı var 
mıdır? Gelecek olan herhangi bir iktidara karşı Tür
kiye'nin durumu, tutumu ne olacaktır ve işbirliği ne 
olacaktır? 

I Değerli arkadaşlarım; 
I CENTO'nun bir üyesi olması ve hiç olmazsa vi-
I cahi ve temasları sırasında 25 yıllık bir dostumuz 

olmasına rağmen, İran'ın elindeki 12 milyar dolar-
I lık son derece ileri teknolojiye sahip Amerikan si-
I lahlan Türkiye'yi düşündürürken ve düşündürmesi 
I gerekirken, bugün bu silahların hangi iktidarın eline 
I geçeceği bilinmiyor ve geçecek iktidara göre Türki-
I ye'nin bunun değerlendirmesini yapması gerekmez 
I mi değerli arkadaşlarım? 
I Bizim istediğimiz budur. Bunu eğer Hükümet 

yapmışsa ve İran'da iktidar için iddiada bulunan bu 
I zevatın (İsimleri diplomatik kurallara riayet bakı-
I mından burada saymıyorum) hal tercümeleri Hükü-
I metin dosyasında varsa, bu zevatın politik tutumları 

varsa, bu zevatın Türkiye ile ilgili düşünceleri var 
I mıdır ve bu zevattan herhangi biri veya onun hare-
I ketinin iktidar olması halinde ne olacaktır? Bunun 
I değerlendirilmesi yapılmış mıdır? 

Tebriz'deki ayaklanmalar sırasında Türkiye Baş
konsolosluğunun yakılması, hiç olmazsa o günkü ha-

I reket içinde bulunan insanların Türkiye'ye dost ol
madığının bir karinesidir. Buna karşı bir hazırlık ya-

I -oılmış mıdır? Bir çalışma mevcut mudur? 

I Değerli arkadaşlarım; 
Dünya basınının yayınlarını ciddiye almak lazım 

I ve eğer Expresse dergisi o «Apres l'lran, la Turguie» 
<tran'dan sonra Türkiye» diyorsa ve eğer 9 Aralık 

I 1978 tarihli Economist dergisinin başmakalesinde 
-Çökmekte olan üçgen» «The Crumbling Triasıgle» 

I diye başlar. Üçgenin Kabil, Addis Ababa ve Ankara 
I olduğunu belirtir ve bu üçgenin iki ayağının Kabil'in 
I ve Addis Ababa'nın düştüğünü ve Ankara'nın da güç 
I durumda bulunduğunu söylerse, bunu ciddiye almak 
I lazımdır değerli arkadaşlarım. 

I Bir defa neden böyle bir intiba bu yazarda hasıl 
olmuştur, neden? Expresse'de böyle bir yazı çıkıyor? 

I Neden Figaro'nun 5 Ocak tarihli Waiman imzasıyla 
I çıkan makalesinde Türkiye'deki iç gelişmelerin en-
I dişe verici olduğu söyleniyor?... Neden 8 Ocak 1979 
I tarihli News Week Dergisinde, Türkiye ile ilgili kıs-
I nunda son derece endişe verici, ciddi ifadeler kulla-
I nılıyor. Bunların değerlendirmesi yapılmış mıdır? 
I Dışişleri Bakanlığımızın bir Taşk Force'u var mıdır? 

Amerika Birleşik Devletleri, İran'daki gelişmeler ko-
I nusunda Başkana özel bir danışman, eski Dışişleri 
I Bakan yardımcılarından George Ball'u tayin etti: 
I Günlük gelişmeleri bildirmek üzere, Türkiye'de aca-
I ba bu işe bir tek memur tavzif edilmiş midir?... Bir 
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tek insan varsa ve Hükümet günlük bir değerlendir
me yapıyor mu? Türk Milli İstihbaratı aldığı gün
lük değerlendirmeleri Hükümete sunuyor ve Hükümet 
bunların üzerinde duruyor mu? Bunları bilmek isteriz. 
Bunu yalnız muhalefet olarak değil, bir Türk olarak, 
bir Türk parlamenteri olarak bilmek isteriz. Sokak
taki vatandaş bunu bize sorar, haklı olarak. «Benim 
çevrem yanıyor. Benim içime de sıçrayacağı iddiala
rı mevcut. Ne oluyor?...» diye sorar Ve buna cevap 
\ ermek de değerli arkadaşlarım bizim aynı zamanda 
vazifemiz ve hakkımızdır. Biz bu amaçlarla ve ta
mamıyla yapıcı olmak düşünce ve zihniyetiyle bu Ge
rçi Görüşmeyi açtık ve bu amaçlarla bu meselelerin 
ortaklaşa olarak cevaplarını birlikte bulabilir miyiz 
değerli arkadaşlarım? 

Kıbrıs'ta başlatılmak üzere bulunan toplumlarara
sı ve geniş, ileri derecede tavizler esası üzerine ku
rulu, bu anlaşma ile nereye götürülüyor? 

Değerli arkadaşlarım; 
Rumlara karşı son derece ihtiyatlı olmak lazım, 

uyanık olmak lazımdır. Yalnız tarih bakımından de
ğil. Rumların formülü, vaktiyle değerli arkadaşlarım, 
Kruşçefin ortaya attığı formülün aynıdır. 

«Ne varsa benim, bemmdir. Sende ne varsa kabili 
müzakeredir» 

Başından beri bu usul tatbik edilmiştir, edilmek
tedir. 29 Ağustos 1974'te dünya devletleriyle temas 
için gittiğimizde bize ilk söyledikleri: 

«Toplumlararası müzakerelerin başlatılması için 
küçük bir hareket ve jestte bulunur musunuz?» 

«Nedir o jest?» 
«Bin asker çeker misiniz?... Hemen müzakereye 

başlanır» 
«Peki» 
«Nedir o jest?...» 
«Lefkoşe Hava Meydanının pistinin tamirine mü

saade eder misiniz?...» 
«Peki.» 
Sonra ne oldu?... Neler verilmedi. 17 500 asker 

çekildi mi? Çekildi. Bunu bir adım telakki ettiler mi? 
Kesinlikle etmediler. Maraş, Magosa Limanını mil
letlerarası liman ilan ettik; kullandılar mı? Hayır, 
Her gelen yabancı gemici, asgari üç ay hapse mah
kûm edildi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Müzakerelerin daha nesini yaptık?... En son Vi-

yana'ya haritalar götürüldü. Hangisini kabul ettiler? 
Hiçbirisini kabul etmediler ve şunu yine tamamiyle 
yapıcı bir zihniyetle ve düşündüğünden emin olarak 

Hükümete ifade etmek isteriz; hayale kapılmaya ma
hal yoktur. 

Hükümet işbaşına geldiği zaman, daha programı
nı okurken ve ertesi gün, «En kısa zamanda Kıbrıs 
meselesi halledilecektir. Edeceğiz» dediler ve büyük 
gayret de gösterdiler. Montreux'lara kadar gidildi, 
her türlü şey yapıldı. Neredeyiz?... En ufak bir şey 
yapılmış mıdır değerli arkadaşlarım; neyi hallettik?... 

Şimdi, siz düşünüp biliyor musunuz ki, Yunanis
tan ve Rumlar, Ada'daki Rum kesimi 20 Temmuz 
1974 Harekâtından öncekine nazaran iktisadi bakım
dan 5 misli, 6 misli daha müreffeh iken, Birleşmiş 
Milletler kuvvetlerinin yatırdığı 7 senelik 15 milyon 
doların tamâmı oraya giderken, göçmenlerin sözde 
yerleştirilmesi için 100 milyon dolar verilip de Rum
lara mamur siteler imal edilmiş iken; Ortadoğu'daki, 
Beyrut'taki ekonomik merkezin büyük bir kısmı ora
ya taşınmış ve Ortadoğu silah kaçakçılığının büyük 
bir kısmı oraya gelmişken bunlar istical gösterecek. 
Siz bekliyor musunuz? Yunanistan AET'ye tam üye 
olmuşken ve Başbakanın 1978 yılını kaparken, «Yu
nanistan başarılı bir yıl geçirmiştir» demiştir. Keş
ke Türkiye Başbakanı da böyle bir söz söyleyebilsey-
di değerli arkadaşlarım. 

Böyle bir manzara ortada iken, Türkler olarak, 
iktisadi bakımdan durumumuz malum. «Guadalupe' 
den kuş uçuyor mu; IMF kanatlarını nasıl çırpıyor» 
diye biz beklerken toplum olarak, mezhep olarak bir
birimizin gırtlağına sürdürülmüş, ideolojik olarak sür
dürülmüş, etnik bakımdan birbirimize düşürülmüş
ken, bütün dünyanın içimizde yaratmak istediği ve 
Rumların özellikle ve tercihan yaratmak istediği man
zarayı kendi elimizle yaratmışken, bir savaşa ma
hal olmadan yer yer sivil savaşları biz açmışken, Yu
nanistan ve Kıbrıs Rumları Türkiye ile anlaşacak. 
Bu mümkün müdür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümetten bir başka talebimiz daha vardır. 
Yunanistan, bugün Türkiye'nin güvenliğini ve 

Ege'deki hava ve deniz dengesini tehdit edecek şe
kilde ciddi bir silahlanmanın içindedir. Hükümetin 
iki şeyi yapmasının zamanı gelmiştir değerli arkadaş
larım. Birisi, Türkiye'de bu mukabili bulunmayan si
lahları Yunanistan'a sevk eden devletlere açık ikaz
da bulunmanın zamanı gelmiştir. Bu devletlerden bi
risi Fransa'dır. 40 tane Mirage sattı, biz almak iste
dik, «Hayır^ dediler. En ileri teknolojiye sahip diğer 
antütank, tank, deniz vedetleri sattı. Bana?... Yok. 

Amerika Birleşik Devletleri 60 A7 bombardıman 
uçakları sattı, teslim etti; bizde yok. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Bu devletlere karşı bigane kalınır mı? Ortadoğu 

ihtilafında görüyorsunuz, dünyanın neresinde bir si
lah imal edilip de Araplara teslim edilirse, İsrail dün
yayı harekete getirmekte, 10 misli ile ya kendisine 
verdirir veya ötekini durdurur ve Araplar da ambar
go uygulamak suretiyle kısmen de olsa, bilhassa pet
rol silahından sonra başarı ile haklarını korumakta. 
Biz, Fransa'nın bu tutumundan sonra bakın defter
lerinize, iktisadi bültenlere Türkiye'de en çok ya
bancı sermaye yatırımı Fransız'dır. Bu şekilde hak
larınızı nasıl korursunuz değerli arkadaşlarım? 

Hükümet olarak, Yunanistan ilanihaye teknolojik 
silahları geliştirecek, Akdeniz'deki, Ege'deki hava ve 
deniz dengesini bozacak ve ben buna seyirci kalaca
ğım değerli arkadaşlarım. Buna bir yerde sahip çık
mak, ciddiyetle bu meselelerin üzerine milletçe eğil
mek lazımdır. 

Yani, illa ki, yarın bir hareket olacak, (Zaten bi
zim maalesef bir karakterimiz de odur, biz ileriyi 
görmek yerine hadiselerin peşinden koşma alışkan
lığı içerisinde olan bir toplum haline kendimizi ge
tirdik illaki bir kaza olacak ve o kazadan sonra ben 
netice çıkaracağım ve arkadan koşarak tedbir alaca
ğım. Bunları yapmamak lazım değerli arkadaşlarım. 

Biliyorum, içeride büyük problemlerimiz vardır 
ve bu büyük problemler gerek Parlamentonun, siya
si partilerin ve hükümetlerin büyük zamanını almak
tadır, doğrudur; ama bu problemler Türkiye'nin ge
leceğini, varlığını tehdit edici gelişmelere bigâne kal
mak demek değildir değerli arkadaşlarım. Buna da 
yeterince zaman, enerji, dikkat ayırmak lazımdır. 

Biz, bu meseleleri tamamiyle hulusu kalple bura
da görüşmek istediğimiz ve getirdiğimiz zaman, her 
şeyin altında illaki, efendim «Hükümete müteveccih 
bir yıpratma teşebbüsü var, asarız, keseriz, reddede
riz...» Bundan kurtulalım değerli arkadaşlarım. 

Bu çerçevede arz ediyorum ki, sayın sözcünüzün 
21 Aralık 1978'de bu kürsüde şahısların isimlerini 
belirterek yaptığı itham edici beyanları ıstırapla kar
şıladık değerli arkadaşlarım. 

Bütün temennim, yine bu kürsüye teşrif ettikle
rinde aynı tutum içerisinde, «Efendim, dün böyle idi, 
dosyalar böyleydi, falan, falan yaptık...» Bu değil, 
tu bizi hiçbir yere götürmez. 

Size meseleleri arz ettim. Bu meselelerle karşı kar-
şıyayız; içinden nasıl çıkacağız? Benim kesin kanaa
tim şudur: 

Değerli arkadaşlarım; 
Teker teker arz ettiğim bu meseleler ki, bilhassa; 

\unan - Amerikan kıskacının Kıbrıs meselesinde bi-
<i soktuğu, silahlanma ve savunma tedbirlerimiz ba
kımından bizi soktuğu durumlar, bu Hükümetle, bu
nun omuzlarıyla, bu dar tabanla halledilemez. Bu 
meselelere Parlamento olarak omuz vermek mecbu
riyetindeyiz değerli arkadaşlarım ve bu bir milli va
zife haline gelmiştir. Ya, bu milli vazifeye Hükümet 
ve İktidar Partisiyle birlikte sahip çıkacağız veyahut 
da itham politikasıyla, şimdi biz indikten sonra fır
lar kürsüye, «Çıkardım efendim, vaktiyle falan böy
le söylemişti, bilmem sayenizde isimler zikrederek, 
hatta maalesef sayın büyükelçiler durumunda olduğu 
gibi, ağır töhmetler hududuna kadar gidip, yeniden 
bir tansiyon, bir kopma...» Bunlar dünya basınına 
akseder. Bundan kim sevinir? Bundan Rumlar sevi
nir. Bundan kim sevinir? Halen Hükümetle müzake
relerini yürütmekte olan Warren Christopher sevi
nir, 

Ankara'da bölünmüş bir siyasi iktidar, zayıf bir 
Hükümet, binaenaleyh, zaten 175 milyonu bu ağır 
şartlara rağmen kabul etti. Bu şartları daha ileriye gö
tür. Bizim istediğimiz bunu önlemektir değerli arka
daşlarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunu önlemek için de bazı şeylere riayet etmek 

lazımdır. Mevkilerin üstünlüğü vardır. Mevkiler dev
lettir değerli arkadaşlarım. 

Sayın VVarren Christopher, Amerikan iktidar 
sisteminde üçüncü sıradadır. Devleti ne olursa olsun 
ve muhatabı aslında bizim hiyerarşimize göre Dışiş
leri Bakanlığı Genel Sekreteridir; ama müttefikimiz
dir, Ankara'ya kadar zahmet etmiş derseniz, muha
tabı Sayın Dışişleri Bakanı olur; ama Sayın Hükü
met Başkanı olmamalıdır. 

Ne 28 - 30 Mart 1978'de olmalıydı, ne bugün ol
malıdır. Ben bugün Sayın Başbakanı bu sıralarda 
görmeyi arzu ederdim. Şu mesajı olurdu Warren 
Christopher'e, «Hariciye Bakanı ile görüşürken ben 
parlamentoma gittim ve parlamentomda bu meselele
ri görüşüyorum ,oradan getireceğim genel destek ve 
anlayışla senin karşına çıkabiliriz Hükümet olarak»1 

biz bunu isterdik değerli arkadaşlarım. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Sayın Başbakan, son olarak 16-17 Aralık 1978 ta
rihinde Brüksel'e teşriflerinde otelde AET Komis
yonu Başkan Yardımcısını kabul buyurdular. 

file:///unan


C. Senatosu B : 25 11 . 1 , 1979 O : 1 

Değerli arkadaşlarım; 
AET Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Dış

işleri Bakanının muhattabı olur. Sayın Başbakan mil
li meseleleri belki atfettiği önem dolayısıyla AET 
Komisyon Başkanını iki defa ziyaret etmiştir. 25 Ha
ziran 1974, 25 Mayıs 1978 AET Komisyonu Başkanı 
Türkiye'ye gelmemiştir.; ama geride bıraktığımız 15 
Eylülde Atina'ya gitmiştir. Sonra yine aynı çerçeve
de ve inanın tamamıyla Devlete olan sevgi ve saygı
mızın hassasiyeti içinde söylüyorum, dış gezilerde 
Devlet makamının üstünlüğü korunmalıdır. 

Sayın Ticaret Bakanımız Moskova'ya gittiler, 
kendilerini davet etmek durumunda bulunan ev sahi
bi Bakan, Sayın Bakanımız Moskova'ya indiği gün 
Finlandiya'da resmi ziyarette idi. Bu Ankara'da bili
niyordu. Bunu yapmamak lazımdır. Anlaşmanın im
zası sırasında, sırf bu birinci hatanın örtülmesini te
min bakımından bir kalp-krizi bahanesi ile anlaş
mayı da yine kendi yardımcısıyla Sayın BaJcanımız 
imza etti. 

Değerli arkadaşlarım ; 
Devletimiz büyük bir Devlettir. Büyük bir tarihi 

vardır ve bana bu şekilde muamele yapan Devletle, 
benim geçmiş büyük bir tarihim vardır. Bu tarihi 
tutmak lazım, saygılı olmak lazım. Biz devletin zaruri 
menfaatleri gerektiği yerlerde Hükümet üyelerinin 
seyahatlerine karşı değiliz; ama Hükümeti gezici Hü
kümet haline getirmemek lâzım. Olur olmaz, falan 
kuruluşun Avrupa temsilcisinin gönderdiği bir mek
tupla hemen Sayın Bakanların yola çıkmaması lazım 
değerli arkadaşlarım. Bu bizim bir türlü kendimizi 
kurtaramadığımız bir zaaf, büyük bir hatadır. Bu ha
talara kapılmamak lazım. Şahıslar mühim değildir, 
makamlar önemlidir. Makamlar eşit Devlettir. Ken
di Devletinizi kendiniz saymaz ve saydırmazsanız 
başkalarının sizi sayması mümkün değildir, ve maa
lesef saymaları mümkün olmadığı içindir ki, böyle 
son derece onur ve hükümranlık duygularını kırıcı 
belgeler Amerikan Kongresinden alınmakta ve karar
lar geçmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şunu düşünüyor ve söylüyoruz; henüz vakit çok 

geç değildir. Türkiye bütün bunları kırabilecek, atla
tabilecek potansiyele sahiptir. Askeri bakımdan sahip
tir. Ekonomik bakımdan sahiptir. Milli şuur ve di
siplin bakımından sahiptir; ama bunun kullanılması 
kalıyor. Bunun kullanılması, parlamentolar tarafından 
kullanılsın, millet tarafından kullanılacaktır ve bu-

I nun kullanılması mesuliyetlere iştirak ve milli mese-
I ielerin takibinde milli birlik ruhunun teminiyle ola-
j çaktır; ama her şeyi elinizin tersi ile iterseniz ve 
I parlamentolara uğramazsanız, siyasi parti liderlerini 
I kaale almaz ve bir diyalog, bir enformasyon, bir da

nışma mekanizmasını yürütmezseniz mümkün değil
dir. 

1974 yılında Kıbrıs harekâtı sırasında gerek par
lamento içinde ve gerek Hükümetin brifingler yoluyla 
muhalefete ve partilere bilgi vermesi büyük bir güç 
kaynağı olmuştur; ama sonra ne oldu? Bunun sonra 
çok acı bir tecellisi oldu, bu en önemli hayati mese
lelerin partilerarası görüşüldüğü ve liderlerin 
samimiyetle ifade ettikleri fikirler sonradan seçim 
meydanlarına getirildi ve fikirler orada kullanılarak, 
birbirinin aleyhine işletilir hale getirildi değerli arka
daşlarım. Bunlar da herhalde demokrasi değil. Bunlar 
da, kendimizin içinde yaralar açmak ve darbeler aç
mak meselesidir. Bunu da önemle işaret etmek is
terim. 

Bizim temennimiz bu genel görüşmenin, mutaba
kat sağlamak ve maalesef zorluğumuz gözüktüğü an
laşılan iç meselelerin dışında milli dış meselelerde her 
partizan düşüncenin, ihtilaf ve fikir, görüş ayrılığının 
üstünde ve her biri Türkiye'nin yalnız haysiyeti, 
onuru, tarihi şuuru ve şanıyla değil, aynı zamanda 

I mevcudiyeti ve varlığıyla bağdaşmayan meseleler 
karşısında bir tesanüt kurabilir miyiz? Bu espiriyi 
buradan çıkarabilir miyiz? Eğer bu müzakereler bu 
espiri içerisinde yapıcı olarak biterse, Türk demok
rasisi ve Türk Milleti bakımından hayırlı bir şey 
yapılmış olur ve bu hayır yalnız bir partiye değil, 
bütün Parlamentoya ve herkese olur. Yok eğer bu 
müzakereler sonunda yeniden tansiyonlarla buradan 
çıkılacak, ithamlarla, sataşmalarla ve deminden beri 
biraz da ıstırapla gördüğüm, yerinden söylenen 
sözlerle geçişürilecekse, inanın bu talepte bulun
muş olan arkadaşlarımızdan biri olarak önce ben 
üzüleceğim değerli arkadaşlarım ve diyeceğiz ki, 
keşke buna başlamamış olsaydık... Ama gelin bunu 
söylemeyelim, bunu söylettirmeyelim ve gelin değerli 
arkadaşlarım, bir defa olsun, son 12 aydan beri bu 
manzarayı bir tarafa bırakarak, ne Kipriyanu'nun, 

I Waldheim'a, Amerikan Kongresine ve Amerikan 
Hükümetine güvenerek, güçle Denktaş'ı karşısına al
masına ve sevinmesine meydan verelim ne de Kara-
manlis'in, «Ben Ege'deki bütün meseleleri Türkiye'ye 

I kabul ettirim.» megalomojisine kapılmasına müsaa-
I de edelim ve Türkiye'den bir mesaj, bir ses çıksın. 
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Bu Türk Milleti, bugün, değil 1918, 1919, 1920le-
rin, 1979'larm 45 milyonluk ve kendi halklarına sa
hip ve onun şuuru içerisinde olan güçlü bir devlet
tir mesajını verelim. Bu mesajı verirsek değerli arka
daşlarım, zannederim ki Türkiye'nin birçok sıkıntı
ları aşılmış olur; ama bu mesajı vermez, Parlamen
toda bu esefle takip ettiğimiz ve tekrar eden man
zaralar doğar, Hükümet Parlamentodan ve her tür
lü siyasi güçler kopuk olarak, tek başına ve Millete 
de bilgi vermeden, emrivakiler halinde teşebbüsler 
ve demorşlar içerisinde bulunur, muhatapları alır ve 
kapılar arkasında görüşmelere devam ederse, Türkiye 
üzerindeki oyunlar ve Türkiye'nin sıkıntıları artar ve 
«İran'dan sonra Türkiye' diye başlık atan yazarlar, 
başka yazılar için hazırlık içerisinde bulunurlar ve 
Doğudaki duvarla Batıdaki duvar arasında sıkışmış 
bulunan ve yalnız komiserlerin değil, çarların bile 
rüyasını teşkil ettiği boğazlar ve sıcak denizlere ve 
istanbul'a inmek cesareti artar değerli arkadaşlarım. 
Bu cesareti bu kürsülerden kırmamız lazımdır. 

Ben bu düşünce ve temennilerle ve bize bu imkâ
nı bahşetmiş bulunduğunuz teşekkürüyle hepinizi 
saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın inan. 
Sayın senatörler, saat 16.51'de, Sayın inan konu

şurken, kapalı bir zarf içinde, «Zata mahsus» diye 
Dışişleri Bakanının bir mesajım aldım. Bu mesajı 
okuyorum. 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugün 11 Ocak 1979. Amerika Birleşik Devletleri 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Warren Christop-
her ile Türk - Amerikan ilişkileri üzerinde resmi gö
rüşmeleri sürdürmek durumundayım. 

Yüce Senatonun gündeminde bulunan «Dış Po
litikayla İlgili Genel Görüşme»1 maddesinin müzake
resi sırasında bizzat bulunmak ve ileri sürülen görüş
leri dinleyerek cevaplandırmak istediğim için, di s 
politika ile ilgili gündem maddelerinin ertelenmesini 
Yüce Senatonun tensiplerine sunarım. 

A. Gündüz Ökçün 
Dışişleri Bakanı 

Sayın senatörler, görüşmelere başlarken Hükü
meti aradık. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
görüşmelerin başında bu mazereti zaten ileri sür
müşlerdi. Bilahara, Sayın Turizm Bakanının burada 
olduklarını da söylediler. Kaldı ki, genel görüşmede, 
bugüne kadar teamül haline gelmiştir, Hükümet (Tak
dir kendisine ait) bulunur veya bulunmaz; genel gö
rüşme devam etmiştir. Bu bakımdan, müzakerelere 
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! devam ediyoruz efendim. (AP sıralarından «Oylayın 
Sayın Başkan» sesleri) 

BAŞKAN — Oylayalım mı? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır efen

dim, devam edin. 
BAŞKAN — Hayır, oylayalım isterseniz... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Devam edin 

efendim. 
BAŞKAN — Tamam efendim, tamam, ben de

vam ediyorum zaten. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söylediniz 

efendim, karar verdiniz. Onlar «Oylayın» diyorlar... 
BAŞKAN — Hayır, karşılıklı istiyorsanız mesele 

yok. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır efen

dim, siz karar verdiniz. 
BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın Metin Toker, buyurunuz efendim; Cum

hurbaşkanınca S. Ü. Grubu Grup Sözcüsü olarak söz 
sırası sizin. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Yetkililer gel
sin diye söylüyoruz; oylamanız lazım Sayın Başkan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır efen
dim. Devam edin Sayın Başkan. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan; 
Dışişleri Bakanı 1 gün izin istiyor. Niçin lütfet

miyorsunuz?.. Meseleleri cevaplandıracak olan O'dur. 
Sayın Bakanın huzurunda devam edin müzakerelere. 
Müsaade edin, Sayın Dışişleri Bakanının talebini oya 
koyun. 

E. AKIP AKSAÇ (Eskişehir) — Zaten hükümet 
var. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı adına Sayın Ba
kan burada olduklarını söylediler. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Türkiye'nin bü
yük bir meselesi konuşuluyor. Dışişleri Bakanı yok, 
müzakerelere devam ediliyor. Yarın da olur, öbür gün 
de olur. Ben teklif ediyorum. Sayın Bakanın teklifi 
makuldür, oylayın. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, Sayın Bakan, hü
kümet adına burada olduklarını beyan ettikten son
ra... 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Dışişleri Baka
nı burada olmayınca... 

BAŞKAN — Efendim, mutlaka bir iş için bir ba
kanın bulunması diye bugüne kadar bir teamülümüz 
mü var beyefendiler?.. Daima bu olmuştur. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
. bu mevzuun takdiri zatıâlinize ait değildir, Umumi 
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Heyet de aynı diyor. Dışişleri Bakanının huzurunda 
müzakereler devam etsin mi etmesin mi?.. Teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, yazılı olarak teklif edin, 
oya korum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Şifahi olarak 
teklif ediyorum efendim. Yazılı teklife lüzum yok ki. 
Sayın Bakanın talebi var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sah günü
ne erteletip tekrar konuşacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bundan sonra ay
nı kişiler grup adına tekrar konuşacak değil efen
dim, böyle bir şey yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Anladım 
efendim. İzin verirseniz şunu anlatacağım. Bir karar 
tebliğ ettiniz. Bu tebliğ ettiğiniz kararın hukuki daya
nağı İçtüzüğümüzde yazılıdır. Genel görüşmelerde 
gerçekten bakanlar bulunur. Sizin kararınıza bir şey 
demiyorum. Bakanın bu teklifi belli. Kendisinin ce
vap vermeye şu anda imkânı olmadığından, gelen bir 
misafirle ilgilendiğinden, kendisine o an, yani cevâp 
verme anında izin verirseniz gayet tabii onu istiyor. 
Deniyor ki, ben gelmeyeceğim. Bana bu genel görüş
mede söz söyleme fırsatını verin diyor. 

(AP sıralarından «Hayır, hayır anlamıyorsun» 
sesleri) 

BAŞKAN — Hayır, öyle demiyor. Diyor ki... 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Anlamıyorsun. 
BAŞKAN — «Bulunayım» diyor, herkesi dinle

yim demek istiyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Anladım 
efendim, bitireyim efendim. 

Bakanın tezkeresindeki ihtiyaç bu, maksadı da bu. 
Ben de demek istiyorum ki, şimdi Sayın Toker ko
nuşacak, sonra bizim grubumuzdan sözcüler konu
şacak. O zamana kadar kendiliğinden Bakanın iste
diği tahakkuk edecek. Onun için sizin kararınıza il
tifat etmiyoruz; iltifat görmüyor. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, yalnız burada Sa
yın Bakanın teklifinin son kısmını bir daha okuya
yım, bakınız ne diyor. 

«Yüce Senatonun gündeminde bulunan Dış Po
litikayla İlgili Genel Görüşme maddesinin müzake
resi sırasında bizzat bulunmak ve «Bizzat dediğine 
göre hükümetin diğer üyelerini de dışında bırakıyor.» 
İleri sürülen görüşleri dinleyerek cevaplandırmak is
tediğim için Dış Politika İle İlgili Gündem maddele
rinin ertelenmesini Yüce Senatonun tensiplerine su
narım. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, oylarsınız, oylamazsınız, sizin bileceğiniz iş; 
fakat bu da İçtüzüğe aykırıdır. Hükümet tabiri kul
lanılır, hükümet başkanının böyle bir yazı yazmaya 
hakkı vardır. Oylarsınız, oylamazsınız, sizin bileceği
niz iş. Bu da aykırıdır Tüzüğe Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, ben oylamıyorum zaten 
Hükümetin bulunmadığı zamanlar hükümet aranır; 
ama bulunmadığı zaman Genel Görüşme görüşülmez 
diye bir hüküm yok. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Refet Rendeci'nin 
bir teklifi var. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okuyorum ve oyla
yacağım. 

Başkanlığa 
Sayın Dışişleri Bakanının talebi üzerine müzake

relerin talikini arz ederim. 
Samsun 

Refet Rendeci 
BAŞKAN — Sayın Toker, bir dakikanızı rica 

edeceğim. Bu usuli meseleyi halledelim. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Görüşülüp gö

rüşülmeyeceğini tespiti Umumi Heyete aittir. Lütfen 
önergeyi oylayınız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 
Biraz önce Sayın Başkana Sayın Dışişleri Bakanı 

tarafından gönderilen ve okunduğunda bilgi sahibi 
olduğumuz istek yazısında şu belirtiliyor : Sayın Dış
işleri Bakanı «Ben bugün Amerika'dan gelen bir Dış
işleri yetkilisiyle zorunlu resmi görüşmeler yapıyo
rum. Oysa bugün Cumhuriyet Senatosunda önceden 
alınan bir kararla dış politika üzerinde Genel Görüş
me yapılıyor. Benim bugün Amerika'dan gelen kişiy
le yaptığım görüşme sebebiyle Genel Görüşmede bu
lunmama imkân yoktur.» diyor. (Adalet Partisi sı
ralarından «Tercüme ediyorsun» sesleri) 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Bu kadarını 
anlıyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ve gayet 
normal olarak kendisinin bulunduğu bir güne taliki
ni istiyor; ama dikkat buyurursanız, önergede bu gö
rüşmelerin hangi oturuma, hangi günkü oturuma ta
lik edilmesini istediğine dair bir işaret yok. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sah gününe. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İzin ve

rin efendim, bir dakika efendim. 
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Bakanın tezkeresinde bu görüşmelerin talikini is
tediğine dair iradesinin beyanı var; fakat bu görüş
menin talikini istediği oturumun günü saptanmış de
ğil. 

Şimdi, diyelim ki, iyi niyetle ve bir consensusle 
bu Bakanın istediğini ihtiva eden önergeyi oylaya
caksınız veya buna benzer bir muamele yapacaksı
nız, onun imkânı var mı anlatacağım, peki hangi gü
ne bırakacaksınız?.. (AP sıralarından «Salıya» ses
leri) 

Bakınız ben size söyleyeyim, tamam, benim de 
buradaki itirazdan maksadım o. Sizin Salı gününe 
bırakmaya... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Hakkımız yok. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hayır 

efendim. Salı gününe bırakmaya dair irade beyanı
nızın Bakanın iradesiyle uyum halinde olduğunu is-
pat etmenize olanak yok; çünkü Bakan... • 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Bundan sonra
ki ilk birleşim günü Salı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — izin ve
rin efendim. Beyefendiler, ben bu kürsüden her tür
lü konuşma üslubunu bilirim. Elimden geldiğince sa
bır ve tahammülle söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben bunu daha hızlısını, daha sertini bilirim ben 

bu üslubun; ama yapmayacağım... (AP sıralarından 
«Yap, yap» sesleri) 

izin verirseniz, bir dakika. 
Sayın Başkan, müdahale etsenize, konuşmama 

müdahale ediyorlar. 
BAŞKAN — Beyefendiler, rica ederim. Hakikaten 

hatibin konuşmasını ben de anlayamıyorum. Lütfen 
sükûneti muhafaza edelim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Zaten an
laşılmaz ki. 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Tehdit var da 
onun için müdahale ediyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Arkadaş
larım; 

Bakanın iradesiyle Senatonun iradesinin bir araya 
gelmesi, uyum halinde bulunması halinde belki böyle 
bir talebi (kabulünüze mazhar olursa) oyla hallede
bilirsiniz; ama bu istek içinde Bakanın talik günü 
belirtmemiş olmasına göre, bu müzakerelerini ken
diliğinden zaten 1,5 saat sonra biteceği belli, daha 
doğrusu 1,5 saat sonra bu oturumun biteceği belli. 
1,5 saat içinde de zaten gruplar adına konuşmalar 
yapılacaktır, kendiliğinden salı gününe kalacaktır. 
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Şayet Bakan o gün gelirsek burada hazır buluna
caktır, konuşulanları zabıtlardan takip ederek cevap 
verme olanağını bulacaktır. 

ŞABAN DEMlRDAĞ (Samsun) — Kendisi öyle 
istiyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bir daki
ka efendim. 

Eğer Bakan salı günü gelemeyecekse; mesela be
nim bildiğim bir gerçek var, salı günü Sayın Baka
nın Viyana'da olması lazım yine bir resmi görüşme 
için. 

O zaman, izin verin, şimdi Sayın Toker konu
şacak ben size gayet anlayışla bir teklifte bulunaca
ğım; burada Sayın Bakanın tezkeresini okuduk, Sa
yın Bakanın tezkeresindeki maksadı anladık, Sayın 
Toker konuşurken bir haber gönderelim efendim; 
biz gönderelim, siz göndermeyin, Sayın Bakan aca
ba hangi güne talikini istiyor, o gün belirsin, o gün 
belirdikten sonra sizin iradeniz inzimam etsin, o ira
deyle bir harekete geçelim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aslını ararsanız, İçtüzüğümüze göre müzakerele

rin orta yerinde Hükümetten bir kişi veya herhangi 
bir başka yetkili bir şahıs müzakereleri, «Ben bulu
namıyorum, başka bir işim var, kesiniz» diye bir ta
lepte bulundu mu, bunu esasen oya koymak olanağı 
yoktur. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Onu koymuyoruz 
zaten. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Usuli ola
rak mümkün değildir. Müzakerelerin orta yerinde 
kesilmesi için bir kişinin talebinin yetmeyeceğini İç
tüzük hükme bağlamıştır. Müzakereler devam edi
yor, izin verin bu müzakerelerde gruplar adına ya
pılacak konuşmalar yapılsın, zaten saat 17.30'a gel
miştir, 19.00'da talik olacaktır. Bırakacağınız gün 
Sayın Bakan geldiğinde, konuşulanları zabıtlardan ta
kip ederek cevap verir, bu iş biter. Ama sizin mak
sadınızın başka olması ihtimali vardır. Çünkü, siz 
bugün sözcünüzün konuşmasından sonra gereken 
siyasi havayı yaratmış olmanın mutluluğu içinde, 
biraz da vaktin gecikmesinden ötürü... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yok öyle şey!.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Olabilir; 

buradan gitmek isteyebilirsiniz, buradan gitmek iste
yebilirsiniz, mümkündür... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ayıp, ayıp... 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bağırma 

canım, ne bağırıyorsun?.. 
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BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Sayın Gündoğan... J 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hükümetinize 

sahip olun. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, böyle şahıslara, 

gruplara... 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ayıp ayıp, utan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ne bağı

rıyorsun öyle çirkefçe, ne bağırıyorsun?.. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ayıp ayıp, sana ya

kışır mı böyle konuşmak. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hatip sözünü ge

ri alsın Sayın Başkan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi, bi
zim görüşümüz şudur arkadaşlarım... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sözünü geri al
sın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, «Çirkefler» diye 
bir gruba hitap ediyorsunuz. Rica ederim bu şekilde 
konuşma olur mu?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Öyle de
medim efendim. 

BAŞKAN — Öyle dediniz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hayır 

efendim; Bağırma Başkan. 
BAŞKAN — Öyle dediniz efendim, sözünüzü ge

ri alın efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bağırmak
la insana... 

BAŞKAN — Öyle dediniz, sözünüzü geri alın 
efendim. Hayır ben bu kürsüden bu hakkı size ver
mem, konuşturmam sizi efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Böyle bir 
şey söylemedim efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim, «Çirkefler» diye... 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — «Öyle de

medim» dedim; yeter. 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sarhoş her hal

de... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Efendim, 
izin verirseniz, bu önergenin maksadı matufu bel
lidir. Bu önergenin usulde yeri yoktur. Bu önergeyi 
usulen oylamak olanağı yoktur. Hukuken buna im
kân yoktur; ama biraz evvel arz ettiğim gibi, o kadar 
iyi niyetli iseniz, gerçekten Bakanın bulunduğu bir za
manda bu müzakerenin cereyanını arzu ediyorsanız, 
biraz evvel arz ettiğim uzlaştırıcı teklifimi kabul edi
niz. 
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Sayın Toker konuşurken biz haber göndeririz, Ba
kanın hangi günde burada bulunacağını tespit ede
riz, geleceği güne talik buyurursanız o zaman muva
fakat ederiz; ama Bakanın bulunmayacağı bir güne 
bu celsenin talikinde ne fayda vardır, ne hukuki da
yanak vardır, ne de imkân vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın İhsan Sabri Çağlayangil, öner

genin lehinde buyurunuz efendim. 
MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Sayın 

Başkan, usul hakkında müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Ne usulü efendim? 
MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Efendim, 

önergenin oya konulması hakkında. 
BAŞKAN — Dışişleri Bakanının talebini oya koy

muyorum efendim, bir üye önerge verdi... 
MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Diğer 

önerge, talik isteyen önerge... 
BAŞKAN — Talik istenebilir. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Tensip 
buyurursanız şunu arz edeyim efendim : 

İçtüzüğümüzde, Birleşim açıldıktan sonra başka 
güne ertelenmesi hakkında iki madde var. Bu, o iki 
maddeye girmiyor. 

O iki maddeden biri olan 52 nci maddeye göre, 
«Yeter sayı yoksa Başkan görüşmeye başlanamaya-
cağını bildirir veya sonradan yetersayı bulunma ih
timali varsa birleşimi en geç bir saat sonraya bırakır. 

Oturum esnasında yetersayı olup olmadığında 
Başkanlık Divanı tereddüt eder veya üyelerden beşi 
sözle veya yazslı olarak yetersayı olmadığını ileri 
sürerse yoklama yapılır.» Çoğunluk yoksa birleşime 
ara verilir. 

Veyahutta diğer bir maddeye göre, gürültü çıkar 
ve önlenemezse Birleşime ara verilir veya başka gü
ne bırakılır. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Birleşim ka
patılmıyor ki. 

BAŞKAN — O, Başkanın kendi iradesiyle olan 
kısımdır. Şimdi Genel Kurulun malı olmuştur efen
dim, oy ile halledilecektir. Başkanın takdiri hususu 
kalktı burada artık, benim takdirim değildir, şimdi 
Genel Kurulun takdirine arz ediyoruz. 

Sayın Çağlayangil, buyurunuz efendim. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Yüce Senatonuz kendi gündemine hâkimdir. Bir 

Dışişleri Bakanı bir teklif yapıyor; «Dışişleri konu
larıyla ilgili bir Genel Görüşme var, bunda hazır bu-
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lunmak istiyorum, dinlemek istiyorum, Senatonun 
havasını görmek istiyorum ve ona göre kendimi ha
zırlamak, cevap vermek istiyorum.» diyor. Bu teklif, 
bir Senato üyesi tarafından benimseniyor ve bir tek
lif yapılıyor. Konuştuğumuz odur. 

iktidar Partisi Grubuna mensup bir arkadaşımız 
çıktı aleyhinde konuştu ve ı«Evet, erteleyeceksiniz; 
ama ne güne erteleyeceğinizi bilmiyoruz. Konuşmalar _ 
devam etsin, biz de haber gönderelim, ona göre gün 
tespit edelim.» dedi. Buna ihtiyaç yoktur. Erteleme, 
Dışişleri Bakanının da katılacağı bir toplantıda bu 
müzakerelerin devamı ertelemesi olacaktır. Ne zaman 
katılacağını Başkanlık Divanı kendileriyle tespit eder, 
o günü tayin ederler. 

Dışişleri Bakanının da katılmasında fayda vardır. 
Çok önemli bir konu görüşüyoruz. Ben, İktidar Par
tisi mensubu arkadaşımın, kendi Bakanının bu makul 
talebine hangi mülahaza ile karşı çıktığını anlamı
yorum, yalnız O'nun belki de başka bir şeye yoru
munu buradan ifade etmesini kınıyorum; böyle şey
ler olmamalı. Hele, Muhalefet Partisi durumundaki 
Adalet Partisinin Sözcüsü, ne kadar yapıcı ve burada 
birliğin nasıl lazım olduğuna dair hepimizi etkisi al
tında bırakan bir konuşma yaptıktan sonra bu talebin 
birtakım art niyetlere hamledilmesini, peşin bir ka
rarın ve peşin bir davranışın eseri sayarak üzülüyo
rum. Ben, ertelemenin lehindeyim. Oylarınızın bu is
tikamette olmasını istirham için geldim. 

Saygılar sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

FÎKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Böyle bir 
şeye muvafakat ediyoruz. 

YÎĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, ne 
demek muvafakat ediyoruz?.. O kim oluyor?.. 

BAŞKAN — Ben durumu bir daha izah etmek 
istiyorum. Bir dakika efendim. Bana lütfen söz ve
rin, ben de konuşayım, artık ben sizden rica edece
ğim söz verin diye, o duruma düştük. 

Beyefendiler bir hususu tespitte fayda var. Sena
toda şu anda Oturumu kapatmıyoruz. Gündemde tak
dim - tehir teklifidir bu. O bakımdan, Genel Kurul 
gündeme her zaman hâkimdir. Bunda usulsüz herhan
gi bir taraf yoktur. Önergenin lehinde aleyhinde iki 
üyeye de söz verdim. Şimdi önergeyi oylarınıza arz 
edeceğim, tekrar okutuyorum. 

FÎKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, nasıl talik buyuracaksınız efendim?.. 

BAŞKAN — Talik değil efendim, şimdi Sayın 
Dışişleri Bakanının teklifi, bir önerge ile bir üye ta
rafından Başkanlığımıza getirilmiştir. Bu, tabii usul-
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süzdür. Bakanın olsa gereğini yapardık. Şimdi üye 
diyor ki, Sayın Dışişleri Bakanı böyle bir teklifte bu
lunuyor, kendisi müzakerelerde bulunmak istiyor. 
Onun bulunacağı bir oturumda demek istiyorsunuz 
değil mi efendim?.. 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Tamam efen
dim. 

BAŞKAN — Tamam efendim önerge sahibi ay
nen katılıyor; yani Dışişleri Bakanının bulunacağı bir 
oturumda, diyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
ne zamana kadar efendim?.. Salıya kadar mı?.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Falanca gün 
meselesi kalkıyor. Dışişleri Bakanı o günü Başkan
lıkla tespit edecek. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Hayır efendim, 
Dışişleri Bakanının iradesine tabi olamaz. Bir dahaki 
celseye talik edin. 

BAŞKAN — Öyle teklif yapılıyor. Okuyunuz 
efendim. 

Başkanlığa 
Sayın Dışişleri Bakanının talebi üzerine, müza

kerelerin talikini arz ederim. 
Samsun 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Çağlayangil'in, bura
daki biraz evvel konuşmasında Dışişleri Bakanının 
bulunacağı bir oturumda... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir ay sonra da 
olabilir. 

BAŞKAN — Beyefendiler, ben bunu bilemem. 
Nasıl çıkayım içinden?.. Beş ay sonra olursa ben ne 
yapacağım?.. Ben kolundan tutup çekemem kıi?... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bunu takip 
eden oturumda, salı günü gelmek şartı olsun. 

BAŞKAN — Şimdi efendim önergeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Hangi 
önergeyi?.. 

BAŞKAN — Okuttuğum önergeyi efendim. (AP 
sıralarından «Sah günü» sesleri) 

Bir dakika efendim. Sayın Çağlayangil, zatıâlini-
zin konuşmasından benim anladığım, Sayın Dışişleri 
Bakanının mutlaka bulunması ve bulunacağı celse de
ğil mi efendim?.. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Evet Sayın BaşJkan. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
önerge sahibine de sorun, katılıyorlar mı?.. 
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BAŞKAN — Sayın Rendeci'de aynen katılıyorlar 
efendim. Önerce saMbi olarak kendisine söyledim, 
aynen katıldı. Beyefendiler, her birinize göre oyla-
tma yapamam ben. Sayın Rendeoi, iştirak ediyor 
musunuz?, j 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Tamam efen
dim. 

BAŞKAN — Tamam, Sayın Reedeci aynen işti
rak ediyor. Dışişleri Bakanının bulunacağı bir bir
leşimde devam edilmek üzere, bu maddeyi ertele
meyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler?... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın senatörler; Oturum bitmemiştir, müzake
reler devam ediyor. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1975 aylarına alt hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Raporu. (5/8) (S. Sayısı : 826) 

BAŞKAN — Gündemimizin düğer maddesine ge
çiyoruz. 

Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı, lütfen 
yerinizi alınız. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin Tüzük gereğince bir defa görüşülecek 

işler kısmında bulunan 826, 827, 828, 829, 830, 831, 
832, 833, 834, 835, 836, 837 nci sıra sayılarına dair 
raporların öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplan 
İnceleme Komisyonu Başkanı 

Gaziantep 
Selâhattin Çolakoğlu 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

Raporu okutuyorum efendim. 
(Hesaplan İnceleme Komisyonu Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. Oy

larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1975 aylarına ait hesapları 
hakknıda Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu Raporu. (5/19) (S. Sayısı : 827) (2) 

(1) 826 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

(2) 827 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — Raporu okutuyorum efendptn-
(Hesapları İnceleme Komisyonunun Rajjoru 

okundu.) 
BAŞKAN — Oylannıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Ey
lül, Ekim Kasım, 1975 aylarına ait hesapları hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Raporu. (5/20) (S. Sayısı : 828) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum efendim. 
(Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1975, Ocak, Şubat 1976 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Raporu. (5/21) (S. Sayısı : 829) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum efendim. 
(Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Mart, 
Nisan, Mayıs 1976 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Raporu. (5/22) (S. Sayısı : 830) (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum : 
(Hesapları İnceleme Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1976 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu. (5/23) (S. Sayısı : 831) (4) 

(1) 828 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

(2) 829 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

(3) 830 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(4) 831 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

-
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BAŞKAN — Raporu okutuyorum : 
(Hesapları İnceleme Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Divan üyesi arkadaşımın oturarak okuma

sını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 
Ekim, Kasım 1976 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Raporu. (5124) (S. Sayısı : 832 (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum: 
(Hesapları İnceleme Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. Oy

larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Aralık 
1976, Ocak, Şubat 1977 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu. (5/25) (S. Sayısı : 833) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. . 
(Hesapları İnceleme Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. Oy

larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Mart, 
Nisan, Mayıs 1977 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu Raporu, (5/26) (S. Sayısı: 834) (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Hesaplan İnceleme Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
(Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 'edil

miştir. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Ağustos 1977 aylarına ait hesapları hakkında Cum
huriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
Raporu, (5/27) (S. Sayısı: 835) (4) 

(1) 832 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(2) 833 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

(3) 834 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

(4) 835 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Hesapları İnceleme Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Söz 'isteyen sayın üye?... Yok. 
Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 

Kasım 1977 aylarına ait hesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Ra
poru, (5/28) (S. Sayısı: 836) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Hesapları İnceleme Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen Sayın Üye?.. Yok, 
Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
13. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart 

1977, Şubat 1978 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Raporu. (5/29) (S. Sayısı: 837) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu okundu.) 
iBAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Raporu oylarınıza arz ödüyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmıeyenler... Kalbul ödMmiştir. 
Bir önıerge vaır, dkantuyorum. 

Yüflcselk Başkanlığa 
Gündemin «Bir Defa Görüştüliecek İşler» kısmın

da bulunan 838, 839 ve 840 Sıra Sayılı Kesiinhesap 
raporllarıinjın gündemde mevcut büıtiün asillerden önce 
görüşütoesM arz ve ıtiefkfllif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 

öazıiaınrtıep 
/Seliâhatittin Çodadeoğlu 

iBAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz edüyorum: 
Kalbul edenler... Kalbul etmey anlar... Kabul edlilmıiş-
ıtir, 

14. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1974 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu. 
(5/30) (S. Sayısı: 840 (3) 

I (1) 1836 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
I eklidir.» 

(2) 837 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

I (1) 840 S. Sayılı bosmayazı tutanağın sonuna ek-
I lidir. 
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/BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
iCHasaplaiiı tncelamıe Komiiısyonu Raporu okundu.) 

•BAŞKAN — Efendim, oeftfvıeüılıar daha önce üye
lere dağntı1imışftır. Raporu oetvelliıylıe 'beraber bilgiınıi-
ze sunarım, 

15. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1975 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu. 
(5/31) (S. Sayısı: 838) (1) 

•BAŞKAN — Raporu ıdkuıtuyoıruım. 
.(Hesapları încefflamıe Komliısyonju Raporu okundu.) 
BAŞKAN — CetvieTleriiye beraber b^girize su-

nuflıur. 

(1) 838 S. Sayılı basmayazı tutanağm sonuna 
eklidir. 

A) YAZILI SORUL, 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, köy ve mahalle muhtarlarına verilen 
ödeneklere dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlıı nun yazılı cevabı. (7/985) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Yerel Yönetim ve Ma

liye bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygıyla dilerim 

18 . 10 . 1978 
Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

Soru : 
2108 sayılı (Muhtar ödenek ve sosyal güvenlik 

Yasası) gereğince köy ve mahalle muhtarlarına veri
len ödeneklerden geniş ölçüde vergi kesildiği ve muh
tarların eline cüz'i miktarda bir para geçtiği saptan
mış bulunmaktadır. 

1. Muhtar ödeneğinin brüt tutarı nedir ve bun
dan ne miktar ve cins vergi kesilmektedir, yasal daya
nak nedir? 

16. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1976 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu. 
(5/32) (S. Sayısı : 839) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Hesapftan İnceletme Komlisıyonu Raporu okundu.) 

.BAŞKAN — Oatvölyîıe beraber büginiize sunu-
lor. 

Sayın Senatörler; 
Gündemin diğer maıddeterü sözM sorumlardır. Ne 

Hükümet, ne de saran üyeftsr bu^ıunmadığıınıdan, za
ten satfomda da beSrfli şelküde çoğunluk Ikataadığın-
daın, Biır'ieşknli 16 Ooaık 1979 Sallı günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere kapaitıyoruim. 

Kapanma SasaSi : 18,20 

(1) 839 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

VE CEVAPLARI 

2. Büyük sıkıntılar içinde görev yapan muhtar
lara ödeneklerinin bugünkü koşullara paralel olarak 
yükseltilmesi düşünülmekte midir, örneğin, Bakanlar 
Kurulu kararıyla memurlara yapılan yardımlardan 
muhtarların da yararlanması için herhangi bir girişim 
var mıdır? 

TC 
Maliye Bakanlığı 8 . 1 . 1979 

Ankara 
BÜMKO : 111340-910/930 

Konu : Muhtar ödenek ve prim
leri Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 25 . 10 . 1978, 
13 . 12 . 1978 tarih ve 16561-6S23-7/9S5 sayılı ya
zıları. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sn. İbrahim 
Öztürk tarafından Bakanlığımız ve Yerel Yönetim 
Bakanlıklarınca yazılı olarak yanıtlandırılması iste-

• • <•>•! • • 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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miyle Başkanlığınıza sunulan soru önergesine verile
cek yanıta esas olma'k üzere, Yerel Yönetim Bakan
lığına gönderilen 23.11.1978 tarih ve 111340-910/35767 
sayılı yazımızın bir örneği ekte sunulmuştur. 

Bakanlığımız görüşünün kendi görüşlerinin hazır
lanmasında dikkate alınacağı düşüncesi ile durum Ye
rel Yönetim Bakanlığına aktarılmakla yetinilmiş ve 
ayrıca Başkanlıklarına yanıt gönderilmemesi yolu se
çilmiştir. 

Bundan böyle Bakanlığımız görüşünün doğruca 
Başkanlıklarına sunulacağını bilgilerine saygı ile arz 
ederim. 

Ziya Müezzinoğlu 
Maliye Bakanı 

TC 
Maliye Bakanlığı 23 . 11 . 1978 

Ankara 
BÜMKO : 111340-910/35767 

Konu : Muhtar ödenek ve prim
leri Hk. 

Yerel Yönetim Bakanlığına 
İlgi: Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdürlüğü

nün 25.10.1978 tarih ve 16561-6823-7/985 sayılı yazısı 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sn. İbrahim 

Öztürk'ün köy ve mahalle muhtarlarına verilen öde
neklere ilişkin olarak Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığınca Bakanlığımız ve Bakanlığınıza yanıtlandırıl
mak üzere gönderilen soru incelenmiş ve Bakanlığımı
zı ilgilendiren hususlara ilişkin görüşümüz aşağıda 
gösterilmiştir. 

29 Ağustos 1977 tarihli ve 2108 sayılı «Muhtar 
ödenek ve sosyal güvenlik Yasası» nın 1 ve 2 nci mad
delerinde köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahal
le muhtarlarına ayda (100) göstergenin her yıl büt
çe yasasında saptanacak katsayının çarpımı ile bulu
nacak miktar üzerinden muhtarlık ödeneği verilece
ği hüküm altına alınmıştır. 

Ayrıca, anılan Yasanın 2 nci maddesinin ikinci 
paragrafında, şehir ve kasaba mahalle muhtarlarının 
15 . 4 . 1944 tarihli ve 4541 sayılı Yasaya göre ve 
harç pulu karşılığında tahsil edecekleri harçları, mal 
sandıklarına yatırdıklarında bu miktarın % 25'inin 
kendilerine prim olarak ödeneceği belirtilmiş bulun
maktadır. 

Bu hükümlerin ışığı altında; örneğin evli ve iki 
çocuk sahibi ve o ay için 2 000 liralık harç pulu kar
şılığını mal sandığına yatırmış olan bir muhtarın öde-

I nek ve prim gelirinin vergilendirilmesi incelenecek 
olursa; 

100X14. = 1 400 TL. Muhtar ödeneği 
2 000 TL. aylık harç pulu tahsilatı 

2 000:4 = .500 TL. Harç pulu primi 
(% 25) 

1 400+500 = 1 930 TL. Muhtarın aylık toplam 
geliri 

I Verginin hesabı : 
206,30 TL. Gelir Vergisi (1 400 TL. için) 
21.00 TL. Mali Denge Vergisi (1 900 TL. için) 

8,00 TL. Damga Vergisi (1 900 TL. için) 
125,00 TL. Gelir Vergisi (500 TL. için) (G.V.K.) 

+ 
360,30 TL. (Madde 104 uyarınca asgari % 25 ora-

I nına göre.) 
1 900 - 360 = 1 540 TL. net gelir tutarıdır. 

I Anılan Yasanın 4 ncü maddesine göre muhtarın 
I Bağ - Kur primi ödemesi halinde, ödenen prim, mat-
I rahtan indirileceği için, Gelir Vergisi kesintisi daha da 
I azalacaktır. 

I 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu kapsamında 
I bulunmayan muhtarların, alacakları ödenek ve primle

ri yukarıda değinildiği üzere 2108 sayılı Yasa hüküm
lerine göre saptanmaktadır. 

Bu nedenle, Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet 
I Memurlarına yapılan yardımlardan muhtarların ya

rarlanmasına olanak bulunmamaktadır. 

Bu bilgiler de dikkate alınarak Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gerekli yanıtın Bakanlığınızca ve-

I riîmesi arz olunur. 
Bilgilerine sunarım. 

I Maliye Bakanı 
I Vural Güçsavaş 
I Müsteşar 

I 2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
I Datdal'ın, İzmir Merkez ile diğer belediyelerine han-
I gi projeler için ne miktar yatırım ve cari ödenek trans

fer edildiğine dair soru önergemi ve Yerel Yönetim Ba~ 
{ kanı Mahmut Özdemir'in yazılı cevabı. (7/1009) 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I İlişikte sunduğum soruların yazılı olarak ilgili Ba-
I kanlık tarafından cevaplandırılması için gereğine mü-
I saadelerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
j îzmir Senatörü 
j Münir Daldal 
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Yerel Yönetim Bakanlığına 
Bakanlığınıza ait mevcut imkânlar ve kaynaklar 

muvacehesinde Hükümetinizin kurulmasından bu ya
na, İzmir Merkez ve diğer belediyelerine ait; 

a) Hangi projeler için ne miktar yatırım ve cari 
ödenek transfer edildiği, 

Bunlardan önceki Hükümetler zamanında yarım 
kalan projelerden hangilerinin ikmal edildiği, ikmal 
edilmeyenlerin ne sebeple durdurulduğu, 

b) Gecekondu Önleme Bölgeleri ve imar planı 
uygulamasına ilişkin (Belediyeler Teknik Hizmetler 
Genel Müdürlüğü açısından), kamulaştırma ve imar 
ödeneklerinden her bir Belediyeye ne miktarlarda öde
nek ayrıldığı, 

c) TANSA (Tanzim Satış Mağazaları) projeleri
nin hangi Belediyelere, ne gibi kıstaslar nazara alı
narak uygulandığı hususlarının yazılı olarak tarafıma 
bildirilmesini rica ederim. 

îzmir Senatörü 
Münir Daldal 

TC 
Yerel Yönetim Bakanlığı 10.1.1979 

Ankar?. 
Fon-Krediler, Teknik 

Değerlendirme 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-04-01/102 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 21.12.1978 gün ve 16879-6922/7-1009 sayılı 

yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Sayın Münir 
Daldal'ın îzmir Merkezi ile diğer belediyelerine yatı
rımlar için ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Bakan
lığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelendi : 

1978 yılı Bütçesinden Bakanlığımız emrinde bulu
nan belediyelere yardım fonu ile İller Bankası Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinden îzmir Merkez Belediyesi 
ile ilişik listede isimleri yazılı diğer belediyelere 
106 740 958,— TL yardım yapıldığını bilgilerinize, 

Saygıyla arz ederim. 
Mahmut Özdemir 

Yerel Yönetim Bakanı 
İzmir Merkez Belediyesi ile diğer belediyelere 

1978 yılında Yerel Yönetim Bakanlığının belediyele-
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re yardım fonundan ve İller Bankası Genel Müdür
lüğü bütçesinden yapılan yardımları gösterir liste : 

Yapılan 
Sıra yardım miktarı 
No. Belediye adı Lira - Kuruş 

İzmir Belediyesi 
Ovakent 
Aliağa 
Altındağ 
Armutlu 
Bademli 
Balçova 
Bayındır 
Bergama 
Beydağ 
Bornova 
Bozdağ 
Bölçek 
Buca 
Büyükçiğil 
Cumaovası 
Çamdibi 
Çaylı 
Çeşme 
Çırpı 
Dikili 
Foça 
Gaziemir 
Göçbeyli 
Kaymakçı 
Kemalpaşa 
Kızılbahçe 
Kiraz 
Menemen 
Narlıdere 

Pancar 
Bağyurdu 
Pınarbaşı 
Poyrazcık 
Ödemiş 
Ören 
Seferihisar 
Selçuk 
Tire 
Torbalı 
Urla 
Yazıbaşı 
Yenifoça 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 176 000 
100 000 

2 224 000 
3 863 000 

50 000 
678 000 

İ 817 000 
6 204 000 

16 603 000 
740 000 

3 552 000 
2 204 000 

2 000 
1 498 000 
2 184 000 

790 000 
98 000 

402 000 
970 000 

3 844 000 
1 355 000 
2 468 000 
2 423 000 

9.12. 000 
810 000 
552 000 
146 000 

2 733 000 
6 890 000 

518 000 

393 000 
1 074 000 

10 113 000 
100 000 

3 462 000 
4 000 

714 000 
3 029 000 

2 000 
1 423 000 
4 839 000 

102 000 
14 000 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
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44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

Yeşilyurt 
Yukarıkızılca 
Zeytindağ 
Zeytinlik 
Zeytinova 
Ayaz 
Gümüşsis 
Işıkkent 
Ovakent 
Gökçen 
Güzelbahçe 
Konaklı 
Gümüşsü 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 039 000 
50 000 

152 000 
5 121 000 

38 000 
2 399 000 

2 000 
722 000 
800 000 
515 252 
626 782 
640 000 
560 000 

Toplam 106 740 958 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 
Âdemoğlu'nun, Full - Time Kanununun kabulünden 
önce ve sonra Sağlık Bakanlığı müesseselerinde çalı
şan personele ödenen para miktarı ile tedavi gören 
hasta adedine dair soru önergesi ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Mete Tanın yazılı cevabı. 
(7/1018) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi 

Nuri Âdemoğlu 

1. Full - Time Kanunu çıkmadan evvel Sağlık 
Bakanlığı müesseselerinde çalışan mensuplarına ayda 
ödenen para miktarı kaç TL. dır? Ve bu kanun çık
madan evvel polikliniklerde ayakta ve hastanelerde 
yatarak tedavi gören hasta adedi kaçtır? Full-Time 
Kanunu kabul edildikten sonra Bakanlığınız mensup
larına ödenen para miktarı ne kadardır? Poliklinikte 
muayene edilen ve hastanede yatan tedavi gören has
ta adedi ne kadardır? 

2. Sağlık Bakanının İstanbul seyahatlerinde 
ailesi ile birlikte Hilton ve Çınar Otellerinde kaldık
ları zaman ödenen para hangi fasıldan ve ceman kaç 
lira ödenmiştir? 

TC 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 10 . 1 . 1979 
Bakan 

60 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Nuri Âdemoğlu' 
nun yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
İlgi : 13 . 12 . 1978 tarih ve Kanunlar Müdürlü

ğü 16977-6943-7/1018 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri Âdem
oğlu'nun Bakanlığımız müesseselerinde çalışan per
sonele ödenen para miktarı iler tedavi gören hasta 
adedine ait yazılı soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Mete Tan 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri Âdemoğlu'nun yazılı soru önergesine cevap 

Soru : 1. Ful-Time Kanunu çıkmadan evvel Sağhk Bakanlığı müesseselerinde çalışan mensuplarına ayda 
ödenen para miktarı kaç TL. dır? Ve bu Kanun çıkmadan evvel polikliniklerde ayakta ve hastanelerde yata
rak tedavi gören hasta adedi kaçtır? Ful-Time Kanunu kabul edildikten sonra Bakanlığınız mensuplarına öde
nen para miktarı ne kadardır? Poliklinikte muayene edilen ve hastanede yatan tedavi gören hasta adedi ne 
kadardır? 

Cevap : 1. Tam gün yasası çıkmadan önce ve Tam gün yasası çıktıktan sonra Bakanlığımız müesse^ 
selerinde çalışan personelin brüt ücretleri : 

Derece Unvanı 

Tam gün yasasından önce Tam gün yasası çıktıktan 
en çok ücret (brüt) (eski sonra en çok ücret (brüt) 

göstergeye göre) (eski göstergeye göre) 

1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
3/9 
5/9 
7/9 

Hekim 
Diş Hekimi 
Eczacı 
Yükseköğrenimli diğer sağlık personeli 
Hemşire, Sağlık memuru 
Hemşire yardımcı köy ebesi 
Laborant ve hastabakıcı 

41 730 
24 100 
24 100 
21 000 
15 120 
12 960 
8 190 

85 850 
85 350 
49 540 
42 810 
35 150 
28 246 

21 326 

Yasa çıkmadan önce 
(Ağustos - Aralık 1977) 
Yasa çıktıktan sonra 
(Ağustos - Aralık 1978) 

Ayakta tedavi Yatarak tedavi 

6 398 535 

7 420 000 

545 930 

607 640 

Soru : 2. Sağhk Bakanının İstanbul seyahatlerinde ailesi ile birlikte Hilton ve Çınar Otellerinde kal
dıkları zaman ödenen para hangi fasıldan ve ceman kaç lira olarak ödenmiştir? 

Cevap : 2. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı İstanbul'da görevle kaldığı günlerde genellikle resmi kuru
luşlara ait lojmanlardan istifade etmiştir. Ayrıca gerek kendisi ve gerekse eşi için hiçbir otelde Sağlık Bakan
lığına ait herhangi bir ödenekten istifade ile kalmadığı gibi, yurt dışında da normal yolluğu dışında Bakanlı
ğa ait ödenekten herhangi bir otel ücreti ödememiştir. 

>>»-<< 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

25 NCİ BİRLEŞİM 

11 . 1 * 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

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

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Elazrğ Üyesi Cahit 
Dalokay ve aıtkadaşlarımn, Türkiye'nin Dış İlişkileri 
üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına dair önerge
leri. (8/9) 

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 Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana 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 : 18.4.1977) 

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
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (1C/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 hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

10. — Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy 
Kollektif 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. — Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/38) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1978) 

13. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mesken, 
ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 
26 . 6 . 1978) 

14. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki de
netimin mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru. (10/77) (S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi : 
29 . 8.1978) 

15. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 



16. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/54) 
(S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili araştırma önergesi. 
(10/79) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin TÖB - DER'dekı 
oluşum ve gelişimlerle ilgili araştırma önergesi. (10/80) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

20. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Senato
su Araştırma Komisyonu raporu. (10/12 - 10/15 -
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1978) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Oztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liramn Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 . 9 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/37) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 10 . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 
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26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
Öner'in, DİSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakıkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyest Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarımn, Milli Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başjkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair. 3 . 10 .1978 tarihli tezkeresi. (30/13) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Oztürk'ün. öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihM tezkeresi. (10/22) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Oztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 
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34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

37. — Cumhuriyet Senatosu tçel Eski Üyesi Lüt-
fi Bilgen'in, Tarsus îşletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKÎ Şark Linyitleri Aşkale İş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçlan hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 

halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so' 
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

42. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'm, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş 
yörelerimde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konıunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da/ir, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekerasü. (10/78) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, eğitim politikamızın ve düzeninin yur
dun gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun 
olup olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli ted
birler hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/83) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1975 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/18) (S. Sayısı : 826) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1975 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu. (5/19) (S. Sayısı : 827) (Da
ğıtma tarihi : 20.11.1978) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 
Ekim, Kasım 1975 aylarına ait hesaplan hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/20) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1975, Ocak, Şubat 1976 aylarına ait hesapları hak-
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kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Ko
misyonu raporu. (5/21) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma ta
rihi : 20.11.1978) 

51. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Mart, 
Nisan, Mayıs 1976 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İnceleme Komis
yonu raporu. (5/22) (S. Sayısı : 830) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1976 aylarına ait hesaplan 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım inceleme 
Komisyonu raporu. (5/23) (S. Sayısı : 831) (Dağıtma 
tarihi : 20.11.1978) 

53. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 
Ekim, Kasım 1976 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komis
yonu raporu. (5/24) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

54. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Aralık 
1976, Ocak, Şubat 1977 aylarına ait hesapları hak 
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım inceleme 
Komisyonu raporu. (5/25) (S. Sayısı : 833) (Dağıtma 
tarihi : 20.11.1978) 

55. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Mart, 
Nisan, Mayıs 1977 aylarına ait hesaplan hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyo
nu raporu. (5/26) (S. Sayısı : 834) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

56. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığınnı Mart,, 
Ağustos 1977 aylarına ait hesapları hakkında Cum
huriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu. (5/27) (S. Sayısı : 835) (Dağıtma tarihi : . 
20.11.1978) 

57. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Kasım 1977 aylarına ait hesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu ra
poru. (5/28) (S. Sayısı : 836) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

58. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart 
1977, Şubat 1978 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım inceleme Komisyo
nu raporu. (5/29) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

59. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1975 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarım inceleme Komisyonu raporu. 
(5/31) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

60. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1976 
Mali Yılı Kesinhesaplam hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarım inceleme Komisyonu raporu. 
(5/32) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

61. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1974 
Mali Yılı Kesinhesapian hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarmı inceleme Komisyonu raporu. 
(5/30) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

62. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

63. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naci Bozkurt'un, Yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakandık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) (S, 
Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

V 
IKT DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BlRlNCl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 826 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1975 
Aylarına Ait Hesapları Hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesap

larını İnceleme Komisyonu Raporu. (5 /18) 

Cumhuriyet Senatosu 
İdare Amirliği 1 • 4 . 1978 

Saymanlık Müdürlüğü 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplan inceleme Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1975 aylarına ait hazırlanan 3 aylık rapor ilişik
te sunulmuştur. 

Hesap ve işlemler ay be ay Denetçi İzmir Senatörü Sayın Mümin Kırlı tarafından tetkik edilmiş olduğu 
tarafımdan görülmüştür. 

Malii yıla ait bütün sarf belgeleri vize edilmiş ait olduğu hesaplara intikal ettirilmiş olduğundan ilişecek 
bir hesap olmadığını takdirlerinize arz ederim. 

Veli Uyar 
Cumhuriyet Senatosu 

Denetçisi 

Hesaplan İnceleme Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceme Komisyonu 22 . 5 . 1978 

Karar No . 2 
Sayı : 3-33 

Yüksek Başkanlığa 

4.740.119,38 Mart 1975 başında bankada mevcut para 
20.013.171,55 Mart, Nisan, Mayıs 1975 ayları içerisinde bankadaki hesabımıza giren para. 

24.753.290,93 Toplam. 
13.753.181,35 Mart, Nisan, Mayıs 1975 ayları içerisinde harikadaki hesabımızdan ödenen para. 

11.000.109,58 Haziran 1975 başında bankadaki mevcut para. 

C. Senatosu Muhasebe'siriin Mart, Nisan, Mayıs 1975 aylarına ait hesapları incelendi. 
Mart 1975 başında Ziraat Bankasındaki 4.740.119,38 liralık mevcudu ile Mart, Nisan, Mayıs 1975 ayların

da şahıslardan ve Maliyeden 20.013.171,55 lira alınarak hesabımıza yatırılan meiblağın cem'an 24.753.290,93 
lira olduğu mevcuttan sarf olunan 13.753.181,35 lira tenzil edildikten sonra Haziran 1975 başındaki banka mev
cudunun 11.000.109,58 liradan ibaret olduğu muhasebedeki defterler ve sarf evrakının kanun ve mevzuata uy
gun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Cumhurîyet Senatosu 
Hesapları İnceleme Komisyonu 

Başkanı Denetçi Sözcü 
Gaziantep Yozgat Kırşehir 

Selahattin Çolakoğlu Veli Uyar E. Akıp Aksaç 
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Kâtip 
Konya 

Ahmet Remzi Hatip 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Üye 
Giresun 

Ali Cüceoğlu 

Üye 
îzmir 

Akın Özdemir 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Denizli 

Baha Akşit 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Kocaeli 

Lütfi Tûkoğîu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Tabii Üye 

Sami Küçük 

Üye 
C. Bşk. S. Üye 

N. Kemal Şentürk 

Cumhuriyet Senatosu 1975 mali yılı bütçesinin Genel Yönetim ve Destek hizmetleri programı ile Yasama 
hizmetleri programının harcama kalemlerine mevzu ödenekleri ve yıl içerisinde yapılan harcamaların bolüm 
icmali aşağıda gösterilmiştir. 

Bu giderlerin verile emirleri Devlet harcamaları yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş olduğu, mezkûr 
ödeme emirlerinin Devlet Muhasebe Yönetmeliğindeki esaslar dahilinde intikal ettiği ve sarf evraklarının ay be 
ay zarflar içerisinde muhafaza edildiği bittstkik anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 
Mart Nisan Mayıs 1975 

Ödenek Ödenen Bakiye 

Per. 

Üye 

101 100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 

111 100 
140 
200 
300 
400 
480 
500 
900 

Personel gider. 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları 
Demirbaş alımları 
Mak. Tec. Taş. Al. 
Taşınmaz Mal. Alım. 
Diğer ödemeler 

Personel gider. 
Tedavi gideri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları 
Temsil ağırlama 
Demirbaş alımları 
Transferler 

18.876.592,— 
173.745,— 

3.004.650,— 
881.100,— 
410.850,— 
118.800,— 
371.250 — 

1.485,— 

59.559,344,— 
3.540.240,— 
2.054.250,— 

153.450,,— 
747.450,— 
495.0*0 — 
59.400,— 

11.910.856,— 

98.323.222,— 

3.648.603,02 
2 3 2 , -

48.567,05 
8.887,25 
9.642,5G 

—,— 
—,— 

100 — 

9.026.655,30 
97.074,10 
34.989,— 

—,— 
23.91-8,— 
21.881,— 

—,— 
49.542,— 

12.851.136,12 

15.227.988,98 
173.513,— 

2.956.082,95 
•872.212,75 
401.207,50 
118.800,— 
371.250,— 

1.385,— 

50.532.688,70 
3.443.165,90 
2.019.261 — 

153.450,— 
723.532.— 
473.119.— 

59.400,— 
11.861.314.— 

85.472.0(85,88 

Not : 140 ve 480 harcama kalemleri bilgi için yazılmış olup, yekûne dahil edilmemiş kendi bölümü içeı 
sinde gösterilmiştir. 

\>&< 

C. Senatosu (S. Sayısı : 826) 



Topianü : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 827 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 
1975 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Cumhuriyet Senatosu He

saplarını İnceleme Komisyonu Raporu. (5 /19) 

Cumhuriyet Senatosu 
İdare Amirliği 1.4.1978 

Saymanlık Müdürlüğü 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplan ince leme Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1975 aylarına ait hazırlanan 3 aylık rapor 
ilişikte sunulmuştur. 

Hesap ve işlemler ay be ay Denetçi îzmir Senatörü Sayın Mümin Kırlı tarafından tetkik edilmiş olduğu 
tarafımdan görülmüştür. 

Mali yıla ait bütün sarf belgeleri vize edilmiş, ait olduğu hesaplara intikal ettirilmiş olduğundan ilişecek 
bir hesap olmadığını takdirlerinize arz ederim., 

Veli Uyar 
Cumhuriyet Senatosu 

Denetçisi 

Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceleme Komisyonu 22 . 5 . 1978 

Karar No. : 2 
Sayı : 4-34 

Yüksek Başkanlığa 

11 000 109,58 Haziran 1975 başında bankada mevcut para. 
+ 31 602 564,25 Haziran, Temmuz, Ağustos 1975 ayları içerisinde bankadaki hesabımıza giren para. 

42 602 673,83 Toplam 
34 179 334,21 Haziran, Temmuz, Ağustos 1975 ayları içerisinde bankadaki hesabımızdan ödenen para. 

8 423 339,62 Eylül başındaki mevcut para. 
C. Senatosu Muhasebesinin Haziran, Temmuz, Ağustos 1975 aylarına ait hesapları incelendi. 
Haziran 1975 başında Ziraat Bankasındaki 11 000 109,58 liralık mevcudu ile Haziran, Temmuz, Ağus

tos 1975 aylarında şahıslardan ve Maliyeden 31 602 564,25 lira alınarak hesabımıza yatırılan meblağın 
cem'an 42 602 673,83 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 34 179 334,21 lira tenzil edildikten sonra Eylül 
başındaki banka mevcudunun 8 423 339,62 liradan ibaret olduğu Muhasebedeki defterler ve sarf evrakının 
Kanun ve mevzuata uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.; 

(Sözcü 
Kıırşelhlir 

E. Akıp Aksaç 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceleme Komisyonu 

Başkanı 
Gaziantep 

Selahattin Çolakoğlu 

Denetçi 
Yozgat 

Veli Uyar 
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tKâtıp 
Konya 

Ahımat Remzi Hatip 
TopCıaınıtııdia buTıuınamiadı 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Üye 
Tabii Üye 

Sami Küçük 

Üye 
(Giresun 

AH Ci'ceoğ'u 

Üye 
îzm'itr 

Akın Özidsmir 
Toplamtuda bu^ıunıaırmdı 

Üye 
DsnlİzŞiİ 

Baha Aikşit 
Toplantıda bu taamadı 

Üye 
RocaıeJli 

Lütü TdkoğTlu 
Topdıantaida bu!iunıaimaıdı 

Üye 
C. Bşk. S. Üye 

İV. Kemal Şen t ürk 

Cumhuriyet Senatosu 1975 mali yılı Bütçesinin Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri programı ile Yasa
ma Hizmetleri programının harcama kalemlerine mevzu ödenökler ve yıl içerisinde yapılan harcamaların 
bölüm icmali aşağıda gösterilmiştir. 

Bu giderlerin verile emirleri Devlet Harcama Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş olduğu, mezkûr 
ödeme emirlerinin Devlet Muhasebe Yönetmeliğindeki esaslar dahilinde intikal ettiği ve sarf evraklarımn ay be 
ay zarfları içerisinde muhafaza edildiği bittetkik anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 
Mart - Ağustos 1975 

Ödenek Ödenen Bakiye 

Per. 101 100 Personel giderleri 
200 Yolluklar 
300 Hizmet alımları 
400 Tüketim malları 
500 Demirbaş alımları 
600 Mak. Teç. Taş. alımları 
700 Taşınmaz mallar alımları 
800 Diğer ödemeler 

Üye 111 100 Personel giderleri 
140 Tedavi giderleri 
200 Yolluklar 
300 Hizmet alımları 
400 Tüketim malları 
480 Temsil ağırlama 

500 Demirbaş alımları 

Not : 140 ve 480 l 
içerisinde gösterilmiştir. 

18 876 592 — 
173 745,— 

3 004 650,— 
881 100,— 
410 850,— 
118 800,— 
371 250,— 

1 485 — 
59 559 344,— 

3 540 240,— 
2 054 250,— 

153 450,— 
747 450 — 
495 000,— 
59 400,— 

11 910 856,— 

7 973 940,62 
1 168 — 

88 701,95 
59 256,10 
73 933,15 

—,— 
—,— 

100 — 
26 941 099,28 

489 699,23 
481 530,— 

5 638,75 
77 662 — 
65 531,— 
37 452,80 

11 797 489 — 

10 902 651,38 
172 577 — 

2 915 948,05 
821 843,90 
336 916,85 
118 800,— 
371 250 — 

1 385,— 

32 618 244,72 
3 050 540,77 
1 572 720,— 

147 811,25 
669 788,— 
429 469,— 
21 947,20 

113 358,— 

<r.ılmış olup, yekûna dahil edilmemiş kendi bölümü 

C. Senatosu (S. Sayısı : 827) 



Toplat : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 828 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1975 
Aylarına Ait Hesaplan Hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesap

larını İnceleme Komisyonu Raporu. (5 /20) 

Cumhuriyet Senatosu 
İdare Amirliği 1 . 4 . 1978 

Saymanlık Müdürlüğü 
Cumîıuî'.yet Senatosu Hesapları tıueleme Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Eylül, Ek m Kasım 1975 aylarına ait hazırlanan 3 aylık rapor ilişik
te sunulmuştur. 

Hesap ve işlemler ay be ay Denetçi İzmir Senatörü 3a/ın Mümin Kırlı tarafından tetkik edilmiş olduğu 
tarafımdan görülmüştür. 

Mali yıla ait bütün sarf belgeleri vize edilmiş, ait olduğu hesaplara intikal ettirilmiş olduğundan ilişecek 
bir hesap olmadığım takdirlerinize arz ederim. 

Veli Uyar 
Cumhuriyet Senatosu 

Denetçisi 

Hesaplan İnceleme Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Hesapları İnceleme Komisyonu 22 . 5 . 1978 
Esas No : 

Karar No. : 2 
Sayı : 5-35 

Yüksek Başkanlığa 
8 423 339,62 Eylül 1975 başında bankada mevcut para, 

25 001 821,70 Eylül, Ekim, Kasını 1975 aylan içerisinde hesabımıza giren para, 
+ 

33 425 161,32 Toplam 
19 713 225,14 Eylül, Ekim Kasım 1975 ayı içerisinde hesabımızdan ödenen. 

13 711 936,18 Aralık başında bankada mevcut p; ra, 
C. Senatosu Muhasebesinin Eylül, Ekim, Kasım 1975 aylarına ait hesapları incelendi. 
Eylül 1975 başında Ziraat Bankasındaki 8 423 339,62 lirabk mevcudu ile Eylül, Ekim, Kasım 1975 ayla

rında şahıslardan ve Maliyeden 25 001 821,70 lira alinarak hesabımıza yatırılan meblağın cem'an 33 425 
161,32 lira olduğu mevcuttan sarf olunan 19 713 225,14 lira tenzil edildikten sonra Aralık başında Banka 
mevcudunun 13 711 936,18 liradan ibaret olduğu, muhasebedeki defterler ve sarf evrakının Kanun ve mev
zuata uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceleme Komisyonu 

Başkam Denetçi Sözcü 
Gaziantep Yozgat Kırşehir 

Selahattin Çolakoğlu Veli Uyar E. Akıp Aksaç 
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Kâtip 
Konya 

Ahmet Remzi Hatip 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Üye 
Tabii Üye 

Sami Küçük 

Üye 
Giresun 

Ali Cüceoğlu 

Üye 
îzmir 

Akın Özdemir 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

N. Kemal Şentürk 

Üye 
Denizli 

Baha Akşit 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Kocaeli 

Lütfi Tokoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Hesapları İnceleme Komisyonu 

Cumhuriyet Senatosu 1975 Mali yılı Bütçesinin Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri programı ile Yasa
ma Hizmetleri programının Harcama kalemlerine mevzu ödenekler ve yıl içerisinde yapılan harcamaların bö
lüm icmali aşağıda gösterilmiştir. 

Bu giderlerin verile emirleri Devlet Harcamaları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş olduğu, mezkûr 
ödeme emirlerinin Devlet Muhasebe Yönetmeligindeki esaslar dahilinde intikal ettiği ve sarf evraklarının ay 
be ay zarflar içerisinde muhafaza edildiği bittetkik anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 
Mart - Kasım 1975 

Ödenek Ödenen Bakiye 

Per. 101 100 Personel Giderleri 
200 Yolluklar 
300 Hizmet Alımları 
400 Tüketim Malları 
500 Demirbaş Alımları 
600 Makine Teçhizat Taşıt Alımları 
700 Taşınmaz Mallan Alımları 
800 Diğer Ödemeler 

Üye 111 100 Personel Giderleri 
140 Tedavi Giderleri 
200 Yolluklar 
300 Hizmet Alımları 
400 Tüketim Malları 
480 Temsil Ağırlama 
500 Demirbaş Alımları 
900 Transferler 

TOPLAM 

18 876 592,— 
173 745,— 

3 004 650 — 
881 100 — 
410 850,— 
118 800 — 
371 250,— 

1 485,— 

59 559 344,— 
3 540 240 — 
2 054 250 — 

153 450 — 
747 450— 
495 000— 

59 400 — 
11 910 856 — 

11 978 486,70 
17 664,— 

236 242,68 
190 164,60 
115 564,65 

—,— 
—,— 

100 — 

40 299 820,27 

11 

647 950,42 
638 609 — 

6 544,70 
159 774,30 
100 523,30 
37 452,80 

804 680,— 

6 898 105,30 
156 081,— 

2 768 407,32 
690 935,40 
295 285,35 
118 800,— 
371 250,— 

1 385,— 

19 259 523,73 
2 892 289,58 
1 415 641 — 

146 905,30 
587 675,70 
394 476,70 

21 947,20 
106 176 — 

98 323 222— 65 485 103,70 32 838 118,30 

Not : 140 ve 480 harcama kalemleri bilgi için yazılmış olup, yekûna dahil edilmemiş kendi bölümü içeri
sinde gösterilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 828) 



Topianü : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısî : 829 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Arahk 1975, Ocak, Şubat 1976 
Aylarına Ait Hesapları Hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapla

rını İnceleme Komisyonu Raporu. (5 /21) 

Cumhuriyet Senatosu 
İdare Amirliği 1 . 4 . 1978 

Saymanlık Müdürlüğü 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplan İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Arahk 1975, Ocak, Şubat 1976 aylarına ait hazırlanan 3 aylık rapor 
ilişikte sunulmuştur. 

Hesap ve işlemler aybe ay Denetçi îzmir Senatörü Sayın Mümin Kırlı tarafından tetkik edilmiş olduğu 
tarafımdan görülmüştür. 

Mali yıla ait bütün sarf belgeleri vize edilmiş ait olduğu hesaplara intikal ettirilmiş olduğundan ilişecek 
bir hesap olmadığını takdirlerinize arz ederim. 

Veli Uyar 
Cumhuriyet Senatosu 

Denetçisi 

Hesaplan İnceleme Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceleme Komisyonu 22 . 5 . 1978 

Karar No. : 2 
Sayı : 6-36 

Yüksek Başkanlığa 
13 711 936,18 Aralık 1975 başında bankada mevcut para, 
12 942 827,39 Aralık 1975 Ocak, Şubat 1976 ayları içerisinde hesabımıza giden para. 

+ 

25 654 763,57 Toplam 
20 090 592,43 Aralık 1975 Ocak, Şubat 1976 aylan içerisinde hesabımızdan ödenen pa.̂ a 

6 564,171,14 Mart 1976 başında bankadaki mev-ut para. 
C. Senatosu Muhasebesinin Aralık 1975 Ocak, Şubat 1976 aylarına ait hesapları incelendi. 
Aralık 1975 başında Ziraat Bankasındaki 13 711 936,18 liralık mevcudu ile Aralık 1975 Ocak, Şubat 1976 

aylarında şahıslardan ve Maliyeden 12 942 827,39 lira alınarak hesabımıza yatırılan meblağın cem'an 
26 654 763,57 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 20 090 592,43 lira tenzil edildikten sonra Mart başındaki 
banka mevcudunun 6 564 171,14 liradan ibaret olduğu Muhasebedeki defterler ve sarf evrakının kanun ve 
mevzuata uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu Denetçi Sözcü 
Hesaplar İnceleme Komisyonu Yozgat Kırşehir 

Başkam Veli Uyar E. Akıp Aksaç 
Gaziantep 

Selâhattin Çolakoğlu 



2 — 

Kâtip 
Konya 

Ahmet Remzi Hatip 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Üye 
Tabii Üye 

Sami Küçük 

Üye 
Giresun 

Ali Cüce oğlu 

Üye 
îzmir 

Akın Özdemir 
Toplantıda bulunamadı. 

Uye 
Denizli 

Baha Akşit 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Kocaeli 

Lütfi Tokoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

N. Kemal Sentürk 

Cumhuriyet Senatosu 1975 mali yılı bütçesinin Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri programı ile Yasa
ma Hizmetleri programının Harcama Kalemlerine mevzu ödenekler ve yıl içerisinde yapılan harcamaların bö
lüm icmali aşağıda gösterilmiştir. 

Bu giderlerin verile emirleri Devlet Harcamaları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş olduğu, mezkûr 
ödeme emirlerinin Devlet Muhasebe Yönetmeliğindeki esaslar dahilinde intikal ettiği ve sarf evraklarının aybe 
ay zarflar içerisinde muhafaza edildiği bitetkik anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 
Mart 1975 Şubat 1976 

Ödenek : Ödenen : Bakiye : 

Per, \ 101 

e 111 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 

ıoo 
140 
200 
300 
400 
480 
500 
900 

Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları 
Demirbaş alımları 
Makine, teçhizat ve taşıt alımları 
Taşınmaz malzeme alımları 
Diğer ödemeler 
Personel giderleri 
Tedavi giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları 
Temsil, ağırlama 
Demirbaş alımları 
Transferler 

18 876 592,— 
173 745 — 

3 004 650 — 
881 100,— 
410 850,— 
118 800,— 
371 250 — 

1 485 — 
59 559 344 — 

3 540 240 — 
2 054 250,— 

153 450,— 
747 450,— 
495 000,— 

59 400 — 
11 910 856 — 

16 091 217,35 

57 
1 

11 

18 314,— 
414 933,08 
442 956;65 
239 609,05 

74 700— 
28 715,54 

590,75 
154 900,28 
239 737,88 
864 551,— 

8 025,95 
475 812,30 
326 198,30 

49 507,80 
804 680,— 

2 785 374,65 
155 431,— 

2 589 716,92 
438 143,35 
171 240,95 
44 100;,— 

342 534,41 
894,75 

2 404 443,72 
2 300 502,12 
1 189 699 — 

145 424,05 
271 637,70 
168 801,70 

9 892,20 
106 176 — 

98 323 222,— 87 513,80 10 654 708,20 

Not : 140 ve 480 harcama kalemleri bilgi için yazılmış olup, yekûna dahil edilmemiş kendi bölümü içeri
sinde gösterilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 829) 



Topianü : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 830 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1976 
Aylarına Ait Hesapları Hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesap

larını İnceleme Komisyonu Raporu. (5 /22) 

Cumhuriyet Senatosu 1.4. 1978 
İdare Amirliği 

Saymanlık Müdürlüğü 

Cumlhurîyet Senatosu Hesaplan İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1976 aylarına ait hazırlanan 3 aylık rapor ilişikte 
sunulmuştur. 

Hesap ve işlemler ay be ay incelenmiş usul ve mevzuata uygun olduğu tarafımdan görülmüştür. 
Gider belgeleri ödeme sırasında tek tek görülüp vize edilmiş olduğundan ilişecek bir husus olmadığını tak

dirlerinize arz ederim. 
Veli Uyar 

Cumhuriyet Senatosu 
Denetçisi 

Hesapları inceleme Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Hesapları İnceleme Komisyonu 22 . 5 . 1978 
Karar No. 1 
Sayı : 7 - 37 

Yüksek Başkanlığa 

92 027 098,— 11976 Mali Yılı Bütçe Rakamı 
20 859 209,77 Mart - Nisan - Mayıs 1976 aylarında bütçemizden harcanan 

71 167 888,23 Haziran 1976 başında bütçede mevcudumuz. 

C. Senatosu Muhasebesinin Mart - Nisan - Mayıs 1976 aylarına ait hesapları incelendi. 
Mart 1976 başındaki 92 027 098,— liralık Bütçemizden Mart-Nisan-Mayıs 1976 ayları içerisinde 20 859 209,77 

lira harcandığı ve Haziran 1976 başında bütçe mevcudumuzun 71 167 888,23 liradan ibaret olduğu Muhasebede
ki defterler ve sarf evrakının Kanun ve mevzuata uygun bulunduğu görüldü. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceleme Komisyonu 

Başkanı 
Gaziantep 

Selâhattin Çolakoğlu 

Kâtip . 
Konya 

Ahmet Remzi Hatip 
Toplantıda bulunamadı 

Denetçi 
Yozgat 

Veli Uyar 

Üye 
Giresun 

Ali Cüce oğlu 

Sözcü 
Kırşehir 

E. Akıp Aksaç 

Üye 
Denizli 

Baha Akşit 
Toplantıda bulunamadı 



— 2 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Üye 
İzmir 

Akın Özdernir 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Kocaeli 

Lütfi Tokoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Tabii Üye 

Sami Küçük 

Üye 
C. Bşk. S. Üye 

N. Kemal Şentürk 

Cumhuriyet Senatosu 1976 Mali Yılı Bütçesinin Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri programı ile Yasa
ma Hizmeîjleri programının Harcama kalemlerine mevzu ödenekler ve yıl içerisinde yapılan harcamaların bö
lüm icmali aşağıda gösterilmiştir. 

Bu giderlerin verile emirleri Devlet Harcamaları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş olduğu, mezkûr 
ödeme emirlerinin Devlet Muhasebe Yönetmeliğindeki esaslar dahilinde intikal ettiği ve sarf evraklarının ay-
be ay zarflar içerisinde muhafaza edildiği bittetkik anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 
Mart - Mayıs 1976 

Per. İ Çil 100 

Üye 111 lOıö 

Personel Gider. 
2CÜ0 Yolluklar 
3CÛ Hizmet Alımları 
4G0 Tüket im Malları 
500 Demirbaş Alımları 
800 Diğer Ödemeler 
600 Mak. Tec. Taş . AL 
700 Taşınmaz Mal . Al. 
Personel Gider. 
180 Tedavi Yar. Cen. 
2CI0 Yolluklar 
300 Hizmet Alımları 
400 Tüke t im Mallar ı 
480 Temsil Ağır lama 
500 Demirbaş Alım. 
900 Transferler 

Ödenek Ödenen 

24 832 290i,— 
321 990 — 

2 979 200.— 
790 6€Ğ — 

1 215 400,— 
1 470,— 

1 264 200,— 
1 360 000,— 

85 101 982 — 
1 950 CO0,— 
2 533 500 — 

151 900 — 
1 710 100 — 
1 470 000— 

58 800 — 
263 620,— 

122 585 058,— 

4 833 880,55 
1 490 — 

25 514 09 
82 315,35 
10 664,— 

1C0 — 

13 780 622.40 
113 256,80 
35 490.— 
'1 342,50 

46 291,50 
39 989 — 

68 C00 — 

18 885 710,39 

Bakiye 

19 998 409,45 
320 500 — 

2 953 685.91 
708 290,65 

1 204 736.— 
1 370,— 

1 264 2C0 — 
1 360' 000,— 

71 321 359,60 
1 836 743,20 
2 498 010 — 

150 557,50 
1 663 808,50 
1 430 011 — 

58 800 — 
195 620 — 

103 669 347,61 

Not : 180 ve 480 harcama kalemleri bilgi için yazılmış olup yekûna dahil edilmemiş kendi bölümü içerisin
de gösterilmiştir. Diğer yıllara göre bu yıl üyeler ödeı^klerndeb' artış 25 . 2 . 1977 tarih ve 2034 sayılı Ka
nunun geç'ei maddesi - 1905 sayılı Kanunun 6 Ocak 1977 tarihli Meclis kararma göre uygulanması sonucunda 
1976 mali yılında T. B. M. M. Üyelerinin ödenek ve yolluklarında meydana gelen artışlardan ileri gelip ha
zineye irat kaydedilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 830) 



Toplat,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 831 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 
1976 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Cumhuriyet Senatosu 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu. (5 /23) 

Cumhuriyet Senatosu 
İdare Amriliği 1.4.1978 

Saymanlık Müdürlüğü 

iCumhu'riyet Senatosu Hesaplan İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1976 aylarına ait hazırlanan 3 aylık rapor 
ilişikte sunulmuştur. 

Hesap ve işlemler ay be ay incelenmiş usul ve mevzu ita uygun olduğu tarafımdan görülmüştür. 
Gider belgeleri ödeme sırasında tek tek görülüp vize edilmiş olduğundan ilişecek bir husus olmadığını tak

dirlerinize arz ederim. 
Veli Uyar 

Cumhuriyet Senatosu 
Denetçisi 

Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Hesapları İnceleme Komisyonu 22.5.1978 
Karar No. : 1 

Sayı : 8-38 

Yüksek Başkanlığa 

92 027 098,— 1976 Mali Yılı Bütçe Rakamı 
71 167 888,23 Haziran 1976 başında bütçe mevcudumuz. 
20 996 654,87 Haziran, Temmuz, Ağustos ayları içerisinde harcanan 

50 171 233,36 Eylül 1976 başında bütçe mevcudumuz. 
C. Senatosu Muhasebesinin Haziran, Temmuz, Ağu;tos 1976 aylarına ait hesapları incelendi. 
Haziran 1976 başındaki 71 167 888,23 liralık Bütçemizden Haziran, Temmuz, Ağustos 1976 aylan içerisinde 

20 996 657,87 TL. harcandığı, Eylül 1976 başında bütçe mevcudumuzun 50 171 233,36 liradan ibaret olduğu 
Muhasebedeki defterler ve sarf evrakının kanun ve mevzuata uygun bulunduğu görüldü. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.*, 

Cumhuriyet Senatosu Denetçi Sözcü 
Hesaplan İnceleme Komisyonu Yozgat Kırşehir 

Başkanı Veli Uyar E. Akıp Aksaç 
Gaziantep 

Selahattin Çolakoğlu 

Kâtip Üye Üye 
Konya Giresun Denizli 

Ahmet Remzi Hatip Ali Cüceoğlu Baha Akşit 
Toplantıda bulunamadı. Toplantıda. bulunamadı. 



_ 2 — 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Üye 
îzmir 

Akın Özdemir 
Toplantıda bulunamadı, 

Üye 
Kocaeli 

Lütfi Tokoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Tabii Üye 

Sami Küçük 

Üye 
C. Bşk. S. Üye 

İV. Kemal Şentürk 

Cumhuriyet Senatosu 1976 mali yılı bütçesinin Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri programı ile Yasama 
Hizmetleri Programının harcama kalemlerine mevzu ödenekler ve yıl içerisinde yapılan harcamaların bölüm 
icmali aşağıda gösterilmiştir. 

Bu giderlerin verile emirleri Devlet Harcamaları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş olduğu, mezkûr 
ödeme emirlerinin Devlet Muhasebe Yönetmeliğindeki esaslar dahilinde intikal ettiği ve sarf evraklarının ay be 
ay zarflar içerisinde muhafaza edildiği bittetkik anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 
Mart Ağustos 1976 

Ödenek Ödenen Bakiye : 

Per. 101 100 Personel Gider. 
200 Yolluklar 
300 Hizmet Alımlar. 
400 Tüketim Malları 
500 Demirbaş Alım. 
600 Makine ve Tec Taş. Al. 
700 Yapı Tesis ve B. O. 
800 Diğer Ödemeler 

Üye 111 100 Personel Gider. 
180 Tedavi Yar. Ce. 
200 Yolluklar 
300 Hizmet Alım. 
400 Tüketim Malları 
480 Temsil Ağırlama 
500 Demirbaş Alımları 
900 Transferler 

24 832 290 — 
321 990 — 

2 979 200,— 
790 606 — 

1 215 400 — 
1 264 200 — 
1 360 000 — 

1 470,— 
85 101 982.— 
1 950 000 — 
2 533 500 — 

151 900 — 
1 710 100 — 
1 470 000,— 

58 800,— 
263 620,— 

122 585 058,— 

10 039 421,72 
130 900,— 
88 152,99 
160 855,10 
30 761,50 

525 376,— 
—,— 
763,— 

28 187 744.55 
537 259,50 
977 853,— 
1 442.50 

185 310,12 
—,— 
—,— 

79 715,50 

40 408 295,98 

14 792 868,28 
191 090 — 

2 891 047,01 
629 750,90 

1 184 638,50 
738 824 — 

1 360 000 — 
707 — 

55 914 237,45 
1 412 740,50 
1 555 647 — 
150 457.50 

1 524 789,88 
1 470 000,— 

58 800,— 
183 904,50 

82 176 762,02 

Not : 180 ve 480 harcama kalemleri bilgi için yazılmış olup, yekûna dahil edilmemiş kendi bölümü içeri
sinde gösterilmiştir. Diğer yıllara göre bu yol üyelek ödeneklerindeki artış 25.2.1977 tarih ve 2034 sayılı Ka
nunun geçici madde 1905 sayılı Kanunun 6 Ocak 1977 tarihli Meclis kararına göre uygulanması sonucunda 
1976 mali yılında TBM Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarında meydana gelen artışlardan ileri gelip Hazine
ye irat kaydedilmiştir. 

«*•*• 

C. Senatosu (S. Sayısı : 831) 



Toplantı : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 832 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1976 
Aylarına Ait Hesapları Hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapla

rını İnceleme Komisyonu Raporu. (5 /24) 

Cumhuriyet Senatosu 
İdare Amirliği 1 . 4 . 1978 

Saymanlık Müdürlüğü 

Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1976 aylarına ait hazırlanan 3 aylık rapor ilişik
te sunulmuştur. 

Hesap ve işlemler ay be ay incelenmiş usul ve mevzuata uygun olduğu tarafımdan görülmüştür. 
Gider belgeleri ödeme sırasında tek tek görülüp vize edilmiş olduğundan ilişecek bir husus olmadığını tak

dirlerinize arz ederim. 
Veli Uyar 

Cumhuriyet Senatosu Denetçisi 

Hesaplan inceleme Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceleme Komisyonu 22 . 5 . 1978 

Karar No. : 2 
Sayı : 9-39 

Yüksek Başkanlığa 

92 027 098 Mali yılı bütçe rakamı, 
50 171 233,36 Eylül 1976 başında bütçe mevcudumuz, 
20 921 867,92 Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde harcanan, 

29 249 365,44 Aralık 1976 başında bütçe mevcudumuz. 

C. Senatosu Muhasebesinin Eylül, Ekim, Kasım 1976 aylarına ait hesapları incelendi. 
Eylül 1976 başındaki 50 171 233,36 liralık bütçemizden Eylül, Ekim, Kasım 1976 ayları içerisinde 

20 921 867,92 lira harcandığı Aralık 1976 başında bütçe mevcudumuzun 29 249 365,44 liradan ibaret olduğu 
Muhasebedeki defterler ve sarf evrakının Kanun ve mevzuata uygun bulunduğu görüldü. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulun 

Cumhuriyet Senatosu Denetçi Sözcü 
Hesaplan İnceleme Komisyonu Yozgat Kırşehir 

Başkanı Veli Uyar E. Akıp Aksaç 
Gaziantep 

Selâhattin Çolakoğlu 

Kâtip Üye Üye 
Konya Giresun Denizli 

Ahmet Remzi Hatip Ali Cüceoğlu Baha Akşit 
Toplantıda bulunamadı. Toplantıda bulunamadı, 



_ 2 — 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Uye 
îzmir 

Akın Özdemir 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Kocaeli 

Lütfi Tokoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Tabii Üye 

Sami Küçük 

Üye 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

N. Kemal Şentürk 

Cumhuriyet Senatosu 1976 mali yılı Bütçesinin genel yönetim ve destek hizmetleri programı ile yasama 
hizmetleri programının harcama kalemlerine mevzu ödenekler ve yıl içerisinde yapılan harcamaların bölüm ic
mali aşağıda gösterilmiştir. 

Bu giderlerin verilen emirleri Devlet Harcamaları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş olduğu, mez
kûr ödeme emirlerinin Devlet Muhasebe Yönetmeliğindeki esaslar dahilinde intikal ettiği ve sarf evraklarının 
ay be ay zarflar içerisinde muhafaza edildiği bitetkik anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 

Per. 101 

Üye 111 

100 
200 
300 
400 
500 
800 
600 
700 

100 
180 
200 
300 
400 
480 
500 
900 

]\ 

Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları 
Demirbaş alım. 
Diğer ödemeler 
Mak. Teç. Taş. Al. 
Taşınmaz Mal. Al. 
Personel giderleri. 
Tedavi Yar. Ce. 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları 
Temsil ağırlama 
Demirbaş Alım. 
Transferler 

tfart - Kasım 1976 
Ödenek 

24 832 290 — 
321 990 — 

2 979 200 — 
790 606,— 

1 215 400 — 
1 470— 

1 264 200 — 
1 360 000 — 

85 101 982,— 
1 950 000— 

2 533 500,— 
151 900 — 

1 710 100,— 
1 470 000,— 

58 800,— 
263 620 — 

Ödenen 

15 534 779,22 
137 455,— 
211 770,99 
252 868,10 

72 208,50 
763,— 

525 376,— 
—,— 

42 348 551,50 
679 252,50 

980 497,— 
7 637,50 

481 743,12 
428 363,62 

2 600— 
83 770,50 

Bakiye 

9 297 510,78 
184 535 — 

2 767 429,01 
537 737,90 

1 143 191,50 
707,— 

738 824 — 
1 360 000 — 

42 753 430,50 
1 270.747,50 

1 553 003,— 
144 262,50 

1 228 356,88 
1 041 636,38 

56 200,— 
179 849,50 

122 585 058, 60 640 020,43 61 945 037,57 

Not : 180 ve 480 harcama kalemleri bilgi için yazılmış olup yekûna dahil edilmemiş kendi holümü içerisin
de gösterilmiştir. Diğer yıllara göre hu yıl üyeler ödeneklerindeki artış 25.2.1977 tarih ve 2034 sayılı Kanun 
geçici madde 1905 sayılı Kanunun 6 Ocak 1977 tarihli Meclis kararına göre uygulanması sonucunda 1976 
mali yılında TBM Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarında meydana gelen artışlardan ileri gelip Hazineye 
irat kaydedilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 832) 



Topianü : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 833 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 1976, Ocak, Şubat 
1977 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Cumhuriyet Senatosu 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu. (5 /25) 

Cumhuriyet Senatosu 
İdare Amirliği 1 . 4 . 1978 

Saymanlık Müdürlüğü 

Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 1976, Ocak, Şubat 1977 aylarına ait hazırlanan 3 aylık rapor ili
şikte sunulmuştur. 

Hesap ve işlemler ay be ay incelenmiş usul ve mevzuata uygun olduğu tarafımdan görülmüştür. 
Gider belgeleri ödeme sırasında tek tek görülüp vize edilmiş olduğundan ilişecek bir husus olmadığını 

takdirlerinize arz ederim. 
Veli Uyar 

Cumhuriyet Senatosu 
Denetçisi 

Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceleme Komisyonu 22 . 5 . 1978 

Karar No. : 1 
Sayı : 10-40 

Yüksek Başkanlığa 

C. Senatosu Muhasebesinin Aralık 1976 Ocak, Şubat 1977 aylarına ait hesapları incelendi. 
1977 tarihine kadar Bütçe Giderleri Sarfiyatı 111 404 249,03 
1977 tarihine kadar 1976 yılı bütçesine mahsuben Hazineden alınan meblağ 111 404 249,03 

1977 tarihine kadar avans ve Eşhas borçları hesabındaki alacaklar hesabı 29 650 862,47 
1977 tarihinde Banka mevcudu 1 861 663,44 

1977 tarihinde emekli hesabı alacağı 27 627,85 
1977 tarihinde emanet hesapları alacakları 11 367 563,77 

1977 tarihinde Bütçe emanet hesabı alacağı 663 358,10 
1977 tarihinde üyeler cari hesabı matlup bakiyesi 15 730 649,31 

28 . 
28 , 

28 , 
28 , 

28 , 
28 

28 
28 

. 2 
2 

, 2 
, 2 

. 2 

. 2 

. 2 

. 2 

TOPLAM 29 650 862,47 

28 . 2 . 1977 tarihinde 1976 Mali yılı bütçesinin çeşitli harcama kalemlerinden 111 404 249,03 TL. verile 
emirlerine müsteniden harcanmış olduğu; mezkûr meblağa karşılık Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlü
ğünden 111 404 249,03 TL. C. Senatosunun TC Ziraat Bankası Ankara Merkez Şube Müdürlüğü nezdindeki 
640/8823 sayılı hesabına aktarıldığı anlaşılmıştır. 

28 . 2 . 1977 tarihinde yukarıdaki hesap cetvelinde görüldüğü üzere banka mevcudu 1 861 663,44 lira 
emekli kesenekleri hesabındaki alacak 27 672,85 lira, muhtelif emanet hesabındaki alacaklar 11 367 563,77 
lira, Bütçe emaneti hesabındaki matlup bakiyesi 663 358,10 lira, Üyeler cari hesabındaki bakiyenin ise 
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15 730 649,31 lira ki ceman 29 650 862,47 lira matlup bakiyesi olduğu muhasebe kayıtlarının tetkikinden an
laşılmıştır. 

Muhasebe defterlerinin ve sarf evraklarının Kanun ve mevzuata uygun olduğu görüldü. 
Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Gaziantep 

Selâhattin Çolakoğlu 

Denetçi 
Yozgat 

Veli Uyar 

Üye 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

N. Kemal Şentürk 

- Üye 
Tabii Üye 

Sami Küçük 

Sözcü 
Kırşehir 

E. Akıp Aksaç 

Üye 
Denizli 

Baha Akşit 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Kâtip 
Konya 

A. Remzi Hatip 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Giresun 

Ali Cüceoğlu 

Üye 
Kocaeli 

Lütfi Tokoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İzmir 

Akın Özdemir 
Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu 1976 mali yılı bütçesinin Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri programı ile Yasama 
Hizmetleri programının harcama kalemlerine mevzu ödenekler ve yıl içerisinde yapılan harcamaların bölüm 
icmali aşağıda gösterilmiştir. 

Bu giderlerin verile emirleri Devlet Harcamaları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş olduğu, mezkûr 
ödeme emirlerinin Devlet Muhasebe Yönetmeliğindeki esaslar dahilinde intikal ettiği ve sarf evraklarının ay 
be ay zarflar içerisinde muhafaza edildiği bittetkik anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 833) 
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Mart 1976 Şubat 1977 
Ödenek Ödenen Bakiye 

Per. 101 100 Personel Giderleri 
200 Yoluklar 
300 Hizmet Alımları 
400 Tüketim Malları 
500 Demirbaş Alımları 
600 Makine Teçhizat Taşıt Alımları 
700 Taşınmaz Mallar Alımları 
800 Diğer Ödemeler 

Üye 111 100 Personel Giderleri 
180 Tedavi Yardımı ve Cenaze Gider. 
200 Yolluklar 
300 Hizmet Alımları 
400 Tüketim Mallan 
480 Temsil Ağırlama 
500 Demirbaş Alımları 
900 Transferler 

TOPLAM 

24 823 290 22 336 150,52 
321 990 

2 979 200 
790 606 

1 950 000 
I 264 200 
II 360 000 

1 470 
85 101 982 
1 950 000 
2 533 500 
151 900 

1 710 100 
1 470 000 

58 800 
263 620 

213 451,— 
643 099,39 
669 433,60 

1 100 448,50 
961 376 — 

1 359 — 
83 070 226,10 
1 100 448,50 
2 005 735,— 

14 950,50 
1 068 388,12 
847 814,62 
51 373 — 
111 595,30 

2 496 139,48 
108 539,— 

2 336 100,61 
121 172,40 
849 551,50 
302 824 — 

1 360 000 — 
111 — 

2 031 755,90 
849 551,50 
527 768 — 
136 949,50 
641 711,88 
622 185,38 
7 427— 

152 024,70 

122 585 058 111 404 249,03 11 180 808,97 

Not : 180 ve 480 harcama kalemleri bilgi için yazılmış olup, yakûna dahil edilmemiş kendi bölümü içe
risinde gösterilmiştir. Diğer yıllara göre bu yıl üyeler ödeneklerindeki artış 25 . 2 ._ 1977 tarih ve 2034 sa
yılı Kanunun geçici madde - 1905 sayılı Kanunun 6 Ocak 1977 tarihli Meclis Kararma göre uygulanması 
sonucunda 1976 mali yılında T BM Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarında meydana gelen artışlardan 
ileri gelip Hazineye irat kaydedilmiştir. 

C, Senatosu (S, Sayısı : 833) 





Top^tı: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 834 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1977 
Aylarına Ait Hesapları Hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapla

rını İnceleme Komisyonu Raporu. (5 /26) 

Cumhuriyet Senatosu 
İdare Amirliği 1 . 4 . 1978 

Saymanlık Müdürlüğü 

Cumhuriyet Senatosu Hesapkn 'inceleme Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1977 aylarına alilt hazırlanan 3 aylık rapor ilişik
te sunulmuştur. 

Hesap ve işlemler ay be ay incelenmiş usul ve mevzuata uygun olduğu tarafımdan görülmüştür. 
Gider belgeleri ödeme sırasında tek tek görülüp vize edilmiş olduğundan ilişecek bir husus olmadığını tak

dirlerinize arz ederim. 
Veli Uyar 

Cumhuriyet Senatosu 
Denetçisi 

Hesaplan inceleme Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceleme Komisyonu 22 . 5 . 1978 

Karar No. : 2 
Sayı : 11 I 41 

Yüksek BaşkanLğa 

C. Senatosu Muhasebesinin Mart, Nisan. Mayıs 1977 aylan hesapları incelendi. 
26.746.408,30 31 . 5 . 1977 tarihine kadar Bütçe giderleri sarfiyatı. 

1.251.995,85 31 . 5 . 1977 tarihine kadar avans ve Eşhas borçları hesabındaki alacaklar 

27.998.404,15 Toplam 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

. 5 . 

. 5 . 

. '5 . 

. 5 . 

. 5 . 
. 5 
. 5 , 

. 1977 

. 1977 
1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

tarihinde Banka mevcudu 
tarihinde Emekli hesabı alacağı 
tarihinde Emanet hesabı alacağı 
tarihinde Bütçe emanetleri hesabı 
tarihinde Üyeler cari hesabı alacağı 
tarihinde Bütçe Hiz. Dağ, Eşh. 'borç. 
tarülbinde Namına alınan paralar Hes. 

2.827.098,24 
9.675,05 

889.140,07 
83.417,10 

305.456,31 
11.810,— 

23.871.807,38 

27.998.404,15 

31 . 5 . 1977 tarihinde 1977 mali yılı bütçesinin yeşM harcama kalemlerinden 26.746,408,30 TL. verile 
emirlerine müsteniden harcanmış olduğu 31.5.1977 tarihinde Yukarıdaki hesap cetvelinde görüldüğü üzere 
banka mevcudu 2.827.098,24 lira emekli kesenekleri hesabındaki alacak 9.675,05 lira. Muhtelif emanet he
sabındaki alacaklar 889.140,07 lira Bütçe emaneti hesabındaki alacaklar 83.417,10 lira Üyeler cari hesabında
ki bakiyenin ise 305.456,31 lira Bütçe hizmetlerinden doğma Eşhas borçları hesabı 11.810,— lira Bütçeler na
mına alınan 23.871.807,38 lira ki ceman 27.998.404,15 lira matlup bakiyesi olduğu muhasebe kayıtlarının tet
kikinden anlaşılmıştır. 
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Muhasebe defterlerinin ve sarf evraklarının kanun ve mevzuata uygun olduğu görüldü. 
Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Gaziantep 

Selâhattin Çolakoğlu 

Denetçi 
Yozgat 

Veli Uyar 

Üye 
C. Baş. S. Üye 

N. Kemâl Şentürk 

Üye 
Tabii Üye 

Sami Küçük 

Sözcü 
Kırşehir 

E. Akıp Aksaç 

Üye 
Denizli 

Baha AkşiÜ 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Üye 
îzmıir 

Kâtip 
Konya 

A. Remzi Hatip 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Giresun 

Ali Cüceoğlu 

Üye 
Kocaeli 

Lütfi Tokoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Aikın Özdemir 
Toplantıda bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu 1977 mali yılı bütçesinin Genel Yönetim ve Destek hizmetleri programı İle Yasama 
hizmetleri programının harcama kalemlerine mevzu ödenekler ve yıl içerisinde yapılan harcamaların bölüm
lerin bölüm icmali aşağıda gösterilmiştir. 

Bu giderlerin verile emirleri Devlet Harcama Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş olduğu, mezkûr 
ödeme emirlerimin Devlet Muhasebe Yönetmeîıiğindeki esaslar dalhilinde intikal ettiği ve sarf evraklarının ay 
be ay zarflar içerisinde muhafaza edildiği bit tetkik anlaşılmıştır. 

BIlgilerMze sunulur. 
Mart Nisan Mayıs 1977 
Ödenek Ödenen Bakiye 

Per. 101 100 Personel gider. 
2C0 Yolluklar 
300 Hizmet alım< 
400 Tüketim -malan 
500 Demirbaş alım. 
800 Diğer ödemeler 
600 Mak. Tec. Taş. Al. 
700 Yapı tesis ve B. O. 

Üye 111 100 Personel gider 
180 Tedavi Yar. C. G. 
200 Yolluklar 
300 Hizmet alımları 
400 Tüketim malları 
480 Temsil ağırlama 
500 Demıirbaş alımlar 
900 Transferler 

35.488.760,— 
540.500 — 

3.156.800 — 
2.087.220 — 
1.220.000 — 

2.820,^ 
136.300 — 
100.000,— 

82.263.300 — 
2.350.000 — 
2.444.000 — 

73.200,— 
1.823.900,— 
1.410.000,— 

37.600 — 
279.180,— 

129.653.580 — 

7.555.730 — 
1.622,— 

55.164 — 
103.266 — 
97.821 — 

—,— 

—,— 
—5— 

18.590.159,— 
164.120,— 
39.976 — 

—;—, 
204.089 — 
187.054,— 

—,— 
98.581,30 

26.746.408,30 

27.933.030 — 
538.878 — 

3.101.636 — 
1.983.954 — 
1.122.179 — 

2.820 — 
136.300 — 
100.C0O,— 

63.673.141,— 
2.185.880,— 
2.404.024,-

73.200 — 
1.619.811,— 
1.222.946,— 

37.600,— 
180.598,70 

102.907.171,70 

Not : 180 ve 480 harcama kalemleri bilgi için yazılmış, olup, yekûna dahil edilmemiş kendi bölümü içe
risinde gösterilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 834) 



Topfenü : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 835 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart - Ağustos 1977 Aylarma 
Ait Hesapları Hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnce

leme Komisyonu Raporu. (5 /27 ) 

Cumhuriyet Senatosu 1.5. 1978 
İdare Amirliği 

Saymanlık Müdürlüğü 

Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart - Ağustos 1977 aylarma aıit hazırlaman 6 aylık rapor ilişikte su
nulmuştur. 

Hesap ve işlemler aybeay incelenmiş usul ve mevzuate uygun olduğu tarafundan görülmüştür. 
Gider belgeleri ödeme sırasında tek tek görülüp vize edilmiş okluğundan ilişecek bir husus olmadığını 

takdirlerinize arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Denetçisi 
Veli Uyar 

Hesaplan inceleme Komisyonu Rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceleme Komisyonu 22 . 5 . 1978 

Karar No. : 2 
Sayı : 12 - 42 

Yüksek Başkanlığa 

C. Senatosu Muhasebesinin Mart - Ağustos 1977 aylan hesapları incelendi. 
59 698 930,30 31 . 8 . 1977 tarihine kadar Bütçe giderleri sarfiyatı. 

1 082 364,85 31 . 8 . 1977 tarihine kadar Avans ve Eşhas borçları hesabındaki alacaklar 
7Ö1 891,— 31 . 8 . 1977 tarihinde geçen yıl mahsübatı hesabı. 

61 483 186,15 Toplam 

31 . 8 . 1977 tarihinde Banka mevcudu 2 100 747,74 
31. 8 . 1977 tarihinde Emekli hesabı alacağı '878,05 
3 1 . 8 . 1977 tarihinde Emanet hesabı alacağı 972 717,17 
31. 8 . 1977 tarihinde Bütçe emanetleri hesabı 80 569,10 
31 . 8 . 1977 tarihinde Bütçe Hiz. Doğ Eşh. borçları H, 125 109,40 
3İ1 . 8 . 1977 tarihinde Üyeler Cari hesabı alacağı 231 357,31 
31 . 8 . 1977 tarihinde Bütçeler namına alınan paralar hesabı 57 971 807,38 

61i 483 186,15 
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31 , 8 . 1977 tarihinde 1977 mali yılı bütçesinin çeşitli harcama kalemlerinden 59 698 930,30 lira bütçe 
giderleri sarfiyatı ile Avans ve Eşhas borçları hesabında tahsili beklenmekte olan 1 082 364,85 lira ve geçen 
yıllar bütçe mahsupları hesabında 70li 891,— lira ki cem'an 61' 483 186,15 lira zimmdt bakiyesi olduğu; 

31 . 8 . 1977 tarihinde banka mevcudunun 2 1001 747,74 lira, emekli hesabı alacağının 878,05 lira, emanet 
hesabının 972 717,17 lira, Bütçe emanetleri hesabının 80 569,10 lira, Bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borç
ları hesabının 125 109,40 lira, Üyeler cari hesabı alacağının 231 357,3'1 lira, Bütçeler namına alınan paralar 
hesabının 57 971 807,38 lira ki cem'an 61 483 186,15 lira matlup bakiyesi olduğu Muhasebe kayıtlarının tet
kikinden anlaşılmıştır. 

Muhasebe defterlerinin ve sarf evraklarının Kanun ve mevzuatlara uygun olduğu görüldü. 
Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Gaziantep 

Selâhattin Çolakoğlu 

Denetçi 
Yozgat 

Veli Uyar 

Üye 
C. Bşk. S. Üye 

N,, Kemâl Şentürk 

Üyo 
Tabii Üye 

Sami Küçük 

Sözcü 
Kırşehir 

E. Akıp Aksaç 

Üye 
Denizli 

Baha Akşit 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Kâtip 
Konya 

A. Remzi Hatip 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Giresun 

Ali Cüceoğlu 

Üye 
Kocaeli 

Lûtfi Tokoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İzmir 

Akın özdemir 
Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu 1977 mali yılı bütçesinin genel yönetim ve destek hizmetleri programı ile yasama 
hizmetleri programının harcama kalemlerine mevzu ödenekler ve yıl içerisinde yapılan harcamaların bölüm
ler icmali aşağıda gösterilmiştir. 

Bu giderlerin verile emirleri Devlet Harcama Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş olduğu, mezkûr öde
me emirlerinin Devlet Muhasebe Yönetmeliğindeki esaslar dahilinde intikal ettiği ve sarf evraklarının aybe ay 
zarflar içerisinde muhafaza edildiği bittetkik anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 835) 
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Mart - Ağustos 1976 

Per. 101 ICO 

Üye 111 il 00 

Personel Gider. 
200 Yolluklar 
30Ö Hizmet Alımları 
400 Tüketim Malları 
500 Demirbaş Alımları 
803 Diğer Ödemeler 
603 Mak. Tec. Taş. Al. 
700 Yapı Tesis ve B. 0 
Personel Gider. 
180 Tedavi Yar. C. Mas. 
200 Yolluklar 
300 Hizmet Alımları 
400 Tüketim Malları 
480 Temsil Ağırlama 
50Ö Demirbaş Alımları 
900 Transferler 

Ödenek 

35 488 760,— 
540 500 

3 156 800 — 
2 087 220,— 
1 220 ÖÖO,— 

2 820,— 
136 300,— 
ıoa ooa,— 

82 263 300,— 
2 350 000,— 
2 444 000,— 

73 20Cv— 
1; 823 900,— 
1 410 000 — 

37 600,— 
279 180,— 

129 653 580,— 

ödenen 

16 819 063 — 
2 290,— 

227 374,— 
226 708,— 
,154,944,— 

450,— 
—,— 
—,— 

41 775 714,— 
368 484 — 

40 396,— 
5 569 — 

344 334,— 
253 316,— 

1 995,— 
10D 093,30 

59 698 930,30 

Bakiye 

18 669 697 — 
538 210,— 

2j 929 426 — 
T 860 512 — 
1 065 056 — 

2 370 — 
136 300 — 
100 000,— 

40 487 5S6,— 
1 981 516 — 
2 40İ3 6CJ4— 

67 631 — 
1 479 566 — 
1 156 684 — 

35 605 — 
179 086,70 

69 954 649,70 

Not : 180 ve 480 harcama kalemleri bilgi için yazılmış olup yekime dahil edilmemiş kendi bölümü içerisin
de gösterilmiştir.^ 

..>.« \>9<\ 

C, Senatosu (S. Sayısı : 835) 





Topianü : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 836 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart - Kasım 1977 Aylarına 
Ait Hesapları Hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnce

leme Komisyonu Raporu. (5 /28) 

Cumhuriyet Senatosu 
İdare Amirliği 1 . 4 . 1978 

Saymanlık Müdürlüğü 

Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, Kasım 1977 aylarına a!it hazırlanan 9 aylık rapor ilişikte su
nulmuştur. 

Hesap ve işlemler aybe ay incelenmiş usul ve mevzuata uygun olduğu tarafımdan görülmüştür. 
Gider belgeleri ödeme sırasında tek tek görülüp vize edilmiş olduğundan ilişecek bir husus olmadığını 

takdirlerinize arz ederim. 
Veli Uyar 

Cumhuriyet Senatosu 
Denetçisi 

Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceleme Komisyonu 22 . 5 . 1978 

Karar No. : 2 
Sayı : 13-43 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Muhasebesinin Mart, Kasım 1977 ayları hesapları incelendi. 

87 350 783,30 30 . 1 
203 686,85 30 . 1 

37 108,38 30 .1 
701 891,— 30. 1 

10 654 708— 30. 1 

. 1977 tarihine kadar Bütçe giderleri sarfiyatı. 

. 1977 tarihine kadar avans ve eşhas borçları hesabındaki alacaklar. 

. 1977 tarihinde bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borçları hesabı. 

. 1977 tarihinde geçen yıl mahsubatı. 

. 1977 tarihinde 1973 mali yılı hesabı kati artığı. 

98 948 177,53 

30. 11 . 1977 tarihinde banka mevcudu 5 609 431,34 
30.11.1977 tarihinde emekli hesabı alacağı 7 789,05 
30. 11 . 1977 tarihinde emanet hesabı alacağı 769 508,17 
30. 11 . 1977 tarihinde bütçe emanetleri hesabı 34 688,10 
30. 11 . 1977 tarihinde bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borçlan hesabı 182 455,78 
30. 11 . 1977 tarihinde üyeler hesabı carisi 72 497,71 
30 .11 .1977 tarihinde bütçeler namına alınan paralar hesabı 92 271 807,38 

98 948 177,53 

30. 11 . 1977 tarihinde 1977 mali yılı bütçesinin çeşitli harcama kalemlerinden 87 350 783,30 lira bütçe gi-: 
derleri sarfiyatı ile avans ve eşhas borçları hesabında tahsili beklenmekte olan 203 686,85; 1973 mali yılı büU 
çesi kesinhesap artığı 10 654 708,— lira ki ceman 98 948 177,53 lira zimmet bakiyesi olduğu; 
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30. 11 . 1977 tarihinde banka mevcudunun 5 609 431,34 lira, emekli hesabı alacağının 7 789,05 lira, ema
net hesabının 769 508,17 lira, bütçe emanetleri hesabının 34 688,10 lira, bütçe hizmetlerinden doğma eşhas 
borçları hesabında 182 455,78 lira, üyeler cari hesabında 72 497,71 lira ve bütçeler namına alınan paralarla 
hesabında 92 271 807,38 lira matlup bakiyesi olduğu Muhasebe kayıtlarının tetkikinden anlaşılmıştır., 

Muhasebe defterlerinin ve sarf evraklarının kanun ve mevzuatlara uygun olduğu görüldü^ 
Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Başkan 
Gaziantep 

Selâhattin Çolakoğlu 

Sözcü 
Kırşehir 

E. Akıp Aks aç 

Kâtip 
Konya 

Ahmet Remzi Hatip 
Toplantıda bulunamadı. 

Denetçi 
Yozgat 

Veli Uyar 

Üye 
Denizli 

Baha Akşit 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Giresun 

Ali Cüce oğlu 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

N. Kemal Şentürk 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Üye 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Tabii Üye 

Sami Küçük 

Üye 
İzmir 

Akın Özdemir 
Toplantıda bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu 1977 mali yılı bütçesinin Genel yönetim ve destek hizmetleri programı ile yasama 
hizmetleri programının harcama kalemlerine mevzu ödenekler ve yıl içerisinde yapılan harcamaların bölüm 
icmali aşağıda gösterilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 836) 
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Bu giderlerin verile emirleri Devlet Harcama Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş olduğu, mezkûr öde
me emirlerinin Devlet Muhasebe Yönetmeliğindeki esaslar dahilinde intikal ettiği ve sarf evraklarının aybeay 
zarflar içerisinde muhafaza edildiği bitetkik anlaşılmıştır. 

Mart - Kasım 1977 

Ödenek : Ödenen : Bakiye : 

100 
2C0 
300 
4C0 
5C0 
60Q 
700 
800 
100 
180 
200 
300 
4C0 
480 
500 
900 

Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim mallan 
Demirbaş alımları 
Makine, teçhizat ve taşıt alımları 
Yapı, tesis B. O. 
Diğer ödemeler 
Personel giderleri 
Tedavi yardımı 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları 
Temsil, ağırlama 
Demirbaş alımları 
Transferler 

35 488 76C— 
540 5C0,— 

3 156 800.— 
2 C87 229— 
1 220 000 — 

136 300.— 
100 000 — 

2 820.— 
82 263 300.— 

2 350 000,— 
2 444 000 — 

73 200— 
1 823 900,— 
1 410 000 — 

37 600 — 
279 180.— 

24 200 
28 

314 
437 
402 
112 

6C 430 
542 
679 

15 
621 
427 

5 
100 

527,— 
296 — 
854 — 
249,— 
788 — 
500,— 
— ,— 

650.— 
872,— 
355,— 
296,— 
336,— 
309 — 
388 — 
795 — 
681,30 

11 288 
511 

2 841 
1 649 

817 
23 

100 
2 

21 832 
1 807 
1 764 

57 
1 202 

982 
31 

178 

233.— 
574.— 
946,— 
971.— 
212,— 
800 — 
000,— 
170,— 
428,— 
645,— 
704.— 
864,— 
591,— 
612,— 
805,— 
498,70 

129 653 580— 87 350 783,30 42 302 796.70 

Not : 180 ve 480 harcama kalemleri bilgi için yazdnu.^ olup, yekûna dahil edilmemiş kendi bölümü içeri
sinde gösterilmiştir. 

C. Senatosu (S, Sayısı : 836) 





Topknt,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 837 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart 1977, Şubat 1978 Ayla
rına Ait Hesapları Hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını 

İnceleme Komisyonu Raporu. (5 /29) 

Cumhuriyet Senatosu 
İdare Amirliği 28 . 4 . 1978 

Saymanlık Müdürlüğü 
Sayı : 607 

Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart 1977, Şubat 1978 aylarına ait hazırlanan 12 aylık rapor ilişikte 
sunulmuştur. 

Hesap ve işlemler ay ay incelenmiş usul ve mevzuata uygun olduğu tarafımdan görülmüştür. 

Gider belgeleri ödeme sırasında tek tek görülüp vize edilmiş olduğundan ilişecek bir husus olmadığını 
takdirlerinize arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Denetçisi 
Veli Uyar 

Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceleme Komisyonu 28 . 4 . 1978 

Karar No. : 2 
Sayı : 14-55 

Yüksek Başkanlığa 

C. Senatosu Muhasebesinin Mart 1977, Şubat 1978 aylan hesapları 28 . 2 . 1978 sonu itibariyle incelen
di. 

117 851 580,30 28 . 2 . 1978 tarihine kadar bütçe giderleri sarfiyatı. 
2 093 389,43 28 . 2 . 1978 tarihine kadar avans ve eşhas borçlarındaki alacaklar. 

7 210,42 28 . 2 . 1978 tarihinde bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borçları hesabı. 
701 891,— 28 . 2 . 1978 tarihinde geçen yıl bütçe mahsupları hesabı. 

120 654 071,15 Toplam 
28 . 2 . 1978 tarihinde banka mevcudu 
28 . 2 . 1978 tarihinde emekli hesabı alacağı 
28 . 2 . 1978 tarihinde adi emanet hesabı alacağı 
28 . 2 . 1978 tarihinde bütçe emanetleri hesabı 
28 , 2 . 1978 tarihinde bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borçları karşılığı hesabı 
28 . 2 . 1978 tarihinde üyeler cari hesabı 
28 .,2 . 1978 tarihinde bütçe namına alınan paralar hesabı. 

1 

118 

2 475,05 
227 760,57 
773 119,10 

7 210,42 
90 034,71 

553 471,30 

Toplam 120 654 071,15 



28 . 2 . 1978 tarihinde 1977 mali yılı bütçesinin çeşitli harcama kalemlerinden 117 851 580,30 lira bütçe 
giderleri sarfiyatı ile avans ve eşhas borçlan hesabında tahsili beklenmekte olan 2 093 389,43 lira 7 210,42 
lira bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borçları hesabı ve geçen yıllar bütçe mahsupları hesabında 701 891,— 
lira ki cem'an 120 654 071,15 lira zimmet bakiyesi olduğu; 

28 . 2 . 1978 tarihinde Banka mevcudunun yıl sonu dolayısıyla sıfıra iblağ olduğu, emekli hesabı alacağı
nın 2 475,05 lira emanet hesabının 1 227 760,57 lira bütçe emanetleri hesabının 773 119,10 lira bütçe hiz
metlerinden doğma eşhas borçları karşılığı hesabında 7 210,42 lira üyeler cari hesabında 90 034,71 lira büt
çeler namına alınan paralar hesabında 118 553 471,30 lira matlup bakiyesi olduğu muhasebe kayıtlarının tet
kikinden anlaşılmıştır. 

Muhasebe defterlerinin ve sarf evraklarının kanun ve mevzuatlara uygun olduğu görüldü. 
Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Gaziantep 

Selûhattin Çolakoğlu 

Denetçi 
Yozgat 

Veli Uyar 

Üye 
ıurbaşkanınca Seçilen Üye 
Vamık Kemal Şentürk 

Üye 
Tabii Üye 

Sami Küçük 

Sözcü 
Kırşehir 

/. Akıp Aksaç. 

Üye 
Denizli 

Baha Akşit 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Üye 
İzmir 

Akın Özdemir 
Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Konya 

A. Remzi Hatip 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Giresun 

Ali Cüceoğlu 

Üye 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu 1977 mali yılı bütçesinin Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri programı ile Yasama 
Hizmetleri programının Harcama Kalemlerine mevzu ödenekler ve yıl içerisinde yapılan harcamaların bö
lümler icmali aşağıda gösterilmiştir. 

Bu giderlerin verile emirleri Devlet Harcamaları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş olduğu, mezkûr 
ödeme emirlerinin Devlet Muhasebe Yönetmeliğindeki esaslar dahilinde intikal ettiği ve sarf evraklarmın ay-
beay zarflar içerisinde muhafaza edildiği bitetkik anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 

C, Senatosu (S. Sayısı : 837) 
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Ödenek ödenen Bakiye 

100 
200 
300 
400 
500 
800 
600 
700 
100 
180 
200 
300 
400 
480 
500 
900 

Personel Giderleri 
Yolluklar 
Hizmet Alımları 
Tüketim Malları Malzeme Alımları 
Demirbaş Alımları 
Diğer Ödemeler 
Makine Teçhizat Alımları 
Taşınmaz Mallar Alımları 
Personel Giderleri 
Tedavi Yardımı Cenaze Giderleri 
Yurt içi Yurt dışı Yardımları 
Hizmet Alımları 
Tüketim Malları Malzeme Alımları 
Temsil Ağırlama Giderleri 
Demirbaş Alımları 
Transferler 

35 488 760,— 
540 500,— 

3 156 800,— 
2 087 220,— 
1 220 000 — 

2 820,— 
136 300 — 
100 000,— 

82 263 300 — 
2 350 000 — 
2 444 000,— 

73 200,— 
1 823 900,— 
1 410 000,— 

37 600,— 
279 180 — 

32 996 370,— 
70 021 — 

860 449,50 
1 001 011 — 
1 007 853 — 

845 — 
112 500,— 

— — 
79 267 685,50 

1 146 941,— 
1 389 646 — 

30 203,— 
1 008 520 — 

675 597 — 
5 795,— 

100 681,— 

2 492 390— 
470 479,— 

2 296 350,50 
1 086 209,— 

212 147 — 
1 975— 

23 800,— 
100 000 — 

2 995 614,50 
1 203 059 — 
1 054 354,— 

42 997— 
815 380 — 
734 403 — 

31 805,— 
178 499,00 

TOPLAM 129 653 580,— 117 851 580,30 11 802 000,00 

Not : 180 ve 480 harcama kalemleri bilgi için yazılmış olup, yekûna dahil edilmemiş kendi bölümü içe
risinde gösterilmiştir. 

ı ı m*w *• 

C Senatosu (S.. Sayısı : 837) 





Tonianü : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 838 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1975 Mali Yılı Kesinhesapları 
Hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Raporu. (5 /31 ) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. : 07-1795 

25 . 1 . 1977 

CUMHURİYET SENATOSU HESAPLARI 
İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu 1975 mali yıh Kesınhesap cetveli tanzim edilmiş ohıp, ekli olarak gönderilmiştir. 
Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

M. Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 





Bütçe yılı 1975 ödenekler tablosu taranamamıştır. 
Cilt nüshasında aslı mevcuttur. 





Topianü : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 839 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1976 Mali Yılı Kesinhesaplan 
Hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Raporu. (5 /32 ) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 17 . 4 , 1978 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. : 585 

CUMHURİYET SENATOSU HESAPLARI 
İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu 1976 mali yılı Kesinhesap cetveli tanzim edilmiş olup, ekli olarak gönderilmiştir. 
Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 





Bütçe yılı 1976 ödenekler tablosu taranamamıştır. 
Cilt nüshasında aslı mevcuttur. 





Toplamı: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 840 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1974 Mali Yılı Kesinhesapları 
Hakkmda Cumhuriyet Senatosu Hesaplarmı İnceleme Komisyonu 

Raporu. (5 /30 ) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 , 4 . 1976 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. : 07-1367 

CUMHURİYET SENATOSU HESAPLARI 
İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu 1974 mali yılı Kesınhesap cetveli tanzim edilmiş olup, ekli olarak gönderilmiştir^ 
Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

M. Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 





Bütçe yılı 1974 ödenekler tablosu taranamamıştır. 
Cilt nüshasında aslı mevcuttur. 




