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TUTANAK DERGİSİ 

29 ncu Birleşim 

29 . 1 . 1976 Perşembe 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — Geçen tutanak özeti 574:575 

H. — Yoklama 575 

IH. — Başkanlık Divanının Genel Kurula 
sunuşları 575 

1. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'm, 
25 . 1 . 1976 günü Bütçe Karma Komisyonun
da müzakerelerin bitiminden sonra vukua gelen 
olaya dair gündem dışı demeci. 576:577 

2. — Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım'ın, İç
tüzüğün 65 nci maddesine göre sataşma nede
niyle demeci. 577:581 

Sayfa 
6. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, usul hak

kında demeci. 589:592 
7. — Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, 

usul hakkında demeci. 592:595 

8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Naıhit Mentöjs'ya, Devlet Ba
kam Gıyasettin Karaca'nın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/727) 595 

9. — Görev ile yurt dışına giden Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a 
Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/726) 595 

10. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Dev
let Bakanı Sayfi Öztürk'ün vekillik etmesinm 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi, (3/725) 595 

11. — Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İn
celeme Komisyonu Başkanlığının, Komisyonla
rının görev bölümüne dair tezkeresi. (3/729) 595 

3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Selâhaddin 
Babüroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı binasının 
önündeki yeşil alanın kamulaştırılmasından vaz
geçilmesi nedeniyle kamunun uğrayacağı zarara 
dair gündem dışı demeci. 581:583 

4. — Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın, İç
tüzüğün 65 nci maddesine göre sataşılma nede
niyle demeci. 583:586 

5. — Bolu Üyesi Alâeddin Yılmaztürk'ün, 
Pazarcık olaylanna dair gündem dışı demeci. 586:589 
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Sayfa 
12. — Malî ve İktisadî tşler Komisyonu 

Başkanlığının, komisyonlarının görev bölümü
ne dair tezkeresi. (3/728) 596 

13. — Sayın üyelerden bazılarına izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/730) 596 

14. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim. 596:597 

Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Malatya'da kim
liği meçhul kişilerin açmış olduğu yaylım ateşi so
nunda bir polis memuru ile bir bekçinin öldürülmesi 
ve birçok vatandaşın yaralanması konusunda gündem 
dışı demecine Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca; 

Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, Et - Balık Kurumunun 
mamullerine yaptığı zamlara dair gündem dışı de
mecine Ticaret Bakanı Halil Başol cevap verdiler. 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangiî'e, Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün; 

Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'e, Devlet Ba
kanı Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun; 

İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'e Adalet Bakanı 
İsmail Müftüoğlu'nun vekillik etmelerinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 

Kayseri Üyesi Sami Turan'ın, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisine katıldığına; 

Tabiî Üye Vehbi Ersü'nün, Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar - İskân; 

Tabiî Üye Emanullah Çelebi'nin, Sağlık, Çalışma, 
Sosyal Güvenlik komisyonları üyeliklerinden çekildik
lerine dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Danıştayın kendi ça
lışma tarzını gösteren bir statü olup olmadığına 
dair yazılı soru önergesi, Devlet Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/499) 

Sayfa 
IV. — Sorular ve cevaplar 597 
A) Yazılı soru ve cevabı 597 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye

si Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'in içme ve kul
lanma suyuna dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın ya-
zılı cevabı. (7/414) 597:598 

1976 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Danışma Kurulu kararı 
kabul olundu. 

Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın, Devlet Planlama 
Teşkilâtınca kurulan «Kalkınma Fonu» na ayrılan 
400 milyon liranın dağıtım şekli hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi (10/32) Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu ve gerekli işlemin yapılacağı bildi
rildi. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyo
nu Başkanlığının Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Kanununda bazı değişiklikler yapılması hak
kındaki kanun teklifini görüşmek üzere kurulacak 
karma komisyona katılacak üyelere dair tezkeresi 
kabul olundu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için yapı
lacak seçim sırasında Genel Kurulda çoğunluğun bu
lunmadığı anlaşıldığından; 

29 . 1 . 1976 Perşembe günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 17,25'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Kâzım Kangal Bahriye Üçok 
Kâtip 

Urfa Üyesi 
Abdülgani Demirkol 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun, montaj yolu ile üretilen trak
törlere dair yazılı soru önergesi, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/500) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahm.et 
Yıldız'ın, Trabzon Öğretmen Lisesinde 1975 - 1976 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

SORULAR 
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öğrenim yılı başında yönetici kadrolarda yapılan de- j Sözlü soru 
ğişikliklere ve öğrencilere dair yazılı soru önergesi, 1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se-
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/501) çilen Üye Fethi Çelikbaş'm, bazı teşebbüslerin istih-

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal dam ettikleri yabancı uzmanlara dair sözlü soru öner-
Sanibrahimoğlu'nun, traktör ithaline dair yazılı soru j gesi, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcılığına gön-
önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/502) derilmiştir. (6/63) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kâzım Kangal 

KÂTİPLER : Abdülgani Dcnıirkol (Uıf a^Balıriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
« 

BAŞKAN — 29 ncu Birleşimi açıyorum, 

H. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyo
nu Başkanlığının bir yazısı var. İsimlerini okuyaca
ğım arkadaşlarım Komisyonda buulnduklannı bildir-

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel Gündem 
dışı konuşmak için 3 arkadaşımız müracaat etmişler
dir. Bu 3 arkadaşa 10'ar dakikayı geçmemek üzere 
gündem dışı söz vereceğim. Ancak, bu hususu Yük
sek Genel Kurulun ıttılaına, bilgilerine arz etmek is
tiyorum. 

Sayın üyeler; 
Malümuâliniz, Pazartesi günü saat 9,30'da 1976 

Malî Yılı Bütçesinin görüşülmesine Genel Kurulumuz
da başlanacaktır. 

Program basılıp, sayın üyelere dağıtılacaktır. He
nüz program basılmamıştır. 

Programın altında ek bir kâğıt üzerinde bir husus 
dikkatlerinize arz edilmiştir. Bu, söz alma sırasını gös
termektedir; daha doğrusu, söz almak için nasıl mü-
racat yapılacak, bunu göstermektedir. Programın altın
daki not kısmında şöyle bir yazı vardır: «Söz sırasının 

1 mektedir. Bu arkadaşlarımızla beraber çoğunluğumuz 
mevcuttur. 

I Komisyonda bulunan arkadaşlarımız; İbrahim Şev
ki Atasağun, Muhsin Batur, Cihat Alpan, Suphi Gür-

j soytrak, Barlas Küntay, Hikmet Aslanoğlu, Mehmet 
Bilgin, Hasan İldan, Orhan Kor, Abdullah Köseoğ-

I lu, Talip Özdolay, Hamdi Özer. 

kaydı, programda tespit edilen günden bir gün önce
den başlamak üzere birleşimin açılışından kapanışına 
kadar Divana çıkan Başkanın solunda oturan Divan 
Üyesi tarafından yapılacaktır» Birinci madde budur. 

Müzakerelere Pazartesi günü başlanacağına göre, 
bir gün evvel Pazara Taslamaktadır; Pazar ve Cumar
tesi günleri tatil olduğu için, müracaatların yarınki 
Cuma günü yapılmasını bilgilerinize sunuyorum. 

İkinci madde şöyledir: «İlk gün için şahısları adı
na söz sırası almak isteyen üyeler 30 Ocak 1976 Cuma 
günü Divan Üyesi Sayın Sabahattin Savcı'ya müra
caat edeceklerdir.» 

Pazartesi günü bütçenin tümü üzerinde konuşmak 
isteyen sayın üyelerin müracaatlarını yarınki Cuma 
günü akşamına kadar Divan Üyesi Sayın Sabahattin 
Savcı'ya yapmaları gerekmektedir. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 575 — 
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Bu hususları bilgilerinize arz ediyorum. 
/ . — İstanbul Üyesi Fikret Gündcğan'ın, 25.1.1976 

günü Bütçe Karma Komisyonunda müzakerelerin bi
timinden sonra vukua gelen olaya dair gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaşları
mızdan Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Sena
tosu Grup Başkan vekili Sayın Fikret Gündoğan; «Büt
çe Karma Komisyonunda vukua gelen olay ile ilgili 
olmak üzere gündem dışı konuşma yapmak istiyorum» 
demektedir. 

Saym Selâhaddin Babüroğlu; «23 . 1 . 1976 günü 
Cumhurbaşkanlığı önündeki yeşil alanın kamulaştırıl
masından vazgeçilmesi nedeniyle kanunun uğrayaca
ğı zararı dile getirmek için gündem dışı konuşmama 
müsaadelerinizi arz ederim.» demektedir. 

Sayın Alâeddin Yılmaztürk; «Pazarcık olayları 
hakkında gündem dışı söz talep ediyorum. Gereğini 
arz ederim» demektedirler. 

Onar dakikayı geçmemek kaydiyle bu sayın üye
lere söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın Baş

kan, Yüce Senatonun çok değerli üyeleri; 

işlemlerin yapılmaması ve failin cezaya çarptırılma
mış bulunması, derin bir hukuk boşluğu yaratmış, 
«Hukuk Devleti» kuramı Parlamento içinde, Parla
mentonun bir kesiminin Başkanı eliyle ağır bir şekil
de zedelenmiştir. Bu durum, sadece saldırıya uğrayan 
Üyenin onurunu kırmakla kalmamış, toplum hukuku
nu ve toplum vicdanını da ağır şekilde rencide etmiş 
bulunmaktadır. 

İnsanlar, yüzyıllar süren mücadeleler sonucu kişi 
haklarına yapılan saldırıları, toplumun tümüne ya
pılmış gibi kabul tmişler ve bu suretle insanlık tari
hinin en yüce hukuk abidesini yaratmışlardır. Ül
kemiz, bu büyük insanlık nimetinden yararlandığı 
sürece; buna bağlı olarak anarşi ve hukuk güvensiz
liği musibetlerinden uzak kalmış, ne var ki, bugün 
olduğu gibi, cephe karargâhı şeklinde işleyen hükü
metler döneminde süreç tersine dönmüş, ülke anarşi 
ve hukuktan yoksun kalmanın ağır ıstırabına mah
kûm edilmiştir. 

Değerli senatörler; 
Şayet Yüce Parlamentonun manevî yüceliğini mu

hafaza etmek istiyorsak ve bu ihtiyacı duyuyorsak, 
hepimiz hukukun üstünlüğünü sağlamakta, kişi ve 
toplum vicdanını tatmin etmekte derin ihmal ve terahî 
gösterdiği aşikâr olan Başkanlığımızı kınayalım ve 
derhal göreve davet edelim ve en mühimi, Türk Par
lâmentosunu, tüm ülke insanlarının âdil ve güveni
lir hükümeti olma yüceliğine erişememiş, cephe ka
rargâhı gibi hareket ederek kanlı bir saltanatı sürdür
mekten öteye bir marifet göstermeyen Cephe Hükü-
mtine benzemkten kurtaralım. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gündoğan. 
Sayın Babüroğlu, buyurunuz efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, Grupuma sataşılmıştır, gerekli cevabı verebilmek 
için söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, usulü çok iyi bilirsiniz; 
gündem dışı konuşmadır, gündem dışı konuşmalar 
hakkında.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gündem 
dışı konuşmada da olabilir. Eğer gündem dışı konuş
mada bir sataşma varsa, ona cevap verilebilir efen
dim. Bundan daha iyi, daha açık sataşma olmaz, 

(C. H. P. sıralarından «Ne sataşması?» sesleri). 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Olmamış şeyi 

olmuş gibi göster, sonra da «Ne sataşması?» de.. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Lütfen müsaade 

ediniz, iki şahsın hakemliğine müracaat etmek isti-

25 . 1 . 1976 günü Bütçe Karma Komisyonun
da müzakerelerin bittiği bir sırada Cumhuriyet Se
natosu Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım'ın, Erzincan 
Senatörü Saym Niyazi Ünsal'ın, sol gözü üstünde 
yüzde sabit iz bırakacak şekilde madenî kül tablasıy-
le taammüden yaralamış bulunduğuna her halde mut-
talisiniz. 

Bu müessif ve menfur olay, Grupumuzca 26.1.1976 
tarhli ve 1/66 sayılı yazımızla Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına duyurulmuş ve içtüzük gereğince suç 
faili hakkında gerekli müeyyidelerin uygulanması is
teminde bulunulmuştur. 

Olayın kanıtları ortadadır. Özellikle, saldırıya 
uğrayan Erzincan Senatörü Niyazi Ünsal'ın yüzünde 
husule gelen ve çehrede sabit iz bırakacak şekilde 
sonuçlanan saldırının, bu nitelikte bir tecavüz olayı 
olduğu, Cumhuriyet Senatosu Doktorluğu faporuyîe 
de sabittir. Tüm uyarı ve istemlerimize rağmen ve 
doktor raporu olmasını karşın, bu makam; yani Yüce 
Senatonun Başkanlığı makamı, bugüne kadar olayın 
kahramanı hakkında herhangi bir işlem yapmadığı 
gibi, do!:tor raporunu Başkanlığa getirme imkânını 
dahi bulamamıştır. 

Olayın, hukuk kuralları gereğince ve yetkili mer
ci olan Başkanlığımızca süratle eîe alınıp, gerekli 
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yorum efendim. Kim önce vurmuş kimin yüzünde iz 
var, ona baksınlar. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım, karşılıklı konuşmayı
nız efendim. 

Sayın Ege, sataşma olduğunu iddia ediyorlar. Sa
taşmanın Grupunuza mı olduğunu söylemek istiyor
sunuz Sayın Ege? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hâdise çı
karacak değilim, sataşmaya cevap vereceğim sadece. 

BAŞKAN — Efendim, bir şey mi söylüyorsunuz?. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet efen

dim, Grupuma sataşma oldu, onu söylüyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika mü

saade buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Adını dahi 

söylemedim Sayın Başkan. 
RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — A. P. Grupu ke

limesini bir harfini ağzına almadı, nerede sataşma 
var?. Tüzüğün bir hükmünü bu kadar istismar olmaz. 

Saldırıyı, Grup olarak yaptık diyorsanız, benimsi
yorsanız, o başka.. Grupa sataşma olmadı, çok rica 
ediyorum. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Hu
zuru bozuyorsunuz, huzursuzluk yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum karşılıklı konuş
mayalım. Her iki tarafa da söylüyorum lütfen konuş
mayın efendim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Fikret Bey 
kendisi âciz mi konuşmasını tavzih etmekten de, di
ğer arkadaşımız onun yerine konuşuyor?. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim lütfen. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, müsaade ediniz, bir tavzih yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, çok rica ediyo
rum. Sayın Gündoğan, lütfen efendim. 

Sayın Ege, Tüzüğümüzün 65 nci maddesi sataşma 
ile ilgilidir. Maddeyi okuyorum: 

«Şahsına sataşılan yahut ileri sürdüğü görüşün 
aksine kendisine bir fikir isnadedilen üye, her zaman 
söz isteme hakkını haizdir. Bu halde, o üye, ne müna
sebetle söz söylemeye kendini mecbur saydığını be
yan eder. 

Söz verip vermemek Başkanın takdirine bağlıdır.» 
Bu birinci fıkrada, sadece kendisine sataşılan üye

ye ait Tüzüğün bu hususu tanzim eden maddesini 
okuyorum efendim. 

«Kendisine sataşılan üye, söz isteyebilir» denili
yor. Burada gruplardan bahis yoktur. Bu itibarla. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tatbikat 
var Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın Ege, tatbikat nasıl uygulanı
yorsa, lütfen aydınlatın efendim. 

İSKENDEPv CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, bir komisyonda iki üye arasında cereyan eden 
bir mesele, Hükümete ve Adalet Partisi Grupuna 
getirilip yüklenmiştir. Bunları ifade etmek ve bunun 
neresi doğru, neresi eksik, bunu ortaya koymak mec
buriyetindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, o ayrı bir konu, gündem 
dışı konuşma ayrı bir konu. Gündem dışı konuşma
yı tanzim eden maddeyi okudum. 

2. — Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım'm, İçtüzüğün 
65 nci maddesine göre sataşma nedeniyle demeci. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
aynı maddeye göre bana sataşma var. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Taammüden gel
din sataştın. 

BAŞKAN — Sayı'n Güven, lütfen konuşmayalım 
efendim. Karşılıklı konuşmayalım rica ediyorum efen
dim. 

Sayın Ayrım, hangi konuda kendinize sataşma 
olduğunu iddia ediyorsunuz?. Lütfen bulunduğunuz 
yerden ifade edin efendim. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Hâdiselerin bir
birine bağlanması lâzım. Hadisenin mağduru benim. 
İlk defa vuran o arkadaştır. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — (Nuretin Akyurt'a 
hitaben) Taammüden geldi vurdu, ben gördüm, sataştı. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Kimin ilk 
defa kime sataştığını gördük. 

BAŞKAN — Sayın Akyurt, lütfen rica ediyorum 
efendim. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Burada dur
duğu yerden sataşıyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Akyurt, aynı şekilde Sayın Gü-
ven'i de ikaz ettim, sustular. Sizden de rica ediyorum, 
konuşmayın karşıiıklı. 

Sayın Ayrım, hangi konuda nasıl bir sataşma ol
duğunu lütfen yerinizden belirtiniz efendim. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Bu konuşma 
üzerinde söz istiyorum Sayın Başkan. «Menfur» ke
limesi üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Dinleyin Sayın Ayrım. «Bu halde 
o üye, ne münasebetle söz söylemeye kendini mecbur 
saydığını beyan eder» diyor, İçtüzük. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
benim hakkımda konuşma yapıldı; sağa sola çekmek
te bir mana var mı? Kimin üzerinde konuşma yapıldı, 
istirham ederim?. 
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BAŞKAN — Sayın Ayran, çok rica ediyorum, 
kendinizi hangi konuda söz söylemeye mecbur tutu
yorsunuz, bunu belirtin söz vereceğim. 

YUSUF ZÎYA AYRIM (Kars) — îşte bu konu 
üzerinde. Beni mütecaviz gösteriyor, bu konu üze
rinde. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım, hangi hususta sataş
ma olduğunu açıklamadığınız için takdirimi kullanarak 
size söz vermiyorum. Israr ederseniz Genel Kurulun 
oyuna sunarım. (A. P. sıralarından gürültüler). 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan ,mağdur burada.. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, siz sözcüsü 
değilsiniz, lütfen oturun. Ben arkadaşıma hitap edi
yorum, siz oturun efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Gözüne 
bakın efendim. Olur mu böyle şey?. Size fevkalâde 
olan hürmet besliyorduk, itimadımızı kayıp mı ede
ceğiz yani?. 

BAŞKAN — Bu şekilde Başkanlığa hitap edemez
siniz beyefendi. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Size 
fevkalâde bağlı idik, itibarınızı nasıl kaybedersiniz 
Sayın Başkan?. 

BAŞKAN — İkaz ediyorum efendim, Çok rica 
ederim sözlerinizi geri alın. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ne mü
nasebet Saym Başkan?. 

BAŞKAN — Bu şekilde konuşamazsınız sayın üye. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Konu

şurum, takdir hakkını kötüye kullanıyorsunuz; buna 
hakkınız yok Sayi'n Başkan. 

BAŞKAN — Saym Ayrım, açık konuştum efen
dim; «Hangi hususta kendinizi söz söylemeye mec
bur hissediyorsunuz buna göre söz vereceğim» dedim. 
açıklamadınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Saym Baş
kan. burada yalan söylendi iftira edildi. Bunu söyle
yeceğiz, anlatacağız. 

U / » . Ş K A N — Sayın Ege, bu şekilde haîledemeyiz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Böyle Baş

kanlık yaparsanız edemeyiz tabiî. 
BAŞKAN — Söz hakkı vermiyorum; gene ı'srar 

ediyor musunuz?. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sizin adaleti

nize gölge düşmemesi için vazgeçiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Saym Ayrım, ısrar ediyorsanız oy
layacağım. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Israr ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Oyluyorum efendim: Sayın Ayrım, 
kendisine sataşıldığını iddia etmektedir; Sayın Ayrı
mın, bu konuda konuşmasını isteyenler... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Adam ta
bancasını çekiyor yahu; bütün gazeteler yazıyor. 

BAŞKAN — Sayın Ege, görüyorsunuz ki, usu
lü tatbik ediyoruz. Çok rica ederim efendim, lütfen 
sükûneti temin edin. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Taham
mülün de bir derecesi vardır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım'ın bu konuda konuş
masını isteyenler... İstemeyenler... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Neyi isteme
yenler?... 

BAŞKAN — «Konuşmasını istemeyenler» dedim 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tüzükte böyle 
bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir efendim, buyurun 
Saym Ayrım. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem üyeler; 

Müessif bir hâdise sebebiyle huzurunuza çıktığım 
için müteessirim, beni bağışlayın. 

12 yıldan beridir aynı çatı altında hizmet ettiği
miz arkadaşlarımızın sayısı burada çoktur. Hâdi
selerde daima yatıştırıcı olmuşum ve bütün hâdise
lerde, lât atmalarda kendi izzeti nefsimi düşünerek, 
hiçbir surette bir üyeye sataştığım tespit edilmemiş
tir ve zabıtlarda da tespit edilmemiştir. Hâdise nasıl 
olmuştur; arkadaşıma bazı sorular tevcih edeceğim. 

Bana, mağdur durumda iken, maznun sıfatı ta
kan Grup Başkanının menfur konuşmasını benim
semek mümkün değildir. 

Şimdi şu hususu arkadaşıma tevcih ediyorum: Ge
çen 1975 yılında Meclisimiz tatile girdiği sıralarda, 
arkadaşımız yine buradan A. P. sıralarına doğru bir 
hakarette bulunmuş veyahut burada bazı münakaşa
lardan sonra, ben dış kapıya çıktığım zaman... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Saym Başkan, 
sataşma ile ne alâkası var bunun?.. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Öztürk, rica ediyo
rum efendim, ço'k rica ediyorum. 

Buyurun Saym hatip, devam edin. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Dışarıya 

çıktığımız zaman, karanlık da çökmüştü, bir de bak
tım ki, arkada, birinci kapının önünde bir kalabalık 
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var. Bu arkadaşımıza bizim Gruptan 4 - 5 kişi hü
cum ediyorlar, bir münakaşa var; bu arkadaş elini 
tabancasına attı, tabancasını çekti, ben hemen bu
nun safına geçtim, (Hafızasını tazelesin, inkâr etme
si mümkün değildir) ve arkadaşlarıma döndüm «Eğer 
bu arkadaşa bir şey yaparsanız ben karşınızdayım.» 
dedim ve böylece hâdiseyi bertaraf ederek kendisini 
arabaya bindirdim. 

iBana, «Tabanca çekti.» dediler. «Tabanca değil, 
elfeneridir.» dedim. Şoför olan polislerden birisini 
çağırıp, arabasına bindirerek evine gönderdim. O 
zamandan beri aramızda hiçbir hâdise olmamıştır. 

Arkadaşlar; bu seneki Bütçe Komisyonu, başka 
senelerin Bütçe komisyonlarına benzemiyor, kaba 
kuvvet hâkim kılınmaik isteniyor. Biz, hiçbir zaman 
kaba kuvvetin savunucusu olmadık ve olmayacağız. 
Tabiatımızda da bu yok. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sonra burada bazı şeyler vardır; bakıyorum bir

birlerine küfür ediyorlar, ertesi gün de kol kola ge
ziyorlar... Ben, o tıynette olan insanlardan değilim. 
Çünkü karşılığı olacağını bildiğim için, kimseye 
ağır bir kelime sarf etmem. 

Şimdi hâdise nasıl zuhur etti?.. Benim oturma 
yerimi Cumhuriyet HalJk Partisi saflarının olduğu yer
de tertip etmişler; bir senatör arkadaş daha var. Hâ
diseden sonra sordum dedim iki, «Niçin benim yerimi 
buraya tertip etmişsiniz?..» Dediler ki, «Efendim, siz 
hâdise filân çıkmasını önlersiniz, o bakımdan orasını 
tertip ettik.» Hakikaten zaman zaman hâdiseler olu
yor; yanımda Kontenjan Senatörü arkadaşlar da var; 
kulağımızın dibinde küfürler bire bin gidiyor. Niha
yet hürriyet sınırlarını aştığı halde, yine tahammül 
ediyoruz; diyoruz ki, bir hâdise çıkmasın. O gün, 
bütçe görüşüldüğü zaman, hâdiseleri olduğu gibi 
ifade etmek lâzım, tahrif ederek değil; çünkü tah
rif ederek öküzün altında buzağı çeker gibi bir şeye 
gitmenin manası yok. 

O gün, İçişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken 
Sayın Türkeş'in basın toplantısında Ecevit hakkında 
sarf etmiş olduğu «Zibidi» kelimesi söylenince; Tür
kiye'de bulunan her lider hakkında bu gibi kelime
lerin sarf edilmesinin bizi ve toplumumuzu daima 
küçülteceğüni, gelecek nesiller için de iyi örnek ol
mayacağını nazarı itibara alarak, tasvip etmediğim 
halde bizim Gruptan arkadaşın birisi «Doğru» dedi. 
«Doğru» demesi üzerine, tertipli olarak daima ön 
sıralarda oturan C. H. P. Grupu (Biliyor o gün büt
çeye gelenlerin kimler olduğunu.) hücum ettiler ve 

yine en galiz küfürleri sarf ettiler. Orada bitaraf 
arkadaşlar vardı, onlar da dinliyorlardı; ben de 
dinledim. Nihayet Başkan celseyi tatil etti, dışarı 
çıktılar. Biz yerimizde oturuyorduk, biraz sonra Te
kirdağ Milletvekilli Yılmaz Alpaslan arkadaşımız get-
di, Sedat Akay'a, «Gelin bu durumu tavzih edin, 
Başkan, bu işi halledelim, yeniden Komisyon açıl
ısın diyor.» dedi. Bunu söylediği zaman ayağa kal
karak «Bunun cenazesi buradan çıkar.» diye bağırdı
lar. Biz yine yerimizde oturuyorduk; bir müddet son
ra Sedat Akay arkadaşımızı alarak dışarı çıkarmak 
istediler. Tabiî yol bizim yanımızdaki aralıktan ge
çiyor. O aralıktan geçerken, tespit edebildiğim ka-
dariyle Oral Mavioğlu isminde bir arkadaş, bir de 
meşhur Gerede olaylarındaki tabancalı Adıyaman 
Milletvekili arkadaşımız ve üç tanesi daha hücum 
etti. O arada îlyas Seçkin, Ekrem Kangal, Muş Mil
letvekili Tekin ileri Dikmen vardı, bizden de Hay
dar Özalp vardı. Tabiî bizim oradan geçerken o ar
kadaşa hücum edince,, ben birden ayağa kalktım, 
«Ne oluyor, ne yapıyorsunuz?» dedim. Tabiî o an
da etrafım sarılı vaziyette ve Niyazi Unsal arkada
şımız, belki de Sedat Akay arkadaşımıza vurmaya 
gelmişti; çünkü onun yeri Başkanın yanındadır, ara
mızda en az 10 metre vardır, birden gelip, sol gö
zümün üzerine bir yumruk indirdi. 

Şimdi, bunun şahidi burada; bitaraf arkadaşlar
dan doktor olanlar da vardır; yani hâdisenin olup 
olmadığını görebilirler. 

Arkadaşlar, bu böyle cereyan etti. Ben dışarı 
çıkıp eve gittim. Gözüm gittikçe morarmaya başla
dı; düşündüm, bu arkadaş bana niçin vursun. Çün
kü bir sebep yok, benim bununla bir münakaşam 
yok. Ha, demek ki bunlar kaba kuvveti hâkim kıl
mak gibi bir şey düşünüyorlar... Tabiî celse devam 
etti ve bitti. Dışarı çıkarken kendisine yanaşarak de
dim ki, «Niçin bana küfrettin, geldin vurdun?..» Ya
nında Hasan Güven arkadaş da vardı. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Evet ben yanın
daydım. 

YUSUF ZÎYA AYRIM (Devamla) — Şimdi iti
raz etmeyin, ben biliyorum sizin tabiatınızı. Tabiî 
bu küfredip, elini tabancaya atınca; hâdise bu şekil
de oldu. Ondan sonra arkadaş tabanca çekti. Şimdi 
benim kül tablasını vurduğumu söylüyorlar... Ben 
kül tablasını birisine vursam, hayatta kalmaz bey
efendiler. Yani bu kadar yalan, nedir; şu tabanca 
hâdisesini bertaraf etmektir. Yalnız orada bulunan 
Halk Partili arkadaşlardan Ekrem Kangal, îlyas Seç-
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kin, Tekin İleri Dikmen ve tamyabildiklerime; biz
den de Haydar Özalp arkadaşlarıma müteşekkirim. 
Çünki, o zaman o arkadaş geldi, gözümün üzerine 
vurdu ve ikinci defa da küfür etti. Artık gözünü du
man bürümüş, küfür ettikten sonra aramızda bir şey 
başladı, sonra tabanca çekti. Hâdise bu şekildedir. 
İkimizin de göz durumu meydanda. Yoksa efendim, 
kül tablasını vurdu, böyle etti falan... Arkadaşlar, 
her şeyden evvel hepimizin durumu nazarımızda bel
li; 12 seneden beri benim durumum bellidir. Bugün 
birbirimizle yakmen tanıştığımız zaman ancak birbi
rimizin durumunu biliriz. 

.Şimdi, hâdiseleri böyle tek taraflı olarak; «kül 
tablasını aldı da, hemen vurdu da, menfur olaydır..» 
şeklinde izah etmek doğru değildir. îlk defa ken
disi yaptı, işte arkadaşa diyorum; yani durup du
rurken vurmak için insanın deli olması lâzım beyefen
di. Zannediyorum ben o kadar deli değilim. Be
nim cezaî ehliyetimin olması lâzım; cezaî ehliyeti ol
mayanlar varsa, onları başka tarafta aramaları lâ
zım. Zabıtlarda da vardır; orada arasınlar. 

Çok üzüntülü bir hâdise dolayısıyla hakikaten 
huzurunuza çıktığım için; bu Yüce Parlamentonun, 
bilhassa kaba kuvvetin hâkim olmayacağı bu toplu
mun karşısına çıktığım için müteessirim, affınızı is
tirham ederim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Ayrım. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaade 

buyurur musunuz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, ne hususta efen
dim?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İki husus
ta Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bu hususta bir 
müzakere açılmıyor. Gündem dışı konuşulmuştur, 
arkadaşımız da tamamlamıştır. Rica ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaade 
buyurursanız bir konuyu dile getirmek gerekiyor. 
Kaldı ki, müsaade buyurursanız benim bir olay üze
rine yaptığım şikâyeti, bugüne kadar yerine getirme
yen Başkandan vaki şikâyeti kendisine sataşma diye 
kabul eden kişiye söz verdiniz. Bu çök yanlış bir 
tutum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, olay hakkında 
bilgi verdi arkadaşımız, sataşıldığını iddia etti; Ge
nel Kurulun oyu ile bu karara varılmıştır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, şu kadarını söyleyeyim ki, o zaman burası bir 

mahkemeye dönmüş olur. Arkadaşımızın benim ko
nuşmalarımdan müteessir olduğu anlaşılıyor. Ancak 
benim, kendisine söylediğim sözde her hangi bir he
def yoktur. Hadisenin... 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sayın 
Başkan, «Mütecaviz» diyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, sayın üye sö
zünü açıklıyor. Sayın Ayrım'in şahsım hedef alan 
bir konuşma yapmadığını tashih ediyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, yalnız bu hâdise, insanlık adına, tekrar ediyo
rum, menfur bir olaydır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, çok rica ediyo
rum. Tamam efendim, bitmiştir, bitmiştir efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, müdahaleniz gerekirdi. Kulaklarınız duydu, 
«Grup Baş/kanvekilinin konuşması menfur bir ko
nuşma dedi. Ben kendisine «Menfur» demedim, olay 
«Menfur» dedim. Failî kendisi ise ve eğer kabul edi
yorsa, gayet tabiî bu sıfata lâyıktır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Failin kim ol
duğu ortada. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, buyurun efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

olayı açıklamak üzere söz verdiğiniz, davet ettiğiniz 
arkadaş tamamen konuyu benim... 

BAŞKAN — Sayın Unsal... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Efendim, konuyu 

benim üzerime yıkarak beni itham etti, «Küfür etti» 
diyor. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir konuşma yapıldı, 
bu hususta kendisine sataşıldığını iddia eden Sayın 
Ayrım da mülayim bir lisanla kalktı olayı anlattılar. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Mülayim lisan ol
duğunu ben bilirim. 

BAŞKAN — Bunu Başkanlık takdir eder Sayın 
Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, be
ni tanıklığa davet etti, küfür etti diyor efendim. 

BAŞKAN — Başkanlık takdir eder. Dinledim efen
dim, küfür mahiyetinde bir şey olmadı. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Olay, gözünüzün 
önünde cereyan etti. Ayıp be; ne yapacağınızı bilmi
yorsunuz orada. Böyle Başkanlık olmaz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, meseleler 
kapanmışken, yeni mesele yaratmayalım. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Biz çok rica ede
riz; böyle Başkanlık olmaz; bari git orada yerini al. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Unsal. 
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ben çok rica ede
rim. 

BAŞKAN — Oturun efendkn, oturun lütfen. 
3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Selâhaddin Babüroğ-

lu'nun, Cumhurbaşkanlığı binasının önündeki yeşil ala
nın kamulaştırılmasından vazgeçilmesi nedeniyle ka
munun uğrayacağı zarara dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Babüroğlu. 
(SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Son derece dezavantajlı bir zamanda söz almış bu

lunuyorum. 
Cumhurbaşkanlığı önündeki yeşil alanın halka açık 

dinlenme yeri ve park yeri yapılması konusunda Ir
mak Hükümeti zamanında Yüksek Planlama Kurulu 
karar almış ve Bakanlar Kurulu kararıyle de bu ala
nın yeşil alan olarak 50 milyon liraya kamulaştırılma
sı kesinleşmiş iken, Sayın İmar - İskân Bakanı bu ka
rarı uygulamayarak, Doğudaki belediyelere bü para
yı dağıtma yolunu seçmiştir. 

Sayın Bakan hukukçudur, tahsisli paranın Doğu'da-
ki belediyelere dağıtılmıyacağmı bildikleri halde, bir 
politika yapma özentisi içerisinde böyle bir davranışa 
girerken, eğer kamu maliyetini 500 milyon liraya ya
kın bir zarara sokacak olmasalar idi ve bazı basında 
Devlet Başkanımızın bu konuda baskı yaptığını, bu
nun yanında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin bu
rada arsası olduğu yolunda yazılar çıkmasa idi; yani 
bazı değer hükümlerinin yıpratılması modasına bura
da da uyulmasa idi, huzurunuza gelmeyecektim. Ko
nu, zannedildiği kadar basit bir konu değildir; 10 da
kikaya sığdırmaya çalışacağım. 

Konu; 1969 yılında başlamış. 1970 yılında o gün
kü Belediyenin muvafakati ile Japon Sefareti kendi 
kuzeyindeki araziye binalar yaptırmak suretiyle bunun 
müsaadesini alarak, kançılarya binası yaptırmak üze
re yeşil alanı satın almıştır. Bu yeşil alan satın alın
dıktan sonra, İmar - İskân Bakanlığı yeşil alanda in
şaat yapılmasına müsaade etmediğinden, konu, bir 
anda Dışişleri Bakanlıkları arasına, Hükümetler ara
sına ve dolayısıyle Devlet Başkanları arasına sıçra
mıştır. Sayın Devlet Başkanlarının devreye girişleri 
bundan dolayıdır; dedikodusunun yapıldığından dola
yı değildir. Ama dedikodunun içyüzünü şimdi arz ede
ceğim; nasıl olduğunu sayın üyeler anlayacaklar. 

Japon Büyükelçisi hemen her resepsiyonda Cum
hurbaşkanlarını; her iki Muhterem Cumhurbaşkanını 
sıkıştırdıklarından, artık son noktaya geldiği zaman, 
görev bana tevcih edildi. Başlangıçta, alanın Sayın 

Bayramoğlu'na ait olduğunu ben de zannederek aya
ğımı biraz yavaş sürümüştüm; fakat araziyi gidip yerin
de gördükten ve dosyayı inceledikten sonra, durumun 
böyle olmadığını anladım. Sözlerimin sonunda bu 
alandaki arsa sahiplerinin isimlerini okuyacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ankara kentinin ilk nâzım planı Jansen tarafın

dan yapılmıştır ve Ankara kentinin 300 bin kişinin 
yerleşmesine göre planlandığı halde; sonradan kendi 
mühendislerimizin yaptığı planlarda dahi 2 milyona 
yakın bir nüfusun Ankara'nın merkezine yerleştiril
memesi söz konusu iken, nasıl bir politika uygulan
mış ise, nasıl bir arsa spekülâsyonu ve mal kaçırma 
politikası uygulanmış ise, bugünkü Ankara kentinin 
kargaşası ortaya çıkmıştır. Atatürk Bulvarı arterine 
bütün Ankara'nın nüfusu yığılma gibi bir durumla kar
şılaşmışadır. Sokaklarda, park yerlerinde, bir araba
nın üzerine öteki arabanın park yapılması gibi bir du
rumla karşı karşıya gelinmiştir. 1963 yılında bulunan 
arkadaşlarımız bilirler; Sayın Topaloğlu'nun ve Sayın 
Baykam'ın. (Bu Topaloğlu, Ahmet Topaloğlu'dur, ya
ni mimar olan Topaloğlu'dur). Çankaya'nın önündeki 
yaptığı iki büyük binanın karkas halinde iken yıkılma
sını istemiştir, Danıştay buna mani olmuştur; Çanka
ya'ya yeşil alan olarak müsaade edilmişti. Bundan son
ra bu yeşil alan sahipleri İmar - İskân Bakanlığını iki 
defa Danıştay'a vermişlerdir. Danıştay iki defa da ye
şil alanın bozulması konusunun tersine; yani yeşil alan 
olarak muhafaza edilmesi konusunda karar vermiştir. 

Gün gelmiş, yasaya göre 5 yıl bittiği için, yeşil 
alanda kısmî inşaat verilmesi zorunluluğu hâsıl olmuş
tur. Yeşil alanda kısmî inşaata müsaade edildiği tak
dirde, yolun iki yanında 6 ilâ 9 metrelik binalar yapı
lacak; ama arka, derin bir vadi olduğu için, arka ta
rafta 10-12 katlı binalar yapılması gibi, Çankaya'da 
bir gecekondu görünümü hâsıl olacaktı. Bunun için bu 
yeşil alanın şehir planına uygun bir biçimde değer
lendirilmesi söz konusu oldu. Yeşil alanın iki çehresi 
vardı. Biri, Japon Sefareti ile ilgili kısmı, yani hükü
metler arası; diğeri de, vatandaşla Belediye Başkan
lığı arasındaki kısmı idi. Japon Sefareti ile olan kıs
mı, acele olarak başka bir arsa ile değiştirmek sure
tiyle çözdük. Geriye kalan kısım Kültür Parkla bera
ber değerlendiriliyordu. İsmet Paşa Enstitüsünün kar
şısı ile Gar arasındaki alan, Bayındırlık Bakanlığı ta
rafından müsabaka projeleri bitirilmiş, türlü tesisler 
yapılması için tahsis edilmiş bir alandı; burada da bir 
vatandaşın % l 'e yakın bir arazisi vardı, her ikisini 
beraber Irmak Hükümeti ele aldılar ve o günkü Büt-
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çe Karma Komisyonunda 25 milyon lira birine, i 6 
milyon lira birine tahsis kabul edildi. Fakat daha son
ra; Sayın Talû'nun ismi geçtiği için burada söyleyece
ğim müsaadeleriyle, çünkü ikinci kez bu sefer de Sa
yın Talû'nun ismi geçti, Bütçe Karma Komisyonun
daki arkadaşlarımız Saym Talû'nun Başbakanlı
ğı zamanında bu konunun kendilerine de geti
rildiğini ve Sayın Talû'nun zabıtlardaki ifadele
rine göre, bu işin içerisinde iş olduğunu, kendi
sinin de kabul etmediğini ifade ederek ve bir de 
benim bu yeşil alanı yaptırmak suretiyle bir siyasî par
tinin genel merkezinin önüne (Ki yanlış; orada değil
dir siyasî parti) yeşil alan yapacağım, görüşüyle tekfi
ri müzakere kararı usule aykırı, Tüzüğe aykırı olarak 
26 kişi ile değil, İS kişi ile alınmış ve bu para Bütçe 
Komisyonundan tekrar geri alınmış; çıkarılmamış. 
Ama bizim Hükümetimiz konunun içerisine eğildi ve 
az evvel arz ettiğim biçimde, Yüksek Planlamadan ge
çirmek suretiyle «Yatırımları Teşvik Fonu»ndan bu 
konuya eğildi. 

Şimdi, bu konunun asıl içinde iş vardır, o işin iç
yüzünü arz etmek isterim. 

Bu alanda mal sahipleri tersine, yeşil alanının ka
mulaştırılmasını isteyenler değil, istemeyenlerdir. Çün
kü, Emlâk Vergisi beyannamelerinde (Burada vergi 
dairesinden alınan yazıların fotokopisi) 300 lira, 1 000 
lira, 1 500 lira gibi takdire göre vergi verenler var, 
hiç vergi vermeyenler var. Kamulaştırmaya gittiğimiz 
takdirde 60 bin metre karelik arazinin 48 milyon li
raya alınması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Eğer, 
kamulaştırmaya gitmediğimiz takdirde, bu yerlerin as
garî metrekaresini 10 bin liradan hesaplarsanız, 400 
milyon liraya kamulaştırılması gerekir; süre bittiği tak
dirde, yeni bir vergi değerlendirilmesine gidildiği tak
dirde. Bir başka deyimle, burada bina yapılmasına 
müsaade ettiğimiz takdirde, kamunun 1 000 liraya ala
cağı arazinin, 10 binle 25 bin liraya metrekaresinin sa
tılması söz konusudur. Emlâk Vergilerinin beş yıllık 
süresi dolduğuna göre, bugünlerde yeni Emlâk Vergi 
beyanlarında bulunanlar, kuşkusuz bu değer artışını 
hesaba katarak beyannamede bulunacaklardır; ya da 
İmar Bakanlığı buraya İmar yapılmasına, inşaat yapıl
masına müsaade ettirdiği takdirde, gene bu şekilde de
ğerlendirilecektir. 

Görülüyor ki, burada süreyi aşırmakla ne; (Benim 
belki bir Doğu Anadolu çocuğu olmamı düşünerek) 
çatlata çatlata Doğu belediyelerine bu 50 milyonu da
ğıtacağım dediler; dağıtamazlar. Böylesine güzel olma
yan bir politika güdüimüşse, güzel olmayan politika ile 
hem Ankara çirkinleştirilecek, hem Çankaya çirkin-

leştirilecek, hem de bir gün (istimlak etmeye mecbur
lardır; çünkü yeni Danıştay kararı geliyor ve bu tu
tumla da Danıştay'ın müspet, karar vermesini sağla
mıştır Sayın Bakan; suçluyorum.) Böyle bir politika, 
yargıcı bu sefer mal sahiplerinin lehine karar verme 
gibi bir durumla karşı karşıya getirecektir. Bu suretle 
yeşil alam 500 milyon lira gibi bir para ile alma zo
runda kalınacak; ya da konut yapılacaktır. Oraya ko
nut yapmak demek de Ankara kentini katliama tabi 
tutmak demektir. 

Şimdi çelişki şurada : Kültür Parka ait olan para
yı, Kültür Parkta arazisi olanlar vergi beyannameleri
ni doğru doldurdukları için, kendilerine uygun dol
durdukları için, onlarınki satın alınmıştı. Çünkü orada 
mal sahibi satmak istiyor, burada mal sahibi satmak 
istemiyor. Şimdi oyunun nasıl olduğunu değerli arka
daşlarımın takdirlerine sunarım, bir. 

Başka bir planda da karşımıza şu çıkıyor : «Canım 
gecekondu bölgeleri duruyorken, bu zengin kesimine 
niçin 50 milyon lirayı harcıyorsunuz?» diye polemik 
yapan arkadaşlarımız vardı. Biz buraya halka açık ve 
dinlenme parkı yapmaktayız. Halka açık ve herkesin 
dinlenebileceği parkı yapmaktayız. Bir örnek vermek 
isterim; Doğu Anadolu'dan gelen vatandaş, Ankara'da 
evvelâ Anıtkabre, Gençlik Parkına (Gençlik Parkı 
1945'te yapıldığı zamanki söylentileri bilirsiniz, bu
nun gibi söylenilmişti). Gazi Çiftliğine gider ve bir de 
buraya gelir, işte projesi buradadır, görmek isteyen 
arkadaşlarımıza takdim edeceğim, nasıl bir şey düşü
nüldüğü anlaşılacaktır. Başka bir deyimle Ankara'nın 
Çankaya yöresindeki hava bacasını, hava kanalizas
yonu konutlarla doldurup, altyapı yatırımlarını bele
diyenin kaldıramayacağı bir duruma getirmek, bir şe
hircilik politikası değildir. Hangi uzman ekip varsa, 
onlarla bu konuda açık oturumda tartışmaya hazırım. 
Hiç bir uzman, Belediye Başkanı dahil olmak üzere 
bunun karşısına çıkmamıştır. Bir sayın gazetede yazıl
dığı gibi, baskı yapılmamıştır. Doğrudur, Belediye 
Başkanı dahil olmak üzere bütün ilgilileri acele top
lantılara çağırdım; fakat ben bunu Belediye Başkanı
na bu işi halledeceğiz dediğim zaman. «Para bulamaz
sınız.» demişlerdi. Tik 7 milyon lirayı kendi olanakla
rımla belediyelerden kesmek suretiyle çıkarmış, sağ
lamıştım. Japon Sefareti problemini çözmüştüm. Nasıl 
çözüleceğini anlattığım zaman, (Sayın Dalokay yaşı
yor, ben yaşıyorum) telefonun ucunda bağırarak «Sa
yın Bakan, eğer bu parkı gerçekleştirirseniz, parkın 
adı Baoüroğlu olacaktır», demiştir. Benim verdiğim 
cevabı söylemek istemiyorum; biz işimizi yapalım de-
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mişizdir. Daha başka söylediklerim var; ama söyle
mek istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, lütfen bağlayınız 
efendim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Özetle şunu söylemek isterim : Böylesine küçük 
politikalarla düzgün bir politika, düzgün bir yatırım 
yapmak isteyen kişilerin kirletilmesi mümkün olmadı
ğı gibi, kendi görevlerimizi saptırmış oluruz ve bu 
eleştiriye de maruz kalır karşımızdakiler Bizim de 
söyleyeceğimiz şeyler vardır. Mümkün mertebe kapalı 
olarak arz ettim. Ankara kenti ve Türk Maliyesi aley
hine îmar ve İskân Bakanının almış olduğu bu kara
rı, Yüce Senato kanalıyle Sayın Başbakana duyuru
yorum. Bu konuyu Sayın Başbakan meslekleri icabı 
çok iyi anlayacaklardır. Sayın Başbakan eğer bu ko
nuyu duyarlarsa, bu konu üzerine eğileceklerdir. Za
ten Sayın Demirel'in malumatı dahilinde bu park baş
lamıştır. îzin verirseniz isimleri açmak isterim. 

Burada, Sayın Bayramoğlu'nun elimdeki resmî ev
raklara göre kesin olarak ilgisi yoktur. Sayın Cum
hurbaşkanının, sadece Japon Sefaretinin rahatsızlığı
nı, Japon Hükümetinin rahatsızlığını iletmekten baş
ka bir baskısı yoktur. Şunu arz edeyim; eğer Sayın 
Bayramoğlu'nun arsası değil de babamın arsası olsay
dı, bütün taarruzlara rağmen yine de istimlâk eder
dim. Ankara meselesi, Türkiye meselesidir. Bu, fakir 
ve zengin meselesi de değildir. 

Ankara Belediyesine Irmak Hükümeti 50 milyon 
lira gecekondu bölgeleri istimlâki için para vermiştir; 
hâlâ kullanamıyorlar. 40 milyon lira da Arsa Ofisi 
kanalıyle akkonduyu 1,5 sene evvel kurmaları için ve
rilmiştir. Demetevleri için para verilmiştir, kullansın
lar diye. Her iki taraf da düşünülmüştür. Üstelik bu
raya halk da gelecektir. Merak edenler lütfen proje
ye baksınlar. İsimleri okuyorum : 

ihsan Çadırcıoğlu, Japon Sefareti, Behire Aktar, 
Abdurrahman Mümtaz Taylan, Nazife Topanlı, Refi-
ha inan, Nazıma Nadi (Saffet kızı), İsivçre Devleti, 
Bedia Gülsüm Aksoy (Mahmut kızı), Emel Esin (Fe
rit kızı), Maliye, Sami Salih Alptekin, Pakistan Hükü
meti, Ahmet Güroğlu, Fethiye Güroğlu, Makbule 
Güroğlu, Tevfik Güroğlu, Mehmet Karamancı, Ah
met Karamancı, Şaban Diri (Mustafa oğlu) ve Mus
tafa Gazi, Mevhibe Kutan, Ümran Fatma Onuk, 
Ömer Faruk Kutan, Mediha Çadırcı, Fatma Fitnat 
Kutan, Kemalettin Kutan, Hayrettin, Ankara Beledi-
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i yesi, Maliye, Zahide Erdal, Mefharet Adam, Azime 
Bademli, Nimet Kâhyaoğlu, Sabiha Kâhyaoğlu. 

Bunu Sayın Basına duyurmak için bilhassa arz et
tim. Çünkü çok speküie ediyorlar bu isimleri. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kültür parkı yanlış anlaşılmasın. Kültür parkının 

istimlâkini da biz istedik ve kültür parkı denilen yer
de eğer müsabaka projeleriyle bitmiş olan konular 
gerçekleştirilir, yapılırsa Ankara'nın çehresi değişecek, 
Ankara trafiği Atatürk Bulvarı arterinden başka bir 

j artere atlayacak, yeni bir arterle Türkiye'nin Başken
ti Ankara'nın ulaşım problemi önemli bir ölçüde çö
zülecek ve Ankara'ya gerçekten yepyeni bir Ankara; 
ama modern şehircilik kurallarına uygun bir Ankara 
yapma olanağı ortaya çıkacaktır. Lütfen konunun bu 
açıdan anlaşılmasını ve başka bir çıkar söz konusu ol
mamasını diliyorum. Bu konu alev alev yandırıldığı 
zamanda ben mal beyanında bulundum, bu malı nasıl 
sağladığımı da söylemek üzere mal beyanında bulun
dum; ama bana taan edenlerin hiç birisi mallarından 

I söz konusu edemediler. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Babüroğlu. 

4. — Erzincan Üyesi Niyazi Unsalın, İçtüzüğün 
65 nci maddesine göre sataşdma nedeniyle demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Unsal, kendisine 
sataşıldığını iddia etmiş ve söz istemişti. Başkanlığı
mız, kendisine sataşma olmadığını bildirerek söz hak
kı vermemişti. Şimdi Başkanlığımıza bir önerge vere
rek söz isteminde direndiğini bildirmektedir. Tüzüğü 
uygulayarak bu işi Genel Kurulun işari oylarıyle hal
ledeceğiz. 

Sayın Niyazi Ünsal'a söz verilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 21 oya karşı, 38 oyla kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Sayın Unsal. 
Sayın Unsal, sözünüze başlamadan evvel bir 

hususu belirtmek istiyorum. Sayın Ayrım, konuş
malarında olayı aydınlatmışlardır. Yanlış bir anla
şılma varsa, bu hususu aydınlığa kavuşturmuştur. 
Sayın Genel Kurulun ıttılaına; olayın yanlış anlaşılan 
veyahutta anlatılmamış olan taraflarını münasip bir 
lisanla arz ederseniz memnun oluruz. Bu konuya 
dikkat etmenizi rica ediyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Teşekkür ede
rim. 

Değerli arkadaşlarım; az önce Sayın Ziya Ay-
rım'a oy vererek burada konuşma olanağı sağlayan 

] arkadaşlara çok teşekkür ederim. Çünkü bana, bir 
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üyenin kendisini savunmak için, yalan demeyeceğim, 
hiç olmazsa yanlış söyleyecek kadar küçüldüğünü de 
göstermiş oldular... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gördünüz mü 
Sayın Başkan?.. Böyle olacağı belliydi. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Başladı, 
sahibinin sesi başladı. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, çok rica ediyorum, 
tepki yaratacak sürtüşmeye meydan vermeyiniz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Rica ederim 
Sayın Başkan. Ben bir üyeye, yalan söyledin deme
yi yakıştıramıyorum, hiç olmazsa yanlış söyledi di
yorum. Yanlış söylemedi de, bunların hepsini doğru 
söyledi diye mi çıktım buraya?.. 

BAŞKAN — Devam edin lütfen. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — O halde sözümü 

kesip durmayın. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — «Küçüldüğünü» diyor 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Devam edin Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Maalesef Ziya 

Ayrım, bana yaptığı saldırı kadar burada benim 
söylemediğim ve yapmadığım birtakım şeyleri de 
«yaptı» diyecek kadar küçülmüştür. Ben kendisine 
yakıştıramadım ve yakıştıramadığım için küçülmüş
tür diyorum. 

Sayın Ayrım, geçen sene olan bir olaya beni ta
nık gösterdiler. Dediler ki, «Böyle bir olay Par
lamento dışında olmuştu. Kendisine karşı bizim 
Grupumuzdan bir grup üye yönelmişti. Ben kendi
sini şöyle bir durum içinde gördüm ve kendisinin 
tarafına geçtim; buna herhangi bir şey yaparsanız 
ben kendisinden yanayım dedim». Ben mertliğine 
inanıyorum. «Doğru söyler» dediler, doğrudur. Ziya 
Ayrım'ın anlattığı bu olay, cidden 1 5 - 2 0 tane arka
daşın bir hücumu karşısında Ziya Ayrım bu sözleri 
söylemiştir benden yana olmuştur; ama aynı Ziya 
Ayrım, hâlâ nedenini anlayamadığım biçimde bana 
bu üzücü saldırıda da bulunmuştur; bunu da aynı 
şekilde burada söyleseydi, ben söz almayacaktım. 

Ziya Aynm'a kızgın değilim, arkadaşlar; Ziya 
Ayrım'a çok da görmedim bu olayı, görevini yaptı, 
efendim, o; görevini yaptı. Bir çok gazetede yazılar 
çıktı, diyorlar ki; «İri cüsseli olr.n Ziya Ayrım, Ni
yazi Ünsal'ı güzel bir dövmüştür.» doğrudur. Onlar, 
iri cüsseleriyle övünebilirler; biz iri cüssemizle değil. 
düşüncemizle övünen insanlarız. Düşüncesi büyük 
olan, düşüncesinin cüssesi iri olan insanlarız. 

MUMIN KIRLI (İzmir) — Cüssesiyle övünen 
yok, gazeteler yazmış. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Öyle olmasını 
dilerim kardeşim, öyle olmasını dilerim. Ben, Ziya 
Aynm'a bu saldırıyı bir görev olarak sayıyorum. 
Kendisini suçiamadığnrn söyledim. Elbette o da bi
liyor, bunun bir nedeni var. Bu tertibi, bu saldı
rıyı bana yapan, o değil, bu saldırıyı yaptıranın kim 
olduğunu kendisi, çok iyi biliyor. Kızmıyorum, ken
disine yakışacak bir davranışı yaptı, çok rahat bir 
konuya alet oldu. 

Ben, Grupumdan, öncelikle bu konu ile ilgili her
hangi bir işlemi takip etmemesini rica ettim. Hatta 
bir yerde doktora bile gitmedim, gerek de görmü
yorum. Bu konuyu biz, Sayın Ziya Ayrım'la bir
likte aramızda hallederiz. Onun için hiç bir dava 
konusu, kınama konusu, çok görme konusu benim 
için yoktur. Sadece bunlar bu açılardan değil, her 
gün birkaç gencin öldüğü, ölülerin tutulup bacak
larından süründüğü günlerde bir senatörün kaşı ya
rılmış, başı yarılmış... Bu gayet hafif, rahat öidü-
rülebilir de. Her gün yüzlerce ölü duyuyoruz, görü
yoruz, öldürülüyor, bacaklarından da tutulup sürü
nüyor. Bunların altından, değil senatörün bir kaşı
nın yarılması; Türk Ulusu dünyaya karşı güç kalka
caktır, zor kalkacaktır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bununla konu arasında ne gibi bir bağ var? 

HALİL GORAL (Aydın) — Ne biçim Grup 
Başkanısın? 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın Goraî, konuş
mayalım; lütfen müdahale etmeyelim efendim, hatip 
konuşuyor, dinliyorsunuz, efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bana mı söylü
yorsunuz? Sayın Başkana vazifelerini hatırlatıyorum. 
Zatiâlinize ne oluyor? 

HALİL GORAL (Aydın) — Ayıp, yeter be... 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım çok rica 

ederim. Sayın Gorai. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Başka kelime 

bilmiyorsunuz zaten. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, çok rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Hatip. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Arkadaşlar kız

masınlar, bu kürsülerde konuşanlara laf atanların 
sonunun ne hale geldiğini, biz çok kısa geçmişte gör
dük. Diliyorum ki, o gördüklerimiz yine burada 
tekrarlanmasın. Biz gerçekleri söyledik, gerçekleri 
söylüyoruz. Çok yakın geçmişimize bir göz atarsanız, 
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bu kürsüdeki konuşanları konuşturmak istemeyen
lerin.. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, konunun dışına çık
mayın efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — . . . halini gör
dük. Yargı organlarının karşısında dut yemiş bül
büle dönmüşlerdi. Yakındır, bu lâfları bize atanlar, 
gene aynı şeye döneceklerdir. 

Saygılar sunarım. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ne anlatı
yorsun be kardeş? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu mu 
konuşacağın, bu mu?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Buydu, işine gel
medi mi, buydu benim konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Ege, heyecanlanmayın, benim 
de dikkatimden kaçmadı. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bunu 
bahane edip, alçaklıktır bu kürsüye gelip böyle ko
nuşmak. 

BAŞKAN — Sayın Ege... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bundan 
sonra böyle cevap alacaklar, bunu bilin. Bu müsa
mahayı gösterdiğiniz müddetçe, bizden de bu cevabı 
alacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Ege, heyecanlanmanıza lü
zum yok, sizden evvel ben hatibi ikaz ettim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Benim 
arkadaşım da konuştu. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş
kan, neyi açıkladı hadise ile ilgili?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu mikro
fonu onlara istismar ettirmeyeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Ege, Başkanlık sataşma olma
dığından dolayı söz vermemişti. Tüzüğün hükmüne 
uygun olarak Genel Kurulun oylarıyle Sayın Ünsal'a 
söz verdim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Adam 
tabanca çekecek, adam kovalayacak koridorda, on
dan sonra çıkacak buraya gelip, adam itham etmeye 
kalkacak. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Ege, onu 
da göreceksin, onu yapmadım; ama ben halledeceğim, 
dedim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, çok rica ediyorum; bit
miştir efendim, bitmiştir. Karşılıklı konuşmayın 
efendim, çok rica ederim. 

Buyurun Sayın Yılmaztürk. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Biz hallederiz, 

sen merak etme, böyle söyledim. Onu da görürüz. 
BAŞKAN — Sayın Unsal, çok rica ediyorum, 

karşılıklı konuşmayın efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ayıp ar

tık canım. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Çok uzatma. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne ola

cak, beni de mi tehdit edeceksin? 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kes, uzatma. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne olur 

uzatırsan? 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Çok uzatma. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, Saym 
- Unsal. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Tabancanı al 
da gel, tabancanı. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gel tah
rik et ondan sonra, uzatma... 

BAŞKAN — Bir dakika Saym Yılmaztürk. 
Sayın Ege, konuşurken... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş-

Jon.... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika ben 

konuşuyorum, müsaade buyurun, hep siz konuştunuz, 
Başkanlığın müsamahasından bahsettiniz. 

Buraya çıkan, konuşan hatipler konunun dışına 
çıktıkları takdirde, Başkan konuya dönmesini, ko
nunun dışına taşmamasını ikaz eder. Ben o vazife
mi yaptım; her iki tarafın da konuşmasına, konuşma 
konunun içinde kaldığı takdirde müsamaha göster
dik, dinledik. Konunun dışına taştığı takdirde, ikaz 
ettim. Başka türlü Başkanlığın bir müsamahası ol
mamıştır. Bunu bilmenizi istirham ederim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Çok istir
ham ediyorum Sayın Başkan kendisi bir hadiseyi an
latırken; bilmem geçmişte hadise olmuşmuş, dut ye
miş bülbüle dönmüşmüş, falan... Bunlar lâf mı?... 

BAŞKAN — Sayın Ege, siz tecrübeli bir politi
kacısınız. Başkanlık, bir üyenin konuşma üslubunu 
tayin edemez, her üyenin kendisine has bir konuş
ma üslubu vardır, çok istirham ederim. 

Buyurun Sayın hatip. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz de bu üs

lupları tatbik ederiz. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Onu kendiniz 

tasvip ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Unsal, bitmiştir efendim, 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sizin üslubu
nuzu tekrar edeceğiz. 

5. —• Bolu Üyesi Alâeddin Yılmaztürk'ün, Pazar
cık olaylarına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Yılmaztürk. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler; 
Hangi mesele olursa olsun, Yüce Senatoya hâdi

seleri doğru olarak vazetmenin büyük faydasına ina
nan bir arkadaşınız olarak, Pazarcık olaylarını... 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkan, hangi konuda gündem dışı konuşma yapıyor
lar?... 

BAŞKAN — Bir dakika sayın hatip. 

Sayın Barutçuoğlu, hangi konuda konuşma yap
tığını daha evvelce arz etmiştim efendim, siz yoktu
nuz galiba, okumuştum. Gündem dışı bir konuşma 
istemişlerdi, Genel Kurulun ıttılaına sundum efen
dim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Muh
terem senatörler, geçen celse istemiştim; fakat im
kân olmadığı için, geç de olsa doğru olduğuna inan
dığım meseleleri Yüce Senatoya arz etmekte fayda 
ümit ediyorum. 

Hepinizin malumu olduğu gibi, 18, 19, 20 Ocak 
tarihlerinde meydana gelen Pazarcık olaylarını ev
velâ Sayın Cumhuriyet Halk Partisi mensubu Par
lamenterler, mahalline gidip değerlendirdiler. Biîâba-
ra da biz, Adalet Partisi olarak Kahraman Maraş; Se
natörü Sayın Adnan Karaküçük, Kahraman Maraş 
Milletvekili Sayın Halit Evliya beraberliğinde ben ve 
İstanbul Milletvekili Sayın İhsan Toksan ile dört ki
şilik bir heyet halinde ve hâdiseden birkaç gün geç
tikten sonra, gittik Meseleye, objektif ölçüler içeri
sinde nazar etiğiniz zaman, hadisenin gelişi şöyle: 
Bundan bir yıl evvel, 30 Ocak 1975 tarihinde «Bağım
sızlık ve Toprak Reformu " Yürüyüşü» adı altında 
bir yürüyüş oldu. Bir kısmı Hazinenin, bir kısmı 
şahsın olmak üzere toprak işgalleri var. Sonra, bu 
hadise nihayet can kaybına sebebiyet vermeden jan
darma ile bastırılıyor, bertaraf ediliyor. 

için birkaç şüpheli kimse celbediliyor; ondan sonra 
da delil kifayetsizliğinden takipsizlik kararı ile mesele 
faili meçhul olarak geçiyor. 

Ondan bir hafta sonra, 18 Ocak 1976 Pazar gü
nü saat 20,00 sıralarında, bu sefer Ülkü - Bir Der
neğinin merkez binasına dinamit atılıyor. Camlar kı
rılıyor, duvarlar çatlıyor ve henüz yatmamış olan 
şehir halkını heyecana garkedecek kadar da büyük 
bir ses etrafta hâsıl oluyor. Bu ses ve sarsıntıdan 
dolayı, o civarda bulunan bir iki genç hâdisenin pat
lamasından sonra süratle uzaklaşan iki kişiyi takip 
ediyorlar. O iki kişinin o gençlere silâh çekmesi üze
rine duraklıyorlar ve polise durumu haber vermek 
için onları gözden kaybediyorlar. Kar yeni yağmış 
olması nedeniyle iz takip ederek ve bunların uzaklaşa
n a dan sığındıkları bir evde tesadüfen ev sahibi er
keğin evde bulunmaması, kahvede olması ve evde 
iki tane hanımın bulunması, hanımların tanımadıkla
rı iki kişinin eve ani saldırması üzerine bir namus 
me?elesi, «Bir tecavüze mı uğruyoruz?» heyecanı ile 
hanımların inzimam eden feryatları ve çığlıklarla di
namit sesinin de gelmesi, bu gençlerin de polise ha
ber vermesi üzerine ev, polis ve bir kısım halk ile 
çevriliyor. Evde iki kişi yakalanıyor. Bu yakalanan 
iki kişi, üzerinde Çekoslavak yapısı tabanca, iki do
lu şarjör, 16 mermi ve dinamit lokumu veyahut onun 
echizesi beraberinde olmak üzere yakalanıyorlar ve 
adliyeye teslim ediliyorlar. 

Şimdi bu yakalananlardan bir tanesi öğretmen, 
T ö B - D E R Başkanı Mustafa Yıldız. 

Muhterem senatörler; 
Benim hayretimi mucip olan asıl mesele burada. 

îk:nci öğretmen, yine TÖB - DER üyesi İlhan Ocak. 
Bu da 12 Mart Muhtırası öncesi ve sonrası hâdise
ler dolayısıyle Diyarbakır Örfî İdare Mahkemesince 
tevkif edilerek... 

BAŞKAN — Bir dakika. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

çok istirham ediyorum; mahkemeye intikal etmiş bir 
hâdisede söz söyleniyor. Anayasayı çiğniyor arkadaş. 
Tevkifler olmadı, gazetelerden okuyoruz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Muh
terem senatörler... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Hatip... 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan 

mahkemeye intikal etamiş bir olayın tahlili yapılmasın 
lütfen. Anayasayı gözönünde bulundurun. Çok istir
ham ediyorum. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Muh
terem senatörler; 

Yine, bu hâdiselerden bir ay önce, «Topraksızlar 
Yürüyüşü» adı altında bir yürüyüş tertip ediliyor 
Pazarcık'ta ve bu yürüyüş de hâdisesiz geçiştiriliyor. 

Yine hâdiselerden bir hafta evvel, 7 Ocak 1976 
tarihinde saat bir sıralarında lise öğretmeni olan 
Başmuavin, Ülkü - Bir Derneği İkinci Başkanı İs
mail Özcan'ın evine dinamit atılıyor. Camlar kırılı
yor, duvarlar çatlıyor ve fakat gece yansı olduğu 
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ilhan Ocak ismindeki öğretmen Diyarbakır Örfi 
tdare Mahkemesince sekiz yıla mahkûm olmuş, bilâ-
hara Af Kanunundan istifade ederek affedilmiş, tah
liye edilmiş ve 1974 yılı içerisinde Millî Eğitim Bakanı 
Sayın Mustafa Üstündağ tarafından Pazarcık İlçesi 
Armutlu Köyüne öğretmen olarak tayin edilmiş. Ha
dise bu. Olmuş, geçmiş vakıa. Onu anlatıyorum. 

Yani biz, gerek Milletin mümessilleri olarak ge
rek vatandaşlar olarak bugüne kadar çok hadise mü
şahede ettik. Bir öğretmenin komünistlik propaganda
sı yapmasını veyahut inancı istikâmetinde ders ver
diği okulda, vazife gördüğü köyde, kentte elbette ki 
konuşmalarını çok gördük, müşahade ettik. Ama ben 
şahsen, bulunduğu köyde veya kasabada bir Millî 
Eğitim görevlisi olarak vazife gören bir öğretmenin... 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen. Efendim, konu 
gündem dışı; konunuz olaylar hakkında bilgi vermek. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Fakat, bu Gündeş dışı konunun dı
şına taşıyorsunuz. Lütfen adalete intikâl etmiş, tah
kikatı devam eden hususlarda bilgi vermeyiniz. Ko
nuşmanızı bu hususları dikkate alarak yapınız. Rica 
ediyorum. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Devamla) — Böy
le iki öğretmenin bomba hadisesinde, dinamit hadi
sesinde bizzat bulunması beni fevkalâde müteessir et
miştir. Mesele bu. 

SIRRI AT AL AY (Kar-) — Saym Başkan, bura
dan suçlu tayin ediyor. Adalete intikâl etmiş bir ko
nuda nasıl olur? 

EKREM KABAY (Burdur) — Saym Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Devamla) — Evet, 
adalete intikâl etmiş daha birçokları da var. Soruş
turma devam ediyor. Ben hadisenin mahiyetini anlatı
yorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Adalete intikâl etmiş, 
adalete... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, rica ediyorum 
efendim. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Devamla) — Muh
terem senatörler; 

Yine bu hadiselerin tahlilinden sonra Saym Cum
huriyet Halk Partisi heyeti geliyor, basın toplantısı 
yapıyor ve diyor ki; «Pazarcık oîaylan, asıl hadiseye 
maruz kalan, gerek evine, gerek dernek binasına di
namit atılan Ülkü - Bir Derneği mensupları veya ko
mandolar, dolayısıyle de bunlann başı Hükümette 
olması nedeniyle Hükümetin bu işi tertip ve tanzim 
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BAŞKAN — Saym Yılmaztürk. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan tutu

munuz hakkında söz istiyorum. 
ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Devamla) — «Bü

tün gericileri olduğu gibi, revizyonistleri de yerle bir 
edecektir.» 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Hükü
met olarak takibat yapılsın efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Müsaade bu
yurun konuşsun. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — işte 
mecmua burada, takibat yapın. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Devamla) — Yi
ne bu yazıda alıyor; getiriyor, getiriyor, Pazarcık 
ovasındaki toprak ağalarını, onlar hakkındaki birtakım 
meseleleri sayıyor, sayıyor ve bu saydıkları içerisinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Pazarcık îlçe Başkanı Me-
miş Özdal'da toprak ağası olarak zikrediliyor. Maraş 
Adalet Partisi İl Başkanı Mehmet Şerifoğlu da aynı 

ettiği» şeklinde, Basında bir beyan çıkmamış olsaydı, 
tabiî bu konuyu, Pazarcık olaylarının hakikî veçhe
sini, doğru cephesini sizlere arz ve izaha ihtiyaç duy
mayacaktım. 

Meselâ bir «Aydınlık Dergisi» var. Bu «Aydınlık 
Dergisi» ayda bir çıkar, Aralık ayı sonunda çıkmış, 
basılmış, piyasaya verilmiş bir dergi. Bu dergide bakı
nız başlık... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Yılmaztürk... 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Pa

zarcık olayîarıyle alâkası var. 

BAŞKAN — Pazarcık olayîarıyle derginin ne ilgi
si var Sayın Yılmaztürk? 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Devamla) — Ya
zı var : «Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar bir
leşin. Mustafa Suphi millî bağımsızlık yolunu göste
riyor.» Aydınlık dergisi bu. Bakınız bu dergi içerisinde 
Pazarcık olaylarına ilişkin 15, 20 gün, bir ay evvel 
basılmış olan bir yazı var. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim. 
ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Devamla) — Bakı

nız yazıda ne diyor : 
«Pazarcık ovasında yarı feodal yapı.» Bakınız bir 

Aydınlık Dergisi, Türkiye çapında bir dergi, Pazarcık 
o1 ayların a takaddüm eden 20 - 25 gün, bir ay evvelin
den yazdan inceleme yazısından bir cümle okuyayım 
size; tahrikin nereden geldiği, nasıl tertip edildiğini is
pat Ziinmmda. Bakınız : 

«Çünkü ayağa kalkan halk...» 
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şekilde zikrediliyor ve biz hadiselere doğru teşhis koy
mak için bütün bu olup bitenlerden sonra validen, 
jandarma kumandanından, ilgililerden, kaymakamdan, 
kaza ilgililerinden bilgi alıp meseleye doğru teşhis koy
mak için Pazarcık Belediye Başkanının odasında top
landık. Orada Pazarcıklı Adalet Partili İlçe Başkanı, 
Cumhuriyetçi Güven Partili, Millî Hareket Partili, 
her partili ilçe başkanları ve tarafsız vatandaşlarla me
selenin tahlilini yaptığımız zaman, gördüğümüz ve 
dikkatle izlenmesi gereken enteresan bir noktayı işa
ret edeceğim Yüce Senatoya. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, baştan da ko
nuşmanızı on dakika olarak sınırlandırmanızı istirham 
ettim. On dakikayı geçiyor, lütfen toparlayınız. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Savın 
Başkan, benden evvel gündem dışı konuşan sayın üye
ye verdiğimiz müddeti bana da verirseniz, mesele kal
maz. 

BAŞKAN — Aynen Sayın Yılmaztürk, 10 dakika
yı geçmiştir toplamanızı rica ediyorum. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Şim
di hadiselerin tahlilini yaptığımız zaman, 1974'lerde 
başlayan Marksist, Leninist, komünist, anarşist ha
reketlerin tertipçilerini yine aynen sahnede görüyoruz. 
Birçok tarafsız vatandaşlar; «Halk Partisi Gençlik 
Kollan» ismi altında Pazarcık ovası köylerini do
laşarak. halkı kıyama, toprak sahiplerine karsı kaya
ma, isyana, silâhlı eyleme, harekete geçmelerini ağır 
şekilde köy köy dolaşarak tertip ettiklerini...», ve bu 
tertiplerin son sahneleri de bu dinamit hadiseleriyle ve 
bununla da kalmayıp; Alevî, Sünnî mücadelesine işi ! 
götürmek için Alevî köylerine ve Sünnî köylerine de 
haberler verilmek, arabalarla insanlar taşınmak sure
tiyle; «Eğer Gölbaşı Komando Birliği ve Maraş Jan
darma Kuvvetleri ve büâhara Antep'ten gelen birlik
ler yetişmeseydi, sayısı iki taraflı 7 bine varan, bir ta
rafta 3 000 - 3 500 civarındaki iki vatandaş topluluğu
nun silâhlı çatışması neticesinde çok müessif insan 
kaybına müncer olacaktı.» diyorlar. Bereket versin ki, 
çok yerinde yetişilen bir müdahaleyle mesele önlen
miştir. 

Halk Partisi İlçe Başkanı Memiş Özdal'm bize ifa
desi aynen şu; «Evet» diyor, «Bizim Gençlik Kolları 
ve bunlarla birleşen Kültür Demeği mensupları köy 
köy bu faaliyeti yaptılar, bana da karşı çıktılar. Bu
nun üzerine ben Cumhuriyet Halk Partisi Pazarcık 
Gençlik Kollarını lağvettim. Lağvettiğim halde yine i 
bu arkadaşlar durmadılar, Doğu Kültür Derneği, Kül

tür Derneği ve başka dernekler ismi altında ve TÖB -
DER ilgilileriyle beraber olarak maalesef maateessüf 
bu tahrikleri yaptılar ve bu hadise başımıza geldi, 
ben de fevkalâde müteessirim ve üzgünüm...» 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, 15 dakika olmuş
tur, müsamahayı suistimal etmeyin çok rica ederim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Top
luyorum Sayın Başkanım. 

Şimdi mesele şu muhterem senatörler; Pazarcık 
hadiselerinin mürettibi, tahrikçisi, tertipçisi ve faili 
katiyen ne ülkücü, ne komando, ne Hükümetle ilişiği 
olan ne dernek, ne şu, ne bu... Bu katiyen değil. Bu 
bir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hüküm veriyor Sayın 
Başkan, nasıl müsaade ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, konuşmanızı baş
tan da belirttim; tahkikat devam eden bir konuda söz 
söylememeniz gerekir. Tahkikat devam ediyor, lütfen 
toplayın efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Sa
yın Halk Partisi ilgililerinin Basına verdiği gibi de
ğildir hadise, tamamen aksinedir. 

Ben bir cümle ile sözlerimi bitirmek istiyorum, 
bitiriyorum Sayın Başkan, bir cümle. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi ve mensupları, 
çok istirham ediyorum, oradaki İlçe Başkanınızın yap
tığı gibi kendi Parti bünyenizde kendi içinizdeki... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, sözünüzü kesi
yorum efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — İçi
nizdeki taunu yetiştirip, yeşertip... 

FASKAN — Sözünüzü keseceğim efendim, tah
kikat konusu olan... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) —. Cüm
lemi tcplayayırn Sayın Başkan, tarafsızlığınızı muhafa
za edin lütfen, sen cümlemi söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk... 
DOĞAN BARUTCUOĞLU (Manisa) — Ders 

mi vereceksin. Sayın Başkan ders mi veriyor, burada 
ders rrv vereceksin be?... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Sa
yın Halk Partililer, siz aranızdaki anarşistlerin, komü
nistlerin, vatan hainlerinin, Cumhuriyet düşmanları
nın... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Anarşist 
sensin be... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — (Mik
rofon Başkan tarafından kapatıldığından, hatibin söz
leri anlaşılamamıştır.) 
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C. Senatosu B : 29 29 . 1 . 1976 O : 1 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Anayasayı çiğ
neyen sensin Sayın Yılmaztürk. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tahrik bu 
tahrik. (C. H. P. sıralarından gürültüler.j 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, sözünüzü kestim 
efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Ken
di bünyenizden, bu memleketten... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, sözünüzü kestim 
efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Genel Kurulda hitap edm efendim. 
Sayın Yılmaztürk, başta da ikaz ettim, adli
yece tahkikat konusu olan hususlara temas etmeyin. 
Çünkü Tüzüğümüzün 132 nci maddesini ihlâl ediyor
sunuz. ikaz ettim; fakat aynı konuda konuşmanıza 
devam ettiğiniz için sözünüzü kestim, lütfen toparlayın 
sözünüzü. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Nasıl 
toparlasın Sayın Başkan? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Katiyen adliyeye intikâl etmiş, bugün de Basında 
çıkan liste ve muhtevası ve halen muhakemesi yapıl
makta olanlar hakkında hiç bir beyanda bulunmuyo
rum. o ayrı konu. Benim demek istediğim şu; s'z Halk 
Partililer olarak Basına öyle takdim edeceğinize, doğ
ruyu ortaya koyalım da, işin ortasını bulalım ve di
yorum ki, siz içinizde, bünyenizde çöreklenmiş olan 
anarşistleri, komünistleri... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, Sayın Yılmaz
türk. 

FİKRET GÜNDOĞAN — (İstanbul) — Öyle bir 
şey yok. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — ...Sö
küp almadıkça ne memlekete, ne millete, ne size hu
zur verecektir. (A. P. sıralarından alkışlar, C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, sözünüzü kestim 
efendim. 

6. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'm, usul hakkında de
meci. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Tüzü
ğün 58 nci maddesine göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın üyeler; 
Başkanlık olarak konuşmak isteyen sayın üyelere 

konuşabilmeleri, güncel konulan münasip lisanla dile 

getirmeleri için müsamaha gösteriyoruz, söz veriyo
ruz. Söz süresini takdirinizi kullanarak tayin ettiğiniz 
halde, müsamahamız neticesinde bu süre de aşılıyor; 
fakat bu konuşmaları sırasında bazı sayın üyelerin 
Tüzüğü ihlâl ettiklerini görüyoruz. Çok istirham edi
yorum bu gibi hareketler hem sürtüşmelere sebep olu
yor, hem de Başkanlığı müşkül durumda bırakıyor. 
Bu hareketlerin devam etmemesini bütün üyelerden is
tirham ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önergem var Sayın 
Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Sırrı Atalay Tü
züğümüzün 58 nci maddesi gereğince usul hakkında 
söz istemişlerdir, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Neyin usu

lü Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Başkanlığın tutumu hakkında efen

dim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Tü

züğün 58 nci maddesi gereğince yönetiminiz ve iş 
bu son gündem dışı konuşmaya müsaadeniz hakkın
da söz istemiş bulunuyorum. Lütfettiniz, İçtüzüğün 
58 nci maddesi gereğince söz verdiniz. 

Sayın Başkan, Anayasanın 132 nci maddesi Ku
rucu Mecliste, yargı organına intikal etmiş bir ko
nunun, yargı organının bağımsızlık ilkesi içerisinde 
her türlü tesirden, her türlü imadan, her türlü gölge
den uzak olurak sonuçlandırılabilmesi için, bir so
nuca varabilmesi için; özellikle Yasama Organından 
yargı ile ilgili bir hükmün verilmesinden önce soruş
turmanın he/hangi bir safhasında soru sorulmayaca
ğı, görüşme yapılamayacağı kesin olarak hükme bağ
lanmış bulunmaktadır. 

Böyle olunca, yargı organı önünde henüz belli bir 
yargı safhası içerisinde bulunan konuyu Adalet Par
tili bir senatör arkadaşımız buraya getirdi ve burada 
arkadaşımız yargının yerine geçti, olayla ilgili olmak 
üzere kimlerin suçlu sayılagelmesi icabettiği yolunda 
kendi düşüncesine uygun buradan yargıyı tesir altın
da bıkarakacak nitelikte konuşma yaptı ve siz bu 
konuşmanın yapılmasına geniş bir özgürlük görüşü 
içerisinde müsaade ettiniz. Böylelikle arkadaşımızın 
Anayasanın 132 nci maddesini çiğnemesine müsaade 
ve müsamaha ettiniz. 

Siz, Cumhuriyet Senatosu kürsüsünde fikirlerin 
serbestçe ifade edilebilmesinden yana olarak, geniş 
bir anlayış açısı içerisinde müdahale etmediniz. Oysa 
konuşmacı arkadaşımız Anayasanın 132 nci maddesi-
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ni didik didik etti, çiğnedi, ona aykırı hareket etti; 
sizin özgürlükçü demokrasiden yana müsamahanızı 
kötüye kullandı. Buna müsaade etmeyecektiniz. 

Belli; yüreğiniz söz hürriyeti, söz özgürlüğü üze-. 
rinde titremektedir, bundan yana olarak sözü kesme 
cihetine gitmediniz, ama arkadaşımız sizin bu müsa
mahanızı hangi hudutlar içerisinde kullandı; onu gö
relim : 

Pazarcık olaylanyle ilgili olarak suçlu tayin etti 
arkadaşımız burada. İsim vermek suretiyle, TÖB -
DER e mensup falan falan arkadaşları, şu şu şekil
deki fiilleri dolayısıyle arkadaşımız suçladı. Suçluyu 
kendisi tayin ve tespit etti. Yargı organının yetkile
rini kullandı arkadaşımız; yargı organının yetkileri
ni gasbetti burada. Yargının hüküm verme hakkını 
da kullandı. Mahkûmların kimler olacağını arkadaşı
mız burada tayin ve tespit etti. 

Daha ileriye gitti arkadaşımız : Yargının kimleri 
suçlayacağını, kimlerin sanık olarak hakkında taki
bat yapacağını tayin etmesinin ötesinde, başka suç
lamalara da gitti. Cumhuriyet savcılarına veya Gü
veni ik Mahkemesi savcılarına burada arkadaşımız 
direktif vermeye değin işin haddinden aşarak, çizme
nin çok ötesini de aşarak, haddi olmayarak... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Redde
derim, öyle bir şey yok!.. 

SIRRI AT AL AY (Devamla) — Haddini de aşa
rak... 

BAŞKAN — Lütfen dinleyin efendim, müdahale 
etmeyin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Haddini de aşa
rak, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde hainler bu
lunduğunu ifade etmek suretiyle yargı organı önünde 
görüşülmekte olan bir soruşturma dolayısıyle dünya
nın en iğrenç, en alçak iftirasını da yaptı. En alçak 
iftira, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde vatan hain
lerinin bulunmasıdır. 

Pazarcık olayları dolayısıyle Adalet Partili sena
tör, yurt sahasında bütün insanlara ve yargıda ger
çekten tarafsız olarak hizmet görecek insanlara yeni 
suçlular göstermek istiyor. İşte, haddini aşıyor. Had
dini hem de çok aşarak bir suçlamada bulunuyor. 
Cumhuriyet Halk Partililere dönüyor, bize «İçiniz
deki vatan hainlerini çıkarın» diyor. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Yok öy
le bir şey. «Anarşist ve komünist» dedim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Arkadaşımız va
tan hainlerini kendisi içinde değil, kendi Hükümeti 
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içinde arasın. Vatan hainleri, Adalet Partisinin or
tak olduğu Hükümetin içerisinde, Cumhuriyet Halk 
Partisi içerisinde değil. Açık ve kesin olarak ifade 
ediyoruz; vatan hainleri kendi Hükümetlerinin içeri
sinde bulunmaktadır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, usulle ne alâkası var?.. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, usul hakkında söz is
tediniz ve ben de usul hakkında söz verdim. Çok ri
ca ediyorum, konuyu taşmayın efendim. Usul hak
kında sözlerinizi tamamlayın, rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hükümetin içeri
sinde vatan hainleri..; 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usulle bu 
yutturmacanın ne alâkası var?.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet var! Ne ya
pıyor o arkadaşımız : Vatan hainlerinin... 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sen 
önce kendi arkadaşını dinleseydin! 

BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu, çok rica ede
rim; müdahale etmeyin efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — «Anar
şistler ve komünistler» dedim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Şu usul 
mü, şu?.. 

BAŞKAN — Sayın Ege... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben de 

usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ege, rica ediyorum efen

dim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Ege. arka

daşınız bize dönüp... 

BAŞKAN — Sayın Atalay... 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sen ön

ce kendi arkadaşını dinleseydin! 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O ayrı 

Beyefendi! 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Her şeyden ev

vel konuşmasını öğrensin! 
BAŞKAN — Sayın Atalay, usul hakkında söz is

tediniz, lütfen efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Arkadaşı

mız hakkında bunu görüşebilirsin; ama usul hakkın
da böyle konuşamazsın! 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Arkadaşınız bize 
dönüp, Pazarcık olayları dolayısıyle, «Cumhuriyet 
Halk Partililer, içinizdeki vatan hainlerini ayıklayın» 
derken neredeydiniz, niçin müdahale etmediniz, niçin 
sus demediniz?.. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usulle alâ
ka ..ı yok. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim, 
lütfen. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Niçin «İlgisi yok
tur!» demediniz?.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — «Vatan 
haini» demedim, «Anarşist ve komünist» dedim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Niçin «Anayasa

nın 132 nci maddesine aykırıdır!» demediniz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen karşılıklı ko
nuşmayalım efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Niçin demedi
niz?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 58e sığ
maz! 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sizi sevdiği 

için o... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — ...Ve inerken... 
BA.ŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın Ege, müdahale 

etmeyin efendim, çok rica ediyorum. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — ...Ve inerken, fik

rine iştirak edip alkışladınız; alkışlarınızla tahrik et
tiniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Alkışlama
dım... 

RLCAİ KOCAMAN (Artvin) — Tutanaktan oku
yun nereden alkışlandığını. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — «(A. P. sıraların
dan alkışlar)» İnkâr mı ediyorsunuz?... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, çok rica ediyorum. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Alkışla

madım. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Siz alkışlamadı

nız; ama arkadaşlarınız alkışladı. 
Sevgili arkadaşlarım; 
Anayasanın belirlediği ilkelere ve hükümlere say

gılı olma ve bu hükümlere gerçekten gönülden bağ
lı kalmaz isek, meselelerimizi çözüme götüremeyiz. 

Sayın Başkan; 
Anayasanın hükümleri sarih. Yargı organı önün

de görüşülmekte olan bir konuda, suçluları tayin ve 
tespite varıncaya değin ve bu sınırları zorlamak üze
re bir konuşma yapılamaz. Biz geçmişte, Anayasa
nın yasama organlarına bazı yargı yetkileri vermesi
ne rağmen; (Anayasanın 90 ncı maddesi, Hükümet 
üyeleri veyahut başbakan hakkında Meclis soruştur-
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masını bir yargı görevi olarak veriyor.) bu yargı gö
revinin yapılmasını önlemek için ne çabalar yapıldı
ğını, bir başbakanı korumak için, «Yargı önünde 
dava görülüyor» diye, bir hukuk davasındaki tazmi
nat davası dolayısıyle Günaydın Gazetesiyle ilgili bir 
konudan dolayı Cumhuriyet Senatosuyle Millet Mec
lisinin, Anayasadan gelen yargı görevinin yerine ge
tirilmesiyle ilgili konuda soruşturma komisyonlarının 
görevlerini geçici olarak tadil edenleri biliyoruz. O 
tadil edenler şimdi ondan yana çıkıp, «Anayasanın 
132 nci maddesi görüşülemez. Binaenaleyh, soruştur
ma ile ilgili soruşturma komisyonları görevi yapa
maz.» diye şekvacı olanlar, çıkıyorlar bu kez burada 
aynı Anayasanın 132 nci maddesini ihlâl ediyorlar, 
gözlerini kırpmıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen sözlerinizi bağ
layın efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu ne büyük te
zat, bu ne büyük aykırılık?. Bir yanda 132 nci madde
ye hiç gereği yokken sahip çıkacak, şekvacı olacak
sınız, öbür yandan geleceksiniz, Anayasanın 132 nci 
maddesini burada en ağır şekilde itham edeceksiniz, 
suçluları tayin ve tespit edeceksiniz.. Arkadaşımız bu
rada en vahim bir suçu işlemiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Aynı şeyi yapı
yorsun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Anayasanın 132 
nci maddesine aykırı olarak Pazarcık olaylarıyle ilgili 
suçlu tâyin etmiştir, delillerin hangisine itibar edile
ceğini göstermiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yok öyle şey! 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Böylelikle, bir 
Anayasa ihlâli içerisine itilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, siz de konuşmasına müsaade ve 
müsamaha ettiniz. Böylesine bir davranışı yapmama
nız gerekliydi. Bundan sonra, Başkanlık Divanı göre
vini yürütürken veyahut Başkan olarak, gündem dışı 
bir konuşma dolayısıyle Anayasanın 132 nci madde
sinin böylesine ihlâl edilmesine lütfen müsaade ve mü
samaha etmeyin. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Sayın Atalay, gerçekten, biraz evvel konuşan Sa

yın Yılmaztürk tarafından Anayasanın ve İçtüzüğü
müzün ilgili maddesinin ihlâl edildiğinin farkına vara
rak (dikkat buyurmuşsunuzdur) birkaç defa hatibi 
ikaz ettim, hatta konuşmasına devam edince sözünü 
kestim. 
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Binaenaleyh, Başkanlık burada Tüzüğün ve Ana
yasanın ilgili maddelerinin ihlâl edilmesine göz yum
muş değildir. Hatip, bu nevi bir konuşma yapınca 
Başkanlık ikazını yapmış ve neticede sözünü kesmiş
tir. 

7. — Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, usul 
hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ege, önergenizde, Başkanlığın 
tutumu hakkında söz istediğinizi belirtmişsiniz. Ye
rinizden ifade edebilir misiniz efendim?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
Sayın Atalay'a buyurduğunuz müsamahayı rica edi
yorum. Ben de kürsüden ifade edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben usul hakkında 
konuşmuştum. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Atalay usul hakkında, 
Tüzüğün 58 nci maddesine istinaden.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Zaten tu
tumunuz usule inhisar eder, başka bir şey olamaz ki. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli üyeler; 
Şu aziz kürsüye çıktığım zaman, oturduğum yer

de hissettiklerimi ifade etmek cesaretini kendimde gö
remiyorum. Göremiyorum; çünkü, bu kürsüye, bu 
muallâ makama karşı büyük saygım var. Göremiyo
rum; çünkü, Cumhuriyet Senatosuna karşı büyük say
gım var. Göremiyorum; bu mukaddes çatının altına 
girdiğim günden itibaren dsvr.rr.îı olarak ister komis
yonda olsun, ister Umumî Heyetinde olsun, Cumhu
riyet Senatosunun daima sükûnet içerisinde, karşılık
lı sevgi ve saygı anlayışı içerisinde müzakerelerini de
vam ettirmesini içinde yaşatmış ve bunu karınca ka
rarınca 3'erine getirmeye çalışmış bir insanım. 

Sayın arkadaşlarım; 
Çok istirham ediyorum; Sayın Başkanlıktan. Bu

gün. bir tesadüftür belki; Sayın Cumhuriyet Senato
su Başkanından bir yazı aldım, «Grup Başkanlığına)» 
diye gönderilmiş. Bazı hadiselerin cereyan etmemesi, 
komisyonlarda ve Umumî Heyette arkadaşlarımızın 
birbirlerine karşı daha saygılı, sevgi içerisinde, birbi
rinin fikirlerine karşı müsamahakâr olmalarım dile
yen bu yazıyı cevaplandırırken, bir paragrafında şu
nu ifade ettik, muhterem arkadaşlar: 

BAŞKAN — Sayın Ege, bir dakika efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — «Sayın 

Başkanlığa...)» 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, çok rica ediyo

rum. Usul hakkında söz aldınız. Bu konuşmanızın, 
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çok istirham ediyorum, takdirlerinize arz ediyorum. 
usul ile ne ilgisi var? 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Evet, 
usulle... 

BAŞKAN — Ne ilgisi var efendim? Çok istirham 
ediyorum . 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Usul
le ilgisi olması için, «Halk Partisi içinde bilmem ne 
var, Adalet Partisi içinde ne var, siz susunuz, biz bu-
yuz.|» dediğim zaman usul olur, Sayın Başkan. Benim 
sözümün nereye geleceğini sabredip dinleyemezseniz 
usulsüzlük olur. 

Müsaade edin, Sayın Başkan. Ben, makamınıza ve 
şahsınıza hassaten saygısı olan bir adamım. Ben bu
rada bir hadise çıkarmaya değil, çıkarılan hadiseleri 
önlemeye, bunun için ne tedbir almamız gerektiğini 
ifadeye çalışıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Şimdi, 

Sayın Başkanın bize göndermiş olduğu yazıya cevap 
verirken şu temennide bulundum: 

Dedim ki, orada; «Kürsüye çıkan Başkanlar tara
şız ve olabildiğine objektif hareket ettikleri sürece 
Cumhuriyet Senatosundaki müzakerelerin gürültüsüz, 
karşılıklı herhangi bir suçlamaya varmadan yürü
yebileceğine inanıyorum^» 

Bunu söylerken herhangi kimseyi ne şu veya bu 
şekilde tenkit etmeyi düşündüm, ne de şu veya bu şe
kilde sürüklemeyi aklımdan geçirmedim. 

Şimdi, çok Sayın Başkanım, istirham ediyorum; 
Sayın Sırrı Atalay burada buyurdular, «Sayın Yılmaz-
türk'ün konuşması Anayasanın 132 nci maddesi mu
vacehesinde yapılırdı, yapılmazdı.^» diye. 

Şimdi, aşağı yukarı buna paralel bir mesele. Sa
yın Fikret Gündoğan'ın konuşması; yani ilk gündem 
dışı.konuşma, muhterem arkadaşlarım. 

Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi (Hakkıdır, hiç 
bir şekilde bir partinin grupunun şu veya bu şekilde
ki hareketini tenkit 'etmek benim vazifem değil, ama) 
Başkanlığa bir hususta bir müracaatta bulunmuş. Baş
kanlık bunu alacak, etüt edecek; gerekirse Divana gö
türecek, üzerinde duracak ve bunu bir neticeye bağla
yacak. Kaldı ki, benim sandığıma göre, şu anda Sayın 
Senato Başkanı da rahatsız; bir de bu var. 

Şimdi, bu neticeyi beklemeden Sayın Gündoğan' 
in buraya çıkarak, bir komisyondaki (Kendisinin bu
lunmadığı, rivayetlere dayanarak öğrendiği) mesele
leri burada zikretmesine ve bu zikir içerisinde yine sa
dece objektif hadisenin; bizatihi hadisenin üzerinde 
kalmayıp, yine gruplar arasında sürtüşmeye sebep ola-
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cak cümleler sarfetmesine zatı âliniz müsamaha bu
yurdunuz. 

Böyle bir gündem dışı konuşmaya şurada bir lü
zum mu vardı, sayın Başkanım? 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sataşmadan 
dolayı söz hakkı doğuyor, Sayın Başkanım.. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Söz 
hakkı size her zaman doğuyor, beyler. Sizin söz hak
kınızı kimse ketmedemez. Söz hakkı her zaman size 
var. Sizin söz hakkınıza mani yok. 

Şimdi, bütün.. 
BAŞKAN — Sayın Ege, konuşmanızda Başkanlığı 

itham eder bir mahiyette ifadede bulunuyorsunuz. 
Ne demek, «Sizin söz hakkınız her zaman vardır.(»?.. 
Sizin yok mu?.. 

Sayın Ege, Başkanlık burada tarafsız bir görev ya
pıyor. Ancak, Tüzüğü Başkanlık uygularken... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sayın 
Başkanım, Sayın Başkanım, ama burada fark vardır. 

BAŞKAN — Sayın Ege, bir dakika efendim. 
Başkanlık T-n^üğü biraz evvel uygularken, Tüzü

ğün maddesini okudum, kendi anlayışıma göre tat
bik ettim. Eğer, bir yanlış tatbikat varsa, Başkanın 
bir usulsüz tutumu varsa, aydınlatılması için sizlere 
söz verdim; ama çıkıyorsunuz burada Başkanlığı itham 
altında bırakan, Başkanın tarafsız davranmadığını be
lirten bir konuşma yapıyorsunuz. Bu, Başkanlığın siz
lere vermiş olduğu müsamahasının bir neticesi olma
ması lâzım. 

Çok istirham ediyorum. Başkanlık burada tama
men tarafsız bir tutum içindedir. Bundan şüpheniz ol
masın. Ancak, yanlış bir tutumum varsa, bunu öğren
mek için, isteyen arkadaşıma söz veriyorum. Siz de 
usûl hakkında, Başkanın tutumu hakkında söz istedi
niz. Çok rica ediyorum, konuşmanızı bu hususa inhi
sar ettirin; Başkanlığın ne gibi yanlış tutumu vardır. 
nasıl İçtüzüğe aykırı bir tutumu olmuştur, bunu lüt
fen izhar buyurun da, buna göre tutumumuzu de
ğiştirelim. 

Devam edin efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sayın 

Başkanım, ben.. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Konferans 

veriyor. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Evet, 

şimdi Sayın Başkan, burada onu söylüyorum, ben ar
kadaşlarımın üslubuna bürünemiyorum; ben zatı âli
nizi tenkit etmiyorum. Ben'zatiâliniz dahil, birçok 
gündem dışı konuşmalarda Başkanlığın, gündem dışı 

konuşmalarda geniş bir müsamahanın içine girip, gün
dem dişiyle ilgisi, söz almış olduğu konuyle ilgisi ol
mayan meselelere geçtiği zaman, katî bir davranış bek
liyorum. Bu davranış olmadığı içindir ki, dikkat eder
seniz, bu devre başından beri gündem dışı meselelerde 
Cumhuriyet Senatosunda hadiseler çıkmaktadır. 
Gündeme geçemiyoruz. Öyleyse, bunun bir sebebi 
var. Siz Başkanlık olarak bunu bir tetkik buyurma
nız lâzım, Divan olarak bir düşünmeniz lâzım; ni
çin müzakereler daha başlamadan böyle sürtüşmeler 
oluyor? İşte bunun sebebi, muhterem arkadaşlarım, 
hangi taraftan olursa olsun, ben bir arkadaş kayırma, 
bir taraf tutma zihniyetinde insan değilim, burada 
gündem içi olsun, gündem dışı olsun, ne konu hak
kında söz almışsa, sadece o konuyu işlemesi gerekir. 
Bunun dışındaki meselelere saptığı takdirde, karşı
lıklı söz hakkı doğar, usul hakkında konuşma doğar 
ve müzakereler bu hale gelir. 

Meselâ şimdi, Sayın Sırrı Atalay burada, 132 nci 
madde muvacehesinde Pazarcık olayları konuşulur 
mu, konuşulmaz mı... Gazeteler tümüyle Cumhuriyet 
Halk Partisinin beyanını, beyanatlarını yayınlamış, 
şu olmuş, bu olmuş onları geçtim. Aynı tahkikat, eğer 
gerekiyorsa, Sayın Fikret Gündoğan'm gündem dışı 
konuşmasında var. Sayın Fikret Gündoğan bir şikâ
yette bulunuyor. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın
dan bir meselenin tahkikini, tavzihini bekliyor ve onu 
getiriyor burada, o da itham eder konuşuyor. 

Olmadı efendim, olmadı. Bunlara müsamaha et
tikçe, bu işin içinden çıkmamıza imkân ve ihtimal yok. 
O bakımdan ben istirham ediyorum, muhterem arka
daşlar; gündem dışı sözler, gündem dışı mevzu ne ise 
onun içinde kalsın. Olmadığı takdirde, Tüzük Baş
kanlığa gereken imkânı vermiştir. Başkanlığın yetki
leri çok geniştir. Bu yetkilerini kullanmak suretiyle 
Umumî Heyette tatsızlığa, gürültüye ve birbirimize 
kırıcı söz söylememize imkân kalmaz. 

Bunlara dikkat edilmesi lâzım geldiğini Başkanlı
ğa hatırlatmak isterim. Onun için söz aldım. 

Saygılarımı sunarım.. 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim, Sayın Ege. 
Şunu ifade etmek istiyorum.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan.... 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bir dakika Sayın 

Gündoğan. 
Sayın Ege, konuşmalarının son kısmında temas et

tiği noktada çok haklılar. Başkan olarak çok iyi bir 
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niyet, bir düşünce neticesinde arkadaşlarımıza söz ve
riyoruz ve bugünkü şu konuşmalarda şu gerçek mey
dana çıktı ki, müsamahamız suiistimal ediliyor ve 
ikazınıza teşekkür ederim. Bundan böyle başka bir 
davranış içerisine gireceğiz, bu takım sürtüşmelere 
şahsen meydan vermeyeceğim. 

Teşekkür ederim, Sayın E^e. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, her halde biraz evvel konuşan Aîâeddin Yılmaz-
türk adlı arkadaşımızın konuşmalarının sonunda ge
çen, Cumhuriyet Halk Partisine yönelik, Cumhuriyet 
Halk Partisini ağır bir dille suçlayan konuşmalarını 
dinlemiş bulundunuz. Müsaade ederseniz, bu konuda 
Grupumun savunmasını yapmak isterim. Bir - iki sa
taşma vardır; sataşmadan da ileri tecavüz vardır. Te
cavüzü defetmek istiyorum. Bu tabiî hakkımdır. 

ÖMER.UCUZAL (Eskişehir) — Şahsına bir şey 
söylemedi. 

BAŞKAN — Şimdi... 
NAZIM İNEBEYLÎ (Sinop) — Hatibin sözünü 

zaten kestiniz, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir şey mi söylüyorsunuz? 
NAZIM İNEBEYLÎ (Sinop) — Hayır. Zaten, ha

tibin sözünün o kısmını kestiniz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, skin gündem dışı 
konuşmanızda da Sayın Ege, Grupa sataşma olduğu
nu iddia etmişlerdi. Benim Tüzüğü anlayışım; sataş
manın şahıslara yapıldığı takdirde söz verileceği şek
lindedir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Hayır, şahıs 
adına bir şey yok, grup adına Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ege bir uygulamadan bahsetti
ler, böyle bir uygulama gösterin, dedim. Bunu itiraf 
edeyim, böyle bir uygulama olup olmadığını bilmiyo
rum. Gerçekten, grupları ilzsm eden bir sataşma ol
duğu takdirde, grup adına söz verildiğini ve bir de 
uygulama olduğunu bilmiyorum. Böyle bir uygulama 
var ise, Sayın Egs gösteremediler; şayet uygulama ol
muşsa aynı uygulamaya ri?yet edeceğiz. Sayın Gün
doğan, böyle bir uygulama var mıdır? 

FİKRET GÜNDOĞAN (tsUınbuI) — 3u o ka
dar doğaldır ki Sayın Başkan, bir kişiye yapılan bir 
sataşmayı def ve tart zımnında kişiye hak tanıyan bir 
hukuk yapıtı olan İçtüzüğün, koskoca bir partiyi he
def alan, ona saldıran bir kişinin sataşmalarına ve sal
dırılarına cevap vermemeyi düşünmez okur mu, kap
samına almaz olur mu?.. Düşünebiliyor musunuz; 
biri bir kişi, biri bir parti. Hükümet nasıl ki, kendisine 
yapılan sataşmalara (Bumdan. bir gün evvel yaptığımız 
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" oturumda gördüğümüz gibi) cevap vermeyi kendinde 
hak olarak görmüşse, biz de bu hakkı görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, hangi konuda sa
taşma oldu?. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Cumhuri
yet Halk Partisinin içinde hainlerin bulunduğundan 
bahsetti. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Öyle deme
di canım, «Komünist ve anarşistlerden temizlenin» 
dedi. Tavsiyede bulundu, size sevgi gösterdi. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, bir açıklamada bulunmama müsaade eder misi
niz? 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Sayın Yılmaztürk' 
ün gerçekten ifade ettiğiniz şekilde bir söz sarf etti
ğinin farkına varamadım. Gerçekten böyle bir söz 
sarf etmişse zabıtlarda mevcuttur, zabıtları tetkik edip 
ondan sonra söz hakki vereceğim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — O zaman konu 
dağılır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, usul hakkında bir noktayı kısaca arz edeceğim. 

Efendim, Sayın Gûndoğan'm grupa sataşma me
selesi üzerinde söz isteme hakkı vardır, o meselede 
gerektiğinde söz verilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Ege, Teşekkür ederim. Şimdi 
sataşma olup olmadığı meselesi üzerinde duruyoruz 
efendim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz, bir istirhamım olacak? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Şimdi Sayın Ata-
lay'm beyanları Başkanlık Divanını işgal eden değerli 
Başkanımızı önümüzdeki birleşimlerde bir yanlış tu
tuma sokabilir. Bu itibarla, Anayasa/mu 132 nci mad
desinden ne anlaşılması lâzım geldiğini, Anayasa Mah
kemesinin Sayın Atalay'm iddia ettikleri hadise üze
rine vermiş olduğu kararı kısaca zikretmek istiyorum, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bu konuda bir müzakere açmıyo
ruz efendim, çok istirham ederim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Başkan, 
ben tutumunuz hakkında söz istiyorum demiyorum, 
zaten demem de. Yalnız ben bir hadiseyi izah etmek 
istemiştim o kadar. Sert bir dile muhatap olmak iste
mezdim. Affınızı rica ediyorum ve oturuyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim Sayın Kaya
lar, bu konuda bir müzakere açmadık. Zaptı tetkik 
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ettireceğim ve bu konuyu kapatacağız. Çünkü, henüz 
gündeme geçmedik. Bugünkü müsamahamızın ceza
sını çekiyorum. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — İzin verirseniz 
zaptı tetkik etmeden şu hususu kısaca yerimden arz 
edeyim. 

Sayın Başkanım, Sayın Atalay'ın ikaz ettiği husus 
üzerinde 1970/25 - 26 esas, 1970/32'karar sayılı ve 
1 8 . 6 . 1970 günlü Anayasa Mahkemesi kararını esas
lı surette tetkik edin ve Sayın Atalay'da bu tespiti 
yaptıktan sonra bayanda bulunsun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Kayalar'la bu 
konuda dilediği yerde tartışmaya hazırım. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Atat ay, kar
şılıklı konuşmayın. 

SIRRT ATALAY (Kars) —- K^ndkinç bu hususta 
geniş bir '••:•>•$ "ermekten zevk dııy-rm. 

ŞEREF KAYALAR (Burs?.) — Kfiu'.'ı idamlarla 
tartışmam. 

SIRRI ATALAY (Kar-) — îstediji yf.rds kendisi
ne ders vermekten zevk duyarım. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sen mütemadi
yen buradasın ve ders alamıyorsun hiç bir zaman. 

BASK \ N — Sayın Kayalar, çok istirham ediyo
rum efendim. Söyleyeceğinizi söylediniz, karşılıklı ko
nuşmayın. Sayın Atalay, istirham ederim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — 25 senedir sus
mayan bu zatı susturun evvelâ. 

BASK \ N — Efendim, zaptı bekliyoruz. Zaptı 
okuyup. Sayın Gündoğan'ın talebi hakkında bir ne
ticeye varacağız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gündeme 
geçelim efendim. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Gündeme geçelim. 
Zabıt gelince yine konuşulur. 

8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ulaştır
ma Bakanı Nahit Menteşe'ye, Devlet Bakanı Gıyaset-
tin Karacanın vekillik efmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/727) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, zabıtlar gelene kadar 
sunuşlar vardır, arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Ulaştırma Ba

kanı Nahit Menteşe'nin dönüşüne kadar; Ulaştırma 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nın ve
killik etmesinin. Başbakanın teklifi üzerine uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Körutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur efendim. 
9. — Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a, Çalışma Bakanı 
Ahmet Tevfik Paksıınun vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/726) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım ve Hay

vancılık Bakanı Korkut Özal'm dönüşüne kadar; Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Çalışma Ba
kanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutü.rk 
Cumhurbaşkam 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur efendim. 

10. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabrı Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün vekillik etmesinin uy uğun görülmüş oklu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/725) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba

kanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korulürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur efendim. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu Başkanlığının, Komisyonlarının gö
rev böliiinüne dair tezkeresi. (3/729) 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko

misyonu 27 . 1 . 1976 günü saat 15.30'da (6) üyenin 
iştirakiyle toplanarak Başkanlık Divanını ve Denetçi 
üyeyi aşağıda yazılı olduğu şekilde seçmiştir. 

Arz olunur. 
Komisyon Başkanı 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Başkan : Hüseyin Atmaca 
Sözcü : Hasan İldan 

• Kâtip : Hikmet Sava] 
- Denetçi : Veli Uyar 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 
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12. — Malî ve İktisadî İşler Komisyonu Başkan
lığının, Komisyonlarının görev bölümüne dair tez
keresi (3/728) 

Yüksek Başkanlığa 
Karar No. : 1 
Malî ve İktisadî İşler Komisyonu Başkanlık Di

vanı Seçimi 27 . 1 . 1976 tarihinde yapılmış ve se
çim sonunda : 

Başkanlığa Sayın Orhan Tuğrul, 
Sözcülüğe Sayın Mustafa Çelik, 

Kâtipliğe Saym Osman Nuri Canpolat seçilmiş
lerdir. 

Saygı ile arz olunur. 
Malî ve İktisadî İşler Komisyonu 

Geçici Başkanı 
Balıkesir 

Sıtkı Yırcah 
BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur efendim. 
13. — Sayın Üyelerden bazılarına izin verihnesi-

na dair Başkanlık tezkeresi. (3/730) 
BAŞKAN — Sayın üyelerden bazılarına izin ve

rilmesine dair Başkanlık tezkeresi vardır, okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Tarih : 28 . 1 . 1976 
Sayı : 3449 - 7974 - 3457 - 7992 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin hazalarında gösterilen müddetlerle izinli sa
yılmaları hususunun Genel Kurula arzı Başkanlık 
Divanının 28 . 1 . 1976 tarihli toplantısında kararlaş
tırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
M. Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 
Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi Mehmet Na

fiz Ergeneli'nin hastalığına binaen 16 . 1 . 1976 tari
hinden itibaren 15 gün; 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Ali Celâlettin 
Coşkun'un hastalığına binaen 28 . 1 . 1976 tarihinden 
itibaren 20 gün. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üye
si Sayın Mehmet Nafiz Ergeneli'nin hastalığına bina
en 16 . 1 . 1976 gününden itibaren 15 gün izinli sa
yılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sayın Celâlet
tin Coşkun'un hastalığına binaen 28 . 1 . 1976 tari
hinden itibaren 20 gün izinli sayılmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
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14. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin birinci maddesi gereğince şimdi, ko

misyon üyeleri seçimlerine geçiyoruz. Matbu listeler 
var, bu listeler dağıtılacak. 

Bir tasnif heyeti seçilecek. Tasnif Heyetine gönül
lü girmek isteyen var mı efendim?. Sayın Hikmet Sa
vaş, Sayın Talât Doğan. 

Bir kişi daha rica ediyorum efendim; bir kişi da
ha.. («Sayın Kâmran İnan» sesleri) Sayın İnan, kabul 
ediyor musunuz efendim? 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Efendim, Genel 
Kurulun teklifini ret edemem. 

BAŞKAN — Sayın man. 
Üç kişilik Tasnif Heyeti teşekkül etmiştir efen

dim. Sayın üyelere matbu kâğıtlar dağıtılıyor; dağı
tıldıktan sonra oylamaya geçeceğiz efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş
kan, tutanaklar ne oldu? 

BAŞKAN — Gelmedi, tutanağı bekliyoruz efen
dim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Yani konuş
turmayacaksınız. .. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; matbu listelerde aday
ların isimleri de gösterilmiştir. 

Oylamaya geçiyoruz efendim. 
Oylamaya hangi sayın üyeden başlanacağına dair 

kura çekiyorum. Kâmil Karavelioğlu'ndan başlıyo
ruz. 

Oylamaya başlıyoruz efendim, oylama kürsüde 
yapılacak, sepet konulmuştur. 

(Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'ndan başlanarak 
oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan üye var mı 
efendim? Yoktur. 

Oylama işlemi bitmiştir efendim. 

Tasnif Heyetine seçilen Sayın Hikmet Savaş, Sa
yın Talât Doğan ve Sayın Kâmran İnan'ın yerlerini 
almalarım istirham ediyorum. 

Sayın Yılmaztürk'ün konuşmasına ait zabıt suret
leri henüz gelmemiştir, bekliyoruz. Geldiği takdirde 
gereğini yapacağız. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Tasnif Heyetinin yazısını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında açık bulu

nan üyelikler için yapılan seçime 70 üyenin katıldığı 
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tespit edilmiştir. Bu nedenle Tasnif Heyetimiz oy ay
rımı cihetine gitmemiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Eskişehir Rize 

Hikmet Savaş Talât Doğan 
Üye 
Bitlis 

Kâmran İnan 

1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep'in içme ve kullanma su
yuna dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Selâhattin Kılıç'm yazılı cevabı. (71414) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
12 . 9 . 1975 

Aşağıdaki sorunun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

C. Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri 

Soru : 
Yapılmakta olan ve 1975 icra planında 54 850 000 

lira ödeneği bulunan Gaziantep içme ve kullanma 
suyu isalesi çalışmaları, proje planlanan sürede ger
çekleştirecek biçimde hızlandırılmış mıdır? 

Projenin öngörülen sürede bitirilmesini ve dolayı-
sıyle 300 000 nüfuslu Gaziantep şehrinin yıllarca de
vam eden ıstırabının giderilmesini, gelişme halinde 
olan sanayiin muhtaç olduğu bol suyun sağlanması
nı geciktirecek parasal ya da teknik bir engel var mı
dır? Varsa giderilmesi tedbirleri düşünülmüş müdür? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 24 . 12 . 1975 

Bakanlığı 
Sayı : 72/052.26/970 - 4723 

Konu : Sayın Salih Tan
yeri'nin yazılı soru öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İlgi : 19 . 9 . 1975 gün ve 7119 - 3154/7/414 sayılı 
yazınız. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Ekseriyetimiz olmadığı için müzakerelere devam 

edemeyeceğiz. 
Şimdiye kadar beklediğimiz halde tutanaktan is

tediğimiz kısmın özeti gelmemiştir. Bu husus hakkın
da gelecek birleşimlerde muamele yapılmak ve Genel 
Kurulun evvelce almış olduğu karar gereğince; 
2 . 2 . 1976 günü 1976 malî yılı Bütçesini saat 9.30'da 
görüşmek üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.20 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın Sa
lih Tanyeri'nin Gaziantep in içme ve kullanma suyu 
ile ilgili yazılı soru önergesinin Bakanlığımızı ilgilen
diren bölümlerinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Konu : Gaziantep Senatörü Sayın 
,Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'in iç
me ve kullanma suyuna ilişkin ya
zılı soru önergesinin cevabı 

Sorular : 
1. Yapılmakta olan ve 1975 icra planında 

54 850 000 lira ödeneği bulunan içme ve kullanma 
suyu isalesi çalışmaları, proje, planlanan sürede ger
çekleştirecek biçimde hızlandırılmış mıdır? 

2. Projenin öngörülen sürede bitirilmesini ve do-
layısıyle 300 000 nüfuslu Gaziantep şehrinin yıllarca 
devam eden ıstırabının giderilmesini, gelişme halinde 
olan sanayiin muhtaç olduğu bol suyun sağlanması
nı geciktirecek parasal, ya da teknik bir engel var mı
dır? Varsa, tedbirleri düşünülmüş müdür? 

Cevaplar : 
Gaziantep Senatörü Sayın Salih Tanyeri tarafın

dan Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına verilen yazılı 
soru önergesinde söz konusu edilen «Gaziantep iç
me, kullanma ve endüstri suyu temini projesi ile, 
Gaziantep - Nizip - Barak - Oğuzeli ovalarının, Fı-
rattan sulanması projesinin yapılmasına ilişkin» konu 
incelenmiş, aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 

IV — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVABI 
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1. Gaziantep içme, kullanma ve endüstri suyu 
temin projesi : 

Birinci merhalede Gaziantep'e Kartalkaya Bara
jından 44 X 106 m3 yıl içme - kullanma ve endüstri 
suyunun teminini öngören proje, isale ve terfi hatları, 
ana terfi istasyonları ve tasfiye tesisleri olmak üzere 
üç-esas üniteyi kapsamaktadır. 

a) İsale ve terfi hatları : 
Yüksel İnşaat A.Ş.'ne ihale edilmiş bulunan isale 

ve terfi hatlarının inşaatı, bir gecikme olmadan, prog
ramına uygun olarak devam etmektedir. Bu iş tümüy
le, 31 . 12 . 1976 tarihinde ikmal edilmiş olacaktır. 

b) Ana terfi istasyonları : 
İsale hattı üzerindeki 1, 2 ve 3 No. lu ana terfi is

tasyonlarına ait pompa üniteleri için firmalardan tek
lifler alınmış ve ihale gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki 
günlerde, akreditif açılması ile ilgili işlemlerin tekem-
mülüyle bu üniteler kesin siparişe bağlanmış olacak
tır. Terfi istasyonları orta gerilim seksiyonerleri ve 
trafolarının kesin siparişi yapılmıştır. Bu duruma gö
re pompa üniteleri ve terfi istasyonları trafoları 1977 
Temmuz ayı sonuna kadar temin ve monte edilmiş ola
caktır. 

Terfi istasyonları bina inşaatlarına ise firma ta
rafından verilecek tertip planlarına müstenit bina tat
bikat projeleri hazırlandıktan sonra başlanacak ve en 
geç 1977 Nisan ayına kadar ikmal edilmiş olacaktır. 

Terfi istasyonları elektrifikasyon tesisleri kapsa
mındaki 154 KV/31.5 KV salt tesisine ait inşaat işle
ri TEK Genel Müdürlüğünün hazırladığı projelere 
müstenit olarak 30 . 7 1976 tarihine kadar Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünce, teçhizat temin ve mon
taj işleri ile 42 Km'lik ENH inşaatı ise 30 . 5 .1977 

. . .>- . . 
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tarihine kadar TEK Genel Müdürlüğünce ikmal edile
rek enerjilenmiş olacaktır. 

Yukarıda açıklandığı gibi, isale ve terfi hatları ve 
terfi istasyonlarından teşekkül eden isale tesislerinin 
tümüyle devreye gireceği tarih 30 . 7 . 1977'dir. Bu du
ruma göre, 1977 Ağustos ayından itibaren, Gaziantep 
şehrine günde 130.000 m3 (Sanayi suyu dahil) ilâve su 
vermek mümkün olacaktır. 

c) Tasfiye tesisleri 
Kartalkaya - Gaziantep isale hattının başlagıcın-

da 130.000 m3 gün kapasiteli Kartalkaya Önklorlama 
istasyonu ile Gaziantep'in Kuzeyinde Hacıbaba Te
pesinde kurulacak 120.000 m3 gün kapasiteli (Nihaî 
kapasite : 240.000 m3 gün) su tasfiye tesisinin inşaatı
nı ve teçhizatının temin ve montajını kapsayan iş için 
25 Kasım 1975 tarihinde tek bir firma teklif ver
miş olup, teklif değerlendirilmesi 1976 Ocak ayı so
nunda ikmal edilecektir. Değerlendirme sonucunda 
teklif uygun bulunduğu takdirde, 1976 Mart ayında 
sözleşme aktedilecek ve sözleşmenin Sayıştayca vize 
tarihinden itibaren 32 ay içerisinde, 1978 yılı sonunda, 
tasfiye tesisleri işletmeye açılmış olacaktır. 

2. Gaziantep - Nizip - Barak ve Oğuzeli Ovala
rının Fırattan sulanması için, planlama çalışmaları ge
rekli görülmüş olup, bu çalışmaların, teknik eleman 
imkânları gözönüne alınarak 1976 - 1977 yılı progra
mına alınması planlanmıştır. Planlama çalışmalarının 
ikmalini müteakip, projeler fizibl bulunduğu takdirde 
katî proje çalışmalarına başlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

29 NCU BİRLEŞİM 

29 . I . 1976 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANİNİN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim. 
2. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım

sız bir yedek üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fik

ret Gündoğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının ne
denleri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergesi (10/6) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi (10/11) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi (10712) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri (10/13) 

5. — Cumhuriyet Sentosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Özel Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gürsoy-
trak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve ithal 
belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10j/14) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İ. Cenap 
Ege ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri (1Q/15) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin Başbakanlığa bağlı Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/16) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Fethi Çelik baş ve Malatya Üyesi Nurettin 
Akyurt'un, TRT'nin malî ve idarî işlemleri hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergeleri (10/17) 

9. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'un faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü 
raporu (101/44) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

1Q. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi ÜnsaFın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi (1Q/21) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Dışişleri Bakanının Pakistan'a gitme sebe
bine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/23) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay Altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu ve arkadaşlarının, Lice'de depremden 
sonra yapılan konutlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergeleri. (TC/25) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı" Özer'in, belediyelere yapılan Devlet yardımı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/26) 

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

16. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Naci 
Cidal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan yapılan nakil, tayin ve açığa alınan millî eğitim 
mensupları hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/28) 

(Devamı arkada) 
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17. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 

Özdilek ve arkadaşlarının, gençlik olayları ve gerek
tirdikleri, çözümlerin saptanması hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/29) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal 

Sarribrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca' 

nın, TRT yönetiminin tutumu, TRT Genel müdür-

leri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/31) 

V 
İ Kî DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


