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- BAŞKANLIK DİVANININ GE-
vIAîULA SUNUŞLARI 240,248 

- Diyarbakır Üyesi Selckattin Ciz-
relioğlrAuun; nıer-nlekctin içinde bulundu
ğu siyasî durııırmn nedenleri ve Eükiimetin 
tutum vs davranışları konusundaki gün
dem dışı demeci ve Devlet Bakanı Doğan 
Kitaph'nm C3vabı. 240:247 

2, — D'Iekoe Karma, Bütçe ve Plan, 
Millî Savunma ve Bayındırlık, Ulaştıma 
ve imar - İskân komisyonlarında açık bu
luna;?! birer bağıaısıs üyeliğe seçim. 247 

S. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üye
si Sırrı Atalay'm, son beş yıl içinde açı
lan ve kullanılan kredilerin ekonomik ve 
sozyal kalkınmadaki katkı ve etkilerine 
dair Benato araştırması istiyen önergeyi 
(10/-12) " 248 

Sayfa 
4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 

Sırrı Atalay'm, bölgelearasmda artan, fark
lılık ve bölgesel plana girme sorunluğa 
olup cima di ğı hususlarında Senato araştır-
ıv.^zı. isteyen önergesi (10/43) 248 

5, — Omnhuriyst Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi özer'in, Demokratik Cumhu
riyet düzenini yok etmek amacını güdenle
rin adalete teslimi hususunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi (10/45) 248:249 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 249 
İ. — Cumhuriyet Senatosu T?biî Üyesi 

Ahmet Yıldız "m yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/986) (S. 

1639) Sayısı 
VI - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR TE CEVAP
LARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
üyesi Halil ösmen'in, ceza evleri gardiyan-
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Sayfa 
larının günlük yaşantılarına dair, Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/527) 247 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi 
Lûtfi Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine 
dair Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 247 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkeine'nin 28 . 2 . 1971 ta
rih ve 1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı 
maddesine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/570) 247 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi özer'in, Yunanistan'da bulu
nan Türk azınlığı ile Türkiye'de bulunan 
Rum azınlığına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/587) 247 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınaî 
Kalkınma Bankası aracılığı ile verilen kre
dilere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/575) 247 

6. — Cumhuriyet Senatosu Artvin üye
si Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (G/577) 247 

7. — Cumhuriyet Senatosu izmir üyesi 
Beliğ Belerin, sporumuzun son günlerdeki 
durumuna dair Gençlik ve Spor B akanın-
dan sözlü sorusu (6/579) 247:248 

8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya' 
dan gelen Türk işçilerinin gümrük muame
lelerine dair içişleri ve Gümrük ve Tekel 
bakanlarından sözlü sorusu (6/580) 248 

Sayfa 
9. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 

Üyesi Hidayet Ay diner'in. istanbul Boğa
zına yapılacak olan köprüye dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/581) 248 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'm, emekli aykklarına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/1) 248 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üye
si Ahmet Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/2) 248 

12. — Cumhuriyet Senatosu Adana üye
si M. Nuri Âdemoğlu'mm Adana Doğum 
ve Çocuk Bakım Evinin kapatılmasına 
dair, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/5) 248 

13. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üye
si Fehmi Alpaslan'ın, et ihtiyacına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (Q/Q) 248 

14. — Cumhuriyet Senatosu Maraş 
Üyesi Hilmi Soydan'm, Afşin ve Elbistan 
linyitlerine dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/7) 248 

15. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üye
si Beliğ Belerin, yurt dışında mahkum 
olan Türklere dair Adalet Bakanından 
DCZİÜ sorusu (3/8) 248 

16. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tan yeri'nin, ithal edilen mal
ların mutemetlere teslimine dair, Başba
kandan sözlü sorusu (6/9) 248 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kayseri Üyesi Hüsnü Bikeeîigil, Başbakan 
Nihat Erim'in son basm toplantısındaki deme
ci ile bası bakanların tutumu ve 

izmir Üyesi Orhan Kor da, İngiltere'de ka
tıldığı, parlömanter demokrasi ile yönetilen 
ülkelerin tek bir federal birlik kurmaları hak
kındaki konferansta alman kararlar konuların

da gündem dışı birer demeçte bulundular. 
Sayın üyelerden basılarına, Başkanlık tez

keresinde gösterilen sebep ve sürelerle isin ve
rilmesi kabul olundu. 

Millî Güven Partisi Grup Başkanbğjnın, Di
yanet îsleri Baskanlîgmîa görevli Yağar Tnna-
gür'ün faaliyetleri konusundaki Araştırma Ko-
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misyonuna Urfa Üyesi t. Etem Karakapıcı'nın 
aday olarak seçildiğine dair tezkeresi okundu 
ve adı gecen üye işarî oyla Araştırma Komisyo
nu üyeliğine seçildi. 

Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî Sa
vunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - is
kân komisyonlarında açık bulunan birer bağım
sız üyeliğe seçim, henüz adaylar gösterilmemiş 
bulunduğundan ertelendi. 

Çalışına Bakanlığının Kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 8G4 sayılı Ka
nunla değişik 6 noı maddesmin (D) fıkrasının 
ve bu kanunla eklenen ek 5, 6, ve 8 nci mad
delerinin değiştirilmesine ve aynı kanuna bir 
ek madde ile bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısının gelen kâğıtlardan gün
deme alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülme
si onaylandı; maddeleri ve tümü kabul oluna
rak, kanunlaştığı bildirildi. 

10/42 ve 10/43 numaralı araştırma önerge
leri, ilgili bakanların; 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 

Mustafa Tığlı'nm, mesken ve diğer bazı sorun
larımıza dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/41) 

Tasarılar 
1. — Denizyatağı ve okyanus tabanı ile bun

ların altındaki topraklara nükleer silahların ve 
diğer kütle imTıa silâhların yerleştirilmesinin 
yasaklanmasına dair Andlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi : 1/484; C. Senatosu : 1/68) (Millî 
Savunma ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonlarına) (Müddet : 10'ar gün) 

10/45 numaralı araştırma önergesi, önerge 
sahibi ve ilgili bakanın; 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu da Tabiî Üye Ahmet Yıldız ve Ko
misyonun yetkililerinin Genel Kurulda hazır bu
lunmamaları nedeni ile gelecek birleşime bıra
kıldı. 

11 . 4 . 1972 Salı günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 18,03'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Hatay 

Ilayri Mumcuoğlu Enver Bahadırlı 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Üçok 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Turgut Bucağında kurulan 
kooperatife dair yazılı soru önergesi, Köy İş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/42) 

2. — Malî Denge Vergisi kanun tas ansının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/585; C. Senatosu 1/69) (Malî ve İktisadî 
îşler ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müd
det : 15'er gün) 

Tezkere 
3. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Ha

san Oral'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/75) 

| (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

SORULAR 

II. — GELEN KAĞITLAR 
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EÎRÎNCİ OTÜEUM 
Açılma Saati' : 15,00 

BAŞKAN : Bagkanvekili İskender Cenap Ege 
KÂTÎPLEE : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 48 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, iki 
tane komisyon var. Bir tanesi; Kamu iktisadî 

Devlet Teşekkülleri Karma Komisyonu, ikinci
si, Çırak, Kalfa ve Usta kamın teklifini görüşen 
Geçici Komisyon. Bu iki komisyondan gelen ya
zlarda, bulunan arkadaşlarımızla birlikte ço
ğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KUBULA SUNUŞLABI 

1. — Diyarbakır Üyesi Sefahattin Cizrelioğlu' 
nun, memleketin içinde bulunduğu siyasî duru
mun nedenleri ve hükümetin tutum ve davranış
ları konusundaki gündem dışı demeci ve Devlet 
Bakanı Doğan Kitaplı'nın cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istenmiş tir* 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Memleketin içinde bulunduğu siyasî duru
mun nedenleri, Hükümetin tutum ve davranış
ları ve demokratik parlamenter sistemin tekrar 
yerleştirebilmesinin ilk planda görülebilen 
yolları hakkında gündem dışı konuşmak üzere 
hana söz verilmesini saygılarımla rica ederim. 

Diyarbakır 
Selâhattin Cizrelioğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cizrelioğlu. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

Memleketin içinde bulunduğu siyasî duru
mun nedenleri, hükümetin tutum ve davranışla
rı ve demokratik parlamenter sistemin tekrar 
yerleştirilebilmesinin ilk planda görülebilen yal
ları hakkında konuşmak üzere muhterem huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

îçhıde bulunulan medenî asırda, medenî ül
kelerde, ülkenin idaresinde artık yıpranmış ve 

demode olmuş skolâstik felsefeye dayalı politi
kacılık, ysrmi, samimiyet ve ciddiyetle müstenit 
ilimzel vs bilimsel siyasete çoktan terk etmiş 
bulunmaktadır. Ülke sorunlarının halli, kalkın
ma ve ilerlemenin yolu ve esas şartı da budur. 

Yöneticileri, bunun idrak ve şuuru içine gir
mek istemeyen ülkelerde ise kalkınana ve iler
leme değil, ancak gerileme, en azından yerinde 
cayma bahis mevzuu olabilir. 

Gelişen dünya politikası, ülkenin, bir avan
taj olduğu kadar da dezavantaj sayılabilecek 
siyasî coğrafyadaki mühim ve kritik yeri ve 
sosyal, ekonomik, kültürel mesele ve problem
lerinin sosyal adalet ilkelerine ve muasır mede
niyete uygun tarzda halli bakımlarından, Tür
kiye, bugün, her zamankinden daha çok gerçek
çi ve samimî bir politikaya muhtaç bulunmak
tadır. 

Bu, böyle olduğu halde, bir müddetten beri 
Türkiye'de politika bile değil, ancak gerçek
lerden ve memleket meselelerinin isabetli 
teşhis ve hallinden uzak, bazı siyasî çıkarlara 
takılan, «Memleketin yüksek menfaatleri» tâ
biri arkasında cereyan eden, mî vadı dolmuş 
skolastik politikacılık takip ve tatbik ediliyor 
gibi görülmektedir. 

Muhterem senatörler, 
Meseleleri siyasî şahıs ve teşekküllere kar

şı sempati ve antipati duyguları bakımından 
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kolaylaşır, ikimi takdk 
lerle oylamamdan ve 
laynaktan başka bir nebim elde 3kkm3Z, 

Eanmk cmamıııa vs sama - ekaımmik me
selelerine rağmen, 12 markaıı evvelki 
drmumdy dymmkratik nakmin Imalamam-
ter sistemin hakikî vemıekriyk mmmut j 
bulnndağm 12 markan bu yana ise, rmaıkko- ] 
tin içkide bulunduğu skkmin h:r bakımda:: } 
demokratik parlamenter sktcrn cüluğımm:: id- j 
dia edilemeyeceği, Iıerkalüa ki inkar e alkarna. i 

Hakikatlerin kokainde:! veya Parlaammbo : 
kulislerinle, Paylammko dışında söylenti ve ] 
dedikodular şeklinde ifade edilmesinden adyade, j 
ancak Parlamento kürsülerinde amk ve samimî j 
olarak'dile gekrikmmkade, memleket ve millet j 
iğin, mesele ve proiıkralerkı cüzüm yallarının i 
bulunması i ka fayda olduğu kkhalüe ki ka- i 
bul ve teskin edilir. - \ 

Eer olayın kendisinden evvelkinin ryü-y-y 
kendisinden seıırakinin ka sardk olduğu kai
desinden harekede, 13 Harta nkda yoliuülğmkı, 
12 Marttan sonraki bu daaam iekıe nkkı akil
cim mm esas nea3iuom uza:? mıan, • yamm 
bir saunanda memleketin yine hakiki demekra-
tik parlamenter rejim ve ski-sn:i kine girebil
mesi bakmandan bir zarara kir. 

Hatırlanacağı umre, bir iktidarın, bir ilik i 
Kumaım meşruiyetini sa-omce, mııyara gemıeıı • 
için, meşruiyet esası olan serbest şeşim skbe- I 
minüe gbken vo meşruiyetini muhafaza ve de~ I 
vana ettirebilmek kin, gerildi Anayasa mües- ; 
seselerine saygılı olmak, hukukun üstünlüğü- j 
nü kabulle, hukuk kuradan iyinde hareket ek ] 
men hnsumarıın umursamayan imy.aı:ııı; tımm.- j 
mmtm tutum ve davranışları, kor yeşsn gün 
Eüklinasti biraz dalıa hataya s i rk etmekte ve 
mesrniystini muhafaza ve devanı ermişinden 
uzaklaştırmaktaydı. 

G-eryrniş iktidarın, Hükümetin böyle bir du
rum içine g-irniGsinde, sadecs kendi iLknnı V3 
davranışlarının değil, kendilini ikaî vs iktar-

da bulanmak sn:':tk/3ö bıı yoldan alıkoyabi-
]33ik darnmda kakman belli başlı müessesele
rin, koiidk'ad destekler bir tutum ve hava için
de yaranmak olnıalann'in pay ve rolünün de 
l ada:daya kakrain edilmoktedir. 

Zk?, yeynke bir nazar atfedildiğinde, 12 
Kar t aredekne kadar, gerek Devlet Başkan-
İ k a v r , y?erk33 Ivlillî Güvenlik Kurulunun, Hü-
L".'..'.::3•,s, d-kiyl yelun yanlış olduğuna dair ikaz 
vs kkarda bulunduğu hususunda herhangi bir 
a "yan ve harekete raslananıadığı gibi, bugüne 
kadar da bu husus ka reamî bir ifade veya bel-
T3 k-aila ortaya konmuş değildir. Bası sıkışık 
a:darda Davkt Başkanlığının vaki müdahalele
ri 'vo kyak teşekküllerle temasları, üzerinde, 
a d : k : : l v:y3r ni.ıyan ile malumdur» sözünün 
k:dlandaki!mç3i için henüz eek saman geçmemiş 
balaadakandan, hafızalarda tazeliğini muhafa-
i" aia::k k:rokiyİ3 sadece Hükümetin destek-
!.'•'• mayi yakında olmuş ve bu da Hükümete ha
talı yddkaknda ayrıca cesaret verici olmuştur 

dyyr D avlat Başkanlığınca, Parlamentonun, 
liakaaıcjl yikiği istikametten çevirebilmek için 
.-a:,"f etliyi asanıî yayretler ve siyasî teşekkül
lerin ayk kayak ve ima yollu ifade ve işaret
le:! aaza:a alınarak, hakkıyle değerlendirilip, 
1 .'ikdinilin deıtsklenmssi tavsiyeleri yerine, 
ıkbdiaıke ikaz ve ihtarlarda bulunulmuş olsa 
kk; İd Lkırt nckta:ma herhalde ki kolay kolay 
yadlnemeadi denebilir. 

Yine hatırlanacağı gibi, membket olaylarla-
ve Parlamento hâdiseli oturumlarla çalkanır
ım::, yay.kn ker toplantısından sonra, Millî 
kkvc:d ik laıırıımnun resmî sözcüsü beyanatı 
i k Hükümetin görüşünde ve yanında bulundu
ğa Ş5kknd?ki nkkümet beyanlarına karşı, bü
yü..' Imr akan vesile ittihaz ederek, direkt veya 
dkayk, Parlamentoya bildiri gönderen Millî 
Güvenlik kumulu, o saman, herhangi bir reak
siyon güıkrmemekle de oka, Hükümeti tama
men destekliyor tutum ve havası içinde bulu-
naymr ylkknaıdkkydi. Herhalde bu da, geçmiş 
Kamimmin 'ü::ğ;;n yclda cüduğu inancım daha 
da km-mmtlendiriyor ve Hükümeti yeni hatalara 
aevk ediyordu. 

'•'<•> da; 12 Mart noktasına gelinmesinde, 
2 Mart Zdalkıraaında belirtildiği .gibi, .sadece 
üarlamento vs Hükümetin süregelen tulum ve 
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davranışlarının değil, D evle i Başkanlığının ve 
Millî Güvenlik Kurulunun o zaman ki Hüküme
ti desLskler görünen durum ve havaimin pay ve 
rolünün bulunduğu da düşünülebilir. 

Bu hususların yeni ifade edildiği zannedil
mesin. 

«iSayın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 
Ankara 

«Memleketimizin içinde bulunduğu buhrana 
çözüm yolu bulmak hususundaki teşebbüsünü
zü takdir ve umutla izledik. Ancak, giriştiğiniz 
çabaların şu güne kadar oluml'u bir sonuca ulaş
madığı da anlaşılmaktadır. Artık tehlikeli bir 
noktaya ulaşan buhranın, tüm otoritesini yi
tirmiş olan bugünkü Hükümetin yetersizliğin
den geldiği kamuoyunca da tespit edilen bir ger
çektir. Yaptığınız temaslarda, böyle bir Hükü
metin iş başında kalmasını sağiiamaik için dolay
lı telkinlerle bulunduğunuz yolundaki söylen
tilere, tarihî sorumluluğunuzu ve işgal ettiğiniz 
Yüce Makamın tarafsızlığını dikkate alarak 
inanmak istemiyoruz. Bu itibarla, Anayasamızın 
öngördüğü özgürlükleri ve demokratik par-
lamanter rejimi zedeleyeceği muhakkak olan 
b"rtakım şiddet tedbirleri yerine, mevcut mev
zuatla meselelere çözüm getirebilecek, huzur 
ve asayişi sağlayabilecek, milletin güvenine maz-
har olabilecek, ehliyetli, ciddî ve güçlü bir Hü-
kürsstin iş başına gelmesini mümkün kılacak 
açık ve kesin bir tutum (içerisine girmenizin za
rurî olduğu kanısındayız. Bu sonuca varmak 
için gerekli kişi ve kuruluşlara mutlak etkili 
olacağına inandığımız değerli tavsiyelerde bu
lunmakta geciknıeyeceğiniz umudu ile saygıları
mızı sunarız,» diyen 9 Ocak 1971 tarihinde An
kara Senatörü Muhterem Turgut Cebe ile birlik
te çekilen telgrafta da açıkça belirtilmiş oldu
ğu gibi, Cumhuriyet Senatosunun 19 . 1 . 1971 
günü toplantısında da işaret edilmiştir. 

12 Mart'tan evvelki Hükümet başının istifa
sı sırasında, o güne kadar kendisine istifası hu
susunda herhangi bir teklif ve tavsiyede bu
lunulmamış olduğ-u şeklindeki, henüz de nakz 
ve tekzibedilmemiş beyanatı ve sonradan meza
ra kadar götüreceği sirlan bulunduğu yolunda
ki sözleri de ayrıca düşündürücü .olmuştur. 

Devlet Başkankğmın ve Millî Güvenlik Ku
rulunun yeri, Parlamentonun yanıdır. Parla
mento ve Hükümet arasındaki ihtilâflarda, Hü

kümeti Parlamentoya karşı değil, Parlamento
yu Hükümete karşı desteklemektir. Zira, Par-
lamsnto millî iradenin tecelligâhıdır. Hükümet
ler ikaz, ihtar ve müdahalelerde bulunulabilir, 
Parlamentonun ise, sadece yanında ve destekle
yicisi olunabilir. Millet tarafından seçilen Cum
hurbaşkanlarının dahi parlamentolara nota gön
dermeleri pek bahis mevzuu değilken, Bayın Su-
nay'ın. içinden seçildiği Parlamentoya, hem 
Parlamentonun esas faaliyetleri ve yetkileri hu
susunda nota göndermiş olması mucibi teessür 
olmuştur. 

Bıı millet, kendi seçtiği Parlamet osuna, yine 
kendi seçimi dışında herhangi bir organın haklı 
veya haksız hiçbir müdahalesini kabul etmedi
ğini ve 'etmeyeceğini 1981 ve 1934 seçimleri ile 
açık ve kesin olarak ortaya koymuş bulunmak
tadır. 

Buna göre, millete ve millî iradeye saygınm, 
Parlamentoya saygı ve bağlılıkla kâim bulun
duğunu ; meaıiekefc ve milletin yüksek menfaat
lerinin de ancak ve ancak hakikî demokratik 
pariamanter sistemde olduğ-unun hiçbir zaman 
hatırdan çıkarılmaması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şurasını kabul etmek lâzımdır ki, başlangıç 

noktası olan bir hareketi, başlangıçtaki hata, 
«hata» olarak kabul edilmedikçe hatalı hare
ketler takibeder. 

Eğer 12 Mart Muhtırası, Parlamentoyu da 
karsısına alır şekilde verilmemiş olsa ve sade
ce yine iktidar partisi içinden yeni bir Hükü-
mejin teşkiline müteveccih bulunsaydı, herhal
de bugünkü Parlamento ve Hükümet arasın
daki sıkıntıların bir çoğu meydana gelmemiş 
olurdu. 

Ve yine,'«Eğer geçmiş Hükümete, vaktiyle, 
ciddî ikaz ve ihtarlarda bulunulmuş olsaydı, 
12 Mart noktasına belki gelinmemiş olacaktı» 
meselesi bir tarafa; 12 Mart'tan bir müddet son
ra, eski Hükümet Başkam ile anlaşmak zemini 
aramak ga.'ip durumunun lüzum ve zarureti his
sedilmezdi. 

12 Mart Muhtırası ile kurulan Hükümet ta« 
nıamen Parlamento içinden olsaydı, «beyin» 1er 
Parlamento dışından aranacağına, siyasî parti
ler içinden aransaydı ve Hükümetçe, daha ku
ruluşta, Parlamentoya dayalı Hükümet anlayışı 
lâfta değil, fakat hakikî ve samimî manasıyle 
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benimsenseydi; Hükümetle Parlamento arasın
da bu kadar mesafe meydana gelmesi! 

Hükümet olmakla, 12 Mart Muhtırasında 
işar'S't edilen kuvvetli ve inandırıcı olduğunu 
kalbul etmiş demek olan Hükümet, baltan iti
baren Parlamentodaki siyasî teşekküllerle iyi 
münasebetler içine girebilsei/di, basılarını 
önemi2iin.em.ek, bazılarına sert ve şiddetli bir 
sekicide çatmak durumu içine girmeseydi ve biç 
olmazsa, bir müddet Anayasa ta-.üli ve örfî ida
re ilânı yollarına başvurmadaydı, kuvvetli ve 
inandırıcı bir Hükümet olduğu Usancını bel
ki kabul ettirebilirdi. 

12 Mart'tam evvelin Hükümetin, Anayasa 
tadilâtı ve birtakım tedbirlere ait düşünce ve 
tekliflerinin, o zaman karsısında yer almamış 
veya susmamış bulunsaydı; şimdi Alman, Fran
sız ve İtalyan anayasalarını yeni okumuş gö
rünen ve okumayı henüz 'öğrenmiş heveslinin, 
teıkrarlanm!ası gibi tekrarlayan Hükümetin, bu 
yoldaki konuşmaları belki ciddiye alınabilir
di. 

Siyasî tartışmalardan maksadım Parlamen
toda ağır kelimelerin kullanılmaması demek ol
duğunu, yeni bir mantık tarzı ile uzun uzun iza
ha girişen Hükümetin bu yoldaki sözleri, vak
tiyle bir Başbakana «Hırsız Bıa.şbakan,» diye tem
po tutulurken, neden hiçbir itirazda bulınıma-
mış olduğu yönünden samimî kabul edileme
mektedir. 

Her .sıkışık anında, kendi görüşlerini kabul 
ettirmek, kendi duromunu biraz daha takviye
li hale getiiiir.sk gayreti içinde bulunduğu in
tibaına vesile olacak şekilde; «istifa ederim», 
«is alfa ettim, fakat kabul ötmediler» gibi söz
lerle, Devlet Başkanlığı ve Millî Güvenlik Ku
rulunu zırh halinde kullanmakla Hükümet; kuv
vetli, inandırıcı ve ciddî Hükümet anlayışryle 
bağdaşmayan bir durum içine girmekte ve ken
disini, bu memleketi kendismien başka b'r 
Hükümetin idare edemeyeceği fobisine kaptır
mış olduğunu göstermektedir. 

Ciddî bir Hükümet, ağırlıktan, ziyade hafif
lik ifadeDİ olan, «istifa edsceğim», «istifa ede
rinim, «istifa ettim, kabul etme diler» tarzında 
bayanlarda bulunmaz, bulunamaz; «İstifa edi
yorum» der ve istifa eder. 

Hükümet te ve Hükümetin istifasını kabul 
etmemişlerse, kabul etmeyenler de bilmelidir

ler kil; bu Parlamento, memleketi en az bu Hü
kümet kadar idare edebilecek bir değil, birçok 
hükümetler kurabilecek kalite ve kantiteye 
fazlasıyle sahip bulunmaktadır. 

Böyle olmasına rğaımen, Parlamentoya bu 
nazarla bakılmaması da, ayrıca sıkıntılara se-
böbolmaktadır. 

Eğer üaıvlet Başkanlığı ve Hükümet, siya
sî parti liderlerine mektup ve nota 'göndermek 
yerine, siyasî parti lideriei'lyle, gerekiyorsa 
'Millî Güvenlik Kurulu üyeleri de hazır bulun
mak suretiyle bir ve ieabediyorsa birkaç mün
ferit ve müçtemi toplantılar, görüşmeler yolu
nu tercih etmiş olsalardı; son günlerde cere
yan eclen yazılar teatisine, uzun resmî açıkla
malara, iddiaları muhtevi konıışmalaıfa ve tar
tışmalara herhalde ki hiç de lüzum ve zaruret 
hâsıl olmazdı. 

Parlamentonun yapması arzu edilen bir me
sele, bu hususta Parlamentonun önce temayülü
nün yaklacımaısmd'an 'Sonra ortaya konur veya 
getirilmesinden vazgeçilir; yoksa, «istim son-

| iladan gelsin» misali bir emrivaki yoluna gidi
lirse, içinden kolay çıkılamayacak sıkıntılar mey
dana gelir. Bugünlerde olduğu gibi. 

Muhterem senatörler, 

12 Mart 1971'den evvelki siyasî tutum ve 
davranışların sebebolduğu karışık ortama son. 
vermek için verildiği birinci maddecinde ifa
de edilen muhtmadan sonra, iş başına gelen 
Hükümetin kısa zaman zarfında gerçekle pinesi 
gerekli hususlar, yine mezkûr muhtırada belir-
ülmiştir. 

(Muhtıra üzerine iş başına gelmekle, Hükü
met, muhtıranın muhteviyatı ile kendini kuv
vetli ve inandırıcı kabullenmiş bulunduğu cihet
le, icrayi hükümet için ayrıca takviye tedbir
lerine lüzum görmeden, muhtırada gösterilen 
hususları gerçekleştirmeye gayret edeceğine, 
örfî İdare ilânı ve Anayasala tadilât yoluna 
gitmekle, kuvvetli ve inand"i::eı Eüikünıet vas
fına bizzat kendisi gölge düşürür bir durum 
içine girmiştir. 

Eğer mesele ve problemlerin halledilmeme-
si, karışık ortamın maydana gelmesi, örfî İda
re Dan. edilmemcınden ve Anayasada geniş çap
ta tadilât yapamamasından neşet ediyor idiy-
SR; bu yolda müteaddit beyanlarla bulunmuş 
olan 12 Mart'ian evvelki Hükümetin iş başın-
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yalı Hükümet» sloganına sarılmış bulunmafeta-
dır. 

Hükümetin Parlamentoya dayalı hükümet an
layışını sadece lafla değil; fakat samimî olarak 
benimlsemıesi ellbetteki temenni edilir. Ancak, 
Parlamentoya dayalı Hükümet anlayışının ha
kikî ve saımimî mana ve ifadesi, bir Hükümetm 
Parlamentodaki bütün siyasî teşekküller ve 
guruplarla aynı ölçüde temaslarda bulunması ve 
iyi münasebetler tesis etmek gayreti içinde ol
ması, kendisine ve getirdiği tasarı ve teklifle
re verilen oyları, renklerini tefrik etmeden, 
aynı siyasî nezaketle karşılaması demektir; 
yoksa, sadece kendilerinden üye atman siyasî 
teşekküllerle temasda bulunmak ve diğerleri
ni önemsememek ve Parlamentonun yetkilerini 
kısmak yoluna gitmek demek değildir ve ola
maz. Zira, böyle bir anlayış, Parlamentoya da-
yalk bir anlayış değil, ancak ve ancak Parla
mentoyu bir robot görmek düşüncesine ve Par
lamentodaki oy durumunun doğurduğu zaru
retine istinat edebilir ki, bu da, «'demokrasiye 
inanmış ciddî Hükümet» ciddiyet ve ağırlığı 
ile kabili telif değildir. 

îş başına geldiğinde, hiç yeri ve lüzumu yok
ken, «<Bir gelirse, yirmi defa giderim,» dediği 
bir parti liderine ve partisine aradan çok geç
meden iyine yersiz ve lüzumsuz olarak ve hatta 
bir, partinin içişlerine müdahale sayılacak şe
kilde en sert ve şiddetli bir üslupla çatan ve ten
kitte bulunan, bununla da iktifa etmeyerek, 
belki dünyada hiçbir hükümetin yapmamış bu
lunduğu bir tarzda, kendisinden evvelki bir 
Başbakan hakkında soruşturma açılması hava
sını yaratıp, oylamasında da hemen hemen tam 
kadro hazır ve nazır bulunarak, oyunu da kul
landıktan bir müddet sonra, aynı parti ve lideri 
ile anlaşma zemini aramak için girişmiş bulun
duğu kesif gayret hususundaki durumlar da 
Hükümetin çelişkilerinin basit bir misalidir. 

Muhterem senatörler, 
Hangi idare şeklinde olursa olsun, «Yetikinin 

büyüklüğünü sürjesinin kısalığı ile te!!:,T. etmek 
gerek» sözü, yetki ile sürenin ters orantılı ol
ması lâzımigeldiğini işaret etmektedir. 

124 ncü maddesindeki, «Süresi iki ayı aşma
mak üzere..,» cümlesi, Anayasanın da bu görüş
te olduğunun açık ifadesidir. 

Büyük yetkilerin, geniş yetkilerin uzun süre 
devamları, bizzat yetki sahiplerini yıpratır, iyi 

ve faydalı sayılamayacak neticelere müncer 
olur. Buna rağmen, Hükümet, Sıkıyönetimin de
vamını teklif edip durmaktadır. 

Genıallkle, Parlamentonun desteği-" kendi
siyle beraber olan Hükümet, aynı zamanda 
yapılmış Anayasa tadilâtına ve devam eden 
sıkıyönetime rağmen, henüz de kendini icrayı 
hükümet eylemeye muktedir hissetmiyorsa, bu
nun yolu yeni yeni tedbirler istemek olmama
lıdır ; samimî bir istifa olmalıdır. 

1970 devalüasyonuna ilâveten vergilerin kap
samının genişletilmesi, tekel maddeleri il3 İk
tisadî Devlet Teşekkülleri mamullerinin fiyat
larına sam, bütçede sadece gelir artırımının 
nazara alınması ve birbirini takibeden vergi
ler sebebiyle yükselen fiyatlar, hayat paha
lılığı ve artan işsizlik bakımlarından, 12 Mart' 
tan evvelki iktisadî durum çoktan aranır ha
le gelmiş olduğu gibi, huzur ve asayiş meselesi 
ise, sıkıyönetim devam ettiğimden henüz bir meç
hul halinde bulunmaktadır. 

örfî îdare hali, herhalde ki dlânihaye devam 
edecek değildir. Baştan beri içine girilen tu
tum, davranış ve hatalı politikanın devamı ha
linde, ileride 12 Mart'tan evvelki ortamı dahi 
aratabilecek bir ortamla karşılaşılması hiç de 
şayanı hayret olmayacaktır gibi görünmekte
dir. Zira, sosyo - ekonomik mesele ve problem
ler, bir şeddin arkasına birikmekte olan sel su
ları manzarasındadır. 

Muhterem senatörler, 

Şimdi soruluyor: Bazı mevzularda ne zama
na kadar millete skolastik politikacılık seyret-
tirecektir? 

Ne zamana kadar başa güreşenler; şike gü
reştiklerinde, memleketin ufukları tozpembe
ye, ciddî güreştiklerinde ise karanlığa büründü-
rülecektıir? 

Ne zamana kadar yöneticiler, hesaplarına gel
diğinde, orduya, «Şerefli, kahraman ordu», «De
mokrasinin bekçisi» diye methü senada bulu
nacaklar, hesaplarına gelmediği zaman ise, 
«Aman, dikkat edilsin., ordu idareye el koyar, 
demokrasi gider, felâket olur.» diyerek bir öçü 
gibi göstereceklerdir? 

Ne zamana kadar partilerin ve şahısların 
menfaatleri hesabına girişilen işlere, «Memle-
tin ve milletin yüksek menfaatleri icabı» tabiri 
kullanıla c ak tır ? 
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Ne zamana kadar yöneticiler; bizzat kendi
lerinin yersiz, lüzumsuz ve hatalı tutum ve dav
ranışları ile sebeboldukları her zor ve kritik 
durumda, hatalarını kabulle, istifa yerine, yi
ne kendilerini kuvvetlendirmek maksadıyla, 
«Memleketin ve millletm yüksek menfaatleri...» 
tabiri arkasına çekileceklerdir? 

12 Mart'tan sonra iş basma gelem, hükümet
lerin, eğer bir başarı, sayılırsa, 12 Mart makta
sına gelmiş bir parti ve liderini her geçen gün 
biraz daha -kuvvetlendirmek ve bir kahraman 
halûıe getirmek ve orduyu yıpratmak dışında, 
memlekate hizmet sahasında, Hükümete at
fedilebilecek ne gibi başarıları olmuştur? 

Ve deniyor ki: «Yeter artık, samimî olun
sun, Parlamento ile uğraşmaktan ve ordu üze
rinde spekülasyondan vazgeçilsin. Zira, mille
tin ve memleiketin en çok muhtaç bulunduğu 
huşu3, bilhassa yöneticilerin samimî olması
dır.» 

Her kademedeki mevki ve makam sahipleri, 
mevki ve makamlarının ağırlığı ile mütenasip 
hizmette bulunamıyorlarsa, vakit kaybetmeden 
istifa müessesesine müracaatı şerefli bir vazi
fe saymalıdırlar. Zira, bu hususta zaman kay
bı memlöketûn yararına değil, zararına olabi
lir. 

Memleketteki olağanüstü durumun nihaye
te ermesi ve normal durumun biran evvel ih
dası, bütün milletin en samimî arzusudur. An
cak, bunu temin edeceklerin bu yönde müspet 
icra atlarda bulunmaları gerekmektedir, ki tu
tu m ve davranışlar Anayasa ve 12 Mart doğ
rultusuna uygun görülmemektedir. 

Muhterem senatörler, 
'Memlekette normal duruma biran evvel ge-

çilsbilımesinuı ilk planda iki yolu görülmekte
dir. Birisi, ımiİlî iradenin temsilcisi olan Par
lamentoya ve Parlamentonun meseleleri ken
di yetkileri içerisinde halletmesine, herkesin 
hakkı ile saygılı olması; ikincisi ise, siyasî te
şekküllerin liderleri ve grublar yöneticileri
nin, sebepleri ne olunsa olsun, aralarındaki dar
gınlık ve kırgınlıkları bir tarafa itip, bir ara
ya gelerek bir millî koalisyon hükümeti kur
mak yoluna girmeleridir. 

Siyasî partilerin adalarındaki mesafeler, 
iddia edileıı, dar boğazlardan biran evvel çı~ 
loknası hususunda, ülke ve milletin nıenfaat-
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leri uğruna bertaraf edilmeyecek derinlik ve 
genişlikte herhaldeki değildir ve olamaz. 

Siyasî teşekküllerin, memleketin menfaati 
mevzuundaki samimiyetlerini giSstermelter'inin 
en güzel ve en büyük fırsatı, işte bugün için 
bahis mevzuudur, ülkelerinin ve milletlerinin 
menfaatleri bahis mevzuu olduğunda, yöneti
ciler; görüş, fikir, kanaat, hatta rejim ve sis
temleri bakımlarından aralarındaki! fark ve 
mesafe ne kadar büyük, derin ve geniş olursa 
olsun, birbirlerinin ayaklarına dahi gitmekte
dirler. İste, Nixon'un Mao'yu ziyareti... 

Organlarım, Parlamentoya ve siyasî teşek
küllerin birbirlerine karşı, memleketin ve mil
istin, menfaatlerinin gerektirdiği durum ve tu
tum içine 'biran evvel girmeleri ümit ve temen
nisi 'ile sözlerime son verir, hepinizi hürmıetilie 
selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gizreli-
oğlu. 

DEVLET BAKANI BOĞAN KİTAPLI (Sam
sun Milletvekili) — Söz rica ediyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Devlet Bakanı Sa
yın Doğan Kitaplı. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun çok değerli üyeleri; 

Sayın Cizreli oğlu, gündem dışı görüşmeyi 
çok ajan, genel görüşme, hatta gensoru mahi
yetini alan bir konuşma yaptılar. 

Konuşma, üç bölüm halinde, benim tespit 
edebildiğim kadarıyla. 

Birisi kendisinin görüşleri... 12 Mart muhtı
rasından önce ve sonraki hadiselerde kendisine 
göre isabetli olan görüşler; bunlara cevap ve
recek değilim. 

İkincisi, son bölümdeki tavsiyeleri... Bizi il
zam etmiyor; siyasî partilere karşı söylenmiş
tir, doğrudur, yanlıştır; onlar değerlendirecek
lerdir. Ancak, konuşmasının büyük ağırlığı gen
soru mahiyetinde demiştim. Ben, sadece şunu 
hatırlatmak için huzurunuzu işgal ediyorum. 
Daha dün, yetkili organ olan Millet Meclisinde 
bu meselelerin aynı olanı bir gensoru mevzuu 
yapılarak getirildi; iddia sahipleri münakaşa 
etti, sair siyasî partiler grupları kanaatlerini 
söylediler ve sonunda bir parti hariç Millet 
Meclisinin ittifakı ile bu meselelerde Hüküme-
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ti ilzam edecek, yahut Hükümet hakkında bir 
gensoru mevzuu yapacak değerde ağırlık olma
dığı kanaatiyle reddedildi. 

Bunun yanında... 

ÖMER LÜTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Bakan, onlar değil. 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyelim 
Sayın Hocaoğlu. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Devamla) — Bunun yanında Hükümetin getir
diği getekli Anayasa değişikliklerini Hükümet 
getirmedi tabiî, takdir edersiniz; kendileri öyle 
•ifade ettiği için söylüyorum - tedbir kanunları 
yahut tasarıları, örfî idare istekleri tamamıyle 
Yüce Meclislerin müştereken kararlaştırdığı 
yahut uygun bulduğu tedbirlerdi. Hükümet, 
takdir edersiniz ki, ihtiyaç duyduğu mevzuları 
bu Yüce Meclislere sevk eder, şayet Meclisler 

bunu uygun bulursa tatbik yetkisi vardır ve 
öyle yapmıştır, örfî idare de böyledir, sair söy
ledikleri tedbirler de böyle olmuştur ve Yüce 
Meclislerin tasvibine mazhar olmuştur ki, tat
bik edilmiştir ve tatbik edilegelmekfcedir. 

Sırf, bu hususu kısaca huzurunuzda arz et
mek için sizi işgal ettim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kitaplı. 
Gündeme geçiyoruz. 

2. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Milli Sa
vunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân komisyonlarında açık bulunan birer bağır-
sız üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Aday gösterilmediği için bu se
çimler maalesef, yapılamıyor ve aşağı yukarı 
birçok birleşimde de tekrar edilmektedir. Ge-
rekli tedbirin alınmasının yerinde olacağı ka
naatindeyim. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Efendim, şimdi sorulara geçi
yoruz. Okutuyorum efendim. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/527) 

BAŞKAN — Sayın Halil özmen? Yoklar. 
Sayın Bakan, buradalar, ikinci defa soru sahi
bi bulunmadığından, bu soru yazılı soru haline 
çevrilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen? Buradalar. Sa
yın Bakan? Yoklar. Gelecek Birleşimde nazarı 
itiıbare alınacak efendim. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'ndn 28 . 2 . 1971 tarih ve 1376 
sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine buradalar, 
Sayın Başbakan? Yoklar. Bu soru da gelecek 
Birleşime bırakılmış oluyor. 

i. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

BAŞKAN — Sayın özer buradalar, Sayın 
Bakan? Yoklar. Bu da gelecek Birleşime bıra
kılmış oluyor. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarhcalı'nın, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

BAŞKAN — Sayın Sarlıoalı? Buradalar. Sa
yın Başbakan? Yoklar. Gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/577) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan? Yok
lar. Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in, sporumuzun son günlerindeki durumu
na dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
su (6/579) 
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BELİĞ BELER (İzmir) — Yazılıya çevril
mesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Beliğ Beler, sözlü soru
sunun yazılıya çevrilmesini sözlü olarak tale-
betmişlerdir. Bu şekilde muamele yapılacaktır, 
efendim. 

8. —• Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yücc'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair 
İrişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından 
sözlü sorusu (6/580) 

BAŞKAN — Sayın Yüce? Yoklar. Bir daha
ki Birleşime bir defaya maihsus olarak bırakıldı 
efendim. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Hidayet Ay din er'in, İstanbul Boğazına yapıla
cak olan köprüye iletir Başbakandan sözlü sorusu 
(6/581) 

BAŞKAN — Sayın Aydıner? Yoklar. Bir 
defaya maihsus olmak üzere gelecek Birleşime j 
bırakıldı efendim. j 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı \ 
Atalay'ın, emekli aylıklarına dair Başbakandan \ 
sözlü sorusu (6/1) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay? Yoklar. 
Sayın Bakan? Buradalar. İkinci defa bulunma
dıklarından ötürü bu soru da yazılıya çevrile
rek bu şekilde muamele görecektir efendim. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yüdız'ın, 12 Mart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/2) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız? Yoklar. Bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bı
rakıldı, efendim. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Ademoğlu'nun Adana Doğum ve Çocuk 

Bakım Evinin kapatılmasına, dair, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu, (6/5) 

BAŞKAN — Sayın Ademoğlu? Yoklar. Bu 
soru da bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, et ihtiyacına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/6) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan? Yok
lar. ikinci defa bulunamadığı için soru sahibi, 
bu soru da yazılıya döndürülerek muamele gö
recektir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi Hil
mi Soydenı'ın, Afşin ve Elbistan linyitlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/7) 

BAŞKAN — Sayın Soydan? Yoklar. Sayın 
Bakan? Buradaliar. Bir defaya maihsus olmak 
üzere gelecek Birleşime bırakıldı, efendim. 

15. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türklere 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/8) 

BAŞKAN — Sayın Beliğ Beler? Buradalar. 
Sayın Adalet Bakanı? Yoklar. Gelecek Birleşi
me bırakıldı. 

16. —• Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mute
metlere teslimine dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/9) 

BAŞKAN — Sayın Salih Tanyeri? Burada. 
Sayın Başbakan? Yoklar. Gelecek Birleşime bı
rakılmıştır. 

Böylece sözlü sorular faslı tamamlanmış ol
du. 

«Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler» 
kısmına geliyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kullanılan 
kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki kat
kı ve etkilerine dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/42) 

BAŞKAN — Sayın Atalay? Yoklar. 
Bu araştırma istemi de bir muamele göremi

yor. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 
4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay'ın, böl g ehramsın da artan farklılık ve 

| bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/43) 

BAŞKAN — Sayın Atalay? Yoklar. 

Bu bakımdan, bu da gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamili Özerin, Demokratik Cumhuriyet düzeni-
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ni yok etmek amacını güdenlerin adalete teslimi 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/45) 

BAŞKAN — Saym Hamdi Özer? Buradalar. 
Saym Adalet Bakanı? Yoklar. O bakımdan bu 
da gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma ta
rihi : 26 .7 . 1971) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız? Yok. Anayasa 
ve Adalet Komisyonu? Buradalar. 

Efendim, bu ikinci defa oluyor; Saym Ah
met Yıldız bulunmuyorlar; Komisyon hazır bu
lunuyor ve müzakereye devam edemiyoruz. 

Gelecek Birleşimde ilgili Saym Ahmet Yıl
dız bulunmasa dahi müzakereleri açmak mec
buriyetindeyiz. Çünkü, böyle devam ettireme
yiz. Tüzüğümüzde de bu şekilde bir madde yok

tur. ilgilinin bulunmiasmm hususiyeti, sadece 
gerekli savunmaları yapmak ioabeddıyorsa bu
nu teminden ibarettir. Bunun içjin bir - İM defa 
ertelemiş olduk. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Saym Baş
kan, bulunması da şart değil. Çünkü rapor le
himdedir. 

BAŞKAN — Bu bakımdan gelecek Birleşi
me bırakıyorum. 

Böylelikle gündemde görüşülecek başkaca 
bir husus olmadığından; 

13 Nisan Perşembe günü saat 15,00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,55 
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dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu 
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8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair 

İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlanndan 
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