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let Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin 
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8. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla 
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Görüşülen işler 
1. — Millî Savunma Bakanlığı İskân ihti

yaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça 
kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmayan
ların satılmasına salâhiyet verilmesi hakkında 
Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları (M. Meclisi : t /265; C. Senatosu : 
1/396) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 

3 . 1976). 145:149,152:153 
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Sayfa 
arama faaliyetinden vazgeçilmesinin sebebine 
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. 
(7/470) 149:151 

I — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi Çelikbaş, 25 Şu
bat 1976 günü Millet Meclisinde Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Bütesi münasebetiyle C.H.P. Grup Söz
cüsü Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın; ken
disinin Bakanlığı sırasında yapmış olduğu tasarruflar
la ilgili beyanına dair gündem dışı demeçte bulundu. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay ve 
arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin sorunlarını ay-
rıntılarıyle belirlemek üzere bir Senato Araştırması 
isteyen önergesi (lQ/36) Genel Kurulun bilgisine su
nuldu ve gerekli işlemin yapılacağı bildirildi. 

1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 noi maddesi
nin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi ve 
1Q ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmünün 
yürürlükten kaldırılması hakkında Kanun tasarısının 
Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınıp, bütün işlere tak-
dimen öncelik e ivedilikle görüşülmesi onaylanarak, 
maddeleri kabul olundu ve tümü açık oya sunuldu; 
oyların ayırımı sonucunda tasarının kabul olunduğu 
bildirildi. 

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı Tarife
nin değişik î nci bölümünün değiştirilmesi; değişik 
86 nci maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 79 
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasa

rısının Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınıp, bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesine 
dair Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanlığının öner
gesi okundu, ilgili Mükümet temsilcisi Genel Kurul
da bulunmadığından, tasarının görüşülmesi ertelendi. 

Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları için 
Sarfiyat İcrası ve bu Bakanlıkça Kullanılan Gayri-
menkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına 
Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısının Ge
len Kâğıtlardan Gündeme alınıp, bütün işlere takdi
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak, 
maddeleri ve tümü reddedildi; tasarının açık oya su
nulacağı bildirildi. 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

4 . 3 . 1976 Perşembe günü saat 15.C(0.'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17.22'de son erildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zeren 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 
Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sebahattin Savcı 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil

mi Nalbantoğlu'nun, Erzurum ilinin Narman suyu 
üzerinde, Toprakkale köyü civarında yapımı düşü
nülen baraja dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/511) 

SORULAR 

| 2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra

him Öztürk'ün, 29, 3G, 31 Ocak ve 1, 2 Şubat tarih

lerinde Barış Gazetesninde yayınlanan bir habere dair 

yazılı soru önergesi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 

gönderilmiştir. (7/512) 
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3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 

Beler "in, 1 Mart 1976 günü Federal Almanya'nın 

Köln şehrinde yapılacak «Karnaval yürüyüşüne» dair 

yazılı soru önervesi, Dışişleri Bakanlığı ve Turizm 

ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/513) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Washington Büyükelçiliği Basın Mü-

BAŞKAN — 43 ncü Birleşimin yoklamasını yapı
yoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

/. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, Adalet Partisi 
Grup Başkanv eklileri tarafından kamuoyuna bir bil
diri neşredilmesine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Atalay Gündem dışı söz ta

lep ettiler, kendi ifadesinden okuyorum: 

«Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulu önünde açıkladıkları yasal 
yapımdaki düşünce ve bu nitelikteki oylarından do
layı iktidar partisi büyük ortak grupu tarafından 
suçlandırılmalarınm ve töhmet altında tutma çabala
rının Anayasa dışı bir davranış olarak Cumhuriyet 
Senatosunu yıpratıcı amaç, taşıdığından bu şekilde 
çabaların durdurulması konusunda İçtüzüğün 54 ncü 
maddesi uyarınca 4.3.1976 Perşembe günkü Birleşim
de Gündem dışı söz rica ediyorum.» 

BAŞKAN — Sayın Atalay, sözünüz ne kadar sü
rer? 

şavirliğinde geçici görevle hizmet eden bir memura 
dair yazılı soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/514) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın 25 ve 26 Şubat 1976 
tarihli bazı günlük gazetelerde yayınlanan yazılara 
dair yazılı soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/515) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, 43 ncü Birleşi
mi açıyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanım, 
10-15 dakika sürer. 

BAŞKAN — lû - 15 dakika diyorsunuz. 
Yani, anladığıma göre Adalet Partisinin son bil

dirisi ile ilgili bir görüşme yapacaksınız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet. 
BAŞKAN — Şimdi, Gündem içinde bu görüşme

yi yapmanıza imkân var. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır efendim gündem 
dışı. 

BAŞKAN — Gündem içinde bu imkân varken... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, günde
min hangi maddesinde yapılabilir? 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim. Şimdi, bah
sedilen kanun tasarısını açık oylamaya sunacağız. 
Açık oylama yapılırken oyunun gerekçesini izah için 
sayın iki üyeye söz diledikleri takdirde söz vereceğim. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Sa^ti : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Sebahattin Savcı (Diyaıi rnkır), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

II. — YOKLAMA 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, sözü
nü ettiğiniz yasanın Cumhuriyet Senatosunda görü
şülmesi bitmiştir. 

BAŞKAN — Yasa hakkında görüşecek değiliz 
zaten. Siz de gündem dışı söz almış olsanız bile Yasa 
ile ilgili görüşecek değilsiniz. Sadece bir davranışı bu 
vesile ile görüşmek imkânı var. Benim sizden ricam 
bunu orada, gündem içinde görüşmektir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, oy'un 
ne şekilde kullanılacağının kısaca açıklanması ayrıdır, 
bir suçlamanın cevaplandırılması ayrıdır. Bunu siz 
çok iyi takdir buyurursunuz. Bir birinden çok fark
lıdır.. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, kısa olmak kaydıyle, 
7 dakikaya sığdırmak üzere buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kısa olması için za
ten yazılı yapmışımdır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
Millî Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için 

sarfiyat icrası ve Bakanlıkça kullanılan gayrimenkul-
lerinin lüzumu kalmayanlarının satılmasına salâhiyet 
verilmesi hakkındaki Kanun tasarısının 3 ncü mad
desinin değiştirilmesiyle ilgili olarak Cumhuriyet Se
natosunda bir Birleşim önce yapılan görüşmelerin 
sonundaki oylamalar Adalet Partisi Grupu iki Baş-
kanvekili tarafından kamuoyuna çok önemli bir şe
kilde iletilmiş bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosunda görüşülmekte olan bir ya
sa tasarısı üzerinde Cumhuriyet Senatosu üyeleri dü 
şüncelerini açıklamışlardır. Yasa yapımının hukuksal 
yapısı ve gereği üyelerin düşüncelerini serbestçe açık
lamaları, yasa tasarısı ve tekliflerinin kabul, değiş
tirerek kabul veyahut ret için İçtüzük kuralları için
de düşünce açıklama, önergeler verme ve oy kullan
ma biçimleriyle katkıda bulunmaları, sorumluluk 
tehdidi altında olmadan yapılması hukukun, Parla
mento geleneğinin ve Anayasanın temel ilkesidir. 

Yasaların yapımında üyelerin oy ve düşüncelerin
den dolayı siyasî ortamda eleştirilere açık olması han
gi ölçülerde demokratik hayatın gereği ise, Cumhu
riyet Senatosu grupları tarafından azarlanma, ihbar
da bulunma aynı ölçülerde yanlıştır. 

Olayımızı objektif ve hukuk açısından değerlen
direlim : 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinden bir kısmı endi
şelerini, kaygılarını hukuk devleti düzeninde, devlet 
maliyesinin bağlı olduğu ilke ve kurallar yönünden 
görüşlerini belirtmişler, daha iyi ve mevcut yasal şart

lara uygun değişiklikler için önerilerde bulunmuşlar
dır. Bir kısım üyeler kabul için şartların uygun ve 
zorunlu olduğunu savunmuşlardır. Değişiklik öner
gelerinin ve Komisyonda yeniden görüşme yapılma
sını salık veren uzlaştırıcı karakterdeki çabalan ikti
dar partisi grup üyelerinin çoğunluğunu sağlayan oy-
larıyle önlenmiştir. Tümünün ve maddelere geçilme
si aynı biçimde kabul edilmiş, ancak maddeler redde 
uğramıştır. 

Ret oylarında Cumhuriyet Halk Partisi, Millî 
Birlik Grupu ve Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grupundan tam değil, farklı görüşlerin etkisi olmuş
tur. Cumhuriyet Halk Partisi Grupundan çekinser oy 
kullanan üye olduğu gibi, diğer iki gruptan karşılık
lı farklı oy kullanma da açıkça görülmüştür. İktidar 
partilerinin mensup üyeleri kabul yönündeki toplu 
oyları karşısında, gruplar oy farklılığını açıkça gös
termişlerdir. Bu, bir karar birliği olmadan diğer grup
ların görüşlerini açıkça ifade ettiğini göstermektedir. 

A. P. Grupunun itham ve jurnal kâğıdındaki söz
leri tutanaklara bir utanç belgesi olarak geçmemesi 
için ben dün yayınladıkları bu kâğıttaki sözleri tuta
naklara geçirmek için tekrar edecek değilim. Kimi ki
me şikâyet ediyorlar bu grup mensupları ve idareci
leri? Kimi niçin şikâyet ediyorlar? Rahatsız bir man-

• tığın çırpınışını anlamamak güç değildir. 

Silâh sanayiine engel, Silhâlı Kuvvetlere karşı 
gibi boylarını çok aşan, ürkek yürek!erindeki çağın-
şımların talihsiz korkularını bize gözdağı için gös
termek ve bu gösterilerinin ülkenin yararına olan bir 
konuyu açıkça, mertçe tartışma, bilsinler ki bizim 
idealimizdir. Biz o inançtayız ki, geleceğin güç ko
şulları, günün zorlukları hukuk ve adalet duygularıy
la dolu olarak bizim yönümüzde berrakça ortaya ko
nulur. Gerçek yurtseverler, düşünenler bizi yadırga
mazlar, bizi anlarlar. Biz hep bu ülkede güç olanı, zor 
görüleni göğüsledik ta 1920'den bu yana ve daha nice 
yıllara biz bu görevi yerine getireceğiz. 

Gelecekler, bizim düşünce ve oylarımızdan do
layı bizi ihbar edecekler. Ulus egemenliğinin anlayı
şında kendi ekonomik egemenlik ve çıkarlarını düşü
nen tahripçiler, Anayasal haklarının yetki olarak sür
dürülmesini muhbir beceri içinde Silâhlı Kuvvetlere 
karşı girişim olarak nitelendiren tahrişçileri içinde 
bulundukları yasa organının yetkilerine hangi ölçüde 
bağlı ve saygılı olduklarını ibret içinde göstereceğiz. 

Önergeler verilecek, çözüm şekilleri aranılacak, 
karşı koyacaklar, dediğimiz olacak sallapati hukuk 
anlayışına sahip olanlar bu kez karşımıza çıkacaklar 
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açıklama ve oylarımızı serbestçe kullanmanın erdem-
lik içinde oluşunu anlamayacaklar, bozuk düzenin 
koruyucu bekçiliğini yüklenmiş olarak hukuka karşı 
çıkanların davranışlarının yanlışlığını, haksızlığını, 
beceriksizliğini ortaya koyacağız ki, bir kez daha bu 
yola baş vurmasınlar. 

Kısa bir müddet önce başka bir biçimde benzeri 
bir konuyu daha iftira pazarına çok ucuza egemen 
güçlere iletmek istemişlerdi. Oysa, bekçiler gibi ça
resiz ve yokluk içindeki söz konusu olanların tam 
karşısında olanlar, onlardan yana ve arka çıkar gö
züken ve onları ezenlerin bu davranışları şimdi kar
şımızda. 

1976 yılı Bütçesi görüşülmüş ve Cumhuriyet Se
natosunda karara bağlanmış, aradan günler geçmiş, 
malî yılın bitimine saatler kala bir zamanda . 1975 
yılı Bütçesinde aktarmalar getiren keyfîlik, yasa ve 
usullere tam aykırılık, göz boyayıcılığı davranışları
na müsaade ve yasasızlık eylemlerine... müsamaha 
etmeyen ve yasasızlık eylemlerine katılmayanları iri 
iri, kendilerinin üsteledikleri işlere ters düşen garip 
sözlerle o zaman da bizi itham etmişlerdi. 

Talih ve tarih Cumhuriyet Halk Partisine, hiç 
bir siyasî partiye yer yüzünde düşmeyen ağır gö
revler yüklemiştir : Demikrosiyi öğretmek, yürütmek 
ve güçlendirmek... 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
oy ve düşünceleri üzerinde Adalet Partisinin ve M C 
nin ortaklığının bir ipotek hakkı var sayanların, Cum
huriyet Senatosunun kendi grupları olmadığını, bu 
Cumhuriyet Senatosunun bir yasama organı olduğu
nu bilmeleri ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinin bir 
başka yerden emir almadan, korkmadan oy kullan
malarının Anayasanın gereği olduğunu herkesin bil
diğini, oysa Adalet Partisi Grupunun bunu suç sa
yıp ihbar etme hevesi içinde olduğunu ifade etme
nin üzüntüsünü de duyuyorum. 

Ne var ki, Adalet Partisi Grupu yöneticileri, Ana
yasal haklara hem de Yasama Organı üyelerinin 
Anayasal haklarına saldırıda bulunuyorlar. Bir gru-
pun hukuk dışı saldırıda bulunmasını bir kez daha 
görmemeyi, duymamayı ümit edelim. 

Değiştirge önergelerini reddetmeyi marifet sayan
lara, hukuk anlayışlarına ters düşen hususları redde
denleri suçlamayı da ayrı bir marifet sayanlara, Ana
yasaya, İçtüzük ve demokratik düzenin kurallarına 
da saygıyı da marifet sayıp saymamalarını, özellik
le sayıp buna saygı duymalarını öneririm. 
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Saygılar sunarım. (C. H. P. ve M. B. Grupu sı
ralarından alkışlar) 

2. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, İçtüzüğün 
65 nci maddesine göre demeci. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
1 sayın hatip konuşması sırasında partimize birtakım 

sözlerle sataşmıştır; bu yönüyle söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, o konuşunca sıra bize de gelecek. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Müzakere mi 

açtınız Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Efendim, müzakere açmadım! 
Tespit ettiğim kelimeler : «Utanç belgesi, muh

birlik, tahrifçi, bozuk düzenin koruyucu bekçiliği, göz 
boyayıcılığı...» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gerçek! 
BAŞKAN — Bu nev'i sözlere hangi üye muha

tap olmayı kabul edebilirse, bundan rencide olmazsa 
o takdirde sataşma yok demektir. 

Evvelâ bir tarif üzerinde anlaşmaya mecburuz. 
Benim anladığıma göre sataşma şudur : Bir sayın 
üyeyi veya bir topluluğu rencide edecek söz sarfı 
sataşmadır. 

Bu sözlerden rencide olmayacak bir tek üyenin 
bu Genel Kurulda mevcut olduğunu düşünmek dahi 
mümkün değildir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gerçek! 
BAŞKAN — Takdirimi böyle kullandım. Buyu

runuz Sayın Ucuzal. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Es

kişehir) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi görüyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi 

sıralarından benim kürsüye gelişim yadırganıyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Çok önem
li bir olay... 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Ama kendileri buraya gelirken, Cumhuri
yet Senatosunun Tüzüğüne dayanarak bir hak iddia-
sıyle geldiler. Biz de o Tüzüğe dayanarak bir talep
te bulunduk. Sayın Başkanın açıkladığı gibi, haksız, 
yersiz ve ithamdan öteye sözlerle ithama uğramamı
zı elbette ortadan kaldıracağız. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, yeni bir sataşmaya 
İmkân vermemenizi bilhassa rica ediyorum. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım; 

«Biz jurnalciyiz...» Nereye?.. Onun adına söyle
miyorlar. «İftira ediyoruz» Kime?.. «Kendilerine» 
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«Anayasadaki hakkımızı kullanıyoruz, Grup ola
rak hakkımızda bildiri neşrediliyor...» gibi birtakım 
sözlerle sayın arkadaşım hiç de müstahak olmadı
ğımız sözlerle değerli Grupunu ithama çalışırken, 
terazinin öbür gözüne de bakması lâzım. 

Biz, hiç bir değerli üyenin burada kullanmış ol
duğu oydan dolayı onun yadırganmasını bugüne ka
dar dile getirmedik; ama Cumhuriyet Halk Partisi
nin iki meclis arasındaki tutumunu birbirine uyum
lu görmeyince ve geçen celse huzurunuzda müza
keresi yapılan Kanunun neden değişilmeye tabi tu
tulduğu yönündeki ciddî ve 15 senelik tatbikattan 
sonra çıkan ihtiyaç nedenlerinin burada saatlerce mü
zakeresi, münakaşası yapıldı., 

Görüldü ki, 189 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin değiştirilmesi büyük bir ihtiyaçtan doğuyor. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sana 
göre öyle... 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Evet, bize göre de millete göre de büyük 
bir ihtiyaç. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Millet 
sadece siz değilsiniz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sevgili arkadaşlarım; 

15 yıldan beri yürürlükte bulunan bu Kanun, he
pinizin bildiği gibi hükmünü icra etmiş; ama bugün
kü şartlar içerisinde kendisine tayin edilen limiti dol
durmuş... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, Kanunu mu tartışıyoruz burada?.. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Beyefendi, dinle
yin ne olursunuz! 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Neyi din
leyelim?.. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Kürsü her za
man açık, lütfen saygılı olun. Evvelâ dinleyin sonra 
konuşun; hocasınız. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ne hoca
sı, hangi hoca, kim demiş hoca diye?.. 

BAŞKAN — Beyefendiler, lütfediniz, dinlemek 
nezaketini gösteriniz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ne pro
fesörü, kim demiş?.. Profesörmüş... 

BAŞKAN — Bir kurulda bulunabilmenin ilk müş
terek şartı budur. Hatibi dinlemeye mecburuz. Çok 
daha ağır sözlerinizi dinlemek nezaketini gösterdi ar
kadaşlarımız; rica ederim. 

Şu ana kadar gayet müeddep bir konuşma yapı
yor hatip. Rica ederim dinleyiniz efendim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, dinleyelim; fakat söz aldığı konuda konuş
sun; Kanun üzerinde değil. Sataşma olmuşsa ona ce
vap versin. 

BAŞKAN — Efendim, bu ihtilâfın konusu bu 
Kanun. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Bu Ka
nunun işi bitti efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Suretini ver de okusun 
bari! 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Sayın Başkanım, izin verirseniz... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Biz biraz 

evvel hakaret dinledik burada. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Kanunun kendisine verdiği limit dolmuş. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri yeni ihtiyaçlar karşısında. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir hatıramı anlatayım izin verirseniz... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, sataş

ma için söz almışlardı; yeniden müzakere değil ki... 
BAŞKAN — Sataşmaya geliniz Sayın Ucuzal. 

A. P. GRUPU ADİNA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Bildirimiz şu; zabıtlara geçmesi için okuyorum : 
«1960 yılında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç

larını karşılamak üzere çıkarılmış bulunan 189 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesindeki 500 milyon liralık 
limitin, hâsıl olan lüzum ve zarurete binaen 4 milyar 
liraya iblâğını ve bazı askeri tesislerin şehir dışına 
çıkarılmasını öngören kanun tasarısı, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunda reddedilmiş bulunmakta
dır...» 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Devam et
sene gerisine... 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sizden izin alarak çıkmadım buraya! 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, devam ediniz lütfen. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — «Tamam

la» demek istiyorum. Tamamla da marifetini göre
lim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — «Reddedilen tasarı, Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin yeni garnizonlara kavuşması, kurulmuş bulu
nan garnizonların onarılması ve Türk Silâhlı Kuv
vetleri mensuplarına lojman ve. kışlalar inşa edilme-
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sim ve bilhassa son yıllarda büyük önem kesbeden 
savaş sanayii yatırımlarına millî bütçe imkânları dı
şında Türk Silâhlı Kuvvetlerine büyük imkânlar ta
nıyan bu kanun tasarısının Cumhuriyet Halk Par
tililerin gayretiyle reddi olayı, kimin millî menfaat
ler yanında olduğunu, kimin her müspet hareketin 
karşısında bulunduğunu göstermektedir» 

Neresinde, bunun jurnalcilik? 
FİKRET GÜNDOĞAN (tstanbul) — Devam et, 

devam et... 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Neresinde?.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (tstanbul) — Devam et

sene... 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Kimi kime ihbar ediyoruz? 
FİKRET GÜNDOĞAN (tstanbul) — Devam et, 

devam et okumaya... 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Yüce Senatonun müzakereleri kamu oyu
na açık, tarihe açık devam ediyor. (C. H. P. sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız. 
FİKRET GÜNDOĞAN (tstanbul) — Okumaya 

devam etsene beyefendi. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, hatibin sözünü kesme

ye hakkınız yok. Bu davranışınız usulsüzdür. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sizden emir almıyorum, ben bildiğimi söy
lemeye geldim buraya. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Eğer ken
dine saygın varsa, okumaya devam edersin. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Sayın Gündoğan... 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Ben, kimsenin oy'una ipotek koymak için 
bu bildiriyi yayınlamadım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, hatibin sözünü 
kesmeye hakkınız yok efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (tstanbul) — Hatibin ya
lan söylemeye de hakkı yok. 

BAŞKAN — Hatip yalan söylemiyor efendim. 
Yalan söylemiyor, hatip efendim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Okumuyor 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kendi ya
zısını okumak cesaretinden mahrum... 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, kendi ya
zısını okuyor.. 
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A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Gayet açık söylüyorum... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Okumuyor 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, okuyacak. Mü
dahaleye ne hakkınız var efendim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sonuna ka
dar okusun. 

BAŞKAN — Müdahaleye hakkınız yok beyefen
diler. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ama sonuna 
kadar, imzasına kadar okusun. 
. BAŞKAN — Müdahaleye hakkınız yok beyefen

diler. Konuştuğunuz kadar konuşacaktır. Ben burada 
Reis olduğum müddetçe, bu Tüzüğü ben uyguluyor-
sam: böyle takdir ettim, görüşecektir efendim. 

Görüşünüz. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Siyasî ahlâk

sızlık yapmasın. 
BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim. Riyaseti 

bu nevi geçimsizliklerinizin arasına almayınız. Bu
rası, ortakça yararlanabileceğiniz bir makamdır. Hür
met gösteriniz; rica ediyorum. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Riyasetle il
gili değil, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyurunuz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Yazdığı de
meci sonuna kadar okumak cesaretini göstersin. 

BAŞKAN — Sükûneti bozmayınız. Sükûneti bo
zuyorsunuz, ihtar ediyorum efendim. Oturunuz ye
rinize. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, bir hususu arz etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sözcü ko
nuşmasının başında «Aynen okuyacağım» diye ifade 
buyurdu; ama aynen okumadılar, yarısını okudular. 
Bunun zapta geçmesi için söz aldım. Lütfen sonuna 
kadar zapta geçsin. 

BAŞKAN — Efendim, sözcünün ne söyleyeceği
ni de oradan tayin edemezsiniz ki... Sizin sözünüzü 
nasıl başkası tayin etmedi ise, sayın sözcünün konu
şacağı hususları da siz tayin edemezsiniz. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Ben ifa
de etmedim ki, kendileri ifade etti, «Sonuna kadar 
okuyacağım» dedi. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Bunun takdiri size 
ait değildir. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Gürültü etmeyiniz efendim; oturu
nuz rica ederim. 

Buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Sayın Başkanım, Adalet Partisi olarak 15 
yıldan beri Türk siyasî hayatında hiç bir meselede 
aziz milletimizin gözünü boyamadık. 15 yıllık siyasî 
hayatımız hem milletin, hem de dünya komuoyunun 
gözü önünde cereyan etmiştir. Biz bu memlekete hiz
met etmek aşkıyle geldik. Cenabı Hakka bin şükür 
hizmet ettik ve edeceğiz. 

Şimdi, kanun tasarısında ortaya konulan esbabı 
mucibelerin hepsi gerçektir. 

«Efendim, önerge verilmiş, reddedilmiş...» 
Verilen önerge, «Kanun, Komisyona iade edilsin» 

diye verilmiş. Başka bir teklif yok; ama bu Kanunun 
değişikliğine muhalefet eden arkadaşlarımız birtakım 
kuşkular ortaya koydular. 

Şimdi, açıkça söylüyorum; 15 yıldan beri 189 sa
yılı Kanun tatbik edilmiş, en ufak şüphe götürür bir 
hareket yok, her şey normal cereyan etmiş. Kanunun 
1 nci, 2 nci maddesinde, bu Kanunun nasıl tatbik edi
leceğinin usulü ortada. Hazine ile müşterek götü
rülmüş; 430 küsur milyon liralık Silâhlı Kuvvetlerin 
ihtiyacı dışında kalan gayrimenkuUer satılmış. En 
ufak bir şüphe götürür hareket yok. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bağlayınız. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Şimdi, arkadaşlarımız, biz bu bildiriyle 
sözde, Cumhuriyet Halk Partisini Türk Silâhlı Kuv
vetlerine jurnal etmişiz, diyorlar. 

Böyle bir niyetimiz yok; ama Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin bu değişikliğe ihtiyacı olduğunu bildiğimiz 
için bu tasarıyı Hükümet getirmiş; biz de grupu ola
rak, diğer arkadaşlarımızla bu tasarının kanunlaş
ması için gayret sarfettik. Göz boyamak için değil, 
iftira etmek için değil, jurnal yapmak için değil; ama 
değerli arkadaşlarım fazla zamanınızı almayacağım... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Niye 
Grupunuz gelmedi? 

BAŞKAN — Bağlayınız, Sayın Ucuzal. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Bir şeyi söylemeden de bu kürsüden in
meyeceğim. 

Şerefli Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'taki as
kerî zaferine sahip çıkacaksınız; ama buradaki hizmet 
yolunda birtakım hareketlerin içerisine girdiğiniz za
man, dile getirince bu, jurnal kabul edilecek. 
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1 Saygılar sunarım efendim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

3. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'm, İçtü-
I züğün 65 nci maddesine göre demeci. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sunuşları veriyorum efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, beni duymuyor musunuz? 
BAŞKAN — Efendim, buyurunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Ucu

zal, «Kendisine sataşıldı» diye yahut «Partisine sata
şıldı» diye söz aldılar. Okudukları bildirilerinde bir 
cümle var; doğrudan doğruya Cumhuriyet Halk Parti-

I sini ve onun Grupunu hedef ittihaz etmiştir. Bir sa-
I taşmadır. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Sataşma görmüyorum efendim, ben. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Siz görme-

I yebilirsiniz, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Böyle takdir ettim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yalnız mü-

I saade buyurun efendim. 
BAŞKAN — Evet. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Eğer, o pa

tırtı, gürültü içinde anlayamadınızsa, ben cümleyi 
I tekrar edeyim, siz takdirlerinizi kullanınız. 

BAŞKAN — Lütfediniz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bakınız ne 

I diyor, orada : 
«... ve bilhassa son yıllarda büyük önem kesbeden 

savaş sanayii yatırımlarına millî bütçe imkânları dı-
I şında, Türk Silâhlı Kuvvetlerine büyük imkânlar ta-
j nıyan bu kanun tasarısının Cumhuriyet Halk Parti

lilerin gayretleriyle reddi olayı, kimin millî menfaat-
I 1er yanında olduğunu, kimin her müspet hareketin 

karşısında bulunduğunu göstermektedir» demekle çok 
I açık bir şekilde sataşmada bulunmuştur. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel Sayın Atalay 
bu maksatla söz aldı ve ona gereken cevabı verdi. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şahsım adına söz al
dım, grup adına değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Atalay şahsı adına söz aldı, ben grup adı
na sataşma dolayısıyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aynı konuda grup adına da olsa, 
veremem efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Ata-
I lay şahsı adına aldı. 
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BAŞKAN — Efendim, aynı konuda veremem. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Onu okutamadınız, 

ama... 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Aslında 

siz gerçekten kendinize de, Başkanlığınıza da tam ya
raşır bir şekilde, tarafsızlık içinde kalmak istiyorsa
nız eğer, bu sataşma olayının mebdeini, menşeini 
araştırmış olmanız lâzım iken... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gerçek ortada 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu sataş
ma olayı, müsaade ederseniz, bu yazılı kâğıtta Ada
let Partisi Grup Başkanvekillerinin neşriyatından baş
ladı. Sayın Ueuzal kendisini inkâr edercesine... 

BAŞKAN — Sayın Atalay... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir dakika 
efendim. Sizin konuşmaya hakkınız var da, bizim 
yok mu? 

BAŞKAN — Efendim; yerinizden bu şekilde de
vamlı konuşuyorsunuz; yani söz almadan ne anlatı
yorsunuz?.. Ben bir sataşma görmediğimi söyledim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Size anla
tıyorum, neden sataşma görmüyorsunuz? 

BAŞKAN — Şimdi yapılacak muamele, Tüzüğe 
göre muameledir. Ben zatıâlinizin hakkına hürmet 
ediyorum. Siz de Riyasete Tüzükle verilen hakka 
hürmet ediniz. Böylece bütün müşküllerimizi çöze-
riz. Müsterih olunuz. Ben hakkımı kullanıyorum, bir 
sataşma görmediğimi beyan ediyorum. Hakkınızı kul
lanın, direnin, muamele yapayım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efendim, 
hakkımı kullanacağım; ama sizin bir şeyi bilmeniz 
lâzım. 

BAŞKAN — Ben dinledim efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dinleme

diniz efendim. 
BAŞKAN — Dinledim efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sataşma 

var, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Dinledim efendim. Rica ederim, di

reniyor musunuz? Oylayayım. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tabiî di

reniyorum efendim. 
BAŞKAN — Direniyorsunuz, uyuyorum; muame

le yapıyoruz. Bakınız, işin kolay yolu budur. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Atalay, bu 

konuda konuştu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yanlış ya
pıyorsunuz ama.. 

BAŞKAN — Benim kanaatimi değiştiremezsiniz 
efendim. Ben bir kanaatin sahibiyim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Gayet tabiî 
belli oluyor; taraflı olduğunuz için.. 

BAŞKAN — Ve kanaatimden dolayı da hiç bir şi
kâyetim yok; çok şükür." Zatıâlinizin hakkına da say
gılıyım. Direniyorsunuz;, oylayacağım. Hâdise bundan 
ibaret; yani meseleleri muslihane yoldan çözme imkânı 
varken, takılmakta mahal yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Direniyo
rum, oylayınız. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, görüşmeleri dinlediniz, 
kararı sizler vereceksiniz, Genel Kurulun kararma da 
saygılıyız, şüphesiz. 

Sataşma kabul eden arkadaşlarımı oya davet edi
yorum. Sataşmayı kabul edenler... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yahu, bu
nun üzerinde konuşulmadı mı?.. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Oya baş vuruldu. 
Oya saygılı olun.. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Sataşma kabul 
edilmiştir efendim. 

Buyurunuz, Sayın Gündoğan. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli arka
daşlarım; 

Adalet Partisi, biraz evvel yapılan oylamanın so
nucundan da belli olduğu gibi, bu memleektte ken
disine yüklenen görevlerin hiç birisini yapma gücün
de olmadığından; iktidarda bulunma övüncüyle, ço
ğunlukta olma sevinciyle nara atarken, Meclisierdeki 
kanunlara sahip çıkamama güçsüzlüğü içinde bunalır
ken, kalkıp bir Anayasal hükmü.. (A. P. sıralarından, 
«Ne biçim konuşuyor?» sesleri). 

NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — «Nara atmak» 
diyor. Sayın Başkan. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Kendisi nara 
atıyor burada. Kötü elfaz kullanıyor. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, Genel Kuru
lun kararına saygı göstereceksiniz. Ben onu uygulu
yorum, benden ne istiyorsunuz?. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sataşsın, sataş
sın, alır cevabını.. 

BAŞKAN — Benden ne istiyorsunuz, Riyasetten 
ne istiyorsunuz arkadaşlarım? Oylamadım mı, işti
rak etmediniz mi, yanlış mı saydım? Rica ederim 
efendim. Bundan sonrası için toplarsıniz Grupunuzu 
buraya. 
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OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Doğru söy
lüyor, hani arkadaşlarımız, bu grup böyle mi? 

BAŞKAN — Hakkınızı kullanıyorsunuz. 
Buyurunuz Sayın Gündoğan. 
C, H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Güçsüzlüğün ve böylece memle
keti iemsil gücünden mahrum olmanın feci yenilgisi 
içinde çırpınan Adalet Partisi kalkıyor, bu güçsüz
lüğünü ört rK},: ve bu güçsüzlüğünü gözlerden sakla
maya yönelı! olarak; dünyanın hiç bir yerinde görül
memiş, Paikmeüto tarihinde eşine rastlanmamış tavır
lar ta\ 'narak jurnalciliğin, gammazlığın, muhbir-i sa-
cM-.̂ ğın en balasına müracaat ederek saray jurnal-
cılar ç;bi, Babıâli jurnalcıları gibi kamuoyunda istif
hamlar ya.M.nak suretiyle yapma yandaşlar kazan
mak yoluna sapmış bir azınlık partisidir, bir azınlık 
iktidarın temsilcisidir ve tarihin bütün.. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, nasıl cümle bu? 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, sataşmaya inhi
sar ediniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Bakınız sayın arkadaşlarım, 
Adalet Partisinin bundan evvel çıkan bir kanun do-
layısıyle neşrettiği bir bildirge Türkiye radyolarında 
yer aldı; bu kanun dolayısryle neşrettikleri bildirge yer 
aldı. Ne hakkı vardı buna Adalet Partisinin? 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Yanlış, 
külliyen yalan bu.. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Adalet Partisinin bu Anayasaya 
uyuşmaz olduğunu biliriz. Adalet Partisinin bu Ana
yasa içinde yeri olmadığını da biliriz. Adalet Partisi
nin, nefes almayacağı bir Türkiye ortamının yaratıl
maya çaba gösterdiğini de biliriz; ama bu memleketin 
uyanık bekçileri, bizler, cesaret sahipleri, namuslu in
sanlar onların bütün bu çabalarını.. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bu sözü 
nasıl söylersin Sayın Gündoğan? 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, biraz evvel itiraz 
ettiniz. Biraz evvel aynı durumu zatıâliniz oturduğu
nuz yerden tenkit ve protesto ettiniz, aynı hatayı 
yapmayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Adalet Partisi, 79 ncu maddede 
yer alan Anayasal hükmü temelden çiğneyecek kadar 
sorumsuz ve Anayasa karşıtı bir Partidir. Anayasal hü
küm şudur: «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
Meclis çalışmalarındaki ey ve sözlerinden, Mecliste 
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ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları Meclis dışın
da tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutula
mazlar» hükmüne rağmen, Adalet Partisi bu beyanatı 
vermiş ve şunu söylemiştir. - Artık kendi imzasını, at
tığı, fikirlerini kapsadığı, kamuoyuna yayınladığı bel
geyi okuyamayacak kadar cesaretten yoksun Grup 
Başkanvekıili bakınız ne diyor? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Mecbur muyum 
sana okumaya? 

C, H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Ne büyük, ne ağır jurnalcilik ve 
iftira içine bulanmış bulunuyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, bu, 
ikinci kez bir sataşmadır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Dinle, dinle. 
BAŞKAN — Karar verdiniz efendim, siz karar 

verdiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — «Sırf iktidarda bulunan Cumhu
riyet Hükümetini muvaffak kılmamak için büyük 
bdr şaşkınlık içinde hareketle Türk Silâhlı Kuvvetlerini 
ve O'nun yüksek menfaatlerini hiçe sayarcasına, mu
halefet denilebilmesi mümkün olmayan bir tutum ve 
davranış içinde bulunulması, Cumhuriyet Halk Par
tisinin genel karakterini bir efa daha ortaya koymuş
tur.» 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Doğru! 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO 

GAN (Devamla) — Arkadaşlarım, bu jurnalcilik de
ğil de nedir? Anayasa hükmüne rağmen, burada «Türk 
Milletini temsile yetkili kişilerin verdiği oylarından 
dolayı sorumlu tutulamazlar.» hükmüne rağmen, bu 
güçsüz ve âciz partinin, azınlık Hükümetini temsil 
eden partinin böyle bir beyan vermesinin haysiyetle 
bağdaşır yanı var mıdır? 

ALAEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Âciz sen
sin Sayın Fikret Gündoğan; zavallı, âciz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Şimdi şunu size söylemek istiyo
rum: Bilesiniz ki, Türk Silâhlı Kuvvetlerine değil siz, 
bu memleketin düşmanları dahi bizi jurnal etseler, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mayasında bizim Anadolu 
ihtilâlimizin cevheri vardır. Partimizin Kurucusu
nun, O'nun büyük yandaşlarının o temelde hasları 
vardır. Orduyu biz kurduk. «Cumhuriyet Halk Par
tisi» adı altında teşekkül etmiş siyasî teşekkül kurdu 
bu Orduyu ve bu Orduyu sizin gibilerin veya başka
larının tasallutundan kurtarmak görevi de ebediyen bi
zim olacaktır. (C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, 
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alkışlar) ve 189 sayılı Kanunla Orduya iyilik yapıyo
rum sanıyorsanız, Orduyu yozlaştırmaya müsaade et
meyeceğimizi bilesiniz. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Yağcılık, yağ
cılık. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Ordu; mal satıp, mal alacak bir 
tacir müessesesi değildir. 

ERGUN ÖZKAN (Niğde) — Yalnız senin Ordun 
değil. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bağlayınız efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Binaenaleyh, biz bu Kanunun vak
tiyle çıkmış diye arkasından gidecek kadar kendisine 
saygısı olmayan bir Parti de değiliz. Koruyacağız bu 
Orduyu; yanlış yapılmışsa döneceğiz, döndüreceğiz 
onları ve bir gün gelecek bu memlekette bu Orduyu 
kuran Cumhuriyet Halk Partisinin, Orduyu böyle ta
sallutlardan, böyle yozlaşmalardan kurtardığı tarihe 
geçecek.:. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Orduyu 
p.ırti kurmaz ki. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) - Buna mani olamayacaksınız, ver
meyeceğe oy. istediğinize söyleyin. Ordu tacir de
ğildir Ordu bezirgan değildir; bunu böyle yapmanın 
anlamı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bağlayınız efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Biz, Orduya 33 milyar lira vere
cek kadar güçlü bir Devletiz. Orduya gayrimenkul 
satıp, bilmem ne satıp tayyare aldırmak, tüfek aldır
mak yoluna gidilmesinin Ordunun lehine veya aley
hine olduğunu düşünecek kadar basiretimiz vardır, 
memle!ket güvenliğine önem verdiğimiz aşikârdır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bağlayınız efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Ancak, böyle müzakereleri, böy
le münakaşaları yasama organlarının Meclislerde ka
nun yaparken üyelerinin Anayasal haklarını kullanarak 
yaptıkları hareketleri, siz Parti olarak aczinizi ve za
vallılığınızı örtmek için kullanırsanız daha çok ders 
alacaksınız. 

Yazıklar olsun bu yaptığınız harekete. (C, H. P. 
sıralarından alkışlar). 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, sataşma var. 
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BAŞKAN — Bu konu bitli efe idim, kap- -.*,* bu 
konu. 

MEHMET FL'VYA'i' istsr 'r^) — Millî irade ile 
kim iktidardan gidiyor, s". to. iîe kim iktidardan gidi
yor. evvelâ bunu anlayalım. 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabrı Çağlayangü'e, Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/743) 

BAŞKAN — Sunuşlar var efendim, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Ozfcünk'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Koruturk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu efendim. 

5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı Hasan Aksay'a, içişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/744)/ 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı 
Hasan Aksay'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu efendim. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdoğan 
Bakkalbaşı nın, su ürünleri ile meşgul olan koopera
tifler ve su ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı duru
munda bulunanlara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/37) 

BAŞKAN — Bir araştırma önergesi var, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdoğan Bak-
kalbaşı'mn, Su Üürnleri Kanununa aykırı işlemlerin 
tespiti için araştırma önergesi: 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
4 Nisan 197İ tarihinde yürürlüğe giren 1380 sayılı 

Su Ürünleri Kanunu, denizlerde ve içsularda su ürün
lerinin daha yararlı bir biçimde üretilmesi, Devletin 
hüküm ve tasarrufunda bulunan yapay göller, doğal 
göller, baraj gölleri, vol gölleri, nehirler, mansaplar, 
laünler, sabit ve yüzer dalyanların korunmasını ve 
işletilmesini amaçlayan bir Kanundur. 

Bu Kanun, getirdiği hükümlerle aynı zamanda 
geçimi su ürünleri avcılığına bağlı yurttaşlarımızı 
Kanunun 4 ncü maddesine göre, «Hazinenin veya 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde 
veya Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan yer
lerde üretim hakkı, o yerde kurulan ve üyeleri 5 yıl
dan az olmamak üzere üretim bölgesinde oturan ve 
yönetmelikle tespit edilen şartlara haiz olan koopera
tif birliği, kooperatif veya köy birliklerine 2490 sa
yılı Kanuna tabi olmaksızın öncelikle ve pazarlık sure
tiyle ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak şartıyle 
Tarım Bakanlığınca kiraya verilir.» 

Aynı maddeye göre, «îlânı müteakip bir aylık süre 
içinde kooperatif birliklerinden, kooperatiflerden ve 
köy birliklerinden bir talep olmazsa, özel ve tüzelki
şilere 2490 sayılı Kanun gereğince kiralanır.» 

Hal böyle iken, özellikle yurdumuzda mevcut 
yapay göl, doğal göl, baraj gölü, nehir ve mansap-
larda veya civarında kurulmuş su ürünleri koopera
tiflerinin çoğunluğunun bu yasal olanaktan yararlana
madığı anlaşılmaktadır. Bu kooperatifler çeşitli bürok
ratik engeller karşısında ne yapacaklarını şaşırmış 
durumdadırlar. Hazine adına kiraya vermeye yetkili 
defterdarlıklar veya mal müdürlükleri kooperatiflere 
zorluk çıkartmakta, Yasanın emredici hükmüne rağ
men özel ve tüzelkişilerle kooperatifleri ve köy bir
liklerini aynı statüde saymak suretiyle 2490 sayılı 
Yasaya tabi tutmaktadırlar. 

Böylece kooperatiflerin ve köy birliklerinin öncelik 
haklarına engel olmaktadırlar. Çok zaman özel kişi
ler yasal olmayan yollarla bu ihaleleri kazanmakta, 
böylece su ürünlerinden faydalanmak suretiyle ekono
mik durumlarını yükseltmek fırsatını ele geçirme ça
bası içinde olan yurttaşlarımızın mağduriyetlerine se
bep olmaktadırlar. Yasa ve buna bağlı yönetmelik
ler, kooperatifleri Devletin himayesi altına almasını 
emretmektedir. Oysa kooperatifler ve köy birlikleri 
ihmal edilmekte, Devlet eliyle kişiler zengin edilmek
tedir. Yasama Meclislerimizin ve Hükümetin geniş bir 
yurttaş kitlesine iş imkânları yaratacak olan bu ko
nuya ivedilikle eğilmesi gerekmektedir. 

Bu -nedenlerle; 
1. 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve 

birlikleri, 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
1163 sayılı Kooperatifler Yasasına bağlı üretim koo
peratiflerinden su ürünleri ile meşgul olan tescilli koo
peratiflerin; 

a) Adetleri; 
b) Adları ve adresleri; 
c) T. C. Ziraat Bankası ve Denizcilik Bankası 

tarafından bu kooperatiflere kredi verilip verilmediği, 
verilmiş ise tutarlarının ne olduğu; 

2. Ülkemizdeki yapay göl, doğal göl, baraj gölü, 
nehir ve nehir ağızlarındaki su ürünleri üretim böl
gelerinde halen kiracı durumunda buulnan özel ve tü
zelkişilerin ad ve adresleri; 

3. Bu özel ve tüzelkişilerin kira mukavelelerinin 
tasdikli örneklerinin celbi ile kiralama müddetlerinin 
hangi tarihlerde biteceği; 

4. Özel ve tüzelkişilerin Hazineye" ödedikleri 
kira bedellerinin miktarının ne olduğu, taksitlerin va
desinde ödenip ödenmediğinin tespiti için, Anayasanın 
88 ve İçtüzüğünün 135 nci maddesi gereğince bir 
Senato Araştırması açılmasını saygı ile arz ederim. 

2 Mart 1976 
Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi 

Erdoğan Bakkalbaşı 

BAŞKAN 
yapılacak. 

Okundu, bilgiye sunuldu; gereği 

7. — Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (3/745) 

BAŞKAN — Şimdi izin tezkerelerini okutuyorum: 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet' Senatosu üye
lerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sa
yılmaları hususunda Genel Kurula arzı, Başkanlık Di
vanının 3 . 3 . 1976 tarihli toplantısında kararlaş
tırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Aîi İhsan 
Birincioğlu'nun mazeretine binaen 8 . 3 . 1976 tari
hinden itibaren 20 gün; 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Ergim Er-
tem'in hastalığına binaen 23 . 1 . 1976 tarihinden 
itibaren 84 gün. 
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BAŞKAN — İsimleri teker teker okuyup, oyları
nıza sunacağım: 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ali İhsan 
Birincioğlu'nun mazeretine binaen 8 . 3 . 1976 tari
hinden itibaren 20 gün müddetle izinli sayılması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın Ergün 
Ertem'in hastalığına binaen 23 . 1 . 1976 tarihinden 
itibaren 84 gün müddetle izinli sayılması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Hastalığı sebebiyle iki aydan faz'a izin alan 
Ankara Üyesi Ergün Erteme ödeneğinin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/746) 

BAŞKAN — Konu ile ilgili bir tezkere daha var, 
okutuyorum: 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısıyle 2 aydan fazla izin alan Cum

huriyet Senatosu Ankara Üyesi Ergün Ertem'in tahsi
satının verilebilmesi, İçtüzüğün 146 ncı maddesi ge
reğince Genel Kurulun kararına bağlı olduğundan, 
keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

M. Tekin Arıburun 
Cumhunye't Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Hastalığı dolayısıyle 2 aydan fazla 
izin alan Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 
Ergün Ertem'in tahsisatının verilebilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 

BAŞKAN — Şimdi gündemin «Başkanlık Divanı
nın Genel Kurula Sunuşları» başlığı altında birinci 
fıkrasında yazılı olan işe geçiyoruz. 

Üç komisyonda; yani birisi Bayındırlık - Ulaştırma 
ve İmar İskân Komisyonunda; birisi Malî ve İktisadî 
İşler Komisyonunda; birisi de Sosyal İşler Komisyo
nunda noksan üyelikler var, seçim yapacağız. 

Adaylar : Bayındırlık - Ulaştırma ve İmar - İs
kân Komisyonu için Adalet Partisinden Alâeddin 
Yılmaztürk, Ekrem Acuner ise Millî Birlik Grubundan; 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonunda açık bulu
nan bir üyelik için Süleyman Ergin; 

Sosyal İşler Komisyonunda açık bulunan bir üye
lik için Vehbi Ersü, Millî Birlik Grupımdan aday 
gösterilmişlerdir. 

Kürsüye sepet konmak ve ad okunarak davet edil-
i mek suretiyle seçim yapılacaktır. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 

/. — Millî Savunma Bakanlığı İskân ihtiyaçları \ 
için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gay- i 
rimenkullerden lüzumu kalmayanların satılmasına \ 
salâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plan Komisyonları 
raporları (M. Meclisi : 1/265; C. Senatosu : 1/396) 
(S. Sayısı : 554) (i) 

BAŞKAN — Bu arada, bundan evvelki Birleşimde 
görüşüp reddettiğimiz kanun tasarısının açık oylaması 
da vardır; kürsüye gelmişken bunu da aynı şekilde 
oya sunmuş oluyorum. 

Sayın Karavelioğlu?. Burada mı efendim. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Adayların isimleri basılı olarak dağı

tılacak; onu mu sordunuz efendim? 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Birinci madde 

hükmü neye istinaden Sayın Başkan? 

(/) 554 S. Sayılı basma yazı 2 . 3 . 1976 tarihli 
42 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Bu, reddedildiği için efendim. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bir hüküm yok

tur. 
BAŞKAN — Var efendim, var var. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Böyle bir şey 

yok ki? 
BAŞKAN — Reddedilen kanun tasarılarının, Mec

liste Cumhuriyet Senatosunun karar nisabının belirtil
mesi bakımından ihtiyaç var, yapılıyor. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Hayır efendim, 
Anayasanın 92 nci maddesinde yok ki. 

BAŞKAN — Neticeye müessir değil, arz edeceğim 
onu da efendim; neticeye müessir değil. Sadece, Mec
listeki oylamanın aranacak karar nisabını tâyin ba
kımından lâzım. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Anayasanın 
92 nci maddesinde böyle bir şey yok ki efendim. 

BAŞKAN — Yusuf Ziya Ayrım, burada mı efen
dim? 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz konuşmam bitmedi, onu arz ediyo
rum. 
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BAŞKA ] — Efendim, şimdiye kadar yaptığı
mız tatbikatta iki husus var; meclislerden gelen me
tinler ya kabul ediliyor ya değiştirilerek kabul edili
yor veyahut da tamamen reddediliyor. Bu gibi ah
valde şayet, Cumhuriyet Senatosu 2/3 ekseriyetle 
reddetmiş ise, Mecliste bu kanunun tekrar kabul edi
lebilmesi için, Mecliste de 2/3 ekseriyet aranmak lâ
zım geliyor; yani mevsûf ekseriyet aranıp aranma
ması hususu, burada da yapacağımız açık oylama ile 
belirleniyor. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — İzin verir mi
siniz görüşümü arz edeyim? 

BAŞKAN — Kanunun akibetini tâyin edici ma
hiyette değil. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Anlıyorum Sa
yın Başkan, bu konu ile ilgili... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — İzin verir mi
siniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun efendim buyurun, usul 
hakkında buyurun. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

İçtüzüğümüz, açık oya hangi hallerde başvurula
cağını 107 nci maddede tadadı olarak göstermiştir. 
Bu sayılan hallerin içinde, Meclisden gelen metinle
rin değiştirilerek kabulü ya da reddedilmesi halinde 
açık oya başvurulacağı hakkında bir hüküm yok
tur. Filhakika Anayasamızın 92 nci maddesinde me
kik sistemi izah edilirken, Cumhuriyet Senatosunda 
reddin ya da değiştirilmesinin mevsûf ekseriyetle ol
ması halinde, orada da aynı ekseriyetin aranması 

. lâzım geleceği ve bu hususta açık oya başvurula
cağı açıklıkla belirtilmiştir; ama bu külfet Millet 
Mecı.si için öngörülmüştür. Senato İçtüzüğünü ya
pan organ, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu; Ana
yasanın 92 nci maddesini öngörerek, 107 nci madde
ye, kanunlar Senatoda görüşüldükten sonra redde
dilirse ya da değiştirilerek kabul edilirse, bu husus
ta da 92 nci maddenin Millet Meclisi için aradığı 
mevsuk ekseriyet yönünden açık oya başvurulaca
ğı hususunda bir hüküm sevketmemiştir. 

Şu halde, Saym Başkanın demin burada ifade bu
yurdukları husus, istidlal yolu ile olan bir husus-
dur. Bu, şimdiye kadar uyguladığımız hususlar, Ana
yasanın 107 nci maddesinin öngördüğü ahvalde açık 
oya başvurmak usulü idi. 

Bu itibarla, İçtüzüğün 107 nci maddesi bu hük
mü ihtiva ediyordu, bu itibarla bu Kanununki, muh-
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tevası kalmamıştır, maddesi reddedilmiştir. Bunun 
açık oya sunulmasında tüzüksel ve anayasal bir zo-
runluk olmadığı kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ahmet Nusret Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir tereddütün giderilmesi için, Sayın Başkanın 

izah buyurdukları hususa ben de temas etmek isti
yorum. 

Bir kanunun kabulü oylaması var. Kanunun ka
bulü oylamasında ne cins oylama kullanılacağını, 
hangi yola başvurulacağım Tüzüğün 107 nci mad
desi açıkça gösteriyor. 

Şimdi konuşmakta olduğumuz, karara bağladı
ğımız kanunun kabul veyahut ret hususunun tahak
kuk etmesi için, ayrıca açık oylamaya ihtiyaç yok. 
İşarî oyla bu kanunun akibetinin ne olduğu tespit 
edilebilir. Çünkü, 107 nci maddede sayılan ve mec
burî açık oya tabi olan maddelerden hiçbirisine uy
mamaktadır. 

Şimdi, bir kanunun kabulü için gerekli oylama 
var. Bir de, reddedilen bu metnin Millet Meclisin
den ne şekilde kabul veya reddedileceğine dair Ana
yasanın 92 nci maddesi var. Sayın Başkan da izah
larında ifade buyıvdukları gibi, bu Kanunun kabul 
veya reddi için açık oylamaya başvurmuyor. O oy
lama muamelesi bitti; ama Anayasanın 92 nci mad
desinin 8 nci fıkrasında şöyle kayıt var: «Cumhu
riyet Senatosunca üye tamsayısının salt çoğunluğuyle 
tümü reddedilen bir metnin Millet Meclisi tarafın
dan kabulü için, üye tamsayısının salt çoğunluğu
nun oyu lâzımdır. Bu halde açık oya başvurulur» 

Dokuzuncu fıkra; «Cumhuriyet Senatosu üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile tümü reddedilen 
bir metnin kanunlaşabilmesi, Millet Meclisi tarafın
dan üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul 
edilmesine bağlıdır...» 

Biz bir ret yaptık. Bu reddi hangi nispette yaptık?. 
Üye tamsayısının salt çoğunluğu mu, adi bir ekseri
yetle mi, yoksa üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuy
la mı?.. Bu bizim sözümüzün Millet Meclisinde geçer
li olması, orada oylamada aranan şartların tahak
kuku için doğrudan doğruya reddedilenlesin, orada 
bir nisap aransın diye bu oylamanın yapılması zaru
ridir. 

Şunu ifade etmek istiyorum. 
Kanunun oylama muamelesi bitmiştir, reddedil

miştir; fakat Millet Meclisi bizim reddimizi kabul 
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etme veya etmeme mevkiindedir. Bizim ekseriyeti
mizin şekli belli olacak ki, Millet Meclisi de bizim 
metnimizi reddederken, o nispete uyabilsin. 

Bu itibarla, Başkanlığın tutumu doğrudur, isa
betlidir. Bu şekle uyulmasını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

mademki bir usul müzakeresi açıldı, müsaade eder
seniz bir konuşma yapayım. 

BAŞKAN — Lehte aleyhte birer sayın üyeye söz 
verdim. Yerinizden buyurun efendim sizi dinleye
lim. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — İzin verin, ora- -
dan söyleyeyim, sesim de elverişli değildir. Bir mü
zakere açılmış olduğundan... 

BAŞKAN — Şimdi efendim, usul hakkında lehte 
afeyhte birer arkadaşa söz verdim; yani bu artık sü
rüncemede bırakılacak bir konu değildir. Ben şim
di toparlayayım müsaade ediniz. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Tanyeri 
bir teklif yaptı, aleyhinde konuşuldu, lehinde konuş
ma olmadı. 

BAŞKAN — Buyurun, öyle telâkki edelim. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bir usul konusuyla değerli zamanlarınızı almak 
istemezdim, Usul konuşmasını ilk olarak ortaya ko
yan Sayın Tanyeri'nin de, bunun aleyhinde konu
şan Sayın Tuna'nında görüşlerini büyük kısmı, 
Anayasa ve İçtüzüğe uygunluğu itibariyle gayri ka
bili reddir, ben de katılıyorum. Ancak, bir çelişki or
taya çıkıyor. 

Şimdi, değerli Başkanımızın yaptığı uygulama 
(ki, Sayın Tuna da bu uygulamanın doğru olduğu
na işaret buyurdular) Sonuna getirilecek olursa ne 
olur?... Bu noktanın üzerinde durmak istiyorum. 

İki gün önceki Birleşimde, Millet Meclisinden 
kabul edilerek gelen bir yasanın 1 - 2 - 3 ncü mad
delerini ve tümünü işarî oyla reddettik. O noktada... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Bit
ti... 

RECAÎ KOCAMAN (Devamla) — Şimdi hata 
oradan başlıyor, ona işaret etmek istiyorum. 

O noktada değerli Başkanımız, «Tasarı gelecek 
Birleşimde açık oylamaya tabi tutulacaktır.» dedi 
ve Birleşimi kapadı, hata burada. Neden hata oldu
ğunu bir cümle ile izah edeyim. 

Maddelerinin tümü, tamamı; aksine bir mecburi
yet olmadığı için, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lu tarafından işarî oyla reddedilmiş bir kanun ta
sarısı var önümüzde. Sayın Başkanımızın gösterdi
ği, emrettiği yola uyarak şimdi açık oylamaya baş
vurduk. Farzediyorum ki, açık oylamanın sonucunun 
ne şekilde tecelli edeceği şimdiden malûm değildir. Bir 
ihtimal olarak farzediyorum ki, tasarının lehinde çı
kacak olan oylar, aleyhinde çıkacak olan oylardan 
fazla çıkarsa ne olacak?.. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Hiç bir şey olmaz. 

RECAÎ KOCAMAN (Devamla) — Hiçbir şey 
olmayacak diye bir durum yoktur. Hata 2 gün i.~>-
ceki Birleşimde yapılmıştır. 2 gün önceki Birleşimle 
tasarının maddeleri oylandı, teker teker 1 - 2 - 3 red
dedildi; tümü aylandı, şarî oya tabidir. İçtüzüğü
müzün 107 iicı maddeMne giren bir konu değildir. 
T^mü de oyla np reddedi'dı, o zaman adi ekseriyet
le reddedildi, bendeniz o Birleşimde vardım. Hangi 
ekseriyetle reddedildiği konusu tutanağa geçecek 
ve mesele o zaman halledilecekti. 

Şimdi, gerek Millet Meclisi Başkanlık Divanı ve 
Başkanı, gerekse iki Meclis arası Anayasamızın 92 
nci maddesinde yazılı mekik mekanizmasını bir çık
maza sokmamak amaciyle söz almış bulunuyorum. 

Anayasamızın 92 nci maddesi açık; Millet Mec
lisinde kabul edilen metin, eğer Cumhuriyet Senato
sunda adi çoğunlukla değiştirilerek kabul veya red
dedilirse, Millet Meclisi kendi fikrinde İsrar edebil
mesi için, adi çoğunluğa ihtiyaç var. Mutlak çoğun
lukla reddedilirse, üçte iki çoğunlukla Senatoda 
reddedilirse, üçte iki çoğunluğa ihtiyaç var. Bu, 
Anayasanın 92 nci maddesinde açıkça ifadesini bul
muş. 

Şimdi, biz geçen Birleşimde, tekrar söylüyorum; 
İçtüzüğümüzün 107 nci maddesinde yazılı hallere 
girmediği için, tabiî mecburiyet olmadığı için işarî 
oyla ve adi çoğunlukla reddettik bu tasarının mad
delerini ve tümünü. Mesele orada kapanmıştır. Sa
dece fazla olan, iki gün önceki Birleşimin kapanış 
tutanaklarının, kapanış noktasına yakın yerinde de
ğerli Başkanımızın, «Tasarı açık oya sunulacaktır.» 
şeklindeki beyanıdır. Bu beyan fazladır. 

Tekrar başladığım yere keliyorum: 
Şimdi açık oyla kabul eder isek; içi tamamen bo

şalmış, muhtevası kalmamış bir metni Senato farzede-
lim ki adi çoğunlukla kabul etti. Böyle bir durum 
asıl olunca. Millet Meclisinde kabul edilmiş bir ta-
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sarı, en son işleme göre Senatoda da kabul edilmiş 
denilecek, kabul -etti sonucu çıkar ise. Oysaki, Sa
yın Tuna da kabul etti, ikrar buyurdular. Sayın Baş
kanımız da ifade buyurdular ki; «Tasarının madde
leri de, tümü de geçen Birleşim reddedildi». Şimdi 
açık oylama sonucunda kabul oyiarı fazla çıkarsa, 
Anayasanın 92 nci maddesine göre. Millet Meclisinin 
kabul ettiği metin Senatoda da aynen kabul edildi, 
yasalaştı mı diyeceğiz?.. Tabiî ki yanlış. Millet Mec
lisince kabul edilen metne Senatoda reddedildi di
yebilmek için, açık oylama sonucunda kabul oyları 
fazla tecelli edecek olduğu takdirde, elimizde gerek
çe kalmıyor. 

Huzurunuzu işgal ettim, özür dilerim. 

Tekrar ediyorum; açık oylamaya gerek yoktur. 
2 gün önceki Birleşimde adi çoğunlukla (Sayın Baş
kanımızda aynı Divan göre vinçleydiler, çok iyi bi
linmektedir.) maddeleri ve tümü işarı cyla reddedil
miştir. Bu husus tutanağa geçsin ve bu mesele bura
da kapansın. Anayasanın 92 nci. maddesi uyarınca 
mekik mekanizması çalışmaya başlasın. 

Şimdi, açık oya sunulmasına gerek de yoktur, 
mesağ da yoktur; birtakım çıkmazlara yol açabili-
lir. 

Bu nedenle söz aidim, teşekkür eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Efendim, bu usul müzakeresi bir 
endişeden doğmuştur. Bu endişe, bundan evvelki Bir
leşimde, işarî oyla reddedilen bir kanun tasarısı
nın, bu kere açık oylamaya tabi tutulması halinde, 
kabul edilirse netice ne olacaktır endişesinden çık
mıştır. 

Şimdi, böyle bir endişe sebebiyle 11 yıldan beri 
üstünde tereddüt etmeden tatbik edegeldiğimiz bir 
usulü ve Anayasamızın açık olan 92 nci maddesini 
ihmal etmeye imkân yoktur. Ancak, bu tereddüdü 
izale etmemiz lâzım gelir. Bu hususu da oylamaya 
geçeceğimiz sırada ben izale edecektim; beyanım
la, Riyasetin tesciliyle edecektim, buna imkân bu
lamadım. Müzakere açılmış oldu: iyi oldu. 

Şimdi, açık oylama, kanunun bünyesinden geli
yorsa; yani Tüzüğün 107 nci maddesinde yazılmış ol
duğu gibi, bünyesinden galen bir açık oylama ise; 
bir vergi kanunu ise, bütçe kanunu ise, bu Tüzüğün 
emriyle açık oylamaya tabidir. Burada işarî oylama 
zaten mevzubahis dahi değildir; yani tasarrufun 
esaslı bir şekil unsurudur. Tasarının akibetini açık oy
lama tayin eder. Halbuki, 107 nci maddede adı ge

çen kanunların dışında olduğu halde, işarî oylama
ya tabi olduğu halde, Meclisten gelen bir metnin Se
natoda reddedilmesi halinde, yapılan açık oylama 
esaslı şekil unsurundan değildir. Burada, kanunun 
akibetini tayin eden husus, önce yapılmış olan işarî 
oylamadır. Açık oylama, sadece Mecliste, nasıl bir 

• nisabın aranacağını tayin edebilmek bakımından, 
j 92 nci maddenin gereğinin yerine getirilmesinden 
\ ibaerttir. 
j Hu beyanımdan sonra, misalinize uyguladığımız 
| takdirde; şimdi, bir evvelki Birleşimde işarî oyla 
j reddetmiş olduğumuz bu Kanun tasarısına, açık oy-

lama sonucunda kabul oyu çıkacak olursa, kanunun 
| akıbeti değişmiş olmayacaktır; o kanun yine reddedil

miştir. Ancak, bunu farzedebilmek her zaman miim-
j kün değildir. Çünkü, genellikle işarî oyla reddedilen 
i bir kanun tasarısının açık oylamayla da reddedile

ceği kabul edilir, bu esastan gidilir. Aksi takdirde, 
92 nci maddeyi uygulamak imkânı kalmaz. 

Şimdi, bir kabul oyu ile karşı karşıya kalırsak, 
bu takdirde kanun tasarısı vasıflı bir ekseriyet ol
maksızın reddolunmuş addedilecektir. 

I Bu beyanımdan sonra, bilmiyorum sayın arka-
I daşlarım bu tatbikatı değiştirmeye mahal görecek-
j 1er mi?.. Doğru mu efendim?,. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
I aslında bu izahatınız tutanaklara geçtikten sonra 
I tereddüdümüz büyük ölçüde izale oluyorsa da, farze-
I delim ki biraz katı düşünceli bir Millet Meclisi Baş

kanı görevdedir; oradaki tutanağa geçmiş cümlele-
I re bakmadan sonuca bakarak «Açık oylamayla ka-
I bul edilmiştir» derse?... 
I BAŞKAN — Efendim, ben arz edeyim; o endi-
I şenize mahal yok; endişenize neden mahal olmadı-
I ğmı da arz edeyim.... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, o tarafı da Meclis Başkanlığına 

I aittir, bize ait değildir. 
I BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın-
I dan iade edilirken, bunun yanına gereğine ilişkin not 
I konur. 
I Kâfi mi efendim? Usulde bir itirazınız?.. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Yok efendim. 

I BAŞKAN — Yok. O halde, bu görüşmenin ışığı 
I altında, açık bulunan komisyon üyeliklerine seçim i -
I mizi yaparken, kanunu da oylamış olacağız. 
I Şimdi, tasnif heyeti için ad çekiyorum... 
I Sayın Ziya Ayrım?.. Buradalar.. 
1 Sayın Mustafa Çelik?.. Yoklar 
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Sayın Nazım İnebeyli?.. Buradalar. 
Sayın Sıtkı Yırcalı?.. Yoklar. 
Sayın Emanullah Çelebi?.. Yoklar. 
Sayın Atıf Benderlioğlu?.. Buradalar. 
Tasnif Heyetine; Sayın Yusuf Ziya Ayrım, Sayın 

Nazım înebeyli ve Sayın Atıf Benderlioğlu seçilmiş
lerdir. 

Oylamaya hangi üyeden başlanacağının tespiti için 
ad çekiyorum: Sayın Nejat Sarlıcalı (Balıkesir) 

(Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcah'dan başlanılarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. 

/. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmaca'mn, Ege Denizinde petrol arama faaliye
tinden vazgeçilmesinin sebebine dair soru önergesi 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kı
lıç m yazılı cevabı. (7/470) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Yunanistan'ın Ege Denizinde 10 yıldan fazla bir 
zamandanberi petrol aradığı ve petrol çıkardığı bi
linmektedir. Türkiye ilk defa 1974 yılında Ecevit Hü
kümeti devrinde yıllardır ihmal edilmiş Ege Kıta sa
hanlığı sorununa sahip çıkmış, Yunanistan'ın itirazı
na rağmen, Ege'de petrol aramaya fiilen başlamış
tı-

Ecevit Hükümeti, Ege Denizinde Çandarlı gemi
siyle başlattığı petrol arama faaliyetine ilâveten, Nor
veç Bandıralı Lavga Gemisini kiralamış ve daha et
kin bir petrol arama girişiminde bulunmuştu. 

Ege Denizinde petrol aramak için kiralanan Lav
ga Gemisi Türkiye'ye gelmeden Sayın Ecevit Hükü
metten ayrılmış, bundan sonra gelen hükümetler Yu
nanistan'ın karşı çıkması üzerine Lavga gemisine Ege 
denizinde petrol aratma cesaretini gösterememişler
dir. Lavga gemisi Mersin Limanına demir atmış, mu
kavele müddetince petrol aramadan kira bedelini 
Türk Hükümetinden tahsil ederek ayrılmıştır. 

Oylama muamelesi bitmiştir. Tasnif Heyetine 
tevdi ediyoruz. 

Oylama sonucu, ekseriyet hakkında da bir bil
gi vereceği için sonucunu bekliyoruz, başka bir işle
me geçmiyoruz. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Oylama sonucunu arz ediyorum: 
554 Sıra Sayılı Kanun tasarısının açık oylaması

na 73, yapılan seçimlere ise 69 üye katılmışlardır. 
Böylece salonda yeterli sayının bulunmadığı anlaşıl
dığından; Birleşimi 9 Mart 1976 Salı günü saat 15,00' 
te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,28 

Yunanistan Ege Denizinde petrol arama faali
yetini geniş ölçüde artırırken, Ecevit Hükümetinin 
başlattığı petrol arama faaliyetinin durdurulmasını, 
milli çıkarlarımızla bağdaştırmak mümkün değildir. 
Bu tutum ve gelişmeler kendine «Milliyetçi Cephe 
Hükümeti» adını veren Sayın Demirel Hükümetinin 
Ege Kıta Sahanlığı ve Ege Denizinde petrol arama 
haklarımızdan vazgeçtiği izlenimini vermektedir. 

Ege Denizi, Kıbrıs gibi milli davalarımızın baş-
lıcalarındandır. Hükümet pasif tutumuyla bu millî 
davamızı unutturmaya çalışmaktadır. Konunun ay
dınlığa kavuşması için, aşağıdaki soruların Başba
kan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say-
giyle rica ederim. 

Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

Soru : 
1. Ege Kıta Sahanlığı ihtilâfının halli için Hü

kümet ne gibi bir yöntem izlemektedir? 
2. Ege Denizinde petrol arama faaliyetinden 

vazgeçilmesinin sebebi nedir? 
3. Ege Denizinde Ecevit Hükümeti zamanında 

millî petrol kuruluşlarımıza verilen arama ruhsat
ları neden uygulama safhasına sokulmamaktadır? 

4. Ege Denizinde fiilen petrol aramaya ne zaman 
başlanacaktır? Bunun için Hükümetin bir programı 
var mıdır, varsa programın açıklanmasını? 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 
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5. Ecevit Hükümetince kiralanan Lavga gemisi 
ne sebeple Ege Denizinde petrol araştırması yapma
mıştır? Lavga gemisine hangi tarihte ne kadar kira 
bedeli ödenmiştir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 1 . 3 . 1976 

Bakanlığı 
Sayı : 112/052.37/172 

11741 

Konu : Sn. Hüseyin Atmaca'nın 
yazılı soru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : a) Başbakanlığa muhatap 7 . 1 . 1976 gün 
ve 7/470-3319-7669 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 19 . 1 . 1976 gün ve 106-79 
sayılı yazısı. 

Denizli Senatörü Sayın Hüseyin Atmaca'nın, Sa
yın Başbakana yöneltilen ve Sayın Başbakan tarafın
dan Bakanlığımızca cevaplandırılması istenen Ege 
Kıta sahanlığında petrol arama faaliyetlerine ne
den son verildiğine ilişkin yazılı soru önergesinin ce
vabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kıbç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Denizli Senatörü Sayın Hüseyin Atmaca'nın Ege 
Kıta Sahanlığında petrol arama faaliyetlerine ne
den son verildiğine ilişkin yazılı soru önergesinin ce
vabıdır. 

Sorular : 

1. Ege Kıta sahanlığı ihtilâfının halli için Hü
kümet ne yöntem izlemektedir? 

2. Ege Denizinde petrol arama faaliyetinden 
vazgeçilmesinin sebebi nedir? 

3. Ege Denizinde, Ecevit Hükümeti zamanında 
millî petrol kuruluşlarımıza verilen arama ruhsatla
rı neden uygulama safhasına sokulmamaktadır? 

4. Ege Denizinde fiilen petrol aramaya ne za
man başlanacaktır? Bunun için Hükümetin bir prog
ram; var mıdır, varsa programın açıklanmasını? 

5. Ecevit Hükümetince kiralanan Lavga Gemi
si ne sebeple Ege Denizinde petrol araştırması yap
mamıştır? Lavga gemisine hangi tarihte ne kadar 
kira bedeli ödenmiştir? 

Cevaplar : 
1. Bu konuda, Hükümetimizce takip edilmekte 

olan politika, Dışişleri Bakanlığı tarafından cevap
landırılacaktır. 

2. Ege Denizinde petrol arama faaliyetlerinden 
vazgeçilmiş değildir. Yunan Hükümetinin bazı Ame
rikan şirketlerine Ege Denizinde petrol arama ruh
satı verdiği öğrenilince; Bakanlığımız, Dışişleri ve 
Millî Savunma bakanlıkları ile Genelkurmay Baş
kanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve 
diğer ilgili kuruluşların iştirakiyle yapılan çalışma
lar sonunda, Ege kıta sahanlığımızın tarif ve tasviri 
yapılmış ve bu esaslara göre, Türkiye Petrolleri A. O. 
tarafından yapılan müracaat üzerine, Petrol İşle
ri Genel Müdürlüğünce ruhsat verilerek fiilî durum 
yaratılmıştır. İlk iş olarak bu sahada sismik etüt 
yapılması gerekiyordu. TPAO., ruhsatların veril
mesinden sonra Norveç Geço Firması ile bu iş için 
anlaşmış ve bu firmaya ait Longva gemisi İzmir'e 
gelmiştir. Geminin Ege Denizindeki çalışmaları ba
sında sansasyon yaratarak firma üzerindeki bas
kıları artırmış ve anlaşma yapılmış olmasına rağ
men, şirket bu etüdü yapmaktan vazgeçmiş ve gemi 
ülkemizden ayrılmıştır. 

Daha sonra, 1975 yılında Ege Denizinde yapıl
mış etüt, rapor gibi bilgiler temin edilmiş olup, 
ofis çalışmaları devam etmektedir. 

3. - 4. Yabancı bandralı bir gemi ile Ege kıta 
sahanlığında petrol aramanın mümkün olmadığı 
anlaşıldığından, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğü, deniz sismiği için gerekli ekip
manı getirmiş ve bir gemi üzerine monte etmeye 
başlamıştır. Bu işlem tamamlandıktan sonra, ken
di imkânlarımızla jeofizik etüdlerin yapılmasına 
devam edilecektir. 

Norveç Geco Pirması ile TPAO, arasında imza
lanan mukavele gereğince, jeofizik etüdleri yapmaya 
tahsis edilen Longva gemisi, bilinmeyen nelenlerle 
Ege Denizi yerine Akdenize gitmiş ve programın
da ikinci sırada olan Akdeniz etüdüne başlamıştır. 
30° - 36° Doğu boylamları arasında 5 600 Km. pro
fil etüt yaparak Akdeniz programını bitirmiş ve Ege 
Denizindeki etüdüne başlamak üzere İzmir Limanına 
demir atmıştır. 

İç ve dış basında çıkan haberler üzerine, Yu
nanlıların Norveç Hükümeti nezdinde yaptığı po
litik ve ekonomik baskılar neticesi; firma, tarafsız
lık ileri sürerek, etüdü yapamayacağını bildirmiş ve 
cezai müeyyideler tatbik edilerek. mukavele 
5 . 2 . 1975 tarihinde feshedilmiştir. 
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Yapmış olduğu iş dolayısiyle, mukavele gereğin
ce, firmanın 836 816, dolar istihkakı tahakkuk et
miş, fakat cezai şartlar uygulanarak 644 484, - do
lar tevkifat yapılmak suretiyle firmaya 59 günlük 
fiilî jeofizik çalışması için 27 . 1 . 1975'te 107 333 
dolar, ve 28 . 3 . 1975'te 85 000, dolar olmak üzere, 
toplam 192 333, dolar ödenmiştir. Böyle bir işin 
normal piyasa değeri 600 000, dolar civarındadır. Bu 

ücret, bir kira bedeli değil, geminin yapmış olduğu 
sismik, grevimetre ve manyetometrik bilgi toplama 
hizmetlerinin karşılığıdır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
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Millî Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullamlan gayrimenkullerden 
lüzumu kalmayanların satılmasına salâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 

ilişkin kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çtefcmserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

184 
73 
41 
32 

111 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi GKirsoytrak 
Suphi Karaman 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

TABİÎ ÜYE 
Selâhattin Özgür 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Âlacakaptan 
Cengizhan Yorulmaz 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğhı 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâıeddin Yılmaztürk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Sebahattin Savcı 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

KARS 
Yusuf Ziya. Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

MUŞ 
Isımail İlhan 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

[Reddedenler] 

ÇANAKKALE 
İma elettin Elmas 

DENÎZLÎ 
Hüseyin Atmacc 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İSTANBUL 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Fakih Özlen 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzüm Indbeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Cevdet Ayk&n 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

VAN 
Ferid hfîlen 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Sabahattin Özbek 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Adil Altay 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muhsin Batur 
Özer Derbü 
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[Oya katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
S>a;mi Kütjük 
Sezai O'Kan (t.) 
Mehmet Özgüneş 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Mehmet Ünaldı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk, V.) 

ANKARA 
Ergün Ertem 
Turhan. Kapanlı (B.) 
Yiğit Kö'ker 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayan gil 
(B.) 

(B.) 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yaliçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Doliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun (Başkan.) 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 
Hilmi Soydan 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özm'en •' 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin! Akyurt 
Hamdı özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunıakan 

MARDİN 
Sait1 Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Meinteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağunı 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
•Selâhattin Acar 
Bekir Sıtikı Baytkal 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

Ziya Gökalp Mülayim 
SİVAS 

Kâzım Kangal (Bşk. V.) 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(I. A) 
Mehmet Ali Pestilei 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhaddin Babüroğlu 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettirt Çelebi 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Naim Talû' 
Halil Tunç 
Şerif Tüten! 
Bahriye Uç ok 

\>m<{ 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

43 NCÜ BİRLEŞİM 

4 . 3 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. 
seçim. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

2. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım
sız bir yedek üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . — Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları 
İçin Sarfiyat İcrası ve Bakanlıkça Kullanılan Gay-
rimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına 
Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plan Komisyon
ları raporları (M. Meclisi : 1/265; C. Senatosu : 
1/396) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1976) 

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 Araş
tırması isteyen önergesi. (lCf/6) 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/12) 

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 Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer 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. (10/14) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İ. Cenap 
Ege ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/15) 

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

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri (10/17) 

9. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri- konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü 
raporu (10/44) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi (10/21) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Dışişleri Bakanının Pakistan'a gitme se
bebine 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 önergesL (10/24) 
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13. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu ve arkadaşlarının, Lice'de deprem
den sonra yapılan konutlar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/25) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di 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 
isteyen önergesi. (10/27) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Naci 
Cidal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı tara
fından yapılan nakil, tayin ve açığa alınan Millî Eği
tim mensupları hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/28) 

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 Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca' 
nın, TRT yönetiminin tutumu, TRT Genel Müdürle
ri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/31) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'in, Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan 
«Kalkınma Fonu» na ayrılan dört yüz milyon lira
nın dağıtım şekli hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/32) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hanv 
di Özer'in, emekliye ayrılan işçilere ödenmesi gere
ken tazminatlara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/33) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğrencile
rin devam durumlarına dair Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/34) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik tesislerinin ku
ruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/35) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Uluslararası sivil havacılık sözleşmesinde 
yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bayındırlık, Ulaştırma - İmar ve İskân ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/284; C. Senatosu : 1/401) (S. Sayısı : 
552) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1976) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya 
arasında adlî müzaheret mukavelenamesinin Türki
ye Cumhuriyeti ile Fiji Devleti arasında uygulanma
sına ilişkin sözleşmenin onaylanmasının uygun bu-* 
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komis
yonları raporları (M. Meclisi : 1/203; C. Senatosu : 
1/398; (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 2 .3 .1976) 

X 3. — 492 Sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sa
yılı Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi; 
değişik 86 ncı maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi 
ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/311; C. Senatosu : İ/402) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1976) 


