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4. — DEMEÇLER YE SÖYLEVLER 119,125 
1. — Kayseri Üyesi Hüsnü Dikaçli-

gil'in; yurdumuzda her gün birçok olay
lar cereyan ettiğine, bunları idare eden 
teşkilâtın meydana çıkartılması husu
sunda gerekli gayretin sarf edilmediğin® 
dair demeci. 119:120 

2. — Siıvas üyesi Hüseyin öztürk'-
ün; öğrenci olayları üzerinde ve bu 
öğrencilerin muhitleri ile irtibatları na
zara alınmadan polisle öğrencilerin ve 
halkın karşı karşıya bırakılmasının doğru 
olmadığına dair demeci. 120:122 

3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tayfur 
Sökmen'in; Atatürk'ün yurdu Türk genç
liği ile beraber Türk milletine ve 
Kahraman Türk Ordusuna emanet etti-

Sayfa 
ğine, bugün solcu ve sağcı bâzı anar
şistlerin memleketi bir uçuruma sürükle
mek istidadında bulunduklarına dair de
meci 122:123 

4. — Samsun Üyesi Refet Rendeci'nin; 
Demir el kardeşlere Ziraat Bankasından 
verilen kredi mevzuunda bir raporun Mil
let Meclisi Hazırlık Komisyonundan ve 
Hükümet mensuplarından gizlendiği hal
de başkalarının eline nasıl geçtiğinin Ti
caret Bakanı tarafından açıklanması iste
ğine dair demeci. 123:124 

5. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'm; gün
dem dışı söz hakkının aslında üyelere 
aidolduğuna, ve Bakanın burada bu ko
nuda açıklama yapamıyacağma dair demeci 125: 
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5. — DİSİPLİN CEZALARI 124 

1. — Samsun Üyesi Refet Rendeci'ye 
cevap vermek üzere Balkanın Ticaret 
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Bakanına söz vermesi üzerine, Bakana 
söz verilmiyeceğine dair münakaşa ve 
Bakanın konuşmasına müdahale ve Ba
kanı konuşturmama yolunda vâki gürül
tüler neticesi İstanbul Üyesi Ekrem öz-
den'e verilen ihtar cezası. 124:125 

6. — SORULAR YE CEVAPLAR 129 

Hakkâri üyesi Necip Seyhan'ın; İçişleri, 
Gençlik ve Spor komisyonlarından istifası okun
du, bilgi edinildi. 

Türk Hava Yolları ve Uçak Servisi Anonim 
Ortaklıklarının faaliyetleri hakkında kurulan 
Araştırma Komisyonunun tetkiklerine istan
bul'da da devam etmesine izin verilmesini is-
tiyen Komisyon Başkanlığı tezkeresi okundu 
ve kabul edildi. 

Devlet iç istikraz tahvillerine uygulanacak 
faiz hadlerini tesbit ve gerektiğinde ikramiye 
keşideleri tertibi; 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişklik yapılması; 

Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması ; 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması; 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması; 

Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması; 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması; 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanununa ballı (A/l), (A/2), (A/3) ve 
(B) işaretli cetvellerde delişiklik yapılması; 

1970 yık Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması; 

B - YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI 129 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker'in, istanbul Sirkeci'de 
faaliyette bulunan SE GA HA şirketine 
dair Sanayi ve Ticaret bakanlarından ya
zılı soru önergesi ve Sanayi Bakanı Selâ-
hattin Kılıç'm cevabı (7/725) 129:130 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması ; 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması; 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin Eminyet Genel Mü
dürlüğü kısmında değişiklik yapılması; hak
kındaki kanun tasarıları görüşüldü ve kabul 
edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 nci maddeleri
nin tadili hakkında içtüzük teklifi ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu,, komisyonunun; 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ile istanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi, önerge sahibi ve Hü
kümetin ; 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâmil 
Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama do
kunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Baş
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu; 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvace
hesinde Bolu Çimento Fabrikası idare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının 
bağdaşıp bağdaşmıyacağına dair, istanbul 
Üyesi Ekrem özden'in önergesi ve bu hususta 
Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 
28 sayılı Kararı; 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ekrem 
Acuner'in, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporunun görüşülmesi komisyonunun 
hazır bulunmamaları sebebiyle gelecek birle
şime bırakıldı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Mart, Nisan, Mayıs 1970 aylarına ait he
sapları ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Haziran, Temmuz, Ağustos 1970 aylarına 
ait hesapları; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı-

TA8AEILAR 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 büt

çe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/60; Cumhuriyet Senatosu 1/1185) ^Bütçe ve 
Plân Komisyonuna) 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1968 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclis/ 1/285; Cumhuriyet Senatosu 
1/1186) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanun . 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (Millet Meclisi 1/58; Cumhuriyet Senatosu 
1/1187) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/75; Cumhuriyet Senatosu 1/1188) (Bütçe ve 
Plân Komisyonuna) 

5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/55; Cumhuriyet Senatosu 
1/1189) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 
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nm Eylül, Ekim, Kasım 1970 aylarına ait he
sapları hakkındaki Cumhuriyet Senatosu He
saplarını inceleme Komisyonu raporları okun-
'du ve bilgiye sunuldu. 

23 Şubat 1971 Salı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşime saat 18,25 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hayri Mumcuoğlu Zerin T üzün 

Kâtip 
Mardin 

Ab dil I k e rim S a ra ç oğ l;/, 

6. — istanbul Teknik Üniversitesi 1967 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/62; Cumhuriyet Senatosu 1/1190) (Bütçe ve 
Plân Komisyonuna) 

7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/61; Cumhuriyet Senatosu 1/1191) (Bütçe ve 
Plân Komisyonuna) 

8. — DSİ Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/53; Cumhuriyet Senatosu 1/1192) (Bütçe ve 
Plân Komisyonuna) 

9. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/72; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1193) (Bütçe ve Plân 
Komisyonuna) 

10. — İstanbul Üniversitesi 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/59; Cum
huriyet Senatosu 1/1194) (Bütçe ve Plân Ko
misyonuna) 

11. — 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 

SORULAR 
Yazılı sora j dışında kanuna aykırı hareketlerinden dolayı 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi ! yakalanmalara dair yazılı soru önergesi, Ada-
Kasım Gülek'in, üniversitelerde ve Üniversite \ let Bakanlığına gönderilmiştir. (7/734) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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(Millet Meclisi 1/45; Cumhuriyet Senatosu 
1/H95) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

12. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/73; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1196) (Bütçe ve Plân 
Komisyonuna) 

13. — 5383 £ ayılı Gümrük Kanununun 126 ncı 
maddesinin 5 nci fıkrasının 6 ncı bendinde 
yapılan değişiklik hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 1/508; Cumhuriyet Senatosu 1/1197) 
(Malî ve iktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) 

14. — 1965 bütçe yıh Kesinhesap kanun ta
sarısının Milles Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/44; Cumhuriyet Senatosu 
1/1198) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

15. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yıh Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/76; Cumhuriyet Senatosu 1/1199) (Bütçe 
ve Plân Komisyonuna) 

TEKLİFLER 
16. — Yalova Kaplıcaları imletme idaresinin 

1963, 1967 VJ 1968 bütçe yıh bilançolarının 
onanmasına dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
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3/129; Cumhrriyet Senatosu 2/305) (Bütçe ve 
Plân Komisyonuna) 

17. — Ceza ve Islah Evleri ile is Yurtları
nın 1967 yıh bilançosunun onanmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni (Millet Meclisi 3/239; Cumhuriyet Se
natosu 2/306) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

18. — Devlet Orman işletmeleri Kereste Fab
rikaları, Anatamirhane Müdürlükleri ve JüTedek 
Parça Depo Müdürlüklerinin 1964 yıh konsoli
de bilançosunun onanmasına dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni (Mil
let Meclisi 3/101; Cumhuriyet Senatosu 2/307) 
(Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

19. — Dev^t Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1964 yılı genel bilançosu ile kâr 
ve zarar hesabının onanmasına dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 3/261; Cumhuriyet Senatosu 
2/308) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

RAPOR 
20. — Bâzı iktisadi Devlet Teşekküllerinin 

sermayelerinin artırılması hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi işler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Koimsyon ra
poru (Millet Meclisi 1/275; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1173) (S. Sayısı : 1522) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zercn 

KATİPLER : Mehmet Çamlıca (KastaJmonu), Hüseyin öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 43 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligü'in; 
yurdumuzda her gün birçok olaylar cereyan et
tiğine bunları idare eden teşkilâtın meydana çı
karılması hususunda gerekli gayretin sarf edil
mediğine dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talebeden ar
kadaşlarımız vardır. Umumiyetle aynı konuda 
anlaşılıyor. Birbirini ikmal ve birbirini itmam 
edici olmalarını düşünerek, hepsine yedişer 
daJMka ile mukayyet olarak söz vereceğim. Faz
lası için Genel Kurul dinlemekte dainua ser
besttir. 

ıSayın Hüsnü Dikeçligil, «Yurdumuzun çe
şitli bölgelerinde tevali edegelen dinamit ve 
bomba patlamaları hakkında ve Hükümetçe ge
reği üzerinde durulması hususunda, gündem 
dışı kısa bir konuşma istemekteyim. Müsaade
lerinizi rica ederim. 

Saygılarımla.» 
Demektedir. 
ISayın Dükeçliğü, buyurunuz efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlarım, yurdumuzda gün geçmiyor 
ki, hâdiseler biılbirini takibebmesin. Halkımız 
bundan üzgün ve bezgindir. İktidar kanadında 
olan arkadaşlarımız ise, iktidarı konltrol ede
rek, bunun nedenlerini arayacaklarını tahmin 
ettiğimiz halde, bu meseleler üzerinde bence 
durmuyorlar gibi geliyor. 

Arkadaşlar, bu memlelket evlâtlarının komi
sinin kolu gider, kimisi sakat kalır, tedrisat 
yapacakları yerde üniversite içerisinde her 
gön olaylar cereyan eder danamitler atılır, di
namitler patlatılır ve bir çok yerlerde zarara 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

sebebiyet verilir, istirham ediyorum, Türk Hü
kümetinin Millî Emniyeti, Millî istihbarat Teş
kilâtı yok mu? 

Bu münferit hâdiselerin üzerinde durmakla 
bu iş halledilemez.. Eğer bir Hükümet varsa, 
bunun güvenlik teşkilâtı vardır. Eğer bir Hü
kümet varsa, bunun istihbarat teşkilâtı vardır. 
Böyle bir organa sahibolan Hükümet, bunun 
anakaynaiklarını ve noktalarını bulup meyda
na çıkaramıyorsa ya hükümetlik yapamıyor, 
ya âcz içindedir veyahut da teşkilâtı istemiyor 
demektir. Bunun başka bir şekli yoktur, benim 
kanaatimce. Her gün tevali eden ve hergün 
Devlet kuvveti zedelenen bir memlekeltte Par-
lâmenitoısu eğer rahat huzur içinde yerinde du
rur ve buna bir çare aramazsa, yarın memle
ket içinde doğacak olan kargaşalıklardan mesul 
olacak kimidir? Bunun mesulü yalnız Hükümet, 
yalnız iktidar olttmyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, halkın bizar olduğu 
ve Hükümet kuvvetlerinin başa çıkamadığı za
manlarda, - Hacettepe hâdiselerinde olduğu 
gibi - halkla her gün memleketin içerisinde ça
tışma olacak. Bu çatışmalar memleketlimize 
fayda getirmiyecefetar. Esasen iç düşmanlar 
böyle bir çatışma istemekte ve böyle bir çatış
maya teşvik etmektedirler. Rica ederim, istir
ham ederim, siz Hükümet olarak veya Hükü
metin temsilcileri olarak bu işin üzerine hassa
siyetle niçin eğilmiyor, niçin durmuyorsunuz? 
îSammiyeitle ifade edeyim M, benim kanaatim
ce, Hükümet bu işin altından kalkacak vaziyet
te değildir. 

Vaktiyle buradan yapmış olduğum konuş
mamda Sayın Reisicumbura söyledim; Parti li-

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— 119 — 



Ö. Senatosu B : 43 23 . 2 . 197İ Ö : İ 

derlerini bir araya çağırıp, onlarla teşriki mesai 
etsin, görüşsün dedim. Fakat, nedense Sayın 
Reisicumlhur ayrı ayrı konuştu, ondan sonra 
tekrar Hükümet Liderini çağırdı ve onun tesi
rinde kalarak köklü, bir icraatın içerisine gire
medi ve girmemektedir. Halbuki, girmesi lâzım
dır, zaruridir. Bu iş ancak parti liderlerinin 
ve grup başkanlarının bir araya gelip, Türki
ye'nin meselelerini açıkça, bütün nedenleri ile 
yüzyüze konuşmaları ile halledilebilir. Eğer 
Hükümet bunu halledemilyorsa, edemiyecek 
durumda ise, her gün iktisadi hâdiseleri sarsan, 
halikın iktisadi vaziyetini sarsan, hakikaten 
iktisada durgunluk getiren bu hâdiseler böyle 
(tevali ettikçe iktisadi krizler büsbütün arta
caktır. 

O halde, Hükümet tek başına yapamıyorsa, 
benim yaptığım teklif şu, tarafsız bir Başbaka
nın başkanlığında millî koalisyon kurmaktan 
başka çare yoktur. Çünkü, Hükümet bu işle 
başa çıkamıyor. Hâdiseler meydanda. Her gün 
•tevali ediyor, bugün de etmekte, yarın da ede
cektir. Elinde kuvvetleri var, elindeki kuvvet
leri kullanamıyor. O halde, Reisicumhur hâlâ 
buna seyirci mi kalacak? Yukarda makamında 
oturacak. Ondan sonra teker teker çağıracak, 
sonradan gelen insanı dinliyecek, onun tesirin
de kalacak. Çağırsın parti Merlerini, çağırsın 
grup başkanlarını, yuvarlak masa da kurulsun, 
bu memleketin bu gidişatına dur diyecek ikti
darı Türk Milletinin başına geçinsin ve geçir
mek mecburiyetindedir. Yoksa o makama, Re
isicumhura ben de rey verdim, orada sessiz, 
sakin otursun diye rey vermedim. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 
2. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün; öğ

renci olayları üzerinde ve bu öğrencilerin mu
hitleri ile irtibatları nazara alınmadan polisle 
öğrencilerin ve halkın karşı karşıya bırakılma
sının doğru olmadığına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin öztürk'te aynı 
konuda, aynen şöyle söz talebetmektedir. «Ül
kemizdeki son olayların nedenlerini ve alınması 
gereken tedbirleri hakkında ilgilileri uyarmak 
amaciyle gündem dışı konuşma yapmak isti
yorum! Bilhassa öğrenci olaylarının gelişme 
istidadı göstermesi ve bomba olaylarının art
ması ihtimali sanılmaktadır, önleyici tedbirler 
üzerinde durmak isteğimi saygılarımla arz ve 
rica ederim» 

Buyurun Sayın öztürk, 7 dakika için. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlarım, Türkiye'de öğren
ci olayları gün geçtikçe büyük endişe ve büyük 
üzüntü konulsu olmaktadır, öğrenci hareketle
rinde başlangıç, bilindiği gibi, bir reform is
teği ile başlamasına rağmen, biz bu isteklerin 
karşısında uyuşuk bir tutum içerisine girdik 
ve olaylar da bunun arkasından daha başka 
yöne doğru istikametlendi. 

Atatürk devrimlerinin uygulanmayışı, öğren-
rencilerin bulgun ortaya bizim karşımıza çıkar
dıkları esaslar bunlardı. Reformu yapmıyorsu
nuz, üniversite reformunu yapmıyorsunuz, 
Atatürk devrimlerini taun uygulamıyorsunuz, 
Anayasanın sosyal, ekonomik ilkeleri uygulan
mıyor, sömürü düzeni yürüyor, soygun düzeni 
yürüyor, suçların failleri bulunamıyor, her gün 
bombalar patlıyor, huzursuzluk çoğalıyor, bu 
kovboy oyunculuğu karşısında iktidar tama
men inisiyatifi kaybetmiş durumda, ipin ucu ki
min elinde olduğu belirsiz hale gelmiş, bu bom
baların ve silâhların kaynağı nedir, menşei ne
dir saptanamamış, iyi bir istihbarat teşkilâtı ça-
lıştırılamıyor, polis te bu balkımdan istikame
tini bulup iyi çalışamıyor, öğrencilerle toplu
mun ilgisi ise, hiç düşünülmüyor. Toplumla öğ
rencilerin ilgisi nedir, öğrenciler aydan inidiril-
ımiş, oraya bırakılmış bir avuç insan mıdır, 
yoksa onların etrafında çeşitli sendikalar, teşek
küller halk var mıdır, anne babalar var mıdır? 
Diğer devrimci güçler, dernekler ne düşünü
yorlar. Bunların üzerinde durmuyoruz. Yanlış 
taktik, sevk ve idare ile yine halk çocuğu olan 

polisi, halkla, gençlikle karşı karşıya getiriyo
ruz, iki taraftan yaralanmalar oluyor, ölüler 
Veriyoruz. Ankaranın göbeğinde CIA Teşkilâtı 
Amerikan Federal Polisi tezgâhını kurmuş, ka
rargâhını kurmuş bizim MİT'ten çok daha iyi 
çalışıyor. Her halde, bu çalışma Türkiye'nin le
hine ve bizim içinde bulunduğumuz çıkmaz
dan bizi kurtarmak yönünde olmasa gerektir. 
Halik diye ifade ettiğimiz, kışkırttığımız, haltta 
tutulmuş, kiralanmış insanlar, polisin de ya
nında foto muhabirini dövebiliyor, TRT muha
birini dövebiliyor, öğrencileri linç etmeye gi
diyor. Bu olaylar bu şekilde devam edecek mi, 
etmiyeeek mi ayrı bir konu. Öğrenci polisle mi 
karşı karşıya gelecek, zamanla üniversiteler 
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kapanıp o elinde sopalı, tahtalı ve çivili insan
larla mı karşı karşıya gelecek? Ne gelişme gös
teriyor, bunu incelemiyoruz. 

Gün geçtikçe Türkiye, bu yüzden bir huzur
suzluk ve bunalım içerisine giriyor. Demokra
simizin oligarşiye doğru sürüklenişi, ekonomide 
ve sosyal düzende de bir bozukluğa doğru git
memize etkili oluyor. Siyasi düzendeki becerik
siz eller, her gün biraz daha bu oligarşiye doğ
ru Türkiyeyi itmektedir. Bu bunalımdan demok
rasiyi kurtarmak, aşırı sağ ve aşın sol uçları 
önlemekle mümkün. Oysa ki, iki aşırı ucun sal
dırısı rejimce karşıdır ve bunlar bilerek ve bil-
miyerek, bilinçli veya bilinçsiz birleşmişlerdir. 
iBiri diğerinin perdesi altında hareket etmekte
dir. Komünizm ye aşırı uç da eleledir, bugün. 
(Biz hâlâ iktidar olarak, Adaleit Partisi iktidarı 
olarak şeriatçıların, sağcıların, komandoların 
yanında görünür pozisyonundayız. Bundan 
sıyrılmadıkça, adaleti hareketi ortaya koy
madıkça bunların önlenemiyeceği görülmekte
dir. 

Dışa karşı ulusal bağımsızlık ilkesi, Ata
türk'ün bize öğütlediği en kıymetli ilkedir. 
İçte ise, ülkemizde ise egemen'lik ülkesinin Ana
yasal düzen içerisinde uygulanmasına, yapıcı 
yaratıcı mutlu bir düzenin kurulmasına imkân
lar vermiştir. Bunları gerçekleştirmek yönünde 
ıbirleşemiyonız. Komünizmle savaş, bilgi ile sos
yal adalette dayalı ve Anayasa gerçeklerini ve 
gereklerini uygulamak, yerine getirmekle müm
kün iken, biz bu yöne gitmiyoruz, sopalı, bas
kılı, hattâ tertipli olayların peşinde koşuyo
ruz. Komünizm, gericilikle bugün acele tutuş
muşken, biz hâlâ bir tarafın yok olmasiyle, 
ötekinin yok olacağı kanaatiyle yarım - yama
lak bir çaba içindeyiz. Bu ortamda sosyal ve 
ekonomik bunalım artmakta, sosyal gruplar ik
tidarı zamanla devamlı olarak uyarmaktadır. 
Çeşitli sosyal grupların eylemlere geçmesi ve 
'eylemlerin arka arkaya birbirini kovalaması, 
daha önce öğrencilerden başka gruplardan gel
diği halde biz, bütün ağırlığı o grupların ey
lemci bir gücü olarak görüp, gençlik üzerine 
çekmişiz. Oysaki talbanda sosyal yapıdaki has
talığa eğilmiyoruz ve aynı zamanda da eyleme 
geçten köylüsünün, eyleme geçen işçisinin, me
murun ve öğrencisinin üzerine yolladığımız üç-
Ibeş kişiyi halk olarak niteliyoruz, fakat bu top-

[ lulukları halk gözü ile görmüyoruz. İşçi, öğret
men, şoför, köylü, emekli, öğrenci, bunlar bu 
halktan değil ,bunun karşısına çıkanı halk ola
rak nitelemeye çalışıyoruz, öğrenci hareketleri 
bu durum karşısında gelişme niteliği göstere
cektir. 

Aziz arkadaşlarım, Cinde olay böyle olmuş
tur. Üniversiteler böyle olayların arkasından 
kapanmıştır, iki senelik kapanma süresi içe
risinde bütün gençlik ve bütün devrimci güç
ler komünizmin gelmesi için güobirliği yapmış
lardır; işte gördüğünüz Çin ihtilâli komünizm 
ihtilâli olmuştur, öyle ise, bizim tuttuğumuz 
yol halâ, Cindeki bu olaydan örnek almadan 
o yöne doğru devamlı olarak Türkiye'yi itiyo
ruz. öyle ise, sosyal, ekonomik meseleler çözül
meden bu olayların önüne geçmenin d s müm
kün olmıyacağı kanaatinde birlenemiyoruz. 
Biz hâlâ dar bir çerçeve içerisinde olayları polis 
ve baskı metodları ile, getireceğimiz baskı ka
nunları ile çözmeye çalışıyoruz. Cezaların ar
tırılmasının olayları çözmediğini Ateşli Silâh
lar Kanununda 4 - 5 misline çıkardığımız ce
zalarda hiçbir azalma olmadığı gibi, silâhlar 
bir yıl içerisinde önceki yıllara göre % 500 arttı, 
olaylar da arttı, öyle ise uygulama ve uygula
yıcılar önemlidir, öğrenciler de yanlış bir yol
dadır. Kurşun, dinamit, molotof bomibalarmın 
gürültüleri, kan kokuları kan ve duman altın
da getirmek istedikleri bir sosyal düzen, sos
yalizm olamaz. Böyle bir sosyal düzen, böyle bir 
sosyalizm kin getirir, husumet getirir, sefalet 
getirir, öyle ise, biz şu anda Türkiye'nin içeri
sinde bulunduğu durumu, şu ortaya koyduğum 
bâzı esasları kısa zamanda çözücü yollara git
meye mecburuz. Parlâmento bu olaylar karşı
sında uyuşuk bir halde görülmektedir. G-enel 
olarak halk böyle düşünmektedir, içinde bulu-

j nan arkadaşlarımızın düşüncesi budur, basının 
düşüncesi budur. 

Öyle ise değerli arkadaşlarım, içinde bulun
duğumuz durum, çok kritik bir durumdur. İle
ride olayların ne istikamete geleceğini, ne yö
ne döneceğini kestiremiyoruz. Ve daha tehli
keli yönlere dönme ihtimali olduğunu sanıyoruz. 
öyle ise işin üzerine daha anlayışlı bir yolda 
gitmek, mutlaka adalet duygumuzu, Parlâ
mentonun ve iktidarın adalet duygumuzu, Par-

| lâmentonun ve iktidarın adalet duygusunu be-
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nimseten bir işlemi mutlaka uygulamak zorun
dayız. 

Saygılar sunarım. 

5. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tayfur Sök-
men'in; Atatürk'ün yurdu Türk gençliği ile be
raber Türk Milletine ve Kahraman Türk Ordu
suna emanet ettiğine, bugün solcu ve sağcı bâzı 
anarşistlerin memleketi bir uçuruma sürükle
mek istidadında bulunduklarına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Tayfur Sökmen de, ken
di ifadesi ile aynen, «son hâdMer hakkında 
gündem dışı maruzatta bulunmama müsaade
lerini saygılarımla rica ederim» demektedir. 
Buyurunuz Sayın Sökmen. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatör arkadaş
larım, tarihte okuyup malûmat edinmiş veya 
babasından duymuş bir kimse olarak değil, hâ
diselerin içinde bulunmuş ve yaşamış nâçiz bir 
vatandaş olarak arz etmek istediğim konu; 1918 
de asıl ve fedakâr Türk Milleti, birtakım nev-
zühur ve hayalperest maceracıların yanlış ve 
hatalı hareketleri yüzünden girdiği Birinci Dün
ya Harbinden mağlup ve perişan bir halde çık
tıktan sonra, sahipsiz kalan memleket, yer yer 
işgal ve istilâya uğramanın ıstırap ve acısı al
tında inliyor ve çırpınıyordu. 

Memleket böyle ümitsiz ve karanlık gün
ler içinde iken, Anafartalar kahramanı Mus
tafa Kemal Atatürk tarafından bin bir müşkü
lât içinde kurtarılmıştı. 

Aziz ve sevgili arkadaşlarım, aziz Atatürk 
(memleketi yalnız işgal ve istilâdan değil, aynı 
zamanda taassup ve hürafattan da kurtarmıştı. 

Atatürk, kurtardığı bu mübarek vatanda 
kurduğu Cumhuriyeti yalnız Türk gencine de
ğil, bütün Türk Milletine ve kahraman ordu
suna emanet etmişti. Atatürk'ün emanet ettiği 
Cumhuriyetin bir zamandır sağcıların, solcu ve 
sosyalistlerin hücumlarına uğradığını kemâli 
teessür ile görmekteyiz. Ne hazindir ki, bâzı 
yolunu şaşırmış veya satılmış yazarlarla, bir 
kısım profesörlerin tahrik ve fes atlarına ken
dilerini kaptıran komünist öncüleri sağcılarla, 
îsolcu ve sosyalistler memleketi bir uçuruma 
sürüklemektedirler. 

Aziz Atatürk'ün ruhu, hüzün verici bu hal
lerden sızlamaktadır. 

Arkadaşlarım, Atatürk elleri tabancalı, mo-
lotof kokteylli gencini de, ihtiyarını da ken
dinden saymadığı için Cumhuriyeti bu gibi 
anarşistlere emanet etmiş değildir. Atatürk, 
«hayatta en hakiki mürşit ilimdir» buyurmuş
lardı. İlim ve insanlık ise, tabanca ile, molotaf 
kokteyli ile elde edilmez, ilim ve insanlık, bilgi 
ile, okumakla elde edilir. Hakiki ilim sahibi kâ
mil insanlar memleketlerini felâkete sürükle
mezler. Kâmil insan olmıyan ilim sahiplerinin 
memlekete yaptıkları zarar, ahlâksız cahillerin 
ika ettikleri zarardan büyük oluyor ve olmak
tadır. Nitekim, işte bizde de öteden beri Kleman 
tabiatlı ve ahlâksız ulemanın memlekete yaptık
ları zarar büyük oluyor ve olmaktadır. Allah, 
bu gibilerden memleketimizi kurtarsın ve koru
sun. 

Arkadaşlarım, fesat erbabı kimseler haris 
emellerini tahakkuk ettirmek için birtakım ba
hanelerle ifsadettikleri sağlı sollu gençlerin 
yarattıkları anarşi hareketlerini kâfi görme
miş olacaklardır ki, muhterem Reisicumhurun 
re'sen ve dolayısiyle şahısların ve aziz Atatürk 
ordusunun üst kademelerine zaman zaman sal
dırmaya başladılar. Bu yolunu şaşırmış veya 
satılmış kimseler yanılmaktadırlar. Çünkü Ata
türk ordusu bir küldür, gerek üst kademesin
de, gerek alt kademesinde fesad erbabına kıy
met verecek kimseler bulunmaz. Bilâkis, erba
bı fesada karşı memleketin koruyucusudur. 

Aziz arkadaşlarım, nedir bu hal? Memleket 
her gün elîm hâdiseler içinde çalkanmaktadır. 
Yarının nasıl olacağı bilinmez bir devredeyiz. 
Böyle bir zamanda iktidar ve muhalefetin his
lerden ve şahsiyetten tecerrüdederek, ellerini, 
vicdan ve vatanperverliklerinin üzerine koya
rak memleketin bugünkü elîm vaziyeti karşı
sında birleşmelidirler. Aksi takdirde, akıbeti
miz 1912 de zuhur eden Balkan Muharebesinin 
sonucundan daha fecî olacaktır. Zira, o zaman 
ittihadı Terakki, Hürriyeti itilâf Cemiyetleri
nin, yapılan ikazlara kıymet vermiyerek birbir
leriyle didişmeleri, Rumeli'ni bize kaybettir
mişti. Bu defaki iktidar ve muhalefet didişme
leri tüm vatanı bize kaybettirecektir. Çünkü, 
anarşistler, hainler bu didişmeden kuvvet al
maktadırlar. O vakit ne iktidar, ne muhalefet 
ne sen, ne ben kalırız, iktidar ve muhalefetin 
siyasi haklar meselesinde, Senato seçimi işinde, 
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şimdi de maaş ödemek durumu muvacehesinde 
nasıl birleşmiş ve birleşiyorsa, memleketin bu
günkü elîm vaziyeti karşısında da birleşmesi 
zaruri olduğu kanaatindeyim. Aksi halde bu
günün insanları ve yarının tarihi, hepimizi me
sul görür sayacaktır. 

Saygılarımla; (Alkışlar) 

4. — Samsun Üyesi Refet Rendeci'nin; Demi
rci kardeşlere Ziraat Bankasından verilen kredi 
mevzuunda tir raprun Millet Mecelisi Hazırlık 
Komisyonundan ve Hükümet mensuplarından 
gizlendiği halde halkalarının eline nasıl geçtiği
nin Ticaret Bakanı tarafından açıklanmasını is
teğine dair demeci. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Samsun Senatörü 
Refet Rendeci de bir ayrı konuda söz istemek
tedir. «23 . 2 . 1971 Salı günkü birleşimde gün
dem dışı söz rica ediyorum. Ticaret Bakanlığı 
bütçesinin Meclisteki görüşülmesi sırasında bâ
zı bilgilerin açıklandığı mevzuu ile ilgilidir» 
Yanlış okumadımsa, yazı böyle. Buyurun Sayın 
Rendeci. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Millet Mecelisin-
de Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşülürken son 
bir seneye yakın zamandan beri Türk umumi 
efkârını yakından ilgilendiren ve muhalefetin 
de diline doladığı bu Ziraat Bankasının Demi-
rel kardeşlere bir kredi mevzuu ile ilgili bir hu
sus, Mecliste başka başka şekillerde aksettiril
miş bulunmaktadır. Bugünkü gazetelerde bu
nunla ilgili bâzı haberler var. 

Muhterem arkadaşlarım, benim söz almamın 
sebebi şu : Gaziantep Milletvekili Selâhattin 
Çolakoğlu (C. H. P. sıralarından «Şinasi» ses
leri) Şinasi Çolakoğlu Ticaret Bakanından Baş
bakan hakkında hazırlık soruşturma Komisyo
nuna gönderilmiyen rapor, konusu vekilden so
rulduktan ve Bakanın böyle bir tahkikat yok
tur, böyle bir tetkikat mevzuu yapılmamıştır 
dedikten sonra, Şinasi Çolakoğlu çıkıyor Meclis 
kürsüsünden Ziraat Bankasının üç tane müfet
tişi tarafından hazırlanmış ve Hazırlık Komis
yonunun kararını verdiği tarihten evvelki ta
rihli bir raporu Millet Meclisi kürsüsünden 
okuyor. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bu adam 
burada yok M. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Beyefen
di, müsaade edin, ne diyeceğimi biliyor musu
nuz. 

BAŞKAN — Sayın özden, sözü siz mi vere
ceksiniz, ben mi vereceğim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Siz verecek
siniz. 

BAŞKAN — Onu anhyalım, siz mi idare 
edeceksiniz, ben mi idare edeceğim? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Siz idare 
edeceksiniz. 

BAŞKAN — O halde oturunuz yerinize. 
Buyurunuz efendim. 
REFET RENDECİ (Devamla) — Arkada

şımıza bir şey demedim. Ne diyeceğimin sonu
nu beklemeden müdahale ediyorsunuz beyefen
di, çok rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, vaktiniz dolu
yor efendim. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, öğrenmek istediğim husus 
şu : Sayın Ticaret Bakanı arkadaşımızdan rica 
ediyorum. Gelsinler bu kürsüden açıklasınlar. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Meramın an
laşıldı. 

REFET RENDECİ (Devamla) —- Açıklasın
lar, tabiî.. Tabiî açıklıyacaklar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Grup 
adına söz istiyorum. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. Yani bir tertip hazırlıyor
sunuz. (Gürültüler)-

REFET RENDECİ (Devamla) — Tertipçi-
liğimiz yok beyefendi. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Her şey açık, 
meydanda. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Bizim her 
şeyimiz açık. Millet kürsüsünden hesabını isti
yoruz. Ben de zatıâliniz kadar bu milletin tem
silcisiyim. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, bir münakaşa 
için size söz vermedim. Sözünüzü lütfediniz, 
söyleyiniz, görüşünüz. 

REFET RENDECİ -(Devamla) — Bitiriyo
rum, beyefendi. 

Muhterem arkadaşlarım, öğrenmek istedi
ğim mevzu şu : Hakikaten böyle bir rapor var 
mıdır, tahkikat komisyonundan evvel böyle bir 
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rapor mevcut ise, bu rapor gizlenmiş, midir? 
Gizlenmiş bir rapor var ise bu müfettiş rapor
ları, gizli olan teftiş heyeti dosyalarında bu
lunması lâzımgelen müfettiş raporları, Hükü
met mensuplarından gizleniyor da başka şahıs-

1. — Samsun Üyesi Refet Rendeci'ye cevap 
vermek üzere Başkanın Ticaret Bakanına söz 
vermesi üzerine, Bakana söz verüemiyeceğiııe 
dair münakaşa ve Bakanın konuşmasına müda
hale ve Bakanı konuşturmama yolunda vâki gü
rültüler neticesi İstanbul Üyesi Ekrem Özden'e 
verilen ihtar cezası. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talebeden ar
kadaşlarıma sırası ile söz verdim. Yarınımız 
da var. Ondan sonraki günümüz de var. Kıs
met olursa gene ben çıkacağım. Dikkate alırım 
taleplerinizi efendim. Sayın Bakan buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Grup 
adına söz istiyorum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz istiyorum. (Gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Baka
na söz veremezsin, biz söz istedik. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın özden, sizi gürültü ve 
patırtı çıkartmakla itham ediyorum. Bunun ge
reğine beni mecbur etmeyiniz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Usul hak
kında söz istedim, Bakana söz veremezsiniz. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, usul hakkında 
söz isterseniz görüşürsünüz. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bakan ko
nuşmadan evvel ben usul hakkında söz iste
dim. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında? Sayın 
Bakana söz verdim efendim. Buyurun Sayın 
Bakan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Söz 
veremezsiniz. 

ların ellerine nasıl geçiyor ve Meclis kürsüsün
den okunuyor? Ticaret Bakanı arkadaşımın bu 
hususu açıklamalarını rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben söz is
tedim, konuşturamazsınız. 

BAŞKAN — Birinci defa ihtar ediyorum, 
oturunuz efendim. Size, tüzük gereğince, Sa
yın özden ihtar cezası veriyorum, oturunuz 
efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — İhtar ceza
sını kabul etmiyorum. Usul hakkında söz ver
mek mecburiyetindesiniz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Kâtip nere
de.... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, esasen bugün nö
bet sizin değildi. (O. H. P. sıralarından gürül
tüler) Efendim her birinizi ayrı ayrı dinliyece-
ğim. Oturunuz rica ederim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bakana söz 
veremezsiniz. 

BAŞKAN — Şartlı talep olamaz. Söz ver
dim, gündem dışı görüşecektir efendim. Buyu
runuz zabıtlara dercediniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Böyle 
birşey yapamazsınız. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

EKREM ÖZDEN (istanbul )— Ben usul 
hakkında söz istedim, Bakanı konuşturamaz-
smız. 

BAŞKAN — Sayın özden size ikinci defa 
ihtar ediyorum, ikinci defa ihtar ettim. Buyu
runuz efendim. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Çankırı) — Sayın Başkan... (0. H. P. sırala
rından gürültüler) arkadaşlarım biraz sabırlı 
olurlarsa tahmin ediyorum ki... (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Söz ve
remezsiniz. 

BAŞKAN — Söz verildikten sonra, söz baş
lamıştır. Söz verdim. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın 
Başkan, yalan söylüyorsun, ayıptır. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

5. — DİSİPLİN CEZALARI 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup 
adına söz istedim. Tarafsız olamıyorsunuz. 

BAŞKAN — Veremem efendim, veremiye-
ceğim efen'dim. (C. H. P. sıralarından, «Söz ver
mek mecburiyetindesin.» sesleri) buyurun Sa
yın Bakan. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın 
Başkan, yalan söylüyorsun... C H. P. sıraların
dan gürültüler) 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Hırsız
lık meydanda, sahtekârlık meydanda, neyi ört
bas etmek istiyorsunuz? Mızrak çuvala sığmaz. 
(C. H. P. sıralarından devamlı olarak sıralara 
vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, gürültü de
vam iettiği takdirde oturuma (C. H. P. sırala
rından devamlı sıra kapaklarını vurmalar) ara 
vermek mecburiyetinde kalacağım. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Konuştur a-
mazsınız. Bu, büyük haksızlık olur. 

BAŞKAN — Buyurun ISayın Bakan. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Neyi ört

bas etmek istiyorsunuz? 
TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK (De

vamla) — Hiç kimse bir şeyi örtbas etmek pe
şinde değildir Sayın ıSarlıcalı. (C. H. P. sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika. Arka
daşlar, size ne zaman söz verileceğini ben tak
dir ederim. Söz taleplerinizi dikkate alacağım. 
Rica ederim oturunuz hâdise çıkartmayınız. Bu
yurunuz efendim. (C. H. P. sıralarından (gürül
tüler) Usulüne uygun olarak söz verdim, sözü. 
mü vereceğim efendim. (C. H. P. sıralarından, 
«veremezsin» sesleri) (C. H. P. sıralarından sıra 
kapakları vurmaları.) 

Saat 16,00 ya kadar buruma ara veriyorum, 
efendim. 

Kapanma saati : 15,45 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 16,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Hüseyin Öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 43 ncü Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Usul hakkında söz istiyorum. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER (Devamı) 

5. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, gündem dışı 
söz hakkının aslında üyelere aidolduğuna ve 
Bakanın burada bu konuda açıklama yapamıya-
cağına dair demeci 

BAŞKAN — iki takrir var, bilgilerinize su
nuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tüzüğü tatbikiniz hakkında içtüzüğün 58 nci 

maddesi gereğince söz rica ederim. Saygılarım
la. 

Tüzük hükümlerine uyulması gerekçesiyle, 
Kars 

Sırrı Atalay 

BAŞKAN — ikinci takriri okuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Verilen cezalar dolayısiyle savunma talebedi-

yorum. 
istanbul 

Ekrem Özden 

BAŞKAN — Şimdi, usule dair söz istemiş 
bulunduğu için Sayın Atalay'a söz veriyorum. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Ben de iste
miştim. 

BAŞKAN — Efendim, aynı konuda, mı isti
yorsunuz? Başka bir muamele olmadığına »göre 
bu konuda istiyorsunuz demektir. Bir arkaJdaşa 
usûl hakkında söz veriyorum. Buyurunuz. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun saym üyeleri, biraz önce burada bir 
tertibin, tertip sahnesinin, bir tertip hareketi
nin hep beraber üzücü şahidi olduk. Saym Baş
kanın içtüzüğü tatbikinin sonucu olan bu üzü
cü olayı içtüzüğün dışında görmemek müm
kün değildir, içtüzüğümüzün 54 ncü maddesi
ne göre gündem dışı konuşnalar, muhtevası 
beili olan bir önerge ile Başkanlıktan istenir. 
İçtüzük bu hükümleri tasrih etmiştir, tesbit 
etmiştir, içtüzüğün bu sarih hükümlerine rağ
men çok kıymetli bir arkadaşımız kürsüye 
geldiler, Millet Meclisinde dün bütçe dolayı-
siyle görüşülmüş olan bir konu üzerinde, orada 
milletvekillerinm kendisini kürsüye mütaaddit 
defalar çağırmasına rağmen, ezici ve kahre
dici bir gerçek karşısında, müzakere edilen 
bir konu içerisinde* cevap verme cesaretini ken
disinde göremiyen Bakanın, burada bir karşı
lıklı görüşme sonunda, sözüm ona, bir cevap 
verip bir gerçeği örtebilmesi için bir tertip ha
zırlanmıştır. 

Çok üzüntü ile ifade edeyim ki, şimdiye 
değin tarafsızlığına inandığımız Saym Macit 
Zcren, bu tertip içerisinde görev almış bulun
maktadır. Sayın arkadaşımız buraya geldiler 
bir soru yönelttiler ve «Saym Bakan cevap ver
sin» dediler. Tertibin şekline bakın M, Tica
ret Bakanı, daha önce iki sayfalık bir yazı 
hazırlıyarak Cumhuriyet Senatosunda söz ala
cağının kesin inancı içinde, konuşmasını yapa
cağının inancı içerisinde, neler söyliyeceğinin 
de peşinen hükmü içerisinde - şu başlık altın
da «Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in 23.2.1971 
günü Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda 
yaptığı gündem dışı konuşmanın netice bölü
mü» - hem de netice bölümü, basma vermiş. 
Bu teksir edilmiş bir yazıdır, dağıtılmış, bası
na verilmiştir. Böyle bir oyuna, böyle bir ter
tibe ancak suçlular başvurur, inönü vaktiyle 
demişti; «Eşkıyanın ne yapacağı belli olmaz.» 
öyle bir yönetimle kargı karşıyayız ki.. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay, 
yapmış olduğum bir usulsüzlüğü dile getirmek 
için söz aldınız. Halbuki, başka bir konuya 
atlamış bulunuyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayı:; . 
mıyorum. 
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BAŞKAN — itham ediyorsunuz, maksadı

nız usıü üzerinde söz alıp, çok kere olduğu gibi, 
bu defa da asıl maksadınızı dile getirmektir. 
Buna tüzük imkân vermiyor. Bu tüzüğü, hepi
miz gibi, gayet iyi bilirsiniz, senelerce tatbik 
eden bir arkadaş olarak iyi bilirsiniz. Bana 
Şimdi tarif ediniz, neresinde usulsüzlük yap
tığımı da bileyim, size cevap vereyim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Mesele sa
dece bir usulsüzlükte değil, tarafsız olması ge
reken bir Başkanın bir Hükümet üyesinin.. 

BAŞKAN — DemekM, bana usulsüzlük is-
nadetmiyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Var, var, 
onun ötesinde, usulsüzlüğün ötesinde bir mak
sada, şekil yönünden, meşruiyetsiz bir maksa
da ulaşabilmek için içtüzüğü de ihlâl etmiş bu
lunuyorsunuz Saym Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Atalay öğrenmek için 
soruyorum. Öğrenmek için soruyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sadece iç
tüzüğü.. izin verin anlatayım. 

BAŞKAN — Lütfediniz, sorayım. Öğrenmek 
için soruyorum. Hangi muamelemi Tüzüğün 
hangi maddesine uygun görmediğinizi belirti
niz ki, size cevap vermek imkânına sahibola-
yım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Anlatayım. 
içtüzüğün 54 ncü maddesi gündem dışı konuşma
ları tâyin ve tesbit etmiştir. Gündem dışı ko
nuşmadır tertibin eseri olamaz,, yani daha ön
ce birleşimi idare edecek Başkanla, Bakan ve 
bir üye anlaşarak bir tertip hazırlarlar ve bu 
tertibin adına gündem dışı konuşma derler, bu
na gündem dışı konuşma denmez. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Ben kimse 
ile görüşmedim. 

HALİL GORAL (Aydın) — Siz âlet oldu
nuz. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bal gibi ter
tip. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Gündem dışı 
konuşma, (gürültüler) bir tertip... (Gürültüler) 
Sabırlı olun.. 

BAŞKAN — Saym Rendeci, Sayın Rendeci 
burada halledemiyeceğimiz.. (Gürültüler) Lüt
fediniz oturunuz da söyliyeyim. Lütfediniz otu
runuz. 
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SIRRI AT ALAY (Devamla) — İzin verin, 
izin verin. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım.. 
SIRRI AT ALAY (Devamla) — Gündem dı

şı konuşma.. 
BAŞKAN — Sayın hatip bir dakika, sizi da

ha iyi dinlemeleri için arkadaşlarımdan, Genel 
Kuruldan bir şey rica edeceğim. 

Burada eğer Tüzükle hareket edeceksek;, 
halledemiyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Oku
ruz Tüzüğü, hatalı hareketleri dile getiririz, 
teşhir ederiz, hatayı gördükten sonra da rücu 
etmesini biliriz. Bu itibarla müsterih olunuz, 
meseleyi müzakere edelim, gerçeği araştıraca
ğız, bulacağız bundan müsterih olunuz. Buyu
runuz sayın hatip. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Gündem dı
şı konuşmalar 1877 den bu yana karakterleri 
ve nitelikleri itibariyle daima üyeler için ve
rilmiş ve pek ender olarak da Hükümet üyele
rine, acele hallerde ve cevap vermesi gereken 
konularda, bir konuşmadan sonra, bu hak tanın
mıştır ve bizde son 10 yılı içerisinde bir gelenek 
haline gelmiştir. Aslında, üyelere mahsus bir 
haktır, 10 yıldan itibaren gerek Mecliste, gerek 
Cumhuriyet Senatosunda üyelerin konuşmasını 
mütaakıp başkanlar tarafından, bakan tarafın
dan istek vâki olduğu takdirde, «gündem djşı 
konuşmak mı talebediyorsunuz» şeklinde soru
lur bakana ve bakanlar gelir gündem dışı ko
nuşma yaparlar. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Sen Baş
kanlığında öyle mi yopıyordun? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Fakat, bu
gün. olan bu nitelikte bir görüşme değildir, izah 
ettiğim gibi, bir gün önce mütaaddit ısrarlara 
rağmen Meclis kürsüsüne çıkma cesaretini ken
disinde göremiyen Bakanın.. 

BAŞKAN — İşte bu istediğiniz sözle ilgili 
değil, sadedin ta dışı. Usul hakkında konuşa
caksınız, bakın usulsüzlüğün içinde olduğunu
zu belirtiyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bakanın bir 
konuşma yolu araması sonucu mizansenini te
min edebilmek için Başkan, Hükümet üyesi ve 
bx* üye bir tertibin içine girmişlerdir. Keli
meyi bilerek kullanıyorum. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Tüzükte mâni 
hüküm yok ki. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — O 
tertibi siz yaptınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bunun baş
ka bir ifadesi mümkün değildir, başka bir 
şekliyle ifadesi mümkün değildir. Üçlü bir ha
zırlık diyelim, isterseniz kelimeyi yumuşata
lım, üçlü bir hazırlık diyelim. Bu üçlü hazır
lığın, her hangi bir şekilde, daha uygun bir 
yol ile halli mümkün idi. Bakan, gündem dışı 
konuşmayı doğrudan doğruya istiyebilir idi. 
Bu yola gitmemiştir. Niçin gitmemiştir? Sebep
lerini elbet ilerideki günlerde kamu oyunda 
izah edeceklerdir, yahut bu izahı biz kendi açı
mızdan yaparız. 

Şimdi, usul ile bir ilgisi olmadığı için bu 
hususu bir kenara bırakıyorum. Böylesine bir 
gündem dışı konuşma taktiği hazırlamak so
nucu, ancak, oturumu idare eden Başkan ve 
Hükümet üyesince şerefli bir hizmetin göste
rilmesi gerekir, suç üstünde yakalanmış bir 
durum karşısında ikisinin de derhal görevle
rinden ayrılmaları.. Bunun örneğini Millet Mec
lisinde.. (Gürültüler ve C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) Bunun örneğini Millet Meclisinde bir 
C. H. P. li Başkanvekili vermiştir. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Palavra. 
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Sen niye 

şimdiye kadar istifa eomedin, her zaman ta
raf tutardın? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Ze-
ren'den, özellikle Sayın Zeren'den bunu ümi-
dediyor ve bekliyoruz. Bu tertibin içine girdiği 
için işgal ettiği bu şerefli yeri derhal bıra
kır. Hükümet üyelerinden bunu bekliyemeyiz, 
çünkü, esasında onların çoktan bu görevlerini 
yerine getirmeleri iktiza ederdi. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Bu da mı usul Sa
yın Başkan? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Gündem dışı 
konuşma değildir bu konuşma, zorlama ile Sa
yın Başkan.. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Atalay usulle alâ
kası yok. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Zorlama ile 
Sayın Başkan, zorlama ile gündem dışı konuş
ma yaptıramazsınız. 

BAŞKAN — Usulle alâkası yok. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Usulle ilgili. 

Şimdi siz, zorlama ile bir gündem dışı konuş
ma yaptırmak istiyorsunuz, mümkün değildir. 
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CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Mâni var mı? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — içtüzüğün 
132 nci maddesine, göre cesareti varsa, Ticaret 
Bakanının, kamu oyu önünde açıkça davet edi
yoruz, gelsin desin ki, «Ben bu hususta izahat 
veriyorum» bize de cevap hakkı doğsun. Sa
yın Gürhan Titrek cesaretiniz varsa bunu iste
yin. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay.. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — İçtüzüğün 

132 nci maddesi sarih. Gelin Demirel birader
lerinin vurgunu için.. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay sö
zünüzü kesiyorum efendim. Sözünüzü kestim 
efendim. (Başkan mikrofunu kapattı) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bize cevap 
hakkı doğsun. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim, sö
zünüz zabta geçmiyor efendim. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan grupuma sataşma olmuştuur, söz 
istiyorum. 

- REFET RENDECİ (Samsun) — Şahsıma sa
taşma vâki olmuştur Sayın Başkan, söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ Başkanınızla 
ilgili bir durum var, müsaade ederseniz.. (Gü
rültüler) 

HALİL GORAL (Aydın) — Siz oturun, siz 
bir maşa oldunuz. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz usulün dı
şında olmadığımı muhterem arkadaşlarıma izah 
fırsatını bulayım. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Maşa 
olmaktan ileri gidemiyorsunuz. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Sizin gibi
leri tutup atmak için. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Baka
nın maşası . 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sabahtan 
beri bağırıyorsun haysiyetsiz herif. Gel dışarı 
hesabını göreyim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Himaye 
ettiğiniz bir hırsızı hamaye etmiyoruz. (A. P. 
sıralarından «otur, otur» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, Sayın Goral, Sa
yın Soydan oturunuz, rica ederim, meseleleri
mizi burada halledeceğiz oturunuz efendim. 
(Refet Rendeci C. H. P. sıralarına doğru yürü
yerek) 

REFET RENDECİ (Samsun) — Şimdiye ka
dar sustuğumuz, sizden korktuğumuz için de
ğildir. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Ne ge
liyorsun, otur yerine köpek. 

BAŞKAN — O halde ben şimdi bu durum
da celseyi... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bir hak
kı himaye için gel, belli bir iş için gel, hırsız, 
şaibeli bir Başbakanı korumak için değil. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Hırsız se
nin babandır, utanmaz herifler. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, Sayın Ha-
zerdağlı Genel Kurulda istediğiniz gibi ko
nuşmak hakkına sahip değilsiniz. Hırsızlığı hi
maye etmekle suçlandırdığınız bir partiye 
bundan daha büyük iftira edemezsiniz. Bu sö
zünüzü Tüzüğün hükümleriyle karşılayaca
ğım. (0. H. P. sıralarından gürültüler) 

Bu gerçeği temin etmek ve usul hakkında 
yapılan konuşmaya da toplu bir cevap teşkil 
etmek için, şimdiye kadar bizzat Sayın Sim 
Atalay'm bu minval üzere pek çok kereler söz 
verdiğini de ispat etmiş olmak için celseyi 
burada kapatacağım ve fakat, on yılın tutanak
larını da tetkik ettikten sonra huzurunuza gel
diğim zaman ayrıca hakkınızdaki cezayı da 
istiyeceğim. (C. H. P. sıralarından «senin istifa 
etmen lâzım» sesleri) 

Celseyi bugün burada kapatıyorum, yarın 
saat 15,00 te toplanacağız.. 

[ Kapanma saati : 16,20 
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İSORULAR VE CEVAPLAR 

B. — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, İstanbul Sirkeci'de faaliyette 
bulunan SE GA HA Şirketine dair Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından yazılı soru önergesi ve 
Sanayi Bakanı Salâhattin Kılıç'ın cevabı (7/725) 
(D 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Ba

kanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

C. Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker 

1. İstanJbul Sirkecide istasyon karşısındaki 
Nemliza'de Handa faaliyette bulunan 'SE GA HA 
Şirketinin, Ticaret Siciline göre kuruluş tarihi, 
iştigal konusu ve sermayesi, hissedarlarının 
hisse nisbetleri ve açık adresleri, bugüne kadar 
sermaye tezyidi yapılmış ise tarih ve miktarla
rı nedir? 

2. Mezkûr şirketin Sümerbank ve bu ban
kaya bağlı Alım ve iSatım Müessesesi, Yünlü 
Sanayi Müessesesi, Bursa Merinos Müessesesi ve 
diğer bağlı teşekküllerle doğrudan doğruya ve
ya aracı firma olarak yapmış olduğu ticari mua

melât var mıdır? Mevcut ise, tarihleri, muamele 
cinsi ve değeri nedir? 

3. — Mezkûr şirketin hissedarlarından biri
nin, Sümerbank eski genel müdürlerinden bir 
zat ılı eşi olduğu iddiaları doğru müdür? Bu za
tın ve eşinin adları nedir? 

(1) Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in cevabı 
2.2. 1971 tarihli 35 nci Birleşim tutanağında-
dır. 

T. C. 22 . 2 . 1971 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık ve Yazı 
İşleri Bürosu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü 7 . 1 . 1971 tarih ve 10932-9320-7/724 sayılı 
yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 
Yiğit Köker'in, İstanbul Sirkeci'de faaliyet gös
teren SE GA HA Şirketi hakkındaki yazılı soru 
önergesine dair cevabımız ilişik olarak sunul
muştur. 

'Saygılarımla arz ederim. 
'Selâhattin Kılıç 
Sanayi Bakanı 

Sayın Yiğit Köker'in yazılı soru önergesine 
Sanayi Bakanlığı cevabıdır. 

Cevap 2. — SEGANA Şirketinin Sümerbanka bağlı üç müessese ile yaptığı ticari muamelât 
aşağıda gösterilmiştir. 

Tarihi : 15 .12 .1964 
Muamele cinsi : Dış alımdan (iplik kondansatörü) mubayaası 
Miktarı : 2 100 aded 
Değerli : $ 1 042,11 
Âmil Firma : Fransa'da Seraıatex 
Mümessil firma : Segana 
Dosya numarası : 34 123 
Alındığı fabrika : Bursa Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi 
Segana'mn Yünlü Sanayi Müessesesi ile yaptığı ticari muamelât : 
Ek : (1) listede. 
Segana'nın Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi ile yaptığı ticari muamele : 
Segana Şirketinin Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi ile ithalât ve ihracat muamelelerinde, Mü

messil Firma olarak münasebeti vardır. 
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I - İthalât muamelelerinde : 
Segana Şirketi Avustralya'da yapağı satıcısı olan Kanematsu - Gosho ve H. Dawson firmala

rının mümessili sıfatı ile, Merinos Yünlü Sanayii Müessesesine yapağı satma teklifinde bulunur, si
pariş alır ve Müessese ile Firma arasındaki ticari muhaberatta aracılık yapar. 

1. Kanematsu - Gosho Firması adına son 4 yıl içinde almış olduğu sipariş, yapağıların mik
tar ve tutarları şöyledir : 

Yıl 

1965 
1966 
1967 
1968 

Miktar 
Libre 

400 000 
697 770 

1 078 794 
1 546 500 

Tutar 
£ 

147 416 
266 463 
413 800 
695 750 

2. H. Dawson Firmasının mümessili olarak, 1970 yılında Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi ile 
yeniden ilişki kuran Segana Şirketi; bu firmaya ait 1970 yılında 240 000 Librelik, 87 833 Sterlin 
değerinde sipariş almıştır. 

II - İhracat muamelelerinde : 
Segana Ltd. Şirketi Merinos Yünlü Sanayii mamullerinin, Amerika'daki alıcısı Üniversal Ltd. 

Firmasının bir nevi mümessili olarak faaliyet göstermekte olup, sipariş ve sevkiyat miktarlariyle 
ilgilenmektedir. 

Üniversal Ltd. Firmasına Merinos Yünlü Sanayii Müessesesince yapılan ihracat müfredatı, 
Segana Şirketinin talebi üzerine son iki yılda üçer aylık tablolar halinde, Şirkete bildirilmiştir. 

Üniversal Ltd. Firmasına, Merinos Müessesesinden aldığı kumaşların miktar ve tutarı aşağıda 
gösterilmiştir. 

Yıl 

1969 
1970 

Metre 

227 030,40 
315 915,60 

Tutar $ 

512 164,12 
717 853,17 

Kumaş almıştır. 

Karar 
Firma adı Tarihi No.sı 

Segana 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Serma Tic. 
Ltd. 
Serma Tic. 
Ltd. 

8/ 6/1963 
14/ 6/1963 
14/ 6/1963 
24/10/1963 
24/10/1983 
24/10/1963 
10/ 3/1964 
10/ 3/1964 
10/ 3/1964 

40/138 
41/140 
41/140 
69/237 
69/237 
69/237 
17/ 40 
17/ 40 
17/ 40 

Teslim yeri 

Defterdar 
Merinos 
Merinos 

Defterdar 
Merinos 
Merinos 
Defterdar 

Malm cinsi 

(Ek : (1) liste 
Kirli 

miktarı Bedeli 
Kg. Lira K. 

Trakya yapağısı 
Marmara kıvır, yapağı 
Ege - îzmir yapağı 
Marmara kıvır, yapağı 
Ege - İzmir yapağı 
Anadolu güz yünü 
Marmara kıvır, yapağı 
Ege - îzınir yapağı 
Anadolu güz yünü 

10.465 
19.050 

123.456,5 
567 

91.130,5 
3.910 

101 
3.780 

601 

80 093 
192 229 
906 642 

5 807 
823 046 
43 184 
1 032 

28 891 
6 185 

51 
44 
28 
12 
03 
74 
40 
90 
28 

24/ 8/1967 150 Merinos 

31/ 8/1967 159 » 

Marmara kıvırcığı Yp. 7.159,5 86 212 83 

Marmara kıvırcığı Yp. 4,827 59 899 18 
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I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

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

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

3. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, araştırma, sözlü ve yazılı soru öner
gelerinin Resmî Gazete'de yayınlanması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanından sözlü sorusu (6/558) 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, Ismetpaşa Kız Sanat Enstitü
sünün isminin 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 Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, 21 Ekim 1970 tarihinde 
Gümrü Hava Alanına inen U-8 Amerikan uçağı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/551) 

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

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

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesinde 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Adalet Maliye ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/554) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Tilkilik Devlet Üretme Çiftliği 
ve Malatya Devlet Üretme Çiftliğinin orman ve 
ziraat fakülteleri haline getirilmesine dair Ta
rım ve Millî Eğitim bakanlarından sözlü soru
su. (6/522) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ilinin merkez ilçesine 
bağlı Boztepe kasabasına açılan ortaokula dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Kâhta İlçesi Göçeri Kö
yünde kurulan ziraat okuluna dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/555) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, Akdeniz Gübre Sanayii Anonim 
Ortaklığına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/556) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

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
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama 
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 Gtilez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası îdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmıyacağma 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. — 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) 

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

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

9. — 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) 

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

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

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

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

14. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, Bölgelerarasında artan farklılık 
ve bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olma
dığı hususlarında Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/43) 

16. — İller Bankası ve Banka tarafından 
tesis edilen Simel Şirketinin sorumlu kişileri 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu raporu (10/31) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK . 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


