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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birleşik toplantıdan 15 dakika sonra topla
nan Genel Kurulda çoğunluk sağlanamadığın
dan; 22 Ocak 1970 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,55 te son 
verildi. 

Başkan 
Baskanvekili 

Lîıtfi Tokoğlu 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 
Kâtip 

Manisa 
Doğan Barutcuoğlu 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üyesi 

Nejat Sarlıcalı'nın, Balıkesir ili Ayvalık ilçe

sinde 1968 yılında yapılan orman tahdidi faa
liyetlerine dair, söslü soru önergesi Orman Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/545) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — 1969 Kalkınma İstikrazı hakkında ka

nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (Millet Meclisi 1/141; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1049) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarına) (Müddet: 14 er gün) 

Rapor 
2. — Emekli sandıkları ile Maluliyet, ihtiyar

lık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 
gün ve 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, kaldırılmasına ve bu kanuna 
ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/88; Cumhuriyet Senatosu 
1 1047) (S. Sayısı : 1342) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Doğan Barutcuoğlu (Manisa), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 29 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, yeter sa
yı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, içtüzü

ğümüzün 132 nci maddesine istinadederek sa

yın Hükümet dış politika hakkında gündem 
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dışı söz talebetmektedir. önergeyi okutuyo
rum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 132 nci 
maddesi gereğince ikili anlaşmalara ilişkin 
olarak Yüksek Cumhuriyet Senatosuna bilgi 
vermek istemekteyim, işin mahiyetine göre 
gizli oturum talebinde bulunuyorum. Saygıla
rımla. 

Dışişleri Başkanı 
Bursa 

ihsan Saibri Çağlayangil 

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

BAŞKAN — Sayın özden, usulün hangi 
hususunda görüşmek istiyorsunuz efendim? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, geçen oturumlardan birinde de böyle 
'bir gizli görüşme mevzuubahsoldu ve Başkan
lığı idare eden arkadaşımız, Sayın Başkan 
ibu mevzuda yanlış bir tatbikat yaptı. Mil
letvekillerini dışarı çıkardı. Bu mevzuda... 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, Senatonun yüce üyeleri; şimdi Hükümeti
mizin Başkanı bir gMi oturum talebetmekte
dir. Gizli oturum hususunda şimdiye kadar 
vaki olan tatbikat, bizim İçtüzüğümüze ve 
Anayasa hükümlerine aykırı olarak cereyan et
miştir. Bizim içtüzüğümüzün 66 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasında sarahatla «Bu teklif üzerine 
dinleyiciler ve gerekirse memur ve hizmetli
ler toplantı salonundan çıkarılır.» deniyor. 

Geçen sefer yapılan tatbikatta, milletve
killeri de dışarı çıkarılmıştır. Bizim kanaa
timize göre burada «dinleyiciler» tâbirinin 
içinde mütalâa edilerek, T. B. M. M. üyesi 
olan MilHet Meclisindeki üyelerin çıkarılması 
doğru değildir. Çünkü «dinleyiciler» tâbiri
nin içinde mutlak mânada ifade edilen bu 
ibareyi, milletvekillerine d.3 teşmil etmekte 
hiçbir hukukî sebep tasavvur edilemez. Çünkü 
Anayasanın 76 ncı maddesine göre burada 
Parlâmento camiasının içerisinde bulunan 
T. B. M. M. üyeleridir. Bunların bir kısmı Se
natoda vazife görürler, bir kısmı da aynı 
vazifeleri ve Anayasanın aynı kaidelerine uy
gun olarak Millet Meclisinde vazife görürler. 

I (Bâzı ahvalde sesi) Bâzı ahvalde de, muhte
rem arkadaşımızın ikazları veçhile arz ede
yim ki, bâzı ahvalde de beraberiz. Anayasa
nın bir maddesine göre harb ilânı, Cumhur
başkanı seçimi, bakanların hizmet kusurla
rından mütevellit meselelere karar verme hu
şunda birleşik oturumlarda yapılır. Demek ki, 
ortada dinleyici vasfının üstünde T. B. M. M.. 
inde üye olma vasfı mevzuubaıhistir. üye olma 
vasfı mevzuubahsolunca nasıl biz gizli toplantı 
yapıyor isek milletvekilleri buraya gelmelidir. 
Onlar da nasıl bir gizli toplantı yapıyorlarsa bi
zim arkadaşlarımız T. B. M. M. üyesi sıfatiyle 
oradaki gizli oturumlara iştirak etmelerinde 
hiçbir salanca yoktur. 

Bu itibarla Muhterem Başkandan bu seferki 
tatbikatın böylece cereyan etmesini istirham edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa tetkik bu-
yıırulursa yeminlerde tam mânasiyle mutabakat 
vardır. Yemin eden Anayasaya göre Senatör 
değildir, yemin eden milletvekili değildir; ye
min eden T. B. M. M. üyesidir. Aynı formüldür. 
Formül, o kürsüde de aynen tatbik olunur, bu 
kürsüde de aynen tatbik olunur. Üyeliklerin 
düşmesi aynı vaziyettedir. Anayasamn 83 ncü, 
87 nci maddelerine göre, Meclislerin beraber ka
panması, Meclislerin beraber açılması, tatile 
girmeleri gibi kararlar tamamen müşterektir. 
Bütün bu hâdiseler, bu maddeler gösteriyor ki, 
İçtüzüğümüzün 6Q ncı maddesinin 2 nci fıkra
sındaki «dinleyiciler» tâbirinin içinde T. B. M. 
M. üyesi olan milletvekilleri yoktur. Eğer vâzıı 
kanun böyle bir madde sevk ederken, Millet 
Meclisi üyelerinin Senatodaki gizli toplantıya 
iştirak etmemelerini kasdetmiş olsaydı başka 
türlü ifadelerle, başka türlü mânalar bu mad
deye, bu fıkraya sokulmuş olurdu. Meselâ di-
yûbilirdi ki, «Senatörlerden gayrisi» o zaman, 
evet yalnız senatörler girer, milletvekilleri gir
mez idi. Dinleyiciler tâbirinin içinde böyle bir 
şey mevzuubahis değildir. 

Milletvekilleri çıkarılır diyebilirdi, deme
miştir. Sonra fıkranın gelişi itibariyle «dinleyi
ciler ve gerekirse memur ve hizmetliler» diyor. 
Dinleyiciler, malûm arkadaşlarım, şurada otu
ran vatandaşlarımız, vazifeliler; onlar da ma
lûmdur. Bunun haricinde milletvekilleri kalı
yor, var mıdır bir nehiy? Var mıdır bir sakınca? 

1 Yoktur. 
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Kısaca arz edeyim. Bu fırkanın tatbikatında 
1 yolmazsa şimdi aydınlığa erişelim. Milletvekil
lerinin gelmesini uygun görelim ki, öteki Mec
lislerde de aynı hâdiseler cereyan etsin, aynı 
şekildeki haklardan bizler de istifade edebile
lim ve bir jurisprudence tesis edilmiş olsun. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın özden ikazlarınız için 
teşekkür ederim. 

Muhterem senatörler, 23 . 3 . 1965 tarihli 
Millet Meclisinin 79 ncu Birleşiminde Kıbrıs 
mevzuu ile ilgili gizli görüşmeye sayın senatör
ler de alınmamışlardır. 

Dinleyiciler tâbirini müzakerelere iştirak 
etmiyen kimseler olarak aldığımız zaman sayın 
milletvekillerinin dinleyiciler tâbirinin içine gir
diğini kabul etmek zorunda kalırız. 

içtüzüğümüzün 30 ncu maddesi, «Komisyon
da gizli oturum : 

Bir komisyonda gizli oturum yapılmasını il
gili Bakan, yahut komisyon üyelerinin üçte bi
ri istiyebilir. 

Gizli oturumda, ilgili Bakan veya onun ten-
sibedeceği uzmanlarla komisyon üyelerinden 
başkası bulunamaz. Ancak, bir milletvekili ve
ya komisyon üyesi olmıyan bir Cumhuriyet Se
natosu Üyesi tarafından yapılan bir kanun tek
lifi görüşülmekte ise, teklif sahipleri gizli otu
rumda hazır bulunabilirler.» 

Görülüyor M, içtüzüğümüzün 30 ncu madde
sinde, komisyonlarda yapılan gizli oturumlarda 
hattâ Meclise dâhil olan arkadaşlarımız, muhte
rem senatörler, muhterem milletvekilleri dahi 
gizli oturumda bulunamıyorlar. 

işte muhterem huzurunuzda arz etmiş oldu
ğum hukukî sebepler dolayısiyle, geçen defaki 
birleşimi idare etmek şerefini kazanmış olan 
ben, muhterem milletvekili olan arkadaşlarımın 
da dışarıya çıkmasını talebetmiştim. 

Şimdi eğer sayın üyeler bu izahatımı kâfi 
görmezlerse, o takdirde içtüzüğümüzün 53 nci 
maddesi gereğince bir teklifte bulunurlar. Onu 
muhterem oylarınıza arz ederim. Kabul edildi
ği takdirde muhterem milletvekili arkadaşları
mız gizli oturumda hazır bulunabilirler. (Tek
lif geliyor sesleri.) Efendim bekliyorum. İsti
cal etmiyeceğim efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Teklif gelsin usule göre zatıâli-
nize söz-veririm, efendim. 

Muhterem senatörler içtüzüğün 58 nci mad
desi gereğince bir önerge var, okutuyorum, efen
dim. 

Başkanlığa 
Gizli oturuma milletvekilleriîiin de iştirakine 

kara? verilmesini arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Ekrem özden 

BAŞKAN — Önergenin lehinde ve aleyhinde 
iki sayın üyeye onar dakikayı geçmemek üzere 
söz vereceğim, efendim. 

Sayın Ege buyurunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, aziz arkadaşlarım; Türkiye Büyük Mil
let Meclisi çatısı altında toplanan senatör ve mil
letvekillerinin çalışmalarında Meclisler ayrı ayrı 
faaliyet de gösterse, gaye bakımından, fonksi
yon bakımından her hangi bir fark yoktur. Ye
minleri beraber olan, salâhiyetleri, vazifeleri be
raber olan kişilerin mesuliyetleri de elbette be
raber olacaktır. Şimdi yapılan gizli oturumlara, 
Mecliste yapıldığı zaman senatörlerin iştirak 
edip etmemesi, Senatoda yapıldığı zaman Meclis 
üyelerinin iştirak etmemesi gibi bir vaziyet mev-
zuubalhsolursa, bunu komisyonlara aksettirdiği
mizde nasıl olacak? Karma komisyonlar var. Bu 
karma komisyonlar kurulduğu zaman hem Mec
listen, hem Senatodan üyeler iştirak etmektedir 
ve bu komisyonlar da tüzüklerin kendine verdiği 
imkânlar dâhilinde gizli oturumlar yapmaktadır. 
Şimdi komisyonlar gizli oturum yaptığı zaman, 
nasıl Millet Meclisi üyesi, Cumhuriyet Senatosu 
üyesi müştereken o komisyonda bulunuyor ve 
komisyonun gizliliğine birlikte iştirak ediyorsa; 
o zaman o komisyonlarda bir fonksiyon, bir va
zife birliği bahis mevzuu olduğu için iştirak edi
yorlar, onun dışında etmezler, edemezler dersek, 
bir defa orada şöyle bir şey gelir aklımıza; Hü
kümet üyeleri için de böyle bir tahdide gitmek 
mecburiyeti hâsıl olmaz mı acaba? İlgili bakan 
ve elbette Hükümetin başı olması itibariyle Baş
bakanın dışında diğer bakanların da bulunma
ması gibi garip bir tahdide gitmek mevzuubahso-
labilir. Bu çok sakat bir düşüncedir, çok sakat 
bir tatbikattir. Ne Anayasada, ne de içtüzükler
de bu hususa cevaz veren bir hüküm yoktur. 
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Her türlü mesuliyeti birlikte taşıyan, şerefini, 
vazifesini birlikte gören Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin her iki Mecliste yapılacak 
olan her türlü toplantılara girebilme yetkisi 
vardır, bunu hiçbir şekilde tahdidetmeye imkân 
ve ihtimal yoktur, olamaz, olmaması lâzımdır. 
Zaten Senatoda yapılan bir gizli oturumla, Mec
liste yapılan bir gizli oturumun, Meclis üyele
rinden, yahut da Cumhuriyet Senatosu üyele
rinden gizlenmesi gibi garip bir anlayışın da 
hiçbir zaman yeri olmaması lâzımdır. Cumhuri
yet Senatosunda yapılacak bir gizli oturumda 
Millet Meclisi üyelerinin haberdar olmaması gi
bi, böyle kaçınılan bir durumu ortaya koyacak 
ne olabilir? Mecliste yapılan bir gizli toplantı
nın mevzuunu, müzakerelerini, Cumhuriyet Se
natosu üyesinin takibetmesinde ne mahzur var
dır ve bunu nasıl gizliyebiliriz? Bunu benim ka
fam almıyor, böyle bir hüküm Anayasada yok
tur. 

Çok istirham ediyorum, ben önergenin lehin-
deyim. Her iki Mecliste yapılacak gizli oturum
larda her iki Meclisin üyeleri de rahatlıkla bu
lunur, müzakereleri başından sonuna kadar ta-
kibödebilirler. Elbette oylama icabettiği zaman 
ilgili meclisler oylar. Bu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi şeklinde yapılsa gizli oturum, nasıl se
natör ve milletvekilleri katılıyor? Bunların bir
çok misalleri olabilir, onun için önergenin iltifat 
görmesini istirham ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ege, teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Ertuğ, buyurunuz, Sayın Ertuğ aleyh
te buyurmuştunuz değil mi, efendim? 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; Cumhuriyet Senatosunun bir 
geleneğini tesis etmek veya değiştirmek nokta
sındayız. Bu itibarla çabuk karar vermemenin 
zaruretine işaret edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyanın birçok ül
kelerinde olduğu gibi, bizde de iki Meclisli dev
reye girmiş bulunuyoruz, iki Meclis olan memle
ketlerdeki tatbikatı bir taraftan göz önüne ala
rak, bir taraftan da bizde yapılmış iki işlemi ha
tırdan çıkarmıyarak karar vermek mecburiye
tindeyiz. Şimdi bir hassasiyetin içerisine girmek 
doğru değildir. Milletvekilleri de, senatörler de 

esasen Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyele
ridir. Ama şu noktaya daima dikkatinizi tevcih 
etmeniz ve ikinci meclisin kuruluşunun gerekçe
sini hatırlamamız lâzımdır. Dünyanın birçok ül
kelerinde, ikinci meclis olan memleketlerde bi
rinci meclisle ikinci meclis arasında hiçbir alâ
ka yoktur. Meselâ İngiliz Parlâmentosunu arz 
edeyim; ingiliz Lordlar Kamarasına Avam Ka
marası Üyesi Başbakan daJhi olsa içeriye gire
mezler. Fakat hattâ Lordlar Kamarasında Hü
kümetin Lordlar arasında sözcüleri bulunarak 
Hükümetin sözcülüğünü yapar. 

Muhterem arkadaşlarım, italya'da Senato ta
mamen ayrı bir semtte ve ayrı bir binadadır. 
Almanya'da yine öyledir, iki Meclis sistemini 
tatbik eden memleketlerde, bu iki Meclisin ayrı 
ayrı üniteler olması üzerinde hassasiyet gösteril
miştir. Sebep, ikinci meclisten beklenen fonksi
yonun tamamiyle yerine getirilmesi içindir. Ben 
demiyorum ki, mutlaka milletvekillerini gizli 
oturumlardan çıkaralım veya kalsınlar. Bu hu
susta hiçbir kanaat izhar etmek istemiyorum. 
Ancak bir gizli oturumda Cumhuriyet Senato
sunda, milletvekilleri dışarı çıkarılmıştır ve bir 
gizli oturum Millet Meclisinden senatörler dışa
rı çıkarılmıştır. Şimdi bugün bir geleneği boz
mak üzereyiz, çabuk karar vermiyelim. Muvafık 
görürseniz, Başkanlık Divanı diğer memleketler
deki misalleri ile beraber bunu etüd etsinler ve 
ne gibi mahzurlar olup olamıyacağını da araş
tırsınlar. 

Sayın arkadaşlarım, başka bir misal vereyim 
zatıâlilerinize; meselâ Karma Bütçe Komisyo
nunda gizli oturum yapılmıştır. Bu gizli oturu
ma orada bulunan komisyon üyesi olmıyan sena
törler ve milletvekilleri iştirak ettirilmemiştir, 
dinleyici olarak dışarı çıkarılmıştır... (Orası ko
misyon sesleri) binaenaleyh, mademki parlâ
mento üyelerinin, parlâmento çalışmaları ile hiç
bir gizliliği olmıyacaktır, o zaman oradan da çı
karılmaması gerekirdi. Demekki icabı hale göre 
bâzı gizlilik müessesesinin işletilmesinde zaruret 
vardır. O halde bu defa için yine eskiden tatbik 
edilen usul üzerine gidip, bundan sonra Başkan
lık Divanının ve ilgililerin araştırmaları netice
sinde varılacak karara göre, gelenekleri bozmak 
veya tesis etmek yönünden işlem yapılmasını 
arz ve teklif ediyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, teşekkür ederim 
efendim. 
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Muhterem senatörler, önerge okutuldu, le
hinde ve aleyhinde sayın üyeler konuştular, 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Önergeyi kabul edenler, lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Muhterem milletvekili arkadaşlarımız yeni 
celsede bulunabileceklerdir, efendim. 

Muhterem senatörler, İçtüzüğümüzün 67 nci 
maddesi gereğince gizli oturum tutanağını Di
van kâtipleri tutarlar... Fakat Genel Kurul ka
rar verirse andicmiş olan görevli kâtipler, bu 
tutanakları tutabilirler. Ancak bunun için Yüce 
Heyetinizin kararı gereklidir. 

Şimdi yeminli kâtiplerin tutanakları tutması 
hususunu Yüce Heyetin oylarına arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Yeminli kâtipler 
tarafından tutanakların tutulması kabul edil
miştir, efendim. 

Muhterem İdare Âmirleri, muhterem millet
vekili arkadaşlarımız hariç, yeminli kâtipler ha
riç, hizmetliler ve bütün dinleyiciler Yüce Sena
toyu terk etsinler ve gerekli..... 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Gizlilik 
kararı henüz alınmadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
terk etsinler. Gazeteciler de dâhil olmak üzere, 
lütfen salonu terk etsinler efendim. 

Muhterem senatörler, gizlilik kararı, gizlilik 
esbabı mucibesi gizli olarak arz edildikten son
ra alınacaktır, 

Sayın Altan tedbirler alınıp bittikten sonra 
lütfen haberdar ediniz, efendim. 

Sayın Yurdakuler, efendim biran evvel hiz
mete geçebilmemiz için yardımlarınızı rica ede
ceğim. 

MUZAFFER YURDAKULER (Tabiî Üye) 
— Sayın Başkan, zannederim Divanı temsil eden 
arkadaşlarımız var. Ekseriya meseleleri böyle 
hallediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tekin başlıyabilir miyiz 
efendim? 

AKİF TEKİN (Antalya) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Tekin, radyo da kesildi 

mi efendim? 
AKİF TEKİN (Antalya) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı buyu

runuz efendim. («Gizlilik kararı alınmadı» ses
leri) 
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Muhterem arkadaşlarımız istical ediyorlar. 
66 ncı madde gereğince Sayın Dışişleri Bakanı 
gizlilik sebeplerini Yüce Meclise arz edecekler, 
ondan sonra reye arz edeceğim efendim. 

Sayın Dışişleri Bakanı buyurunuz efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ

LA YANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; Hükümet programının Mec
lislerde müzakeresi sırasında Sayın Hükümet 
Başkanımız, bir hayli zamandır kamu oyunda 
geniş tartışmalara konu teşkil eden ikili anlaş
malar ve son defa ikili anlaşmalar hususunda 
Amerikalılarla yapılan prensip anlaşması üze
rinde Meclislere bilgi verileceğini açıklamışlar
dı. Bu bilgileri vermek için biz de hazır bulu
nuyorduk. Bugün Yüce Heyetinize Hükümet 
adına ikili anlaşmalar üzerinde izahat arz et
mek istiyorum. Bu izahatı gizli bir celsede ta-
lebetmekliğimizi üç sebebe dayandırabiliriz. 

Birinci sebep; izah edeceğim anlaşmaların 
memleket savunmasına mütaallik gizli tertipler 
olmasından ileri geliyor. Bunları açıkça, mahi
yetlerini, ne iş yaptıklarını, nasıl iş gördüklerini 
kamu oyuna izah etmeye imkân yoktur. 

İkinci sebep; ikili anlaşmalar vaktiyle niçin 
yapılmıştır? Ne şekilde yapılmış, Türkiye ne
den lüzum hissetmiş ortak savunma tertipleri 
içerisine girmeye? Bunları lâyıkiyle izah edebil
mek için bugün izlemekte olduğumuz zümreci ve 
blokçu olmıyan politikamızla, gayet iyi müna
sebetler tesis ettiğimiz devletleri, hattâ, bazan 
müttefiklerimizin durum ve davranışlarını eleş
tireceğiz. Bunların da kamu oyunda yer bul
ması ne politikamıza, ne millî menfaatlerimize 
uymaz, 

Bunların dışında ve çok önemli bir sebep var
dır. Amerikalılar ortak savunma anlaşmalarını 
sadece Türkiye ile yapmış değillerdir. NATO 
içi ve NATO dışı 40 devlete yakın devletle bu 
gibi tertiplere girmişlerdir. NATO içinde de bir 
standart rejim vardır. Son yaptığımız anlaşma
da bu rejimle diğer NATO devletleri arasında 
tatbik edilenlerin üstünde Hükümetimiz lehine 
konmuş kayıtlar vardır. Bunların açıklanması 
halinde bir emsal teşkil ederek diğer deveitlerin 
de mümasil taleplerde bulunması ihtimali anlaş
ma yaptığımız devleti bizden bu konuda... Sayın 
Tunçkanat istihfaf ile gülmektedirler, izahatım 
neticesinde zannederim tebessümlerini kaybede
ceklerdir. 
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HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Hoşuma gitti de onun için gülüyorum. 

SAFFET URAL (Bursa) — Ben gülüyorum, 
ben. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Zatıâliniz için de 
cevabım odur. 

Bu da bir gizlilik sebebi teşkil eder. O iti
barla biz gizlilik talebediyoruz. Takdir Yüce 
Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı teşek
kür ederim efendim. 

Muhterem senatörler, gizlilik talebinin es
babı mucibesini dinlediniz. Şimdi gizlilik tale
bini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Gizlilik talebi kabul edilmiştir. 

Açık oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,40 

*•»« 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
29 NCU BİRLEŞİM 

22 . 1 . 1970 Perşembe 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Suad 
Hayri Ürgüplü ve Sedat Çumralı'ya izin veril
mesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi (3/841, 3/842) 

2. — İki aydan fazla izin alan Cumhuriyet 
Senatosu Konya Üyesi Sedat Çumralı'nm tah
sisatının verilebilmesi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi (3/843) 

3. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

4. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İSLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 neü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıya-
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Şükran Özkaya'nm, İller Bankası ve Banka 
tarafından kurulan Simel Şirketinin sorumlu 
kişilerine dair Senato araştırması istiycn öner
gesi (10/31) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Kars ve çevresinde hüküm süren 
ve bölge hayvancılığına ve ekonomisine zarar
lar veren kuraklığa dair Senato araştırması is-
tiyen önergesi (10/31) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 


