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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZBTî 

Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç; Haeı Aii 
Demire1.'in, ezel okullarının hesaplarmı inceli-
yen raporda adı gecenin vergi kaçırdığı ve 
kaçak inşaat yaptığı belirtilmiş olmasına rağ
men, bugüne kadar bir neticeye varılamaması 
sebebini sordu,. 

Maliye Bakanı Mesut Erez; Yozgat Üyesi 
Sadık Ârtukmae'a cevaben; vergi mükellefle
rinin hesaplarının ancak % 2,5 - 3 ünün kontrol 
eiilebilmesine rağmen, Demirerlerin hesapları
ma. 1985 dâhil, her yıl kontrol ettirildiğini, ve
rilen tetkik raporlarının, tüzük ve yönetmelik
lerin tesbit et Ligi prosedür dâhilinde muameleye 
tabi tutulduğunu. Hacı Ali Demire!'in özel 
okullarına ait raporun da ilgili vergi dairesine 
gönderilmiş bulunduğunu bildirdi. 

stbrk: Personel Kauu-f İTraü f* •as Uyecı Hüseyin oz 
nu tatbikatmdaki aksaklıklar] ifade ederek, bun
ları ıslah edici, tadillerin kısa zamanda kanun
laştırılmasını istedi, 

Maliye Bakanı Mesut Erez; Sivas Üyesi Hü
seyin öztürk's cevaben; bir reform getirmesi se
bebiyle Personel Kanunu tatbikatının birtakım 
ıstırapları olacağını, intibak hatalarıma düzelti-

\rzdL bunların leceğkıi ve kanunda eksiklikle:: 
da ikmal olunacağım ifade etti. 

Tabiî Üye Haydar Tunakanat; üniversite ve 
sokak hareketleri ve İçişleri Bakanın-u. bu ko
nuda evvelce yaptığı beyanları eleştirerek; ar
tık bu oîayîarm demokratik düzeni arzu edilmi-
yen bir sonuca süratle götürmekte olduğunu, 
meselenin esaslarına inilmesi ve bu siyasi cina
yetlere son verilmesini istedi. 

İçişleri Bakanı Haldun Menteseoğîu; Tabiî 
Üye Haydar Tunçkanat'a cevaben; bu anarşik 
hareketlerin önlenebilmesi için gerekli kanuni 
tedbir tekliflerinin Meclise intikal Gilldldiğisi, 
idari tedbirlerin üniversiteler ve Hükümetin iş
birliği halinde çek clulıa müessir olacağım, esas 
tedbirin ise, bu ideolojik köklere dayalı anamist 
teşekküllerin arkasından siyahilerin ve siyasi te
şekküllerin çekilmesi Gİduğunu belirtti. 

İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun ko
nuşmasında geçen «Siyasiler ve siyasi tegekül-
lerin açıklanması hulusunda 0. H. P. lüerin 12-
rarı sırasında; O, H, P, Grup Eankanvekiîi Fik
ret Gündoğan'm» Bakan tarafından ahlâk~-zea 
ve aşağılık bir sataşma vukuhuldu, bunu iade 

etmek üzere söz istiyorum» demesi üzerine çı
kan gürültü ve karışıklık sebebi ile oturuma 
bir saat ara verildi. 

İkinci oturumda : 
Adalet Partisi Grupu Başkanı Ahmet Nus-

ret Tuna; içişleri Bakanının aynı sözleri, sağ 
ve sol ideolojik hareketlere matuf olmak üzere 
daha evvelki, konuşmalarında da ifade ettiğini, 
bu itibarla burada müşahhas bir beyanın bulun
madığını tasrih etti ve C. H. P. Grupu Baskan-
vekili Fikret Gündoğan'm, Bakana hakaret ma
hiyetini taşıyan sözlerini geri almasını ve bun
ların tutanaktan çıkarılmasını istedi. 

C. II. Partisi Grupu Baskanvelrili Fikret 
Gündoğan; ideolojik hareketlerin aldığı istika
metin ilk ikalını C. H. Partisinin yaptığını Ge
nel Başkanı ile birlikte bu gibi eylemlerin kar
gısında yer aldıklarını, A, Partisinin bu sayede 
bugünkü rahatLk içine girdiğini, acz içerisin
de birtakım tertiplerle bu dâvanın halledileuıi-
yeceğini ve bugün kendi tertiplerine ortak ara
dıklarım, acınacak bir durumda bulunan A. P. 
si iktidarına, anayasayı her hangi bir nokta
sından deldirmiyeceklerini söyledi. 

Bitlis üyesi Orhan Kürümoğlu; kürsüye çı
kan bası üyelerin Anayasanın 79 ncu maddesine 
sığınarak, memleketi yıkmak pahasına da oba, 
birtakım sorumsuzca konuşmalar yaptığını, 
hakaretlerde bulunduğunu, Millî Birlik ve Kon
tenjan grupları ve siyasi partilerin görevlerinin 
kanunlar ve parti tüzükleri ile tâyin edildiğini, 
memleketin istikbal ve huzurundan her siyasi 
teşekkül ve kişinin aynı derecede mesul oldu
ğunu, sarf ettiği hakaretamiz kelimeleri geri 
almak üzeret kendisine söz fırsatı verilen C. H. 
Partisi Grupu Baskanvekilinin bu sözleri geri 
almadığı gibi bunlara yenilerini eklediği bu ko
nuşmalarındaki sözlerini kendisine iade ettiği
ni ifade etti. 

A. P. Grupu Başkanı A. Nusret Tuna; A. 
Partisi iktidarının, Bakanının ve Grupunım ha
karete mâruz bırakıldığını, beyanla bunu yapa
nın sözlerini geri alması 'gerektiğini, aksi tak
dirde kendisi hakkında İçtüzük hükümleri
nin uygulanması icabettiğini ifade etti. 

Başkanın, C. H. P. Grupu Başkanvekiü Fik
ret G-andoğan'ın ikinci konuşmasında hakareti 

438 

file:///rzdL


C. Senatosu B : 21 30 . 12 . 1970 O : 1 
mucip bir taraf bulunmadığını ve gündeme ge
çildiğini bildirmesi üzerine A. P. Grupuna men
sup üyeler salonu terk ettiler. 

Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına Cum
huriyet Senatosu Bilecik üyesi Mehmet Orhan 
Tuğrul'un atanmasının uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

Vazife ile yurt dışına giden, Devlet Bakanı 
Turhan Bilgin'e, dönüğüne kadar, Devlet Baka
nı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik edeceğine 
dair Cuohıırbaşkanliğı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi. 

Kitaplık Karma Komisyonu Başkanlık Diva
nının teşkil olunduğuna dair adı geçen Komis
yon Başkanlığı tezkeresi okundu, bilçi edinildi. 

Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'ın, partiden 
istifa ettiğine dair A. P. Grupu Başkanlığı tez
keresi okundu, bilgi edinildi. 

5237 sayılı Belediye €4elirleri Kanununun 
21 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının Anayasaya 
aykırı olduğundan iptaline karar verildiğine 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı-tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi. 

Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın; kredi kuruluş 
ve kaynaklarmca son beş yıl içinde açılan ve 
kullanılan kredilerin veriliş, dağılış ve kulla
nış şekil, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki et

kilerini incelemek üzere, Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu kurulmasını istiyen öner
gesi okundu, İçtüzüğün 131 ncü maddesi uya
rınca muamele yapılacağı bildirildi. 

Balıkesir Üyesi öemalettin inkaya, Başka
nın C. II. P. Grupu Başkanı Fikret Gündoğan 
hakkında İçtüzüğün 63 ncü maddesini uygula
maması hasebiyle A, P. Grupu üyelerinin salonu 
terk etmesine ve Genel Kurulda salt çoğunluğun 
bulunmamasına rağmen görüşmelere devamın 
tarafsızlıkla kabili telif bulunmadı ğmı bildirdi. 

Başkan, hareketlerinde taraf tutmadığını, 
içtüzük hükümlerine göre, beş üye ayağa kal
karak, yoklama yapılması isteğinde bulunması 
halinde yoklama yapılmasının zaruret olaca
ğını ifade etti. 

Üyelerden beşi ayağa kalkarak ekseriyet 
bulunmadığını iddia ettiler. 

Yapılan yoklama sonunda salonda salt ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 30 Aralık 
1970 Çarşamba günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 18,25 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hayrı Mv.mcuoğlu Zerin Tuzun 
Kâtip 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER ; Zerin Tuzun (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 21 nci Birleşimi açıyorum. 

2, — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonundan, filhal 

— 439 

arkadaşlarımızın sayısı gelmemiştir. Buna inti
zar ediyoruz. 

Yeter sayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz, 
efendim. 
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3, — DEMEÇLER 
1. •— Elâzığ üyesi Salim Hazerdağlı'mn; 

20 nci Birleşimde A. P. Grupu Başkanı Ahmet 
Nusret Tuna'nın okuduğu tutanakta eksikler 
bulunduğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı, 3 saym arkada
şımın isimleri vardır. 1 nci istem; geçen zabıt
ların yanlış tutulmuş olmasına ilişkindir. Saym 
Hazerdağlı, buyurun, efendim. 

SALtM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sa
ym Başkan, muhterem senatörler; dünkü iste
mediğimiz hâdiselerden sonra,, burada söz iste
me sebebimin dışında, bir şey konuşmıyacağımı 
şimdiden vadediyorum. 

Ben zaptı sabık hakkında söz istedim. Ona 
sadık kalarak konuşacağım. Sizleri hissi bir ko
nuşma yapmadan ve bu sözlerime sadık kala
rak taciz etmiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Saym Hazerdağlı, bir dakika

nızı rica edeyim. Talebiniz, tutanakların yan
lış veya eksik olmasma ilişkindir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Evet, 
ben, işte aynı şeyi söyliyeceğim. Onu söyle
mek istiyorum, peşinen başka bir şey söylemi-
yeceğimi arz ediyorum, 

Muhterem arkadaşlarım, dünkü oturumdaki 
zaptı sabık, tutanakların yanlış yazıldığını 
ifade etmem için, sözlerimin başında üç keli
me konuşmama müsaade buyurunuz. 

Dün burada müessif, istemediğimiz hâdise
ler oldu. Bunlar neden oldu? Sözlerimi teyide-
debilmek, ifade edebilmek için şu cümleyi söyle
meme müsaade edin. LSaym Bakan dedi ki «ca
nilerin arkasında siyasiler vardır, Bu hâdisele
rin, anarşik hâdiselerin arkasında siyasiler var
dır^ 

(A.P. sıralarından anlaşılmayan müdahaleler, 
gürültüler) 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Biz... 
Müsaade buyurun sözümü kesmeyin... 

BAŞKAN — Bir dakika, efendine Bir daki
ka, rica ederim efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bak, 
bağlıyacağım sözümü, dini iveceksin. Peşinen 
konuştum, dinliyeceksin. 

Biz bunlardan alındık. Şimdi Saym Ahmet 
Nusret Tuna, A. P. Grupu Başkanı olarak gel-

VE SÖYLEVLER 

di, burada zabıtları okudu ve okuduğu zabıt
larda bu sözleri söylemedi. Saym Ahmet Nus
ret Tuna'nın şahsına karşı da çok saygım var
dır, çok da itimadederim. Ama, okuduğu za
bıtlar tamamen cereyan eden hâdiselerin dışın
da. Saym Ahmet Nusret Tuna burada, «İdeolo
jik fikirlerin arkasında, ideolojilerin arkasında 
insanlar vardır» dedi. Siyasiler vardır lâfını 
katiyen söylemedi. Okumadı; tutanaklar bura
da. Bunların hepsini çıkardı... Tutanakları oku
dum, tetkik ettim; hepsi burada. 

Sayın Başkanım, Divana hitabediyorum. Ya 
buradaki tutunaklar Tutanak Müdürlüğü ta
rafından bâzı kişilere eksik veriliyor. Yahut tu
tanağı yapanlar, hemen anında bâzı şeyleri tes-
bit edemiyorlar, sonra teypten aldıklarını 
getiriyorlar; sonraki doğru oluyor. Yahut bir 
kastı mahsusla burada tutanaklar eksik oku
nuyor. Yahut da benim arkadaşım, itimadetti-
ğim arkadaşım, kastı mahsusla tutanakları bu
rada eksik okuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, burada tutanak 
okunurken tamamı okunmalıdır. Ben tered-
düdediyorum, tereddütler geçiriyorum; ya tu
tanaklar eksik okunmuştur, yahut burada ge
çen, hepimizin gözü önünde geçen hâdiseler tu
tanağa yanlış geçmiştir. Saym Başkanlığın, sa
yın Divanın lütfen bu işi açıklamasını, tutana
ğı başından sonuna kadar okumasını ve bizim 
bundan alınarak fevrî hareket etmekte haklı 
olup olmadığımız ve A.P. Grpundan bize karşı 
söylenmiş sözler bulunup bulunmadığının za
bıtlardan çıkarılmasını... Bu sözü AT = Grupu 
Başkanı söyledi, bizim gruptan bunu kimse söy
lemek imkânını bulamadı. Onun için partilere 
değil, partiler meselesi değil, Divanın görevi
dir. Divanın tutanakları burada açıkça okuma
sını, kimin haklı, kimin haksız olduğunu mey
dana çıkarmasını istirham ediyorum. Saygılar 
sunarını, 

BAŞKAN — Müsaadenizle bir açıklama yap
mak mecburiyetindeyim, efendim. Tutanaklar 
üzerinde inceleme yapılmıştır. Şimdi tutanaklar 
ayrıca teyp bantı ile karşılaştırılmaktadır. Ge
lecek birleşim Genel Kurula keyfiyet arz oluna
caktır, efendim, 
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2. — A. P. Grupu Başkanı Ahmet Nusret 
Tuna'nın; Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağlı'ya ce
vaben; okuduğu zabıtlarda kastı bir atlama ya
pılmadığına ve olduğu gibi Başkana tevdi ettiği
ne dair demeci. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkanım... Bu hususta söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Nedir efendim, isteğiniz? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Zabıtları benim tahrif ettiğim, noksan okudu
ğum gibi bir itham karşısında kaldım. 

BAŞKAN — Yani sataşma, fikirlerinizin 
yanlış ifade edildiği kanaati ile söz istiyorsu
nuz? Buyurun efendim. Kısa olması, tekrar bir 
sataşmaya vesile verilmemesi istirhamı ile, 
efendim, 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, ben dünkü sözlerimde de 
ifade ettiğim gibi, biz, gelmiş geçmiş mevzuları 
kaşıyıp, tırnaklayıp hâdiseyi büyütmenin adam
ları değiliz. Biz, bir araya gelip, şu bizden hiz
met bekliyen millete hizmet etmenin azminde
yiz, kararındayız. Binaenaleyh, dün şöyle oldu, 
böyle oldu diyerek, mütemadiyen bu işin pe
şinde koşup, parlâmentoyu çalışmaz hale ge
tirme aklımızdan geçmedi arkadaşlar. Bu mü
nasebetle şunu da söyliyeyim. Muhterem arka
daşlar, bakan dün Bütçe Komisyonundan, Ba
kanlığın bütçesi müzakerelerinden çıktı, buraya 
geldi, burada konuştu, Komisyon bekliyordu, 
bunu hepiniz biliyorsunuz, müzakereye gitti. 
Bugün Sayın bakan Komisyonda, Cumhuriyet 
Senatomuzda geçen hâdiseler hakkında... 

SALIM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bunun
la ne alâkası var, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
buyurun efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bir 
dakika,,. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkanım, ben bir kelime söyledim, zapta sadık 
kaldım. Kendi de zabıt hakkında konuşsun. 

BAŞKAN — Bir dakika, efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Olur mu 
canım? Bu başka mesele. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şim
di arkadaşlar, bu bizi yaklaştıracaktır. İyi bir 
haber olduğu için, sizi memnun eden haber ol
duğu için yaklaştıracaktır. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — O dö
nüşü ben dinledim, 180 derece dönücü dinledim. 
Konuştuğumuz burada yazılıyor, beyefendi. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Hazerdağlı; 
Sayın Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Siz pro
testo edecektiniz, onu. Siyasiler derken bizi kas-
detmediğini söyletmediniz ona. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Hazsrdağlı. Sa
kin olunuz, lütfen. 

OAHîT ORTAÇ (Bursa) — Siyasiler mut
laka parlamenter mi olur? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Evet, 
belli, kasdediyor. 

BAŞKAN — Lütfen, salkin olun Hazerdağlı. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
liuh'terem arkadaşlar, dün Bakan buradan ko
misyona çıkmaya mecbur kaldı ve bugün, ko-
rm? aklar ını Bütçe Komisyonunda tavzih etti
ler. Sayın içişleri Bakanı Komisyonda halen 
bütçesinin müzakerede bulunduğu için huzu
runuza gelememektedir. Orada bakanlık namı
na suallere cevap vermektedir. Sayın Bakan 
dünkü konuşmasında, bizi itham etti diye, bu
rada bayağı hâdiseler oldu, gürültüler oldu, 
almanlar oldu, şovenler öldü. Sayın Bakanın 
Komisyonda ifade ettiği şu: Der ki ; «Sayın 
İnönü, ben silâhlı talebe kabul etmiyorum 
silâhlı öğrenci olmaz» demek suretiyle, vatan-
perverane bir beyanda bulunmuştur. Yine Halk 
Partisinin Gençlik kolları, silâhları bırakalım 
kampanyası açmak suretiyle bu memleketin hu
zuru için mesai sarfetnıektedir. Ben bunu şük
ranla, memnuniyetle kabul ederken, karşılar
ken; böyle bir partiyi, bu tutumda olan bir 
1. ar tiyi, aklımdan geçirmiyeceğim tabiîdir. Büt
çe Komisyonunda böyle beyanda bulunmuştur. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Dün, 
ben de onu beklerdim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim.. Bir da
kika efendim, rica ediyorum, efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
ÎMEuhterem arkadaşlar, buna itimat ediniz, şu 
'kürsü, şu hoparlör serbest olduğu müddetçe, 
gelip burada filân şahmın ahlâksızlığından da, 
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şerefsizliğinden de bahsedilebilir. Fakat, bunu 
o yolda kullanmıyacağız. 

Size deriz ki; dün bir infial gösterdiniz, 
hassastınız, hepimiz hassastık; fakat bakanımı -
•mızın Bütçe Komisyonunda açıkladığı noktai 
nazar bu. Der ki; «O partinin G-enel Başkanı dün 
•bu şekilde bir davette bulunmuştur. O parfci-
riıı gençlik kolları silâhları bırakalım diye 
bir kampanya açmıştır. Bu parti benim ak
lımdan geçemez. Hiçbir siyasi partiyi de kas-
idetmedim». Yalnız lütfen arkadaşlarımız da 
kabul etsin, bu masum çocukların arkasında 
bundan menfaat bakliyen kimseler var. Arka
daşlar, yok dersek, hâdiseyi doğru teşhis etmiş 
elmayız. 

Şimdi, bizim bakanımızın görüşü bu, bizim 
bakanımızın beyanı bu. Şimdi arkadaşlarım, 
elimdeki zaptı Başkana vereceğim. İlk defa 
okuyacağım, sonra vereceğim: 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞ-LU (Devamla) — Türkiye'de öğrenci 
hareketleri yok, anarşi hareketleri vardır. Bun
ların kaynakları vardır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Saye
nizde «Yani sadece o kısmı okuyacağım. 

«İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Ve kanunların tatbik 
©dilmesine engel olmaıkta ideolojik menfaat 
güdenler vardır. Bunlar çekildiği zaman Tür
kiye süt liman olacaktır.» 

Bu benim şahsi notum değil. Benim Baş
kanlık Divanından aldığım zabıttır. Dün yine 
ben bu zabıtları okudum. Arkadaşlar, siya
sileri çıkarttı dediler. Ben yine bir iddia sa
hibi değilim. Elimdeki zabıt bu. Sayın Baş
kana teslim edeceğim, şu zabıtları lütfen bir 
okusun. Benim çıkarttığını, ortada okumadı
ğım bir hal var mı, yok mu? Kendi Başkan
lık Divalımdan aldığım zaptı da kendilerine 
takdim ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, benim zabLı sabık 
hakkında s dyliyee eklerin bunlar. Memleket 
ağır ve buhranlı bir yoldan geçmektedir, ar
kadaşlar. El ele vererek bu vatanı kurtarabili
riz; el ele vermek suretiyle bu buhranlı günle
ri geçmemiz, memleketimizin arzu ettiği güzel 
hizmetleri yapmamız mümkün olacaktır. Bir
birimizi kötüleme, sövme çok basit. Şura
da ben bulunduğuma göre, bir şeyler daha söy-

I liyebilirim, çok ağır lâflar edebilirim. Bu yolu 
I tercih etmiyoruz. 
j Muhterem arkadaşlar, el ele verelim İnşal

lah t u aziz millet için hayırlı hizmetler yapabi
liriz. Hepinizi hürmetle selâmlanın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3. — Sakarya Üyesi Mustafa Tîğh'nın; 
Parlâmento kürsülerinde millet namına söz söy
lemek gibi kutsal bir vazifenin yerine getirilme
si esnasında fevkalâde müeddebolmak gerekti
ğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Tığlı... 

BALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bir hu
susu arz edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

| Bankan, ben bu tutanakları tetkik ettim, bu 
tutanakları yerinde okudum. Sayın Divanın 
da malûmu olması lâzımgeîir. Eğer daha za
bıt çıkmamıssa bilmem. Fakat çıkanlar, Sa
yın Nusret Tuna'nm zabıttan eksik okudu
ğunu gösteriyor. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağh... Sayın Ha-
I zerdağlı.. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) _ Bunlar 
açıklarsın, lütfen bunlar sıcağı sıcağına açık
lansın. 

j BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, biraz evvel 
j ifade ettim. Zabıtlarla teyp bantları karşılaş

tırılıyor, gelecek birleşim netice Genel Kurula 
arzolımacaktır, efendim. 

Sakarya Senatörü sayın Mustafa Tığlı'nm 
I gündem dışı istemi «üyenin müeddeb konuşma 

mecburiyeti ve Senato Başkanlığı vazifesi hak
kında» söz istemine mütedairdir. 

üyenin müeddeb konuşması ve Başkanlığın 
vazifesi hakkında gündem dışı söz vermiyorum. 
Esbabı mucibesini arzetmeme müsadenizi rica 
edeceğim. Eğer dünkü birleşimi idare eden Baş-
kanvekili hakkında bir konuşma yapılacak ise, 
bunun hakkında tüzük gayet sarihtir, Başkanlı-

ı ğa yazılı ve sözlü soru verebildiğiniz gibi... 

I MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanına da şikâyet 
i edebilirsiniz, üyenin müeddeb konuşması, bura-
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da konuşan üyenin şahsını da ilgilendiren bir I 
konudur. Bu itibarla direnirseniz Genel Kura- j 
lun oyuna baş vuracağım. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Direniyo
rum. Bir defa müeddeb konuşma benim itiya- | 
dinidir, şahsiyat yapmamak da kararım, bunu j 
şimdiye kadar ispat etmişimdir. 

BAŞKAN — Bulnda hiç şüphe yoktur, efen- ı 
dim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Satıâlhıis-
le de ilgisi yoktur. Müsaade edin fikirlerimi arş
edeyim. Bu hususta direniyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Tığlı, gira-dcm 
dışı konuşma isteminde direnmektedir. Konuş
masını tasvip buyuranlar işaret buyursunlar 
efendim... Direnmeyi kabul etmiyenler işaret 
(buyursunlar... Buyurun Sayın Tığlı. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar; özel hayatımız
da nasıl bir itiyadın sahibi olursak olalım, 
Meclis Âzası olarak resmî hayatımızda fevka
lâde müeddebolmaya medburuz. Bu mecburi
yet millet namına söz söylemek gibi kutsal va
zifenin gereği olarak ortaya çıkar. 

Bir tarihî hâdiseyi dile getirmek suretiyle, 
Allahın Türk Milletine büyük bir lûtfu olan, 
Cennetmekân Mustafa Kemal Paşa Hazretle
rini de şükranla yâdetmek fırsatını bulacağım. 

Suikast hâdisesi münasebetiyle suikast sa
nıklarından birinin icraatı hakkında Parlâmen
toya izahat veren Büyük Asker, Şanlı Kuman
dan Atatürk Hazretleri, onun isminden bahse
derken «Beyefendi» kelimesini de ilâve etmiştir. 
Bundan mütaazzeholan üyelerden biri ayağa 
kalkarak : «Paşam, Paşam senin gibi Şanlı 
Askerin arkasından kurşun sıkacak olan ada
ma sen nasıl beyefendi dersin?» diye hitabet-
mişitir. Büyük Asker, medeni adam, verdiği 
cevapta : «Onun Milletvekilliği sıfatı henüz 
üzerinde durmaktadır. Ben bir Milletvekiline 
ancak beyefendi diye hitabedebilirim» demiştir. 

Görülüyor ki, bu kadar şanlı, büyük bir as
ker o zaman ona karşı yapılan büyük bir sui-
kastte, âdeta milletin kalbine sıkılmış olmak 
gibi, büyük bir infial yaratmış olmasına rağ
men kendisine suikast yapan bir caniye ve kısa 
•bir zaman sonra idam edilen bir caniye, me
selâ, Ahmet Beyefendi diye hitabetmiştir. 

Şimdi Parlömanter âdabına bundan daha 
ulvî, bundan daha cazip, bundan daha yük
sek bir örneği verilemez. Millet namına şu kür
süde söz söylemek kudretini elde etmiş olma
nın şerefiyle bahtiyar olan ve 'bu bahtiyarlığı 
müdrik olan bir üye buranın sokak kürsüsü 
Olmadığını ve bir sokak edebiyatı ile konuşja-
mıyacağını müdrik olur. 

Çok güzel emsallerimiz var, fakat en son 
emsal olarak Sayın Gürsoytrak'm bundan bir 
hafta kadar evvel Türk Hava Yolları hakkın
da hemen hemen her kelimesi bir itham dolu 
olan, tam 4,5 saat süren, bıkılan, usanılan o 
uzun konuşmasında dahi hir tek kelimesinde 
nâedep bir ifade mevcudolmamıştır ve kendisi
ni büyük bir dikkat ve hayranlıkla 4,5 saat fa
sılasız olarak dinledim, bir tek nâedep kelime 
kullanmamıştır, her kelimesinde itham dolu 
olmasına rağmen, işte Senatör böyle konuşur. 
Meramlar, maksatlar, ithamlar sövmeden de 
çok mükemmel ifade edilebilir, hattâ daha çok 
müessir ifade edilebilir. 

Senato Başkanlığı diğer bütün kuruluş baş
kanlıklarına nazaran son derece fedakârlık is-
tiyen, feragat istiyen bir makamdır. Temyiz 
Başkanlığı, Hâkimler Kurulu Başkanlığı, Sa
yıştay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığına ge
len zevat aslî yetkilerinden 'bir şey kaybet
mezler. Onlar yine müzakereye iştirak eder
ler, yine oy kullanabilirler. Ama Senato Baş
kanlığına veya vekilliğine seçilen zat kendine 
vücut ve şahsiyet veren oy kullanmak gibi, 
müzakereye iştirak etmek gibi en kutsal halk
larından kanunen feragat etmek mecburiyetin
dedir. Bunun dışında sevgili ve şerefli partisi
nin iç ve dış faaliyetlerinden de mahrum olma
ya mecburdur. Onun dışında, grup gibi en 
hayati müessesesinde her zaman vâki olan 
çok ciddî müzakereleri dahi takiibetmekten 
memnudur. Böyle bir feragati kabul ederek 
Başkanlık adaylığına tâliibolan bir sayın üye
nin, bu büyük fedakârlığının bedeli sadece 
milletin yalnız ümidi istikbali olan Parlâmen
toyu tam bir tarafsızlık içinde idare etmek 
suretiyle memlekete büyük ve hayırlı hizmet
lerinin görülmesine vesile olmasıdır, işte yal
nız bedel budur. Bu bedel idrak edildiği ve ta
hakkuk ettirildiği zaman Başkan veya Başkan-

| vekili adayının niçin bu kadar fedakârlığı göze 
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alarak Başkanlığa tâlibolduğunun mânası orta
ya çıkar. Aksi halde o insan bir bedbahttır. 
Kimseyi itham etmiyorum. Geçen celseyi ida
re eden Sayın Başkanımız, Anayasa Komisyo
nunda senelerce verdiğimiz hizmet ve Genel 
Kurulda, verdiğimiz vazife dolayısiyle tama
men bir kanaati viodaniyeye sahibim ki, ken
disi daima müeddep hareket etmiş bir insan
dır. Kanaatime göre bir hatalı içtihatta bu
lunmuştur. Tamamen hatadır, zühuldür. Fa
kat kasdı yoktur. Yine müeddep bir insan ola
rak Başkanlık vazifesini tam bir dirayetle ida
re edeceğine kaaniim ve her Başkana saygılı
yım. Hepinize hürmet ederim. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Üçüncü gündem dışı konuşma 
istemi, Sayın Sırrı Atalay'mdır. Sayın Sırrı 
Atalay gündem dışı isteminde, «canı yanan her
kesin, haksızlığa ıığrıyan, ıstırap çeken herkesin, 
kanun dışı işlemlere mâruz her kuruluş ve ör

gütün aklma ilk gelen tedbir Sayın Demirel yö
netiminin yerini A. P. den bir başka ekibe bırak
masıdır. Ekonomik ve malî polotikanm çıkmaz
ları yüzünden canından bezen hale gelen milyon
larca insanın şekvasına seyirci kalan Demirel 
yönetiminin 1970 yılının son gününde durumuna 
değinmek üzere gündem dışı söz talebettiğimi 

.saygılarımla arz ederim.» 

Sayın Sırrı Atalay, bu muhtelif vesilelerle 
zatiâliniz tarafından da ifade edilmiştir. İsin 
verirseniz gündeme geçelim. Bu mevzuda gün
dem dışı söz vermiyorum. Direnirseni^ oylıyaca-

SIRRI ATÂLAY (Kars) — Direniyorum, 
Sayın Başkan; söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay direnmekte
dir. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

Gündeme geçiyorum efendim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 
Özdü ek ve arkadaşlar•inin, asayiş ve anarşist 
eylemler konusunda bir genel- görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/18) 

BAŞKAN — Başkanlık sunuşları var okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye'miz anarşik olaylar, asayişsizlik ve 
sınır tanımıyan zorbalıklarla, en büyük kentle
rinin orta yerlerinde bile, cana kıyılan bir ülke 
haline gelmiştir. 

Hükümet girişim gücünü ve eylem serbestisi
ni yitirerek, olayların akışına kapılmış, Devlet 
kurumlarının itibarı bir bunalıma sürüklenmiş, 
rejimin yetersizliği söylentileri yaygınlık kazan
mış ve faşist bozuntularının cesareti artmıştır. 

Gerici güçlerin desteği ile, parti militanları
nın örgütlenip öncülük ettikleri kaba kuvvet 
saldırılan, Hükümetin, en asından, göz .yumucu 
tutumu ile, gidere!:, karşılıklı savaşmaya dö
nüşmüştür. Sayın Başbakanın ortalığı süt liman 
göstermesi ve her şeyin Hükümetin kontrolunda 
olduğunu söylemesi kaygılarımızı daha da artır
maktadır. 

Yıllardır, konu ile ilgili uyarmalarımızın ikti
dar çevelerinde hiçbir düzeltici etkileri olma

dığı gibi, Hükümetin tutumunda da iyileşmeye 
yönelindiğine ilişkin inandmcı bir belirtiye ta
nık olamamaktayız. 

Hükümet, gözler önünde duran açık gerçek
leri tersine çevirir kamu oyuna sunan, resimleri 
gazetelerde yayınlanan canileri bile bir türlü 
yakalamıyan, yıllardan bu yana, sürüp gelen 
öldürme olaylarının katillerini buiamıyan, cani
lere ve katillere Devlet kadrolarında ver bulan, 
sömürgecilerin «Böl böl yönet», taktiğini her 
kuruma ve örgüte sokan ve onun bir bölümü 
olan sola karşı sağ vuruşmasını çare sanan ka
nısının vahimliğini henüz kavrıyamamış görü
nen ve bu tutumu ile, Devlet otoritesini yok 
ederek, mal can güvenliği bırakmamıştır. 

Sorumlu Hükümetin bu davranışına karşı, 
sunageldiğimiz araştırma önergelerimizin görü
şülmesini önlemek için, Anayasanın 132 nci 
"iaddesinin kullanılamıyacağı artık anlaşıldığı 
ve Anayasa Mahkemesinin bu hukuk dışı davra
nışı karara bağladığı görüldükten sonra, Cum
huriyet Senatosu duruma seyirci kalmanın veba
line ortak olmamak kararma varacağı kanısın
dayız. 

önoeki önergelerimiz kabul edilip gerekleri 
yapılsa idi, durumun bu kerteye gelmesi önlene
bilirdi. 
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En üst yargı organlarının, üniversitelerin ve 
gençliğin bildiri ve eylemli protestolarına karşı, 
hiçbir düzelme gcsîermiyen Hükümetin tutumu, 
anarşi eylemlerine verdiği cesaretle, yaygın bir 
güvensizlik yaratmıştır. 

Canileri, ve anarşistleri o ölçüde cesaretlen
dirmiştir ki, resmî binalarda karşılıklı vuruşma
lar ve polisin gözü önünde Devlet binalarını iş
galle karşı tarafı dışarıya kovalamalardan son
ra, hazırlıklı, plânlarla yürütülen sokak ortası 
cinayetleri dönemi açılmıştır. 

Bu dehşet verici gidişe karşı, olayları ters 
gösterip kendi becereksizliğinin günahını Ana
yasaya yüklemek gibi, aklın ve hukukun kabul 
edemiyeceği bir gerekçeye sığman Hükümetin 
tutumuna karşı, Devlet üniversitelerinin öğre
nimlerini paydos etmelerine değin, toplumsal 
yaşam alt üst olmuştur. Hükümetten umutla
rını kesen kuruluşlar, doğrudan doğruya, Dev
let Başkanına, Millî Güvenlik Kuruluna ve 
T. B. M, M, ne başvurmaktadırlar. 

«Bu duruma dur diyecek yok mudur? Orman 
yasasını başkent caddelerinde uygulayanlara, 
T. C. nin gücünü gösterecek bir kuvvet kalmadı 
mı?» söyleyişleri yaygınlaşmıştır. 

Yurt yüzeyini kaplıyan anarşik, eylemlerin, 
zorbalıkların ve asayişsizliklerin gerçek neden
lerinin eleştirilerek, çözümler bulunmalına yar
dım amaciyle, Cumhuriyet Senatosunda bir ge
nel görüşme açılmasını saygı ile öneririz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Fahri özdilek Muzaffer Yurdakuler 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat Vehbi Ersü 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Suphi Karaman KS.mil Karavelioğlu 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Şükran özkaya Ahmet Yıldız 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Sesai O'Kan Suphi Gürsoytrak 

BAŞKAN — Tüzük gereğince gelecek birle
şim gündemine alınacaktır, efendim. 

2. — Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin 543 
sayılı sözlü sorusunu geri aldığına dair Başka
nın sunuşu. 

BAŞKAN — Bir sayın üye, Hatay Senatö
rü Mustafa Deliveli gündemde bulunan bir 
sözlü sorusunu geri almaktadır. Gereği yapıla
caktır, efendim. 

3. — Yılbaşı münasebetiyle 30 . 12 . 1970 
tarihinden 5 . 1 . 1971 gününe kadar çalışma
lara ara verilmesine dair A. P., C. H. P., G. P. 
ve M. B. Grupu adına verilen önerge. 

Değerli arkadaşlarım, gruplar tarafından 
verilmiş bir önerge vardır okutuyorum, efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Yılbaşı münasebeti ile 30 . 12 . 1970 tari

hinden 5 . 1 . 1971 Salı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere ara verilmesine karar alınmasını 
saygı ile arz ederiz. 
M. B. Grupu Başkanı G. P. Grupu B. Y. 

Tabiî üye Van 
Fahri özdilek Ferid Melen 

C. H. P. A. P. Grup Başkanı 
Konya Kastamonu 

Fakih özlen A. Nusret Tuna 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Aleyhinde söz 
istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — öner
gede imzamız yoktur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri biraz önce okunan 
önergede C. H. P. Grupu imzamız yoktur der. 
Fakat, gruplar adına okunduğu ifade edilen 
müşterek önergede Cumhuriyet Senatosunun 
önümüzdeki Salı gününe kadar... 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — imza 
edildi, dün, imza var. 

SIRRI ATALAY (Devamla), — Ben var 
veya yok demedim. Sadece böyle bir iddia var 
dedim. Var veya yok olduğunu ben söyleme
dim. Cumhuriyet Senatosunun Salı gününe ka
dar tatile girmesi istenmektedir. Gerçekten 
meclisler muayyen zamanlarda bir gönül ra
hatlığı içerisinde tatile girmelidirler. Resmî 
tatil günlerinden önceki bir günde yasama or
ganının ekseriyet bulup bulmıyacağı belli de
ğildir. Ama, şimdi bunu imza eden gruplara 
bir şeyler sormak isterim. Hangi gönül rahatlı
ğı içerisinde yeni yılı kutlıyacaksmız ve yeni 
yıl için bir tatile tam bir vicdan rahatlığı içe
risinde hep beraber gidebileceğiz? 

ORHAN KOR (izmir) — Ne tatili birader? 
Salı günü zaten toplanacağız. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLÜ (Kayseri) — 

(A. P. sıralarındaki arkadaşlarına dönerek) 
elbette söyler, önerge verirseniz o da söyler. 
Sebebolmaym, o da konuşmasın. Fırsat verir
seniz söyler tabiî. Kim veriyor bu takriri? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica edi
yorum. Buyurun Sayın Atalay, lütfedin efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Devam ede
ceğim, şüphesiz, devam edeceğim. 

Meclislerin tatile girebilmeleri, bir gün de 
olsa, bir önerge ile bir çalışma imkânından 
mahrumiyeti tazammun eder. Yani... 

ORHAN KOR (izmir) — Siz çalıştırmayın, 
çalıştırmayın. 

BAŞKAN — Sayın Kor, rica ederim efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Yani belir
li hizmeti bir müddet yerine getirmemektir. 
Hukukî ifadesi bu. Mahiyet ve mesnedi bu. Ve 
çoğunluk partisi yahut grupu adına da böyle 
bir gün de olsa çalışmama istenmektedir. 

OSMAN SALİKOĞLU (Sakarya) — öyle 
bir şey yok, biz yarın da geleceğiz. Geri alıyo
ruz önergeyi. (A. P. sıralarından «geri alıyo
ruz.» sesleri.) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — önergeyi 
geri mi aldınız? (A. P. sıralarından «Tabiî, 
tabiî» sesleri) önergeyi geri aldmızsa konuş-
mıyayım. Yoksa. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım efen
dim, rica ©derim. Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, önerge geri alındı mı? 

BAŞKAN — Hayır efendim, önerge geri 
alınmamıştır. Şiımdi arz edeceğim, efendim. 

SIRRI ATALAY (Davamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım, yasama organı lider or
ganında meseleler ciddî olarak görüşülür ve 
arkadaşlarımızın yerinden de olsa her hangi 
bir beyanına itibar edilir. Çünkü, sokaktaki 
vatandaş, sade vatandaş, sinin faaliyetini ge
liştiren her insan parlâmentoya itibar eder. 
Parlâmento üyelerinin de davranışlarında biz 
daima bu ciddiyeti görmek isteriz. Bir arkada
şına yerinden bana «önergeyi r^i aldım*: dediği 
s&rnan, ben elbet ona itibar öderini ve sözümü 
bitirmek isterim. Ama, karşılıklı konuşma vs-
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şilesi hazırlanır, Başkana sorarım, alınmadığı 
ifade edilir. 

(3u sırada Kastamonu Senatörü Sayın Ah
met Nusret Tuna İİ3 Sakarya Senatörü Osman 
Salihoğlu yarlerinden ve kendi aralarında ko
nuşurlar ve; Ahmet Nusret Tuna Osman Sa-
bhoğlu'na hitaben: 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu)) — 
Daha g*eri almadık önergeyi. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Alın 
efendim, niçin almıyorsunuz?) 

BABEAN — Bir dakika müsaade buyurun, 
hatibin konuşmasına imkân verelim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir çoğun
luk partisi nasıl bir durumdadır, şu anda gö
rüyorsunuz. Önergeyi verip, vermediklerinin 
iaavgası içerisindedirler. Dün, yasama organını 
•terk etmiş bir organdır. Bu organın üyelerinin 
•hapsini tenzih ediyorum. Biraz sonra koridora 
çıktığımız saman birer kardeşten farksız ola
rak meselelerimizi konuşur, tartışırız. Ama ne
dense, şu Meclise geldiğimiz zaman bir tılsım, 
kürsüye çıktığımız zaman sertleşiriz, siz aşa
ğıdan söz atarsınız. Biraz önce grup Başkan-
v kili yahut Grup Başkanı, «Ne olur, memle
ket vahim bir hava içerisinde gidiyor, hep be
raber elbirliği ile bunun çaresini bulalım.» dedi. 
Bunlar ne güzel temennilerdir. Ama, çok geç 
kalmış temenniler, ümidedelim ki, daha çok geç 
kalmamış temenniler olsun. Şimdi bunu şunun 
için ifade etmek istiyorum, önergeyi verirseniz, 
oiı* tatil ir;terbiniz. Karşılığında da elbetteki 
bir üyenin hakkıdır, çıkacak bu kürsüde, «ha
yır bu önerge kabul edilmesin,» diyecektir. 
E, bu sırada hayır biz verdik, vermediğin kav
gasını ederiz, karşılıklı. Bunlar yapılmasın di
yorum. önerge ya verilmiştir, ya verilmemiştir. 
Verihnemişse isin vereceksiniz ben inerim aşa
ğıya, verilmişse sabırlı olarak beni dinliyecek-
siniz. Sabredeceksiniz, beni dinliyeceksiniz. 

Bu Önerge niçin kabul edilmesini anlatayım: 
İ, 3u l'serga şu yönleri ile kabul edilme-

n.eiiair. Çünkü, 1970 yılının sondan bir önceki 
gilîi'iîidayiz, 1970 yılının bitiminde bütün va
tandaşlar Yasama Organından birer çare bek
le :r ektedir. Birer ümit kapısıdır herkes için, 
I:avî":â.:-~anto. çarelerin bulunmasını istiyen in
amların birgiin de olsa çalışması ile, yani par-
'âaıcngı olarak sia'n çalışmanız ile vatandaş te-
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selli bulabilir. Ama, öyle bir ortamın içinde I 
miyiz? öyle bir ortamın içinde değiliz. Sayın \ 
Deımirel yönetimi Anayasa kurumlarından şek
vacıdır. (A. P. sıralarından «ilgisi yok», ses
leri) . 

ilgisi yok demeyin. Siz 1970 yılının son 
gününde biz çalışmıyalım diyorsunuz. Ban 
'diyorum ki, çalışmaya mecburuz. Yurdun için
de bulunduğu şartlar, grup Başkanınızın ağzı 
ile ifade edildiği gibi öylesine vahimdir ki, öy
lesine vahim bir ortamdadır ki, her dakika 
dahi çalışmanın zorunluluğu vardır. İsterseniz 
bunu benim vehmim olarak kabul edin. Ama 
bir görüştür. İzin verin de bu görüşümü ifade 
edeceğim ve bunu dirili yeceksiniz. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
-r- Sizin Grup Başkanınızın imzası da olduğu
na göre, evvelâ kendi Grup Başkanınıza söy
leyin. 

'BAŞKAN — Sayın Yetiş, müsaade buyu
run efendim. 

AHMET KAEAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Yetiş değil, Ahmet Karayiğit. 

BAŞKAN — Karayiğit, affedersiniz efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi, muh
terem arkadaşlarım; fikirlerimizi birbirimize 
anlatalım. Sonunda rey ile halledersiniz, izin 
verin, ben bir tatile girilmemesinin gerekçesini 
anlatayım. 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Sayın Atalay, 
bırak dr. gündeme geçelim, gündemimizi görü
şelim. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Allah aşkına 
yapma, Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Görüşler.,. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun da 

hatip önergenin aleyhindeki konuşmasını bitir
mek imkânını elde etsin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın De
mirel yönetimi bütün Anayasa kuruluşlarından 
ve organlarından şekvacıdır. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Biz mi çalıştır
mıyoruz Meclisi?.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Niçin ta
hammülünüz yok? 

BAŞKAN — Sayın Atalay, münhasıran öner
genin aleyhinde lütfen. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Aleyhinde' 
tabiî. Ben aleyhindeyim deyip, iki kelime söy-

— 447 

10 . 12 . 1970 O : 1 

leyip, elbette ki gidecek değilim. Niçin aley
hinde olduğumu izin vereceksiniz, anlatacağım. 

ORHAN KOR (İzmir) — Küfürle çalışıl
maz. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Kendileri çalış
tırmıyorlar Meclisi.. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin de., bi
tirme imkânı hâsıl olsun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Gerekirse 
ben hazırım ve yirmi yıldır, toplasanız 10 gün 
izin almış değilimdir. Muntazam devam ederim. 
Ben parlâmentonun çalışmamasından da şikâ
yetçiyim. Bu oturumlar bazen 15 kişiye kalır, 
15 kişi ile müzakereler devam eder. Buna gö
nül rızası gösterirsiniz, şimdi gelirsiniz beş - on 
dakika bir şey konuşacağız, kahramanlık jest
leri gösterip, bırakmıyorsunuz ki, konuşalım. 
Kime söylüyorsunuz bunu, bana mı söylüyorsu-
nı^? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, ne alâkası var bunların önerge ile? (A.P. 
sıralarından «sana tabiî» sesleri) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Lüzum 
yok, onun için lüzum yok, söylemeyin. Bıra
kın, beş - on dakika konuşayım. Ne kadar ko
nuştuğumuzu isterseniz Cumhuriyet Senatosu 
veya Meclisin bütçeleri görüşüldüğü zaman, 
hangi kanunlar görüşüldüğün:!e kimler vardır, 
kinler yoktur, görülmelerin konusunu kimler 
takibediyor; bunların açıkça kamu oyunda mu-
hn/'.e\;£3:ni yapalım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne ilgisi 
var, sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, ko
nuşturma imkânını vermiyorsunuz Sayın Ucuzal. 
Ve zatıâliniz Divanda yıllarca üyelik yaptınız. 
îzin almadan konulma imkânı olmaz efendim, 
rica ederim, 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kendisi de 
Divanda idi, Sayın Balkan. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ne d:ıyor-
sıımız? Benim burada beş - on tane cümle söy
lememe müsaade etmiyorsunuz. Buna hakkınız 
olmadığını size münasip bir dille söylüyorum. 
Kızıyordunuz. Evvelâ kızmayın, kızmamayı öğ
renelim, 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben sana, 
kısmıyorum, Başkanla konuşuyorum. 

SÎREI ATALAY (Devamla) — Evvelâ kız
mamayı öğrenelim. 
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Ne diyorum? Diyorum ki, tatile girmiyelinı. 
Öyle bir yönetim altındadır ki ülke., bir taraf
tan bizatihi icracı patron şekvacıdır. Anayasa 
kurumlarından icracı patron şikâyetçidir. Ne 
diyor icracı patron? 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Türkiye'de 
patron yok, efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — E., zorla 
bana, size Anayasa dersi verdirtmek mi istiyor
sunuz?. Yok. Zamanı gelirse veririm, İcracı pat
ron demek, Başvekilin kargılığıdır. Batı parlâ
mentolarında çok ifade edilir, İzin verin de süs
lü bir kelime ifade edeyim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bizim Ana
yasamızda «patron» kelimesi yok diyorum, efen
dim. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — İnönü de 
patron muydu? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İcracı pat
ron şekvacı. Neden şekvacı? Anayasa kurum
larından şekvacı, TRT den şekvacı,, Danıştay-
dan şekvacı, Yüksek Denetleme Kurulundan 
şekvacı Anayasa Makemesinden şekvacı, bütün 
Anayasa kurullarından bir memlekette icracı 
patron şekvacı olursa ve o icracı patronun da
yandığı siyasi güç de seçimde % 50 nin altın
da, % 49 un civarında ise, parlâmentoda da bi
zatihi bu güc % 50 ile % 51 arasında kılı kırk 
yaran bir duruma gelmiş ise, icracı patronun 
düşüneceği, yapacağı çok şeyler vardır. 

BAŞKAN — Telhisinizi rica edeceğim, Sayın 
Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet Sayın 
Başkan, o telhisi yapacağım. 

Nedir bu?... Vatandaş ağır hayat pahalılı
ğının vükü altında kıvranmaktadır. Geniş halk 
kütleleri şekvacıdır, muhalefet şekvacıdır, si
yasi partiler şekvacıdır... 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan, 
ne konuşuyor bu? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Siyasi 
partiler şekvacıdır, bütün ülke şekvacıdır. 
Birleşik toplantıda icracı patron «herkes var 
ama ben yokum» demişti. Ama şimdi hsrlıes 
şekvacı, kendisi de şekvacı. Neyin var olup 
olmadığını 1970 yılının son gününde hep be
raber sormaya meşhuruz. Nedir bu soraca
ğımız? 

J Yönetim, Adalet Partisi Grup Başkanının 
•da biraz önce ifade ettiği gibi, vaihîm bir du
ruma süratle gitmektedir. 

ORHAN KOR (izmir) — Sayenizde. 
SEIRI ATALAY (Devamla) — Bunun dur

durulmasının çaresini Parlâmento olarak 
bulmaya mecburuz. Demokratik düzene yü
rekten gönül bağlamış insanlar çaresini bu
lul lar. Bir ata bineceksiniz, kamçılıyacaksı-
nız, üzengiliyeeeksiniz, ama bir de korku ile 

dizginlerini çekeceksiniz. Memleketi bu hâle ge
tirdiniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, ne ilgisi var? 

BAŞKAN — Lütfen... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ondan 

da diyorsunuz «tatile girelim»; hayır. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Atalay, Lütfen. 
SIRRI ATALAY (DevamlJa) — Bilmem 

anlatabildim mi? Ekonomik hayatı bu hale ge
tirdiniz, kültürel hayatımızı bu hale getirdi
niz, sosyal hayatı bu hale getirdiniz. Uçan 
kuşa borçlu, herkes. Sabehieyin kalktığı za
man yiyecekten, giyeceğe kadar her şeyin 
üstüne % 5, % 10 her gün konmakta. Her 
gün fiyat artmakta; bunlara seyircisiniz. Hani 
18 Ağustos da bangır bangır bağırıyordu 
icracı patron, «fiyatların artışının karşısın
dayım.» Batı ülkesinde açıkça bu taahhütte 
bulunan bir icracı patron, fiyatların bir ku
ruş artışı karşısında derhal çekilir. Ama görüyo
ruz ki, ülke bu duruma gelmiştir. Hâlâ icracı 
patron, «ben 1970 yılının sonunda da, 1971 e 
girecek günlerde de iktidar mevkiinde kal
mak istiyorum» der. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, önergenin aley
hindeki fikirlerinizi lütfen ifade ediniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet, 
önergenin aleyhinde, efendim. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Aynı sözleri 
tekrarlamak mı istiyorsunuz. Kaç defa soy-
liyecek 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Saym Başkan, 
bugünde, yarında, öbiirgünde, daha öbür 
günde çalışalım. Samimî iseniz çalışalım, var 
mısınız? 

BAŞKAN — Saym özer, ikazımı yapıyo
rum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben oy ve-
I receğinı. Adalet Partisinden çok kıymetli 
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arkadaşımız diyorlar ki, «daimi çalışalım.» 
'Ben bunu bir senet olarak, taalMıüdolarak 
kajbul ediyorum ve açık bir çektir, oy vere-
receklerdir, çalışacağız. O halde buna da alı
şacağız. Güzel. Benim istediğim buydu. Hep 
beraJber çalışacağız. Bakalım, taahhütlerinizin 
bir örneğini şimdi daha sıcağı sıcağına vere
ceksiniz.. Saygılar. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Lehinde 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önerge Adalet 
Partisi Grup Başkanı Sayın Nusret Tuna, Millî 
Biıiik Grup Başkanı Sayın Fahri ös'dilek, 
Güven Partisi Grup Başkanı, okuyamadım, ye
rine Fehmi Baysoy olacak, yamlıyorsam lüt
fen ikaz buyurun, bir imza var G. P. adına; 
bir de bütün gruplar adına ifade etmemde 
bizi hataya sevkeden C. H. P. Grupu adına 
- sonradan anladık - Fakiih Özlen arkadaşımız 
imzalamışlar. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Ben 
izalh edeceğim (Saym Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
rica ederim. Bir önergenin lehinde, aleyhinde 
ancak konuşulabilir, ilk sözü Kmaytürk is
temiştir. Sayın Nusret Tuna ve Sayın Grup 
Başkanı Sayın Fahri özdilek v&z geçiyorsa.. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Kmaytürk 'e sözümü verdim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, önergeden 
vaz geçiyorsanız bütün bu müzakereye mahal 
yok. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Ha
yır efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Lehte, 
aleyhte ancak 2 kişiye söz vermem mümkün, 
efendim. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sa
yın Başkan, değerli senatörler; Sayın Başka
nın önergeyi okuduğu ğiibi, bizzat hepinizin 
işittiği gibi, bütün grupların isimleri yazılıdır 
ve imzalar vardır, önerge bugün verilmemiştir. 
Önerge, dünkü olaylar karşısında, Senatonun 
ağırlığı ile dünkü durumu, büyük milletimizin 
'Senatoya beslediği ve ümitle baktığı bu mües
seseyi zedelememek düşüncesiyle, havayı yatış
tırmak esprisiyle ve diğer taraftanda Meclise 
jaralel olarak, Meclislerin çalışmasına paralel 
olarak, dışarıda kulislerde alınmış ve müştere

ken görüşülmüş bir karar olarak, çok sevdiği
miz ve bugün konuşmasiyle şahsan beni çok 
üzen değerli Sırrı Atalay arkadaşımızın da, se
nelerce Başkanlık yapan Sırrı Atalay arkada
şımızın da, önerge hakkında konuşmıyacağım 
ctcmesi mutabakatı karşısında.. 

STERİ ATALAY (Kars) — Kabul etmedim. 
FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — 

E öyle, böyle. Ve arkadaşlarının yanında beni 
o ifadesiyle polemik yapmak, şu zabıtlara ak
şam radyoda «Adalet Partisi çalışmıyacak, 
Mn istiyor» esprisini ilân ettirme kasdiyle, po
litika yapmak için, hakikatte böyle olmamakla 
beraber, kendisinin de muvafakati olarak, Sa
yın Birlik Grupu Başkanı, sayın Güven Partisi, 
A. P. Grupu ve kendilerinin de, Sayın Fikret 
Gündoğan «ben konuşacağım, imza etmiyeyim 
Kmaytürk, arkadaşını Bekata imza etsin, Sa
yın Beka ta arkadaşım da, ben imza etmiyeyim 
FaMh bey imza etsin» diye konuşmaları kar
şısında, hatta bir ara diğer gruplar «siz imza 
etmiyorsanız önerge verilemez» demesinin kar
şısında, imza etmeleri ve bugün çıkıp hakikat
lerden tamamen ayrı rir safhada, ayrı bir yol
da konuşması beni çok üzmüştür. Halbuki ken
disi senelerce Başkanlık yapan bu arkadaşımla 
bizzat konuşmuşuzdur. Yalnız değil, birkaç 
arkadaşın isimlerini de verebilirin, beraber
liği dahilinde konuşumuşuzdur. Böyle bir mu-
vafakata razı olması gerçeği karşısında, bu 
önerge dün verilmiştir. 

Binaenaleyh, dün verilen önerge, dünkü 
olaylar karşısında, söze başlarken arz ettiğim 
gibi, büyük Senatonun, her zaman hepimizin 
koruduğu mânevi varlığını koruma gerekçesiy
le havayı yatıştırmak gayesiyle verilmiş bir 
önergedir, o olaylarda okunmadı, bugün okun
du. Esasen malûmuâliniz yarın zaten tatil. Bu
gün çalışıyoruz, binaenaenleyh Cuma, Cumar
tesi, Pazar tatil ;Pazartesi zaten toplantımız yok. 
Arkadaşlarımın dediği gibi, Adalet Partisi hiç
bir zaman çalışmadan, mesaiden kaçmamıştır ve 
zaten hiçbir senatör arkadaşım da kaçmaz. Hiç
bir grup kaçmaz. Bunu da ben kabul etmiyorum. 
Halk Partililer de kaçmaz. Arzu ediliyorsa, ge
ce gündüz, istediğiniz zamana kadar çalışabi
liriz. Gündemde işlerimiz varsa çalışabiliriz. 
Ama burada bir politika yapıp, akşam radyo 
beyanatı mı versin, zabıtlara geçsin espirisi dü-
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şünülüyorsa bu düşünce gerçeklere aykırıdır. 
Bunu ben arkadaşıma yakıştıramadım diyemi-
yeceğim, bu kelimeyi bile kullanamam; arkada
şımın bilmiyorum ne düşünce ile bunu ifade 
ettiğini, üzüntümü bildiririm, ancak. Çünkü, 
hakikaten kendisi bu işleri gayet iyi bilir. 

Binaenaleyh, A. P. hizmet partisidir. Bilhas
sa tekrar ediyorum, Senatoda böyle düşünecek 
hiçbir parti, grup yoktur, tekrar ediyorum ve 
biz A. Partililer olarak kabul etmiyoruz, öteki 
partililer çalışmaz demiyoruz. Buyurun, arzu 
ediyorsa Yüksek Heyetiniz A. P. çalışmanın yo
lundadır. Sembolümüz, programımız, tüzüğü
müz, bu memleketin kalkınması için gece gün
düz toplu halde, birlik olarak, hizmet verine yo
lundadır. Beraber hizmet vermede her birimiz 
birbirimizle yarışacak durunıdayiz. Hiç kimse 
kendisine üstünlük alarak «biz çalışıyoruz, işte 
onlar çalışmıyor, 1971 e girerken, 1970 in son 
günü, A. P. hizmetten kaçıyor» şeklinde konuş
masını bir arkadaşımın bize reva görmiyeceğini 
ve bu şekilde konuşmıyacağını ümidederim. Yine 
ben arkadaşımın bu şekilde konuşmadığım bir 
sürçilisan olduğunu kabul ediyorum. Binaen
aleyh, arzu ediyorsanız, derhal tatilde de çalış
maya Adalet Partisi hazırdır, Bu mili etin saadeti 
için Adalet Partisi gecesini gündüzünü vere
cektir. Tekrar ediyorum, her senatör böyle dü
şünür. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ne verdiniz 
ki, ne vereceksiniz?. 

BAŞKAN — Lütfedin efendim, bitti. Sayın 
Kmaytürk, lütfedin efendim. 

FARUK EINAYTÜRK (Devamla) — Uzat
mıyorum, kesivomm Savın Başkan, zaten konu 
anlaşılmıştır. Verilen takrirde, vine Sa^ın Baş
kanımızın okuduğu oibi, imalar beTHd.ir Biz 
varız veya yoTmz denemez. Takdir su krvnn«ma
lardan sonra Yüce Heyetinizin ve büyük miîleti-
mizmcür. 

Saygılar sunarım. (Adalet Parti sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir da
kikanızı istirham edeyim. Verilen önergenin bu
günkü, birleşimdeki çalışmalara teşmil edilmi-
yeceği ifade edildiğine göre, gündeme devam 
edilecektir ve yarın Cumhuriyet Senatosunun 
normal toplantısı var ise de, kanuni tatil günü
dür. Bu nedenle 5 Ocak gününe kadar tatili 
istihdaf eden önergenin oya vazı da fayda sağ-
lıyacak nitelikte değildir, bu itibarla oya koy
muyorum. (Doğru, doğru sesleri.) 

Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
Sayın Kmaytürk kulisteki bir konuşmayı, bu
rada kendi açısından değerlendirerek, böylece 
beni kınamak istedi. İzin verirseniz kısaca izah 
edeyim. 

BAŞKAN —> Konuşmasının son kısmında bu
nu tashih etti, Yerinizden kısaca izahı mümkün
se lütfedin, Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Kmay
türk, Sayın Alihocagil ile konuştukları sırada, 
böyle bir önerge vereceklerini söylediler. Ben 
bunun karşısında olacağımı ifade ettim. Fakat, 
hayır dediler. Havayı yumuşatmak için düne 
mahsus olmak üzere konuşmam dedim. Fakat 
devam edince, ben önerge aleyhinde söz talebi
mi size dün takdim ettim. Yani, ben Sayın Kı-
naytürk'e konuşmıyacağım demiş te sonra ko
nuşmuş değilim. Dün bu önergeyi verseydim, 
hava gergindi. Fakat bugün konuşmıyacağım 
diye en ufak bir sey söylemedim. Arkadaşım 
çok yanlış bir anlayışa girmiştir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Tefekkür ederim. Gerçekten 
Sırrı Atalay'm tatili istihdaf eden önerce aley
hinde konuşma istemi dünkü tarihi taşımakta
dır, arz ederim efendim. 

A — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonunda açılan üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Seçimlere geçiyoruz efendim. 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 

5. — SEÇİMLER 

1. — KOMİSYON SEÇİMLERİ 

ve Dilekçe Karma Komisyonu seçimlerine geçi
yoruz. 

Adalet Partisi Sayın Başkanının imzası ile 
verilen bir önerge var. Bu önergede Kamu İk-
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tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu adayları j 
arasımda bulunan Sayın M, Orhan Tuğrul'un I 
Bakan olması nedeni ile, yerine Ömer Ucuzal'm 
aday olarak ikame edildikleri bildirilmektedir, 
oy puslalarına bu isim yazılmıştır, efendim. 

Şimdi tasnif heyetini seçiyoruz. Sayın Tur
gut Cebe?.. Yok, Sayın Ersü?.. Yok. Sayın Kü-
rümoğllu?.. Yok. Sayın Bekata?.. Burada. Sayın 
Özkaya?... Yok. Sayın Tarık Remzi Baltan?.. 
Yok. Sayın Feyzi Halıcı?.. Yok. Sayın Refet 
Rendeci?.. Yok. Sayın Haindi Özer? Yok. 

ÎSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, ben 
gönüllüyüm. 

BAŞKAN -~ Sayın Ali Altuntaş . Yok. Sa
yın Kayalar?... Yok. Sayın Doğan Barutçuoğ-
lu? Burada. Teşekkür ederim efendim. 

Tasnif heyeti Sayın Bekata, Sayın tsa Bin
göl, Sayın Barutçuoğlu'ndan teşekkül etmiştir. 

(Ad okunmak suretiyle oylar toplandı.) 

6. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye ! Sayın Bakan... 

Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Tarım ve Büt
çe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alınarak 
kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/333; Cumhuriyet Senatosu 1/1144) (S. Sayısı : 
1476) (1) 

MUSLÎHİTTÎN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, bir maruzatım vardır. 

BAŞKAN — Yerinizden buyurun efendim. 

Buradalar. Komisyon üye
leri... Buradalar. 

Söz sırası Sayın Gündoğan'ındı. Bir önerge 
var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 

Odaları Birliği Kanununun görüşülmesinde ko
nuşmaların 20 şer dakika ile tahdidini, kanunun 
bitimine kadar oturumun devamını, saygılarım
la teklif ediyorum. 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 

j BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen var 
\ mı efendim? 

FİKERET GfîNDOĞAN (istanbul) — An-
••• lamadım, Sayın Başkan. 
j BAŞKAN — Bir önerce okundu, 20 şer da-
î kika ile konuşmaların tahdidini ve kanunun ta-
I 

I sarısının müzakeresi bitene kadar birleşime de-
| vam olunması, istenmektedir. 
j M. YILMAZ METE (Adana) — Sayın Baş-
| kan, müsaade ederseniz önerge üzerinde bir 
i maruzatım var, arz edeyim. 
I BAŞKAN — Buyurun efendim. 

i M. YILKAZ METE (Adana) — Efendim, 
6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat J burada her ne şekilde olursa olsun sos tahdidine 

Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin j taraftır oîmıyan bir üyeyim. Yalnız bu kanun 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Mil- | hakkında, bütün söz almış olan arkadaşların 
let Meclisinde kabul olunan metni ve Cumhuri- ! bol zaman içerisinde fikirlerim* ifade ederek, 
yet Senatosu Anayasa ve Adalet, Tarım ve Büt- •; kanunun çıkmasın1. Bağlıyabilmek için, munha-
çe Plân komisyonlarından beşer üyenin katıl- j çıran bu kanım için, reyimi müspet kıülanaca-
masiyle kurulan Geçici Komisyon raporu... ı ğım. Arz etmek caruretini duydum, çünkü hiç

bir saman tahdit taraftarı dce/İIinı. 

M. YILMAZ METE (Adana) — Gündemde 
önemdi bir kanun var; Türkiye Ziraat Odaları 
ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun tadili hak
kında. Bunun görüşülmesi için, tasnifin sonucu
nu beklemeden gündeme devam edilmesini rica 
ediyorum. Bir taraftan tasnif yapılırken günde
me devam edebiliriz. Teamülümüzde bu usul 
vardır, eğer bir itiraz olmazsa. 

BAŞKAN — Efendim, esasen Bütçe ve Plân 
Komisyonundaki arkadaşlarımıza haber gönder
dik, onlar da oyüarmı kullanacaklardır, onlar da 
mevcuda dâhil edilmiş sayın arkadaşlarımızdır. 
Bu nedenle gündeme devam ediyoruz. 

(1) 1476 S. Sayılı basmayazı 10 . 12 . 1970 
tarihli 14 ncü Birleşim tutanağına bağlıdır. 

FİKRET GÜrlDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
'Başkan, bir hususu anlamadım, beni mas ar gö-
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rün. Bu sepetlerdeki oylardan bahsettiniz, ben 
anlamadım. 

BAŞKAN — Efendim, tasnif sonuna kadar 
kanunun müzakeresine devanı edelim, dediler. 
Şu arada Bütçe Plân Komisyonunda oy kulla
nacak arkadaşlarımız var, ona intizaren oy ES- ' 
petleri kürsüdedir efendim, 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Buyurun Sayın Gündoğan. 

C, H. P. GEUPU ÂDIMA FİKHET GÜE&O-
ĞAN (İstanbul) — Çok Sayın Başkan, çok de
ğerli arkadaşlarım; bu kanunim müzakeresi, 
bundan evvelki celselerde bağlamış, bendenizin 
madde üzerindeki konuşması vaktin gecikire:,! 
ve oturumun kapatılması zorunluluğu ile bir 
yerde kesilmişti. Şimdi kaldığım yerden de
vama müsaadenizi rica edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, tümü üzerinde beyan
da bulunan Sayın Tarım Bakam, bu kanun ara
cılığı ile Türk tarımında önemli üç sorunu çöz
meyi amaçladıklarını belirtmişlerdi, Türk ta
rımında önemli üç sorandan birisinin, verim ar
tırma olduğu ileri sürülmüş ve bu yolda bu ka
nunla çok önemli adımlar atıldığını ileri sür
müşler idi. Bendeniz de burada, ' verim. 
artırma unsurlarının en önemlilerinden bi
ri olan tarımsal girdilere finansman kay
nağı teşkil ed,en kredi düzeninde bugünkü 
bozukluk, bugünkü çarpıklık, hatta gerilik, ye
tersizlik devam ettiği müddetçe. Bakanın iddia 
ettiği tarımda verim artırma amacının sağlana-
mıyacağmı ifade etmiştim ve tarımda girdilerin 
finansmanım, sağîıyan resmî kuruluş, Ziraat 
Bankasının Tarım Bakanı emrinde bir kuruluş 
olmadığını, bu bankanın başka bir bakanlığa 
bağlı olduğunu, esasen bakanlığa bağlılığının 
da özellikle tarımsal kredilerin dağılımına, plas
man miktarına ve ne miktarının hangi reşit 
krediye tahsis edileceğine dair bankaya her han
gi bir talimat verilmesinin mevzuat bakımın
dan mümkün olmadığını da belirtmiş idim. Zi
raat Bankasının, hatırımda yanlış kalmadı ise, 
3402 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla kredileri 
nasıl verdiğini ifade etmiştim ve Senato üyele
rinden ikisini, Feridun Cemal Erkin ile Fahri 
özdilek'i, Ziraat Bankası gözünde kredilenme 
bakımından tamamen haklı durumda iki şahıs 

; olarak nitelemiş, misal olarak vermiş ve bövîe-j . i » 

ce verimi çok olan tarlaya yüksek barem sap
tandığı için, verimi çok olan tarla sahiplerine 
daha çok kredi verildiğini, verimi az olan tar
laya barem olarak düşük değer tesbit edildiği 
için daha az kredi verildiğini, bu itibarla verim
li tarlayı verimli hale getirmeye, verimsizleri 
verimsiz bırakmayı kasdeden bir kredi düzeni 
içinde bulunan Türk köylüsünün bu çok önem
li sorununa bu kanunun çözüm getirmiyeceğini 
ifade etmiştim. Ziraat Odalarının Hükümetin iz
lediği politikayı izleme görevi ile görevlendiril
diği, bu kanunda musarrah olduğuna göre, 
tarım odalarının bu Türkiye gerçekleri ile uyıış-
mıyan tamamen çelişki halinde bulunan, çatı
şan kredileme politikasına alet edilmelerinin 
doğru olmıyacağını da beyan etmiştim, Bunu 
böylece bağladıktan sonra, yine verim artırıcı 
unsurlardan biri olan tarım girdilerinin en 
önemlisi, tarımda makinalaşmayı sağîıyan po
litikanın ya da uygulanagelen, süregelen tatbi
katın verim artırıcı olmaktan çok uzak, ya da 
esasen verimli tarlalara daha çok verim katıcı 
bir mahiyette olduğunu ispatlayışı ikinci deli
limle de tarımda makinalaşma yolunda takibedi-
len uygulamayı göstermiştim. 

Biliyorsunuz ki, Türkiye'de tarımda makina 
kullanmaya imkân sağlanan ve Devletin ancak 

| onlara makina kullanmayı bahşettiği çiftçiler 
asgari 300 dönümden yukarı toprağı olan çiftçi
lerdir, Bundan aşağıda toprak sahibi olan çift
çilerin tarımda makina kullanmalarına imkân 
bırakacak, traktör edinme veya ekipmanlarını 
edinme kredisinin onlara tahsisi mümkün de
ğildir, 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan bir dakikanızı 
istirham edeyim. 

Oyunu kuîlanmıyan arkadaşlarımız var mı 
efendim?... Yok. Oy verme işlemi sona ermiş
tir. Sepetler kaldırılsın, tasnif heyetine veril
sin, efendim. 

Buyurun efendini. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu şu 
demektir : Tarım Bakanı burada beyanda bu
lundular: Türkiye'de tarımda çalışan 3,5 milyo
na yakm, yahut biraz daha fazla ki, sayıları 
istatistik Umum Müdürlüğünün zaman zaman 
neşrettiği, birbirini tutmıyan sayılarına daya
nıyor; Türkiye'de birden yirmi dönüme kadar 
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&râzi sahiplerinin yekûnunun ve yirmi dosıüm-
<fden *îli dönüme kadar arazi sahipleri yekûnu-
:nteûL, elliden ikiyüz dönüme kadar arazi sahip-
"lerinin yekûnunun bir araya gelmesinden çıkan 
toplam, tarımda çalışanların nerede ise % 96 si
ni teşkil ediyor. Hal böyle olunca, Türkiye'deki 
makinalaşma düzeninin, biraz evvel ifade etti
ğim gibi, küçük toprak sahiplerine bahşedilmi-
yen bir imkan -olduğa, ancak 300 dönümden faz
la toprak sahiplerine bahşedllan bir imkân bu-
jfemduğu görülür. Oysa, tarımda verimi artırıcı 
en önemü unsurlarda birisi hiç şüphe pok ki, 
ftaram&a optimal seviyede makina kullanılması-
:nı sağlamaktır. Denecektir ki, optimal seviye
de kullanılmıyan makinanın tarımda bir mali
yet artırıcı unsur olacağı, düşünülerek böyle 
yapılmışlar. ."E.-. Elbette öyle yapılmıştır, ama 
fen Türkiye tarımının verim artırıcı yolda iler
lemesini sağlamamış bir tekniktir, bir ııyguJa-
nnadır. öyle M, Türkiye tarımında bu uygulama 
İDÜyük ttârirak sahibine hem daha ucuz ve hem 
•de dalıa fazla verim elde etme olanağı sağlamış, 
bifl&etice fazla toprak sahibi korunmuş oluyor. 

"•Nasıl? Tarım aleti, traktör ve ekipmanlarının 
kendisine banka kredisi ile verilmesi suretiyle. 
Buna mukabil toprağı düşük seviyede bulunan 
köyümün de bu girdilerden istifade etmesine 
imkân sağlamamakla tarımda verimi artırmak 
ve tabiî maliyeti düşürmek olanakları elinden 
alınıyor. 

B'İSıunla kalsa bir dereceye kadar tartışıla
bilir bir konu olur, ama böyle olmuyor. Şimdi 
yüksek toprak sahiplerinin elde ettiği, Bevüet 
imkânlariyle elde ettikleri tarımsal girdilerden 
traktör ve ekipmanları, onları alanlar tarafın-' 
dan düşük toprak sahiplerinin arazilerini kira 
ile sürmek suretiyle kullanılıyor ve çok toprak 
sahipleri hem Devletten, hem de Devletten el
de ettikleri imkânlarla halktan, az gelirli halk-
ttan, az topraklı halktan ikinci bir gelir elde 
(etme olanağını kazanıyor. Böyle bir düzen var 
Türkiye'de, tarımın makinalaşmasmda. Bu ta
rihsel bir hata. Sanıyorum ki, traktörün Tür
kiye'ye girdiği zamandan beri uygulanan bir 
metottur. Zaman zaman hadler değiştirilmiş, 
zaman zaman da bâzı hilelere müsaade edilmiş
tir. Tarımda o kadar toprağı olmıyan, optimum 
seviyede toprağı oîmıyan kişilerin o kadar top
rağı varmış gibi gösterilmesine ve meselâ baş

kalarının topraklarını kiralamasına sahte, tam 
tabiriyle sahte, kira belgeleri ibraziyle bunun 
geçiştirilmesine ve resmî makamda rûyi kabul 
görmesine müsaade edilen dönemler çok olmuş
tur. Ve hattâ öyle İd Ahmet Mehmet'in toprağı
nı» Mehmet Ahmet'in toprağını kirası altında 
göstererek traktör alacak seviyede bir tarım 
işletmesine sahibolduğunu, kendi aralarında 
bâzı kere köy muhtarlarına, bâzı kereler noter
lere imzalattıkları kiralama vesikaiariyle ispat 
yoluna gitmiş, bunu da bankalar veya mahalli 
örgütler kabul etmiştir. Ama, gerçek şudur 
ki, bütün Türk tarımını kapsıyan ve Türk tarı
mının yapısına uygun, Sayın Bakanın ifade etti
ği gibi, verim, artırıcı ve maliyet düşürücü un
surlardan Türk tarımının her kesimi, Özellikle 
az topraklı çiftçilerin yararlanmadığı vakıası 
kimsenin inkâra mecali olmıyacak derecede re-
sanet kazanmış, resanet içinde bir olgudur. Bu
nun derhal değiştirilmesi gerekir, işte bunun 
değiştirilmesi için bizim parti olarak düşündük
lerimiz beyannamelerimizde yazılıdır. Bunu söy
lemek zorunda değilim, ama belki bunu konrnan 
parti sözcüsünün teklifi nedir diye merak eden
lerin merakını gidermek için söyliyeyim. 

Bizim Türkiye tarımında, Senatonun bu /"di
zide topluluğu karşısında ifade edeyim ki, C.\x-
şündüğümüz en önemli kalkınma aracı, mani
velası kooperatif i vizimdir. Bizim şimdiki, bu 
dönemde Türkiye'nin bu ortamında, bugünkü 
tarihî ihtiyaçları karşısında bizim partimizin 
tercih ettiği tarımsal kalkınma modeli; elbette-
ki çıplak olarak ve tek başına değil, koopera
tifçilik sistemine dayanır, esasta, temelde. Ama, 
aslında gerçek, tarımsal kalkınmanın en önemli 
dayanağının bu ülkede bağımsız olarak kurul
muş bir ağır sanayiden beslenen tarım ekono
misi olduğudur. Onu da belki ihtilâta sebebo-
lur diye hemen söyliyeyim. Ve biz tarım oda
larının, daha doğrusu ziraat odalarının giderek 
kooperatifler birliği haline dönüşeceğini san
dığımız, umduğumuz, böyle arzu ettiğimiz için
dir ki, şimdi tam mânasiyle karşısına ayakları
mızı, ellerimizi gererek dikilmiyoruz. Bir aşa
madır, olmuş, teşekkül etmiş bir kurumdur, 
sandıkları ve iddia ettikleri gibi tarımsal kalkın
mayı sağlamaya yeterli değildir. Hattâ bugün
kü haliyle, bugünkü şekliyle kalacaksa mutla
ka tarımsal kalkınmayı değil, tarımsal geri kal-
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mayı sağlıyacak vasıtadır, bunlar. Bir vergi alı
cı fakat fayda sağlamayıcı unsurlar olarak ka
lacaktır, bugünkü görünüşüyle, bugünkü gidi
şiyle; ama günün birinde kooperatifler birliği 
haline dönüşeceğini umduğumuz içindir ki, şim
di bu ilk kuruluşu, bu umutla tamamen kargı
mıza almıyoruz. Hemen ilâve edeyim, benim 
bundan evvelki konuşmamı duyan ve şimdi Ta
rım Odaları Birliği Genel Sekreteri olan bir de

ğerli insan, tarafsız bir idare içinde ve benim 
o konuşmamda ifade ettiğim espriyi anladıkla
rını ifade ederek, bu Tarım Odalarının giderek, 
bizim arzu ettiğimiz istikamete dönüşmesine yar
dımcı olacaklarını söylediler... 

BAŞKAN — Sayın G-ündoğan, çok affınızı 
istirham edeceğim, tasnif heyetinden rapor gel
di, onu okutacağım, efendim. 

5. — SEÇİMLER (Devamı) 

1. _ KOMİSYON SEÇİMLERİ 

A — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonunda açılan üyeliğe seçim. 

Tasnif Heyeti 
Muş Manisa 

İsa Bingöl Doğan Barutçuoğlu 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Karma Komisyonu için yapılan se
çime 69 üyenin katıldığı ve bu mevcudun salt 
çoğunluğu temin etmediği cihetle tasnife gidil
memiştir, arz olunur. 

BAŞKAN — Şu sonuca göre çoğunluğumuz 
kalmamıştır ve müzakereye devam imkânı yok
tur. Yarın, 31 Aralık tatil olması nedeniyle 
5 Ocak 1971 saat 15,00 te toplanmak üzere bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,32 

\^&<i 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

21 NOI BİRLEŞİM 

30 .12 .1970 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu ile Dilekçe Karma Komisyonuna üye 
secimi. 

2. — Komisyonlarda açık T)ulunan üyeliklere 
seçim. 

3. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

İÜ 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'rn, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Delrveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye bakanlıklarından sözlü 
sorusu (6/543) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, Ismetpaşa Kız İSanat Enstitü
sünün isıminin değiştirilmesine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul nâzım plânlarına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/550) 

5. — Cumhuriyet, Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil üzmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altınova Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne-
'denlerinıe dair Tarım Bakanınldan sözlü sorusu 
(6/516)ı 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpmar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy

lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, 21 Ekim 1970 tarihinde 
Gümrü Hava Alanına inen U-8 Amerikan uçağı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/551) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, bir yürütmenin durdurulması ka
rarının yerine getirilmemesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/552) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Tevfik Fikret Lisesine da
ir İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/553) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türki
ye Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa vo Ada
let, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınarak kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/333; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1144) (S. Sayısı; 1476) (Dağıtma tari
hi : 26 . 11 . 1970) (Bitiş tarihi ; 10 . 1 . 1971) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı: 1441) (Da
ğıtana tarihi: 1 . 6 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
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TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasaıma 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı: 1443) (Dağıtma tarihi: 2 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nei maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşamayacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ekrem Acuner'in, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/893) (S. Sayısı : 1465) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1970) 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Mart, Nisan, Mayıs 1970 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/36) 
(S. Sayısı : 1474) (Dağıtma tarihi : 24.11.1970) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1970 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/37) (S. Sayısı : 1475) (Dağıtma tarihi : 
24 . 11 . 1970) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şev
ket Köksal'm, İstanbul'un Sağmalcılar ve Esen
ler mmtakalarında vukubulan Kolera hastalı
ğına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/35) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mmtakalarında vukubulan kolera 
hastalığına dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/36) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, İçel iline bağlı Gülnar ilçe bele
diyesinin gecekondu önleme bölgesi inşaatına 
dair Senato araştırması istiyen önergesi (10/37) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, üniversite ve yüksek okul
larda vukubulan boykot, işgal ve diğer hâdi
selere dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/38) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri Özdilek ve arkadaşlarının TRT nin sta
tüsü ve kuruluşuna dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/39) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet ha
reketleri doğuran hususlara dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/40) 

14. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
rapora (10/28) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1970) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Amerikalı yazar John 
Hughes'in basında çıkan Afyon kaçakçılığı ile 
ilgili bir demecine dalir Senato araştırması isti
yen önergesi (10/41) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Nafaka alacaklarının yabancı memle
ketlerde tahsili ile ilgili sözleşmeye katılmamı
zın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının: 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyon
larından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/120; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1143) (S. Sayısı : 1478) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 12 . 1970) (Bitiş tarihi : 
31 . 1 . 1971) 

X 2. — 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da im
zalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıt-



ma r e Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan geçici komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/95; Cumhuriyet Senato
su 1/Ü145) (S. Sayısı : 1479) (Dağıtma tarihi : 
4 . 12 . 1970) (Bitiş tarihi : 31 . 1 . 1971) 

3. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 
nıci maddesinin I I işaretli fıkrasına (bir (N) hen-
di ve sözü geçen kanuna geçici iki madde eklen

mesine dair kanun teMifinin Millet Meclisince 
kalbul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet .Meclisi 2/145; Cumhu
riyet Senatosu 2/300) (S. Sayısı : 1480) (Dağıt
ma tarihi : 7 . 12 . 1970) (Bitiş tarihi : 
31 . 1 . 1971) 




