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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

12 nci Birleşim 

14 . 12 . 1972 Perşembe 

İÇİNDEKİLER 

I. — O&çen tutanak özeti 

II. — Gelen kâğıtlar 

Sayfa 
358:367 

387:368 

III. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 383,382,333 

1. — Dikk(.;c Karma Komisyonu ile 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Ko
misyonuna üye ser; im i. :>üy :o70 

2. — Diyarbakır Üyesi Azmi Erdo
ğan'ın, gecen birleşimde Tabiî üye Suphi 
Karamamın Şili'yi ziyaret edecek olan Par
lâmento Hayctine dahil edilecek bağımsız 
üyenin secimi hakkındaki konuşmasında 
gerçek dışı bâzı beyanların zabıtlara ha
talı geçmemesine dair gündem dışı deme
ci. ' 370 :373 

3. — Diyarbakır Üyesi Selâhattin 
Cizrelioğlu'nun, memleketin içinde bulun
duğu siyasî vG iktisadî duruma dair gün
dem dışı demeci. 373:377 

4. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz 13ek-
ata'nm, Ankara'daki hava kirlenmesi ko
nusunda gündem dışı demeci. 377:378 

5. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, 
Türkiye Elektrik Kurumunun Elâzığ iline 

Sayfa 
verilen elektrik enerjisine ilişkin mukave
leyi feshetmesi halinde doğacak sakınca
lar konusunda gündem dışı demeci. 378:379 

(i. — Kayseri üyesi Hüsnü Dikeçligil' 
in, traktör tahsisinde olan usulsüzlüklere 
ve alınması gereken tedbirler kamışımda 
gündem dışı demeci. 379:380 

7. — İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine' 
nin. Ankara'daki hava kirlenmesi konu
sunda gündem dışı demeci. 380 :381. 

8. --- Adalet Bakam Fehmi Alpaslan' 
m. Ankara havasının kirliliği konusunda 
Hükümet çalışmalarına dair gündem dışı 
demeci. 381. 

0. — Cumhuriyet Senatosu .Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in. demokratik Cum
huriyet düzenini yok etmek amacım gü
denlerin adalete teslimi hususunda Sena
to araştırması isteyen önergesi (10/45) 382 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar 
Limited Şirketine dair Senato araştırması 
isteven öncra'esi. (10/2) 382 
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Sayfa 

11. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun içinde bulunduğu duruma 
dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/3) 382 

12. -r- Cumhuriyet Senatosu Bolu Üye
si Turgut Gülez'in, Anayasanın 78 nci 
maddesi muvacehesinde Bolu Çimento 
Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sıfatıyle 
senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşma
yacağına dair İstanbul Üyesi Ekrem Öz
denin önergesi ve bu hususta Başkanlık 
Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları 383: 

384 
IV. — Görüşülen işler 382,383 
1. —• 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 

Sayfa 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/758; C. Senatosu 2/34) (S. Sayısı : 158) 382 

2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/757; C. Senatosu 2/36) (:S. Sayısı : 159) 382 

3. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/616; C. Senatosu 1/113) (S. Sayısı : 154) 382 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu (10/46) 383 

I _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tabiî Üye Suphi Karaman, geçen Birleşim
de Şili'yi ziyaret edecek olan Parlâmento heye
tine dahil edilecek bağımsız üyenin seçimi hak
kında yapılan işlemin hatalı olduğuna ve bu ko
nuda verilen önergenin oylanmasında çoğunluk 
sağlanamadığı için Başkanlık Divanı kararının 
geçerliliğini koruduğuna; 

Bitlis Üyesi Orhan Kürümoğlu, geçen Bir
leşimde Parlâmento heyetine katılacak bağım
sız üyenin seçimi için yapılan işlemin İçtüzük 
ve ilgili kanunların hükümlerine uygun bulun
duğuna ; 

Kocaeli Üyesi Hikmet İsmen, aynı konuda 
Başkanlık Divanının almış olduğu kararın uy
gun bulunduğuna, ancak en uygun yolun ba
ğımsız üyelerin toplanıp kendi aralarında bir 
seçim yapması olduğuna; 

Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner, sigortalı 
işçilerin sosyal güvenlik haklarının korunma
sınla ; 

Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek, ge
çen Birleşimde Samsun'da yapılması İkinci Beş 
Yıllık Plânda öngörülmüş bulunan 19 Mayıs 

Üniversitesine Âe buna nüve teşkil edecek Tıp 
Fakültesinle dair Samsun Üyesi Fdthi Tevetoğ-
lu'nun konuşmasına; 

İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine, dış ülke
lerde çalışan işçilerimiz ile Türk asıllı alanların 
Türk vatandaşı olduktan sonra o ülkelerde ge
çen sosyal haklarının verilmesine; 

Sakarya Üyesi Mustafa Tığlı da, 11 . 12 . 1972 
tarihinde Devlet radyolarından yayınlanan bil
diriye dair gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

Vazife 'ile yurt dışına gidecek olan Ulaştır
ma Bakanı Bıfkı Danışman'a, Sanayi ve Tekno
loji Bakanı Mesut Erez'in; 

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e, Başba
kan Ferid Melen'in vekillik etmelerinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yasar 
Tunagür'üıı faaliyetleri konusunda araştırma 
yapan komisyonun görev süresinin bir ay uza
tılmasına dair Komisyon Başkanlığı ve, 
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Yozgat Üyesi Sadık Artuıkmaç'a. 20 gün izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkereleri ikabııl 
olundu. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe Kanununda değişiklik yapıkııası (S. Sa
yısı : 155) ; 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması (S. Sayısı : 156) ; 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
'değişiklik yapılması (S. Sayısı : 157) ; 

1972 yıllı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması (S. Sayısı : 160); 

İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması (S. 
Sayısı : 161) ; 

Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması (S. Sayı
sı : 162) ; 

1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması (S. Sayısı : 
163) ; hakkındaki kanun tasarıları öne dilde gö
rüşülerek malddeleri '.oylandı ve tümleri açıik uya 
sunularak, evlamı avrdmımn birleşim sonunda 

açıklanan sonucuna göre, kabul edildikleri bil
dirildi. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması (S. Sayısı : 
158) ; 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması (S. Sayısı : 
159) ; hakkındaki kanun tekliflerinin öncelikle 
görüşülmesi kabul olundu; ancak İdare Âmir
lerinin Genel Kurulda hazır bulunmamaları se
bebiyle 'görüşmeleri ertelendi. 

Dilekçe Karma Komisyonu ile Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri Karma Komisyonuna üye seçi
mi, Genel Kurulda çoğunluk kalmadığından, 
gelecclk birleşime bırakıldı. 

14 . 12 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,02'dc son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başk.anvekili Cumhurbaşkanınca s. ü. 
Sim At alay Bahriye Vrok 

Kâtip 
Sivas 

Hüseyin öztürk 

SORULAR 

Yanlı Sorular 

1. •— Cumhuriycıt Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, Kars ili ve ilçelerindeki PTT. teş
kilâtına dair yazılı soru önergesi, Ulaştı;ma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/92) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, 1969 - 1972 tarihleri arasında Zira
at Bankası tarafından tahsis edilen plasman 
miktarına dair yazılı soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/93) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, Kars ilinin ekonomik, sosyal ve 
(kültürel kalkınmasına dair yazılı soru önergesi, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönder';:mis
tir. (7/94) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, Kars ili ve ilçelerine gençlik ve 
sporla ilgili yapılan yatırımlara dair yazılı soru 
önergesi, Gençlik ve Spor Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/95) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Osman Gümüşoğlu'nun, cıva maiden sahalarının 
isletme imtiyazına dair yazılı soru önergesi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/96) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in. İçel İline bağlı Gülnar ilçe Belediye
sinin bâzı faaliyetlerine dair yazılı soru önerge
si, İmar ve İs'kân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/97) 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 7 . 12 . 1.967 tarih ve 828 sayılı Kanu

nun 2 nei maddesinin değiştirilmesi ve yürür
lük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı

nın Mili et Meclisince kabhl olunan metni (Mil
let Meclisi : 1/721; Cumhuriyet Senatosh : 
1/123) (Malî ve İktisadî işler ve Bütçe ve Plân 
konıisvonlaruıa) (Müddet : 5'er gün) 
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Rapor 

2. — Toptancı halleri kanunu teklifinin Mil-
üet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ye İktisadî İşler, Anayasa 

ye Adalet ye İçişleri komisyonlarında 5'er üye 
alınmak sureîtiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru Millet Meclisi : 2/221; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/29) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma tarihi : 
14 . 12 .. 1972) 

4 f O ^ > 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma ISaati : 15,00 

BAŞKAN : Başkpınvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Hüseyin Östürk (Sivas), Bahriye Cçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 12 nci Birleşimi açıyorum. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUÇLARI 

BAŞKAN — Geçen tutanak ye gündem dışı 
konuşma talepfleri yardır. 

Sayın Erdoğan. «12 Aralık 1972 'günlü Bir
leşimde sayın üye Suphi Karanıan'ın (konuşma
sı ile gerçek dışında bâzı fikirlerin zabıtlara ha
talı olarak geçmiş bulunduğu cihetle, zabtı sa
bık hakkında düzeltme maksadıyle bugünkü 
celsede söz verilnıesiı:fi saygı ile arz ederim.» 
demektedir. 

Gerçi geçen birleşimde de ifade etmiştim. 
Geçen tutanak hukuk müeessesesinin yasama 
organlarında yürütülmesi ayrı bir statüye ta
bidir, gündem dışı ayrı bir statüye tabidir. 
Gündem dışı konuşmaların sınırı içerisinde. 
«Geçen tutanak» üzerinde konuşmalar mümkün 
değildir. Bu yol uzun yıllardan beri devam et
mektedir. Fakat bir üyenin talebini yerine ge
tirmemek de yasama organlarında yerinde bir 
şey değildir. Bu sebeple Sayni Erdoğan'a söz 
vereceğim. Umarım ki, Sayın Erdoğan, bu mü
lâhaza karşısında bir cevap mahiyeti teşkil et
meyecek ; kendi görüşleri üzerinde yeniden bir 
dahaki birleşimde geçen tutanak hakkında gö
rüşmeye yol açmayacak bir konuşma yolu çize
ceklerdir. Bu anlayışa sahibolaeaklarma kani

im. Bu nedenle, kendilerinin yüksek sağdujm-
larma güvenerek söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Erdoğan. 

1. — Bilekçe Karma Komisyonu ile Kamu 
İktisadı Teşebbüsleri Karma Komisyonuna üye 
seçimi. 

BAŞiKAN — Sayın Erdoğan izin verir mi
siniz t 

Muhterem üyeler, gündemimizde «Dilekçe 
Karma Komisyonu ile Kamu İktisadî Teşebbüs
leri Karma Komisyonuna üye seçimi» vardır. 

Bu iki komisyon. Cumhuriyet Senatosundan 
üye seçilmediği için çalışma imkânlarına sahip 
değiller. 

Eğer izin verirseniz ve itiraz olmazsa bu se
çimi bir defaya mahsus olmak üzere, küreler 
üyeler arasında dolaştırılmak suretiyle yapa
lım. Ondan sonra gündem dışı ve geçen tuta
nak üzerindeki konuşmalara geçelim. Aksi tak
dirde buna bırakırsak, gündem dışı ve eski tu
tanak üzerindeki görüşmelerin sonunda ekseri
yet meveudolmayacak ve seçim yapılamayacak
tır. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bir defaya mahsus olmak üzere yapacağız. 
Adayla n bildi riy o ram. 

DİLEKÇE KAKMA KOMİSYONU 
A. P. 

Orhan Kürümoğlu (Bitlis), 
Ali Alkan (Kırklareli), 
Selâhattin Acar (Ordu). 

C. H. P. 
Fikret Goindoğan (İstanbul). 

Millî Birlik Grubu 
Muzaffer Yurdakuler (Tabiî üye) 

Kontenjan Grubu 
Özer Derbil (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Böylece siyasî parti grupları ile gruplar 

adaylarını göstermiş bulunmaktadırlar. 
Yalnız bağımsızlardan bir yer açıktır. Şu 

sayın bağımsız üyeler herhangi bir komisyona 
seçilmemişlerdir. Bir açık yer vardır; bu ismi 
yazabilmek için sayın üyelere bağımsızların 
isimlerini okuyorum: 

Nurettin Akyurt, Sadık Artukmaç, Arslan 
Bora, Salim Hazerdağh, Rıza Isıtan, Hayri 
Munıcuoğlü, Hilmi Soydan, Salih Türkmen, Ne
cip Mirkelâmıoğlu, Ekrem Özden, Mehmet Ha-
zer, Hüsnü Dikeçligil ve halen hürriyetinden 
mahrum olan Kudret Baykan vardır. 

Biraz evvel okuduğum Adalet Partisinden 
3, Cumhuriyet Halk Partisinden 1, Tabiî üye
lerden 1, Kontenjan üyelerinden 1 matbu liste 
bulunmaktadır. Yalnız bağımsızlar için bir yer 
açıiktır, sayın üyeler bu oy kâğıdını kullanır
ken demin ismini okuduğum sayın bağımsız 
üyelerden de birinin ismini yazacaklardır. 

Şimdi oy kâğıtları dağıtılacak ve verilen 
karar gereğince küreler dolaştırılacaktır. Sa
yın üyeler böylelikle Dilekçe Karma Komisyo
nu için oylarını kullanmış olacaklardır. 

Ayrıca, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu 15 üyeliğinden 7 üyeliğine Adalet 
Partisi için adaylar şunlardır : 

Sırrı Turanlı (Adıyaman), Ahmet Karayi-
ğit (Afyon Karahisar), Cemalettin İnkaya (Ba
lıkesir), Orhan Tuğrul (Bilecik), Halûk Ber
kol (İstanbul), İsmail Yeşilyurt (Yozgat), xVh-
met Demir Yüce (Zonguldak). 

Cumhuriyet Halk Partisinden iki aday : 
Mehmet Ali Pestilci (Zonguldak), Şevket 

Koksal (Ordu). 

14 . 12 . 1972 0 : 1 

Millî Güven Partisinden 1 aday. 
Enver Bahadırlı (Hatay). 
Millî Birlik Grubundan bir aday. 
Selâhattin Özgür. 
Kontenjan Grubundan bir aday : 
Halil Tunç. 
Bağımsızlardan üç yer boş bulunmaktadır. 

Biraz önce okuduğum sayın üyeler yer alma
mışlardır. Sayın Ekrem Özden, Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunda bağımsız
lar içerisinden kendisinin yer almasını talebet-
miş ve önerge vermiştir. 

Sayın üyeler küreler dolaştırılarak oylarını 
kull anacakla rdı r. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bağım
sızları tekrar rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bağımsızların isimlerini tekrar 
okuyorum : 

Nurettin Akyurt, Sadık Artukmaç, Arslan 
Bora, Salim Hazerdağh, Rıza Isıtan, Hayri 
Munıcuoğlü, Hilmi Soydan, Salih Türkmen, 
Necip Mirkelâmoğlu, Ekrem Özden, Mehmet 
Hazer, Hüsnü Dikeçligil, Kudret Bayhan. 

Adalet Partisinden komisyonda yer alma
yanlar da şunlar : 

Sayın Ağanoğlu, Sayın Akça, Sayın Gül-
eügil, Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz bir hususu 
arz edeyim?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, şimdi Dilekçe Karma Komis
yonunda Millî Güven Partisinden üye gösteril
miştir. Biliyorsunuz, Anayasa Mahkemesinin 
kararı vardır, Anayasa böyle anlaşılıyor; her 
siyasî partiden muhakkak bulunması lâzımdır. 
Bu bağımsız üyeler yerine arkadaşlarımız bir 
üye gösterirse, bu Dilekçe Karma Komisyonun
da bağımsız yerine Millî Güven Partisinden se
çelim. Bu suretle Anayasanın emri de yerine 
getirilmiş olur. 

BAŞKAN — Mümkündür. Yalnız Sayın Tu
na, o üyenin başka komisyonda üye olmaması 
lâzımdır, ona da dikkat etmek lâzım. Yani 
şimdi isimlerini okuduklarımız arasında Millî 
Güven Partisinden de bir başka komisyonda 
üye olmaması lâzım. Çünkü, Dilekçe Karma 
Komisyonunu düzenleyen Yasada bu hüküm 

369 — 



C. S&natosu B : 12 

mevcut. Bu sebeple, seçilen üyenin o niteliği 
taşıması lâzımdır. 

Sayın Hazerdağb, hangi komisyona aday 
gösteriiiyorsunuz 1 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonundan. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı da Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonundan 
adaylığını gösteriyor. 

Böylelikle Sayın Özden v e Sayın Hazer-
dağlı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Ko
misyonuna adaylıklarım göstermiş bulunu
yorlar. Küreler dolaşacak, geçen tutanak ve 
gündem dışı konuşmalar yapılırken oylama da 
yapılmış bulunacaktır. 

Sayın Erdoğan özür dilerim, bekletmiş bu
lunuyorum. Tasnif Heyetini de seçelim. 

Sayın Halil Goral?... Yok. Sayın Aksoley .. 
Yok. Sayın Sezai OTvan?... Burada Sayın Ab-
bas Cilâra' ... Burada. Sayam Sabahattin Or-
hon?... Yok. Sayın Tevetoğlu?... Yok. Sayın 
Ekrem Özden?... Yok. Sayın Tokoğlu?... Yok. 
Sayın Beliğ Beler?... Burada. 

Sayın Beler, Sayın OTvan, Sayın Cilâra; 
iki komisyon seçimini .de yapmak üzere Tasnif 
Heyetine seçilmişlerdir. 

Küreler dolaştırılsın. 

2. — Diyarbakır t ye si Azmi Erdoğan'ın, 
geçen Birleşimde Tabiî Vyc Suphi Karamarrın 
Şili'yi ziyaret edecek olan Parlâmento Heyeti
ne dahil edilecek bağımsız üyenin secimi hak
kındaki konuşmasında gcrç'dc dışı bâzı beyan
ların zabıtlara hatalı geçmemesine dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdoğan. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhte

rem Başkan, çok değerli arkadaşlarım ; 
Sözlerime başlamadan evvel Muhterem 

Başkanın .ikazına harfiyen riayet edeceğimi 
beyan ederken, bir hususu kaydetmek mecbu
riyetini hissediyorum. 

Geçen celsede tutanaklara dercedilmiş olan 
iki mevzuda yanlışlık vardır. Konuşmamın bi
rinci bölümü Başkanlık Divanının bu mevzu
da, almış olduğu karar; ikinci bölümü de ba
ğımsızların! durumu hakkındaki görüşlerin 
zabıtlara yanlış ve gerçek dışı dercedilmiş 
olması nedeniyle tavzihi meyanmda olacaktır 
ki, bu husus işaret etmekle muhterem Başka-' 
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I nm ikazımın hudutları dışına çıkmadığımı pe
şinen beyan etmek zaruretini duymaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, 12 . 12 . 1972 
günü; yani bir evvelki Birleşimde sayın üye 
Suphi Karamanın, Yasama Meclislerinin Dış 
Münasebetleri hakkındaki Kanunun koyduğu 
kaidelere göre Şili'ye gidecek heyetin tarzı teş
kilinde Başkanlık Divanının usulsüzlük yaptı
ğını vesile ittihaz ederek yaptığı konuşma ve 
iddia ettiği hususlar, Yüce Senato bünyesinde 
içinde bulunduğum statü itibariyle iki 
yönden bendenizi ilgilendirdiği cihetle, huzuru
nuzu işgal etmek zaruretini duymuş bulunuyo
rum. Dolayısıyle, sayın üyenin, kanaatimce 
maksatlı konuşması neticesi zabıtlara hatalı ola
rak geçen hususların bu suretle düzeltilmesi te-

I min edilmiş olacaktır. 
Muhterem arkadaşlarım, demin de arz etti

ğim gibi Sayın Suphi Karamanın konuşması be
ni iki yönden ilgilendirmiş bulunmaktadır. Bi
rincisi, Başkanlık Divanında üye bulunmam; 
ikincisi de, diğer birçok üyeler gibi, Yüksek (Se
nato bünyesinde bağımsız bulunulanıdır. 

Bu mevzuda yapacağım konuşma gayet kısa 
olacaktır. Günkü, bir evvelki ve daha evvelki 
birleşimlerde bu mevzu enine boyuna incelen
miştir. Yalnız, geçen celsede gerçekler tam mâ-
nasıyle oluş şeklinin dışında bir şekilde ifade 
edildiği için, gayet kısa olmak üzere, bu ciheti 
bir kere daha izah etmek zarureti hâsıl olmak
tadır. 

Mesele şu; yabancı ülkelere bir heyet gide
cektir. Bu heyetin tarzı teşkilinde oranlar gözö-
nünde tutularak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısını idare eden Başkanlık Di
vanı bir oran tespit etmiştir. Bu oranların tes
pitinde Meclislerde bulunan bağımsızlar için de 
bir kontenjan ayrılmış bulunmaktadır. Bu kon
tenjanın da Yüksek Senatodan seçilmesi karar 
altına alınmış ve bunun tespiti de Senatoya bı
rakılmıştır. Bu keyfiyet Senato Başkanlık Di
vanına gelince mesele tezekkür edildi. Bu mese
lenin görüşülmesinde şu hususlar iddia edilmiş 
bulunmaktadır : 

Bu seçim, nasıl yapılır?.. Bu hususta muhte
lif fikirler ileri sürüldü ve neticede bir kereye 
mahsus olmak üzere bağımsızlar arasından 
kura ile bir üye tespit edilsin denildi. Bende
niz buna muhalif kaldım. Dedim ki, «1599 sayı-

( lı Kanunun 1 nci maddesinin 5 nci fıkrası; meıı-
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subolduğu Meclisin bünyesinde bir seçim yapı- I 
•lir, der. Tüzükte ve Kanunda bu seçimin usulü 
hakkında bir boşluk olduğu için, ancak biz 
burada onu doldurmak maksadıyle bir şey ya
pabiliriz. Meselâ, diyebiliriz ki ; «yalnız bağım
sızlar arasında bir seçim yapılsın.» 

Arkadaşlar bu fikrimi yerinde bulmadılar 
ve ekseriyetle alınmış olan karar da kura çekil
mek sureti ihtiyar edildi ve kura çekildi. Ben
deniz bu karara, muhalif kaldım ve hâlâ da bu 
muhalefetimi muhafaza ediyorum. Çünkü, «1599 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 5 nci fıkrası 
ait olduğu Meclislerde seçim yapılacaktır, bu 
seçim İçtüzüklere göre yapılacaktır, İçtüzük 
bu mevzuda nasıl bir seçimi yapılacağını der
piş etmediği için Yüksek Başkanlık Divanı bu
na bir karar verip Yüce Senato'nun tasvibini 
alır» demiş, bunu iddia etmiştim, Bu fikrim ka
bul edilmediği için muhalif kalmış bulunuyor
dum ve bu karar yüksek tensiplerinize arz edil
diği vakit muhalefetim, «1599 sayılı Kanuna ay
kırı olan işbu karara muhalifim» diye dercedil-
nıiş bulunuyordu. 

Binaenaleyh, Yüksek Senatomun bir evvelki 
birleşiminde muhterem Suphi Karaman diyor 
ki, «Bizim kanaatimiz odur ki, Başkanlık Diva
nının tutumu, tuttuğu yol doğrudur. Bu da 
kendisinin kanaati, buna bir şey diyecek deği
liz; ama bunun uzun uzadıya münakaşası ya
pılmıştı ve kanaatlerini bir kere daha burada 
ifade etmeleri kendilerine ait bir meseledir. 

Keyfiyeti bu şekilde tavzihen işaret etmek 
suretiyle zabıtlara bu hususun bu şekilde geç
mesi için, Başkanlık Divanının bir üyesi olmam 
sıfatıyle hadisenin ve tutum tarzımın ne oldu
ğunu burada ifade etmek mecburiyetinde kal
dım. 

Şimdi ikinci noktaya geliyorum. İkinci nok
ta, sayın üye bağımsızlar için ,gerçek dışı ola
rak fikirlerini beyan ederken, bu gerçek dışı 
fikirlerin zabıtlara geçişinin gerçeğe tetabuk 
etmemesi cihetiyle, zaptı sabık hakkında söz al
dım ve bunu da düzeltmek maksadıyle fikirle
rimi arz edeceğim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Sayın Suphi 
Karaman'm konuşmasında, bağımsızlar ile il
gili mütalâa ve beyanlarını dinlerken, evvelâ 
yanlış işittim diye bir tereddüt geçirdim veya 
saym üye, bu mevzuda maksadını ifade tarzın
da ölçüsüz davranmıştır diye, yine bir tered

düt geçirdim, itiraf ediyorum. Çünkü, biz Sa
yın Karaman'la 1961 yılından beri aynı mukad
des çatı altında bulunmaktayız. Aynı zamanda 
tanışırız da. Hissi etkenlerle, asabî buhranlar 
içinde konuşma yapacak bir arkadaş okluğunu 
da katiyen tahmin etmezdim. Bunun için, yan
lış bir kanaat sahibi olmamak maksadıyle, ko
nuşmasının zabıtlarını aldım, tetkik ettim ve 
biraz sonra Yüksek Heyetinize de aynen oku
yacağım. Maalesef sayın üye, bağımsız üyeleri 
itham değil, tamamen suçlamaya varacak dere
cede özel bir gayret ve itina göstermenin için
dedir; bu açıikça görülmektedir. 

Antrparantez arz edeyim, ne hazindir ki, 
Saym Karaman bu konuşmasıyle, 1599 sayılı 
Kanun ve bununla ilgili tüzük kendisini de ba
ğımsız üye mütalâa ettiği cihetle, bu suretle 
bizatihi kendisini de suçladığının farkında bile 
olmamıştır. Bununla beraber saym üye, eğer 
mütalâalarını mücerret mânada ifade etmiş ol
saydı, belki bir düşünce tarzı şeklinde görmek 
mümkün olabilirdi. Ama gerçekler bu denli 
ters, bu düşünce tutarsız alınır ifade edilirse, 
kim olursa olsun, bu fikirlere karşı çıkmak ay
nı durumda olanlar için bir hak, hattâ bir va
zife olur. 

iSaym üye ne diyor? Şimdi zabıtlardan ay
nen okuyacağım. 

İBAŞKAN — Sayın Erdoğan, teferruata gir
meyecektiniz, cevap mahiyetinde olmayacaktı. 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Teferrua-
, ta girmiyorum, Sayın Başkan. Yanlış fikirler 

za'bıtlara geçtiği için, bunu tavzih bakımından 
bu kadarını ifade etmek mecburiyetinde kalı
yorum. Bilhassa özür dilerim muhterem Başka
nım. 

Bağımsızlar mevzuunda saym üyenin fikri 
şu ; diyor ki ; 

«Yasama Meclislerinde çoğunluğun istibda-
I dini, tahakkümünü sağlar bu bağımsızların du

rumu. Bâzı bağımsız üyeler, belki de vicdanî 
kanaatlerinin dışında olarak, Yasama Meclisle
rinin kanaatinde olarak çoğunluğun paralelinde 
bir politika izleme zorunluluğunu duyabilirler.» 
iSonra devam ediyor, «Kamuoyunda zaman, za
man yankı yapan milletvekilleri ve senatörle
rin satınalmdığı, pazarlar kurulduğu gibi yer
siz izlenimlere kaynaik olarak Parlâmento iti-

1 barına gölge düşürülür.» eliyor. 
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«Eğer Senatoda seçim yapılırsa ve bütün 
"Senato t-opyekûn bu seçimlere iştirak ederse, 
bağımsızlar bu arada, vicdanî kanaatlerinin 
dışında çoğunluk partisinin tahakkümü altına, 
onların paraleline girmiş olurlar.» diyor Sayın 
'Suphi Karaman. Muhterem arkadaşını daha. da 
ileriye giderek diyor ki; «Çeşitli kombinezon
ları ustalıkla kullanarak çoğunluk particinin 
bir yan kuvveti izlemini yeren bâzı üyelerin 
bu görüntülerini yıllarca bağımsızlık kisvesi al
tında sürdürmelerine imkân verir.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kimdir bu 
bâzı üyeler?.. Arkadaşım bu kadar kesin konuş
tuğuna göre bir tespiti olmak lâzımg^elir. Yüce 
Senatoda şu anda bağımsız üye durumunda 
«lan birçok üyeler uzun zamandan beri, kesin 
olarak durumlarım şiirdik inektedirler. Acaba, 
sayın üyeye göre bu muhterem arkadaşlar, ço
ğunluk partisinin bir yan kuvveti olarak mı 
mütalâa edileceklerdir veya sayın üye bu inti
baı yaratarak bir baskı yapmayı mı düşünmek
tedir? Gayet tabiî, iltibasa daima mahal vere
cek ifade tarzlarındaki maksatların tayininde 
müşkülât mevcudolduğu izahtan varestedir. 

Bu itibarla, sayın üye bu şekildeki konuş-
masiyle, muhterem arkadaşların cümlesini he
def ve muhatap almış ve suçlamış bulunmakta
dır. Binaenaleyh, hangi üye vicdanî kanaatinin 
dışında çoğunluk partisinin paraleline girmiş
tir? Hangi üyenin çoğunluk partisinin yan kuv
veti görünümünde ve yine hangi senatör arka
daşımızın kurulan pazarlara meta olduğunu 
açıklaması, sayın üye için ve hattâ herkes için 
ahlâkî ve vicdanî bir borç ve kaçınılmaz bir 
görevdir. 

Bundan başka muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Suphi Karaman hayret ve taaccüple karşı
lanacak yersiz ve ieapsız bir başka noktaya da 
temas ediyor. Zabıtlardan okuyorum; o da şu: 

«Ye nihayet arkadaşlarını, görüyoruz, evet 
görüyoruz; çok üzülerek, çok ıstırap duyarak 
bunu söylemek istiyorum, bu türlü üyelerin ce
saretlerini daha da artırarak Marsilya üzerin
den AlmanyaVa. seyahat etmek gayretlerini de 
desteklemiş oluruz.» 

Muhterem arkadaşlarını, hatip evyelâ kimi 
kastediyor; zannediyorum hepiniz tahmin et
miş bulunmaktasınız. Bir kere müşkülât içinde 
ve zanlı bir durumda olan ye bu anda savunma. 
imkânından malınım bulunan bir kimse hak-
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kında gıyabında zihinlerde istifham yaratan 
bir tarzda beyanda bulunmanın ne derece doğ« 
ru olacağını yüksek takdirlerinize arz ederim. 

Saniyen, o zatın durum ve _ hareketinin 
bahse konu olan hadise ile ilgisi ne?... 

Ayrıca, üyenin halen bulunduğu durum iti
bariyle ; velev telmihen de olsa bahsetmenin 
Anayasanın 132 nej maddesi gereğince caiz ol
madığını sayın hatip çok iyi bildiği halde, ak
sine bir davranışda bulunması, kendi itham ve 
suçlamalarına bir destek, bir malzeme olarak 
kullanması korkunç bir zihniyetin bariz bir de
lilini vermiş bulunmaktadır. Fakat saym hatip 
maalesef bilerek ve kasten bu yolu ihtiyar et
miştir. Ama ne yazık ki, bahsettiği üye bu an
da bağımsız değil, bir partilidir. 

Sayın hatip konuşmasının sonunda fikir 
bakımından da muazzam çelişkiler içerisinde 
olduğunu ortaya koymuştur... 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan, kendiniz açık
ça söylediniz; cevap vermeyecektiniz. 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Bitiyor 
efendim, bitiyor. 

Muazzam çelişkiler içerisinde olduğunu da 
ortaya koymuştur. Zira konuşmasında bir de 
çağrıda bulunuyor : 

«Sayın arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz 
ortam ve günler böyle küçük hesapların günle
ri değil. Burada, her fikrin insanı, her partinin 
insanı, her gruptan insanların el ele, omuz omu
za ve birbirlerine karşı en ufak bir şüphe, en 
ufak bir kuşku duymadan elbirliği ile durumun 
kurtarılması çalışmasının yapıldığı bir günde 
yaşıyoruz.» diyor. 

Doğru, öyle olmak lâzım. Ama sayın hatip, 
yabancı bir ülkeye gidecek bir heyetin bir nok
san olarak gitmesini vesile ittihaz ederek muh
terem üyeleri itham edecek, hattâ suçlayacak 
ve bu hal küçük hesaplar içinde bulunduğu şek
linde telâkki edilmeyecek ve sonra içinde bu
lunduğumuz durumdan kurtulmak için birbiri
mize karşı şüphe ve kuşku yaratmadan birlik 
ve beraberlik isteyecek... 

Muhterem arkadaşlarını, bu derece çelişkiler 
içerisinde bulunanlarla, bu derece tutarsız fik
riyata sahip kimselerle hiçbir şekilde bir an
laşmaya varılamayacağı gibi, hele rejim ve 
memleket meselelerinde asla beraber olunama
yacağı bedabatinin bu vesile ile bir kere daha 
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kuvvet kazandığını arz eder, sayın Senatoya 
hürmetlerimi sunarım. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Yan 
kuvvet olduğunuzu şimdi gösterdiniz. 

BAŞKAN — Saym Karaman... 
AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Kimin 

gösterdiği belli olur. Hadise husule geldiği va
kit sizin senelerden beri ne yaptığınızı açık 
acık söyleyebilirim. 

BAŞKAN — Saym Erdoğan, saym Erdoğan.. 
(Gürültüler) 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Yan 
kuvvet olduğunuzu en sonunda gösterdiniz. 

BAŞKAN — Saym Karaman, bir dakika. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Saym 

Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN —. Ne istiyorsunuz, sükûnetle 

ifade edin. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Saym 

Başkan, «Geçmiş tutanak hakkındaki sözlerde 
bir evvelki konuşanın konuşmaları eleştirilemez, 
ona cevap verilemez» diye zatıâliniz üç. sene 
evvel beni bu kürsüden indirmiştiniz; böyle 
bir ciheti tespit etmiştiniz. 

Hatip, bana tamamiyle cevap teşkil eden, 
aklımdan asla geçmeyen ve tamamiyle mücer
ret olan ifadelerimi müşahhasmış gibi kabul 
ederek, saym bağımsız üyeleri itham altına 
alan ve benim katiyen aklımdan geçmeyen söz
leri bana izafe etmişlerdir. Yüce Kurula bunla
rı açıklayacağım. 

BAŞKAN — Saym Karaman, lütfen şimdi 
oturunuz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Saym 
Başkan... 

BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz?.. 
Saym Karaman, siz de gelecek celsede geçen 

tutanak hakkında usul gereğince söz ister ve 
hakkınızı kullanırsınız. Şimdilik izin verirseniz 
bu meseleyi burada keselim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, şu bakımdan beni mazur görmenizi ri
ca ederim. Çünkü, sizden sonraki başkan vekili, 
yani o Yüce Divanı işgal edecek olan Başkanı
mız bana gerçekten, «Cevap hakkı teşkil et
mez» diyecek ve cevap hakkı vermeyecektir. 
Çünkü, aslında bu konuşmalar tutanak dışın
dadır. 

BAŞKAN — Gelecek üzerinde herhangi bir 
tahminde bulunmak mümkün değildir ve ben, 

«Gelecek birleşim şu şekilde idare edilecektir» 
diye ayrı bir davranışın içine giremem. 

Siz de tüzük gereğince gelecek birleşim hak
kınızı kullanırsınız. Ama bu hakkın imkânı hu
susunda ben ne bir garanti verebilirim, ne de 
sizinle beraber bir kuşkuyu paylaşabilirim. Be
ni mazur görün, rica ederim. Meseleyi kapıyo
rum. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Saym 
Başkan, bir ufak maruzatım var. 

Efendim saym hatip Yüce Senato'nun bütün 
bağımsız üyeleri için katiyen aklımın köşesin
den geçmeyen suç isnatları ile bendenizi itham 
etmiştir. Benim konuşmam tamamiyle mücer
ret bir eleştiridir. 

BAŞKAN — Mamafih, bunları tamamen 
ifade ettiniz ve zabıtlara da geçti. Tamam. 

S. — Diyarbakır Üyesi Selâhattin Cizrelioğlu' 
nun, memleketin içinde bulunduğu siyasî ve ikti
sadî duruma dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalara ge
çiyoruz. 

iSayın Cizrelioğlu, 7 . 12 . 1972 tarihinde tev
di ettiğim bir yazı ile iki birleşim üst üste yapıl
mayan gündem dışı konuşmasının yapılmasını 
istemektedirler. İçinde bulunulan siyasî ve ik
tisadî durum hakkında gündem dışı konuşmak 
üzere saym Cizrelioğlu, buyurunuz. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) 
— Saym Başkan, muhterem senatörler; 

Memleketin içinde bulunduğu siyasî ve ikti
sadî durum hakkında konuşmak üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

12 Mart Muhtırası üzerinden iki seneye ya
kın bir zaman geçtiği halde reformlar henüz de 
bir neticeye bağlanamamıştır. Teessüs etmiş gi
bi görünen huzur ve asayişin ise zahirî olduğu 
örfî idarenin arka arkaya uzatılması ile sabittir. 
Hükümet üyelerinin maksatlarını aşan çelişik 
beyanlarının hızlandırdığı fiyat artışları, hayat 
pahalılığı evvelkinden daha ağır bir hale gelmiş 
ve Parlâmento ile Hükümetin bunun üzerine 
eğilmelerini elle tutulur bir zaruret haline getir
miştir. 

«1973'te seçim yapılmalıdır» şeklinde cereyan 
eden münakaşalar, 1973'te seçim, Anayasanın 
açık ve âmir bir hükmü olduğu cihetle sadece 
kaybedilmiş zamanlara zaman katıcı olmuştur. 
Esas mühim mesele, 1973 seçimine kadar siyasî 

— 373 — 
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ve iktisadî bakımdan neler yapılabileceği ve bu 
suretle normal seçim ortamının nasıl yaratıla
bileceğidir ki, bu hususta şimdiye kadar «Za
man mühim değildir» zihniyeti ile boşu boşuna 
zaman kaybedilmiştir. 

Şimdi ise, daha evvel az mühim kanunlar 
için dahi kâfi gelmeyen üç ay gibi kısa bir müd
det içerisinde en mühim kanunlar jet hızı ile 
çıkarılmak istenmektedir. 

Muhterem senatörler; başka ülkelerde vâki 
askerî müdahalelerin nedenleri, olup şekilleri 
ve neticeleri, o ülkeleri ilgilendirip, mevzu ile de 
alâkalı bulunmadığından üzerinde durmaya ta
biî ki lüzum yoktur. 

Türkiye'de 1960'clan itibaren, Ordu adına, 
siyasete müdahale, bilindiği nispette ikisi neti
celenmiş, ikisi de teşebbüs halinde kalmış olmak 
üzere dört defa vuku bulmuştur. Neticelenmiş 
olan ikisi, 27 Mayıs 1960 hareketiyle, 12 Mart 
1971 Mulıtırasıdır. 

Evvelâ şu hususu herkes kabul ve teslim 
eder ki, demokratik idarelerde, tamamen haklı 
gösterilmesi mümkün olmayan bu tip hareket
lerde esas olan zamanı ve hareketten sonra 
yapılacakları yerinde ve isabetli tayin ve tes
pittir ki, istenilen faydalar temin edilmiş ve top-
yekfm bütün milletçe benimsenmiş olsun. Esas 
değerlendirme, tarihe aidolmakla beraber, ken
dilerine tekaddünı eden zaman içerisindeki, si
yasî iktidarların içinde bulundukları durum ve 
kendilerinin görünür şekilleriyle neticeleri ba
kımından gerek 27 Mayıs, gerekse 12 Mart za
mansız, mevsimsiz ve müdahaleden sonrası de
rinliğine ve genişliğine düşünülmeden vukubul-
mıış görüntüsü içinde kalmışlardır. Zira her 
müdahale, müdahalede bulunanları müdahale
den sonra müşkül durumlara ve sıkıntılara sok
mak suretiyle gerek demokrasiye, gerekse mem
leket ve millete müdahale ile düşünülen ve 
arzu edilen yararları hakkıyle temin edebil
mekten uzak kalmış, buna mukabil müdahale
de bulunanlara ise, bâzı bakımlardan faydalı 
olmuştur. 

27 Mayıs 1960'tan evvelki durum hafızalar
da tazelenirse hatırlanacaktır ki, 27 Mayıs't an 
evvel siyasî iktidar sıkıntılar içindedir, bünye
sinde kaynamalar, çatlamalar, ayrılmalar mey
dana gelmiş; ayrılanlar başka bir parti kur
muş, ayrılmamış olanlar ise, gruplaşmalar ha

lindedirler. 1958 seçimini 1957ye almak, iktidar 
için derde deva ve sadra şifa olmamış. Parlâ
mento içinden ve Parlâmento dışından dalıa 
şiddetli tenkidlere mâruz kalmış, kendi içinden 
gelen şikâyet ve tenkidlerle de bir siyasî yay
lım ateş çemberi içine girmiştir. Bir sene son
ra, yani 1961'de yapılacak seçimde ya iktidarı 
kaybetmek, ya da kendisine bir çeki düzen 
vermesini gerektirecek nispette oy kaybına mâ
ruz kalmak kuvvetli ihtimali ile karşıkarşıya 
bulunmaktadır. Bu durumda 1961 seçimini bek
leyerek, seçim normal zamanında ve meşru bir 
şekilde yapılmadığı takdirde milletçe de benim
senme ök ve desteklenecek bir müdahalede bu
lunmak en isabetli bir hareket olacakken, seçim 
beklenmeden müdahalede bulunulmuş olması, 
müdahaleyi kendi şartlarına göre çok haklı 
dahi olsa, haksız bir duruma düşürmüştür. 

Müdahaleden sonrası etraflıca düşünülmemiş 
olduğundan olacak ki, müdahaleyi müteakip 
girişilen geniş tutuklamalar, basit davalar, lü
zumsuz infazlar ve parti kapatılması gibi yan
lış ve isabetsiz icraatlarla daha da haksız duru
ma düşmüş, mevcut siyasî gruplar arasındaki 
gerginliği had safhaya çıkarmış, millet bünye
sinde aralarında derin uçurumlar hâsıl olan 
gruplar meydana getirmiş ve Türkiye'nin siya
set hayatında büyük yaralar açmıştır. 

VI Mart muhtırasına gelince; alenen idare
yi ele almak, bir siyasî heyeti siyaset sahnesin
den çıkarmak ve mahkemeye sevk etmek safha
sı dışında 27 Mayısla benzerlik halindedir. 12 
Marttan evvelki günler hatırlanırsa görülecek
tir ki, seçim müddeti hariç, durum hemen he
men 27 Mayıstan evvelki günlerdeki gibidir. 
Siyasî iktidar Parlâmento içinde ve dışında 
sert tenkidlere, hattâ ithamlara maraz durum
dadır. 1969 seçimine rağmen, her gün biraz da
ha zayıflamaktadır. İçinden ayrılmalar olmuş, 
başka bir parti kurulmuş, ayrılmamış olanlar 
ise, tenkid grupları şeklinde bir gayret ve mü
cadele içindedirler. Önünde bulunan seçim müd
detini iktidar olarak tamamlamak kendisi için 
her geçen gün biraz daha zorlaşmaktadır. Mil
lete mâkul ve mantıkî bir izah sebebi bulabil-
se, iktidarı, hemen Parlâmentoda devredecek 
bir bunalım içinde gibi görünmektedir. 

Bu durumda bulunan siyasî iktidarın, kendisi 
için bir kurtuluş yolu aradığı bir s:rada 12 Mart 
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Muhtırası ortaya çıkıyor ve iktidar için âdeta bir 
cankurtaran simidi rolünü oynuyor. O kadar ki, 
evvelce «Bulun 226 "yi düşür ün Hükümeti» diyen 
Hükümet, Muhtıra karşısında acaba Parlâmento 
no düşünüyor?, deyip Parlâmentonun huzuruna 
dahi çıkmaya lüzum görmeden Muhtıraya sarıla
rak Hükümetten ve iktidardan ayrılıyor. Ve o 
zamana kadar bir kazan gibi kaynayan iktidar 
partisi, 12 Mart'tan sonra gelen hükümetlerin de 
sayü gayretiyle, parti tesanüdü havasına bürüne
rek kenetleniyor ve bugünkü durumuna geliyor. 
Yine, müdahaleden sonrası iyice düşünülmemiş 
olduğundan olacak ki, iki senesi dahi dolmadan, 
dört Hükümet kuruluşu vâki olmasına rağmen, 
siyasî huzur, normal durum, seçim ortamı gibi 
meselelerin münakaşaları, hararetini kaybetme
den, hattâ artırarak devam etmekte ve iktisadî 
durum ise, günbegün ağırlaşmaktadır. 

Muhterem senatörler, «En fena siyasî idare 
dahi, en iyi askerî idareden evlâdır.» şeklinde 
,bir söz vardır. Buna ilâveten, «En karışık ve çık
maz idare şekli yan siyasa, yarı askerî idaredir» 
demek herhalde ki, yerinde olur. İşte şimdi Tür
kiye'nin içinde bulunduğu durum böyle bir gö
rüntüdedir. «Böyle değildir» şeklindeki bir iddi
ayı kabul, kolay olmaz. Zira, sık sık tekrarlanan 
12 Mart Muhtırası var, hükümetlerin kuruluş 
tarzları var, Hükümete güven ve reformlar hak
kında askerî beyanlar var, genişletilmiş konsey 
var, Başbakanın merasimde Devlet Başkanı ile 
Genelkurmay Başkanının arkalarmdan başını 
uzatarak resim çektirmesi ve elinin Genelkur
may Başkanından sonra sıkılması var. Genel
kurmay Başkanının, sebep ne gösterilirse göste
rilsin, icapsız idare âmiri ziyareti var, komuta 
heyetinin bildirisi var, «Partilerüstü» Hükümet 
tâbiri var. Yar da var... 

Bütün bu varlar Â ar da, bir de, herbirisi 
memleketin siyasî ve iktisadî hayatına başlı ba
şına müessir bu varların, bilinmez neden, sanki 
bütün'dünyaya gösterilmek istenirmiş gibi yapıl
ması var. 12 Marttan bu yana devam eden bu du
rum, bir taraftan Parlâmentoyu, diğer taraftan 
orduyu, azamî ölçüde yıpratmaktadır. Parlâmen
to ile ordunun siyasete karşı bünyeleri birisinin 
doğru, diğerinin ters orantılı olarak çok hassas
tır. Ordu siyasete yaklaştığı nispette sıhhati, 
sağlamlığı ve dinçliği sarsılır, zedelenir, siyaset
ten uzak kaldığı nispette de kuvvetlenir. Esas 
vazifesi siyaset olan Parlâmento için ise, durum 

bunun tamamen aksinedir. Bunun içindir ki, ge
rek Parlâmento, gerekse ordu için, memnuniyet 
verici olmadığı şüphesiz bulunan bir durum içe
risinde yetkili resmî beyan ve hareketlerde, aza
mî dikkat ve hassasiyet, esas alınmalıdır. 

12 Marttan sonra, bir diğer ifade ile Anaya
sanın demokrasi için vazgeçilmez unsurları say
dığı siyasî partilerden meydana gelen, Parlâ
mentonun üstünde Hükümet anlamına da gele
bilecek, «Partiler üstü Hükümet» diye bir tâbir 
çıkarıldı. Seçimle gelmiş bir Parlâmento alacak, 
Hükümet siyasî partilerden de üye alarak kuru
lacak, Parlâmentonun güven oyuna ve desteğine 
muhtaç bulunacak, sonra da Hükümete «Partiler
üstü Hükümet» denecek... Olmaz böyle şey.. Se
çimle gelmiş Parlâmento sistemi devam ettikçe, 
Hükümet ya parti, ya partiler, ya koalisyon Hü
kümeti, ya da tamamen tarafsız Hükümet olabi
lir. Her halükârda, partilerüstü, diğer bir anla-
mıyle Parlâmento üstü Hükümet olamaz. Hükü
met üç siyasî partiden de üye olarak kurulmuş
tur. Partilerden birisi, üyelerini Hükümetten 
çekme kararı almış ve bunun üzerine bu partinin 
Hükümetteki sayın üyeleri partilerinden istifa. 
etmişlerdir. Bu suretle de, Hükümetin kuruluş 
ve güven oyu alışındaki durumunda değişiklik 
meydana gelmiştir. Bu arada Parlâmentodaki si
yasî partilerden birisi tek başına Hükümet, ku
racak duruma gelmiş ve «Hükümet kendi duru
munu kendisi tayin etsin.» demiştir. Bu vazi
yetler karşısında, .'mevcut Hükümetin iş başında 
kalmaya hukukî ve mantıkî bakımdan artık ken
disinde hak görmeyerek çekilmesi veya hiç ol
mazsa Anayasanın 104 ncü maddesine dayana
rak, güven oyuna başvunnayı gerekli sayması lâ-
zımgelir. 

Denebilir ki, «Tek başına Hükümet kuracak 
durumda olan parti 12 Martta iş başından uzak
laştırılmış partidir, onun için olmaz.» Buna mu
kabil denebilir ki, «Şimdi Hükümet kurmayan 
veya kuramayan bu parti 1973 seçimi ile ekse
riyet olarak Parlâmentoya gelirse, yine Hükü
met kurmayacak veya kuramayacak mı?»-, «Evet 
kuracak» denirse, o halde şimdiki engel nedir"? 
«12 Mart Muhtırası dır» denemez. Zira, evvelâ 
12 Mart Muhtırasını verenlerin, 12 Marttan kısa 
bir müddet sonra, bu partinin Genel Başkanı ile 
bir toplantıda bulunup görüştükleri bilinen bir 
husustu ı\ 
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Saniyen, 12 Mart Muhtırasında sadece «Kuv

vetli ve inandırıcı Hükümet» tâbiri vardır ki, 
halen mevcut Hükümet ise, böyledir sayılmaz. 
«Hayır, seçimden sonra da kuramıyacaktır» de
nişe, o zaman seçimin ne anlamı olacaktır; bu
nun izahı, gerekir. 

Muhterem, senatörler, bilindiği gibi Anayasa 
değişiklik teklifleri arasında eski Demokrat 
Partililerin siyasî haklarının iadesi de yer al
maktadır. Bu meselenin her seferinde secime 
yakın bir zaman içerisinde ileri sürülmesi ve 
uzun patent münakaşalarına yol açması ve seçimi 
müteakip, gelecek seçim zamanına kadar unu
tulup gitmesi dikkat çekicidir. 

Tesadüfen böyle olduğu tahmin edilen bu 
durum, bu husustaki tekliflerin samimiyetine 
gölge düşürmekte ve meselenin siyasî istismar 
mevzuu haline getirildiği intibaına vesile olmak
tadır. 

Her ne hal ise, 12 Mart Muhtırasına muha
tap olanların, aradan çok zaman geçmeden mem
leketin idare ve siyasetinde ön plânda söz sahibi 
oldukları da nazara alınırsa, bir kısmının Devlet 
dairelerinde hizmet vermekte olduğu, 12 sene ev
vel siyasî haklarını kaybetmiş olanların bu hak
larına kavuşturulmalarında ciddî ve genel bir 
mahzur olmamak lâzım gelir. 

Bununla beraber, ortada meselenin şartlı ola
rak ele alınabileceğini işaret eden bir bildiri ol
duğuna göre, bilinmemesine ve görünmemesine 
rağmen zuhuru muhtemel birtakım mahzurlar
dan endişe duyuluyor elemektir. Duyduğu en
dişeden dolayı bildiri yayınlamakta, Komuta 
Konseyi haklı olabilir. Ancak, meselenin teklif, 
partiler grupları ve partilerarası komisyonda 
müzakere edilme gibi birtakım safhaları vardır. 
Hükümetin açıklamasından, bu kademelerde her 
ne kadar ima ve işaretlerde bulunulmuşsa da, me
seleye resmen gereken önem verilip, üzerinde 
ciddiyetle durulmamış olduğu neticesi çıkmak
tadır. 

Aksi takdirde komisyonun da bu hususu bil
diride belirtilen şarta bağlaması pekâlâ mümkün 
olabilirdi. Eğer Hükümet meseleye gereken 
önemi vermiş olsaydı, kendisine haber verilme
miş olsa dahi, komisyon müzakerelerini yakından 
takibeder ve kendisinden sorulmamış olsa da. 
meseleyi Komisyonda izah eder ve komisyonda 
temayül görmüyorsa Millet Meclisinde, gereki
yorsa gizli toplantı talebederek pekâlâ izah ede-
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bilir, meselenin komisyonda halledilmesi imkânı
nı hazırlayabilirdi. 

Bu suretle de Komuta Konseyi, mesele ko
misyondan çıkıp, Millet Meclisinin malı haline 
gelmiş olduktan sonra, bildiri yayınlamak zaru
retinde bırakılmamış olurdu. Hükümetin kuv
vetli ve inandırıcı olmadığının delili de sayılabi
lecek bildiriyle bir taraftan Parlâmentonun iti
barına gölge düşürmeye, diğer taraftan da, Si
lâhlı Kuvvetlerle siyasî partileri ciddî, müşkül 
ve içinden çıkılmaz bir durumla, karşı karşıya 
getirmeye sebep olmuş görünen Hükümetin, he
nüz de işbaşında kalmakta İsrarlı görünüşünün 
mânasını anlamak kolay değildir. 

Zira, görülüyor ki, meseleye, Hükümetin var 
olduğu görünmeyen kuvvetli ve inandırıcı vas
fı değil, bildirinin kuvvetli vasfı, bir çözüm yo
lu getirmeye çalışmaktadır. Gazetelere intikal 
eden şekliyle, birinci maddesiyle diğer maddele
ri arasında tam bir çelişki bulunan bildirinin, 
12 Mart Muhtırasının 1 nci maddesindeki, Par
lâmento ile ilgili hususu unutturmak veya hafif
letmek iyi niyetinin açık bir ifadesi sayılabile
cek birinci maddesi memnuniyet vericidir. 

Bildirinin 2 ııei maddesinde «Reformların ta
hakkuku» tâbiri vardır ki, bu tâbir sadece re
form kanunlarının çıkarılmasını değil, aynı za
manda tam tatbikatını da kapsar ki, bu husu
sun vuzuha kavuşturulmasında zaruret vardır. 
Hiç olmazsa o zaman reform kanunlarının alela
cele çıkarılmasından isabetli olarak vazgeçilmiş 
olu.'. 

Şimdi, bu çelişik ve ismi koııamıyacak kadar 
karışık bir tarzı idare ve durumu tayin edeme
yen bir Hükümetle, memleket ve millet için ha
yatî önemi haiz tadilât ve kanunların jet hızıyle 
çıkarılması hazırlıklarına girişiliyor ve «Bu işler 
yapılacaktır» deniyor. Bu nasıl olur? Ancak, 
Nasrettin Hocanın leyleği gibi olur. 

12 Mart Muhtırasını işaretle, «Reform ka
nunları çıkarılacaktır» deniyor. 12 Mart Muhtı
rasında «Reformların ele alınması» tâbiri vardır. 
Bu tâbirden maksat, reformlar üzerine sadece 
eğilmekse, Hükümetin bu hususta tasarılar ha
zırlığına girişmiş olması dahi, reformların ele 
alınmış olması sayılabilir. 

Bu tâbirden maksat, reform kanunlarının 
esaslı bir şekilde, çıkarılıp, tam tatbikatının da 
yapılması, yani bizzat reformların gerçekleşti-
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riîmesi ise ki, esas maksat bu olmak lâzımdır ve 
bildiride «Reformların tahakkuku» denmekte
dir, bunun 1973 seçimine kadoar mümkün ola
mayacağı a<uk ve aşikârdır. 

Mümkün olmadığına göre, 1073 seçimiyle 
Parlâmentoya gelecek olan şu veya bu siyasî 
parti iktidarı, bugün süratle ve gelişigüzel çı
karılmak istenen kanunları programına ve fel
sefesine uygun bulmayarak iptal, tadil veya tat
bik etmemek yoluna giderse durum ne olacaktır? 
«Hayır gidemez» denebilir mi? Anayasada böyle 
bir madde var mıdır? «Eğer siyasî iktidar böyle 
bir yola tevessül ederse, yine askerî müdahale 
olur» denirse Türkiye, bâzı ülkeler gibi daimî 
askerî müdahaleler ülkesi haline mi getirilecek
tir? 

Yine, Örfi İdare uzatılmıştır, olağanüstü hal 
devam etmektedir. Bu duranı da Parlâmento içi 
olmasa bile, Parlâmento dışında Anayasa, tadilâtı 
ve reform tasarıları üzerinde tam serbest müna
kaşa zemin ve imkânı bulunduğu herhalde ki id
dir. edilemez. 

Böyle bir durumda çıkarılacak bu tip tadilât 
vo kanunların isabetli olabileceğinden bahsedile
bilir mi ? 

«1973'te seçime gidelim de, ne olursa olsun, 
nasıl olursa olsun» deniyorsa ve böyle bir dü
şünceden hareket ediliyorsa, 1973 seçiminden 
sonra bugün Anayasada yapılacak tadilât ve sü
ratle çıkarılacak kanunlar karşısında memleke
tin ve Parlâmentonun içine girebileceği kuvvetle 
muhtemel müşküller ve badireler hiç mi hiç na
zara alınmıyor demektir. 

Muhterem senatörler, seçime az bir zaman 
kalmıştır. Yapılacak is. Hükümeti Parlâmentoya 
karşı daha da kuvvetlendirici nitelikte bulunan 
ve âdeta Hükümeti Parlâmento Hükümeti duru
mundan çıkarıp. Parlâmentoyu Hükümet Parlâ
mentosu haline getirir görünen Anayasa ve İçtü
zük değişiklikleriyle, bâzı önemli kanunların sü-
rratle çıkarılması değildir ve olmamalıdır. 

Bımlann yerine yapılması gereken en mühim 
husus, seçime kadar siyasî huzur, iktisadî rahat
lık, seçim ortamı ve seçimden sonra reformların 
derhal ele alınmasını temin yolarının aranması
dır ki, bunun için de : 

1. Sayın Devlet Başkanının parti liderle! iy-
le ayrı ayrı görüşmek yerine, Senato ve Millet 
Meclisi Başkanları, siyasî partilerin Genel Baş

kanları, siyasî grupların başkanları, Hükümet 
üyeleri ve Millî Güvenlik Kurulu üyeleriyle 
müşterek bir toplantı yaparak meselelerin kar
şılıklı konuşma, müzakere ve isabetli neticelere 
bağlanabilmek imkânını temin etmesi, 

2. Bütün siyasî teşekküller, siyasî huzur ve 
normal seçim ortamını samimiyetle ister görün
düklerine ve bu hususta feragat ve fedakârlık
tan çekinmeyeceklerini beyan ettilkeline göre, 
1973 seçimine kadar siyasî huzur ve normal se
çim ortamını temin hususunda şimdiki Hükümet 
yerine, içinde siyasî paıtilerin, bilhassa Genel 
Başkanlarının da yer alacağı bir koalisyon Hü
kümetinin kurulması, 

3. İktisadî durumu, bugünkü içinde bulun
duğu zor ve ağır şartlardan biran evvel kurta
rabilecek gerekli tedbirlerin alınması, 

4. 1973 seçimi ile gelecek siyasî iktidarın 
memleket ve millet için gerekli köklü reformları 
derhal ele almasnı temine medar olacak şekilde
ki bir maddenin, âmir hüküm olarak Anayasaya. 
konması, 

Gibi hususlar üzerinde düşünülmesi herhalde 
ki, çok daha isabetli ve faydalı olur. 

Muhterem Senatonun arz edilen hususlar üze
rinde hassasiyetle eğileceği ümit ve temennisiyle 
sözlerime son verir, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (D. I\, M. G. P. ve M. B. G. sıralarından 
alkışla/.) 

4. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, 
Ankara,'daki hava kirlenmesi konusunda gündem 
eîısı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Bekata, «Ankara'nın ha
va kirlenmesiyle ilgili olarak gündem dışı kısa 
bir konuşma» talebinde bulunmuştur. 

Buyurun Sayın Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım ; 
1 500 000 Ankaralıyı yakından ilgilendiren 

haayatî bir konuyu yüksek huzurunuza getir
dim. Ankara'nın kirli, dumanlı havası bilhassa 
kış aylarında Ankaralıları rahat nefes alamaz 
hale getirmiştir. Bu hava astıma, uzun süren 
bronşite, zihnî yorgunluklara ve kansere sebebol-
maktadır. Yeryüzünde, havası kirli şehirler ara
sında Ankara başta geliyor. Bütün Ankaralılar 
her gün 24 saat bu tahammülü güç tehlike için
de bunalmıştır. Böyle giderse, Atatürk'ün An
kara'sı yaşanır kent olmaktan çıkacaktır. 

377 — 
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Uzun vadeli tedbirler olarak şehrin gelişme
sini, cereyanı bol istikametlere doğru yöneltmek 
mümkündür. Fakat bizim âcil ihtiyaçlara, âcil 
tedbirlere muhtaç olduğumuzu belirtmek istiyo
rum. Bunun için, Ankara'nın bu meselesinin 
ciddî şekilde tetkik edilmesi, Ankara'ya kok kö
mürü tahsis edilmesi, kükürtü fazla kömürün 
Ankara'da kullanılmaması, vasıfsız linyit kömü
rünün yakılmaması, kömürün, tozdan ve gazdan 
arınarak iyi vasıflı linyit temini, Ankara'ya kü-
kürtsüz fuel - oil verilmesi, bacalara süzgeç ve 
filitre konulması, kapıcıların, yakıcıların eğitil
mesi, bütün bunların halli için hazırlanmış pro
jelerin derhal uygulanması ve böylece tehlikenin 
önlenmesi şarttır. 

Ankara'da oturan 1 500 000 vatandaşın sağ
lığı, böylesine tehlikeli şekilde sürüp gidemez, 
buna göz yuınulamaz. Bu hayatî tehlikeye bir 
son vermekte daha çok gecikmemek şarttır. 

Değerli senatörler, Ankara halkının bir kıs
mı siyasî huzursuzluk içindedir. Çoğunluğu ha
yat pahalılığının kamçıladığı iktisadî huzursuz
luk içindedir. Bunlara ilâve olarak 1 500 000 
Ankaralının tamamını bir de sağlık huzursuzlu
ğuna mahkûm edemeyiz. 

Yüce Senatonun huzurunda Hükümeti ve 
bütün sorumluları bu hayatî konuya eğilmeye 
davet eder ve buna bir çözüm yolu bulmakta bir
birimize yardımcı olarak Ankara'yı yaşanır yurt 
olma vasıflarına kavuşturmak zorunluğunda 
anlayış birliğine varmamız gerektiğini hatırla
tır. Hükümetten ve ilgililerden konuya ciddî ve 
acele çare rica ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

5. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, Türkiye 
Elektrik Kurumunun Elâğız iline verilen elekt
rik enerjisine ilişkin mukaveleyi feshetmesi kel
linde doğacak sakıncalar konusunda gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, «Elâzığ Hazer gö
lünden istihsal edilen elektrik enerjisi TEK 

Kurumu tarafından Elâzığ'a verilmekteydi. Son 
günlerde TEK Kurumu Elâzığ iline verilen 
elektrik enerjisine ilişkin mukaveleyi feshedece
ğini bildirmiştir. Bu, birçok sınaî tesislerin in
kişafına büyük bir darbe olacaktır. Bu konular
da gündem dışı söz istiyorum.» demektedir. 

Buyurun Sayın Ertuğ. 
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| RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, Ankara'nın hava kirlenmesi konu
sunda benim talebim de var. 

BAŞKAN — Yar efendim, sırayla söz veri
yorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — TRTnin 
haberi olsun efendim. 

BAŞKAN —• Aynı konuda sizin gündem dışı 
I talebiniz vardır, sırası gelince size söz verece-
I ğim efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — TRT'nin 
I haberi yoksa diye söylüyorum. (Gülüşmeler) 
I BAŞKAN — O husus Başkanlığı ilginlendir-
I mez. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Haber
leri olmasında fayda var. Tarafsız olup olma-

I dığını anlayalım. 

BAŞKAN — Bu husus Başkanlığı ügilen-
I dirmez. 
I -Sayın Ertuğ, buyurun. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
I muhterem senatörler; 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlü -
I günden Elâzığ Belediye Başkanlığına yazılmış 

bir yazı bize intikal etmiş bulunmaktadır. Bu 
yazıya göre denilmektedir ki, 

i «Aramızda aktedilen ve 1972 yılı sonuna ka
dar mer'i olan 2 . 3 . 1959 tarihli Elektrik 

I Satış Sözleşmesinin aynı şartlarla 1973 yılı için 
temditi, bölgenin içinde bulunduğu enerji sıkı-

I şıklığı nedenleriyle mümkün olamayacaktır. Bu 
I itibarla, Sözleşmenin feshi zaruretini Sözleşme

nin 3 neü maddesi gereğine? bilgilerinize sıuıa-
I ıız. 
I Bölgenin toplanı elektrik enerji ihtiyacı ve 
I enerji imkânları gözönünde bulundurularak, 

1973 yılında Belediyemize tahsis edebileceğimiz 
I takat miktarı esas alınarak yeniden hazırlana

cak elektrik satışı sözleşmesi imza edilmek üze-
I re bil âhara gönderilecektir.»' 

Sayın senatörler söz konusu edilen elektrik, 
I Elâzığ'daki Hazer Gölünden üretilen hidrolik 

elektrik. Son zamanlarda ihtiyaca kâfi gelme-
I diği için, ikinci bir süt yapılarak bu üretim mik

tarı çoğaltılmıştır. Elâzığ'ın tamamen mahallî 
I imkânlarından üretilen bu elektrik enerjisi, 
1 Elâzığ'ın ihtiyaçlarına tahsis edilmesi gerekir-
I ken, civar vilâyetlere de verilmektedir. 
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Meselâ, birtakım termik santralları olan, 
başka imkânlarla elektrik üreten komşu vilâ
yetlere de buradan enerji verilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

îki seçim için oylarını kullanmayan sayın 
üyeler oylarını kullansın. Bundan sonra seçim 
işlemi bitecek ve oy küreleri kaldırılacaktır. 

Buyurun Sayın Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Civar vilâ
yetlerde termik ve diğer imkânlardan istihsal 
edilen elektrik enerjisi olmasına rağmen, tama
men Elâzığ'ın Hazer Gölünün suyunun azalma
sına vabeste olmak şartıyle, bu gölden elde edi
len ve ilk önce mahallinde öncelikle harcanma
sı lâzım gelen elektrik enerjisi civar vilâyetlere 
de verilmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Keban inşaa
tı dolay isiyle Elâzığ'da büyük bir nüfus hare
keti vardır. 100 küsur köy sn altında kaldığı 
için, 30 bin kadar nüfus yer değiştirmek ve 
bunların pek çoğu da Elâzığ'a göç etmek duru
mundadırlar. 

Bu vesileyle, bilhassa istimlâk bedelleriyle 
teşekkül eden fondan halka açık birtakım sınaî 
tesisler de kurulmuştur. Netekim, plâstik boru 
fabrikası, demir - çelik fabrikası ve beton direk 
fabrikası gibi bâzı sınaî tesisler işlemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım. Elâzığ'ın ekonomik 
hayatına büyük etkisi olan baraj istimlâkleri 
ve barajın su ile kaplanan sahası dolayısıyle 
kaybedilen tarım alanı dikkate alınırsa; Elâzığ' 
lıların sayankle hayatlarını kazanmaları ve yer
leşme imkânları için şehirde yaşa malan gibi 
bir zaruret ortaya çıkmıştır. Bu zaruret elbette 
ki ilk önce aydınlatmada, enerjide elektrik ih
tiyacını çoğaltıyor. 

Bu durum ortada dururken, tutup Elâzığ'ın 
imkânlarından istifadeyle istihsal edilen elektri
ğin, büyük ölçüde civar vilâyetlere satılması ve 
Elâzığ'ı da elektrikten mahrum bırakmaları ka
rarı asla doğru karşılanmamıştır. Elâzığ halkın
da haklı olarak büyük bir tepkiye sebebolan 
bu durum üzerinde Sayın Enerji Bakanlığının 
ve TEK Kurumunun dikkatle durmasını ve Elâ
zığ'ın muhtaç olduğu enerji ve aydınlatma elek
triğini; ki bugün şehir karanlıktır, aydınlatma
ya dahi kâfi gelmemektedir, ihtiyacı cevaplan
dıracak şekilde yeni mukavele yapmaya ve es

ki mukaveleyi feshetme sebebini de bertaraf 
eylemeye davet eder, beni dinlediğiniz için de 
teşekklirlerimi sunarım. 

6. — Kayseri Üyesi Hüsnü DikeçligiVin, trak
tör tahsisinde olan usulsüzlükler ve alınması ge
reken tedbirler konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, «Traktör tah
sisinde olan usulsüzlükler ve alınması gereken 
tedbirler hakkında» gündem dışı söz istemiş
lerdir. Buyurun Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem aılkadaşlar; 

Melen Hükümeti kurulduğu vakit. Alman 
Radyosu, «Cüzdanı boş siyası» olarak vasıflan
dırdı. Doğru, siyasîlerin cüzdanının boş olması 
lâzımdır. Buna ben de kaniim; öyle cüzam boş 
insanlar haksızlık ve yolsuzlukların üzerine ce
saretle eğilmelidir. Haddi zatında vasat hazır
lanmadan hiç bir şey olmaz. Reform kanunıları-
nı getiriniz, çıkartınız; ama onu tatbik edecek 
insanları, vasatı hazırlamadıktan sonra ne ola
bilir"? Hiç bir şey olmaz. 

12 Mart öncesi Hükümeti hakkında söylen
tiler vardı ve partizanca davranışların olduğu 
(ortaya atılıyordu. Bunların elbet haklı tarafla
rı vardı. Ama ondan sonra geleli Hükümetler de 
bunu önleyememiştir. Maalesef yolsuzlukları, 
haksızlıkları, vurgunculukları ortadan kaldıra
cağı hailde, bunlar için hiç bir tedbir alınmamış
tır. Almıyor da; hattâ seyirci nazarı ile bakı
yor. 

Vatandaşlarımın arasında dolaştım ve bir 
şeye şahit oldum ki, bu 'doğru ve çok üzücü bir 
şey. Hakikî müstahsil traktörü pek alamıyor. 
Ayrıca para vererek alıyor. Hadise şu : 

Himaye edilmek istenen insanlar tarafından, 
traktöre ihtiyacı olmayan insanlar, traktör için 
gelip yazılıyorlar. (Ama bunda memurların ka
bahati yok, yazılıyorlar) ve ondan, sonra da sı
rası geldiği zaman, traktöre ihtiyacı olan insa
na sırasını devrediyor ve sırasını devrettiği 
kimseden 10 - 15 bin ılira alıyor. Böylelikle, ha
kiki traktör sahibi olması gereken kimse trak
tör sahibi olabiliyor. Haık'ıki ihtiyaç sahipleri 
traktör alamıyor ve bir kısım insanlar kayrıl
mış oluyor. Eğer Hükümet bunu tetkik edecek 
olursa, hadise tamamiyle ortaya, çıkacaktır. Vi
lâyetlere sorsun, baksın kimler alıyor. Hattâ 
ona da lüzum yok; traktörler nasıl verilmiş ve 
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sırası gelenler başkasına sırasını devretmiş mi, 
bakılsın. İlgililer baktığı takdirde bunu da gö
rebilirler. Açıktan kazanç elde ediliyor demek
tir. Devletin elinde bu imkânlar var; önlenebi
lir, önüne geçilebilir. Söyle ki; meselâ «Traktör 
alma sırası gelenler ihtiyacı yoksa, başkasına 
devredemez» diye bir hüküm konabilir. Çünkü 
hu imkân elinde 'olduğu halde, bunu almıyor. 

Sonra «Traiktör alanlar 2 - 3 sene devrede
mez» »diye bir hükmü prensip olarak ortaya ko
yabilir. Yani şu basit mesele önlenemez mi?.. 
Rica ederim... Kim ne derse desin; lıer hangi 
bir Bakan gelsin burada aksi propagandasını, 
iddiasını yapsın; mutlaka yanlış söylüyor de
mektir, hadiseleri örtbas etmeye çalışıyor de
mektir. Bu bir vakıadır. Onun için bu vakıanın 
üzerine ciddiyetle eğilmek lâzım. Hükümet san
dalyesinde, Bakanlık sandalyesinde oturan iıı-
vS'aıiiların, büyük lâf etmekten ziyade, küçük iş
leri organize etmesi, yerine getirmesi ve vatan
daşın şu haklı şikâyetlerini çoktan önlemesi lâ
zımdı. Yani traktöre ihtiyacı olan insanlara; 
başkasına para vermeden traktör vermek ve ih
tiyacı olmadan sıraya girip de sırasını başkala
rına- satanlara mâni olmak lâılımdır. Hükümet
lerin ciddiyetiyle kabili telif değildir bu hal. Es
kiden beri süregelen bu alışkanlık hâlâ devam 
et inciktedir. 

Hükümetten rica ediyorum; baksın, bu iş-
•lerin üzerine eğilsin. Görecektir ki; .sırası gel
meyen hakiki ihtiyaç sahibi insanlar, traktörü, 
ihtiyacı olmadan sıraya girmiş ve girdililnıiş 
kimselerden para karşılığı almaktadır. Maale
sef vatandaş. 120 bin liraya çıkmış olan trak
tör fiyatı üzerine, bir de hava parası veriyor 
demektir ki, yazıktır. Traktör ve parça fiyatı 
artmış olduğu halde, bir de üstelik hava parası 
vercr.:'k, hakiki ihtiyaç sahipleri bu traktörü 
alıyor. 

Bıı meselelerin üzerine Hükümetin ciddiyet
le eğilmesini ve arz ettiğim gibi sıran m devre
dilme hususunu ortadan kaldırmasını, hattâ 
traktör alanların, aldıktan sonra başkalarına 
satma .meselesini ortadan kaldırmasını ve haki
kî ihtiyaç sahiplerine traktör temin edilmesini 
ntirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Nuri Caııpolat?.. Yok

lar. 
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I 7. — İstanbul Üyesi Rifat Öztıırkçine'nin, 
Ankara'daki hava kirlenmed koylusunda gündem 
dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, «Ankara'nın 
havasının hergün insan sağlığına zarar veren 
bir durum arzettiğini; 

1) 1920 senesinde dünyaya gelenlerden 
2 ÜCO yılında her 100 (kişiden 30ki akciğer kan
serine, 

2) 1950 yılında dünyaya gelenlerden 2 000 
yılında her 100 kişiden 30'u akciğer kanserine 
tutulacağından, 

Ankara'nın havasını bozan faktörler üzerin
de uyarıda bulunmak üzere gündem dışı söz is
temektedirler. 

Sayın Öztürkçine, buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Güzel Ankara'mızın havası ne yazık ki, her 
geçen yün biraz daha kirlenmekte ve buna bir 
çare aramakla vakit 'geçirilmektedir. Her gün 
karbon monoksit, karbon dioksit, kükürt- rao-
noks'ıt, kükürt dioksitlerle Ankaralıların zehir
lenmekte olduğunu, kan durumlarının her giür 

i bozul dulunu; 1920 yılında dünyaya gelenlerden 
2000 yılında, yani 80 yaşında alan vatanda-şla-

I rımızın her 100 kişiden maalesef 30'unun ve 
1950 yılında dünyaya gelenlerden 2000 yılında, 
yani 50 yasında olan her 100 kişiden 30'unun 
bu hava kirlenmesi nedenleriyle maalesef teda
vi imkânı olmayan akciğer kanserine ve diğer 
kan hastal'klanna tutulacağım yüksek huzur
larınızda üzüntü ile, evvelâ bir hekim olarak, 
şuura bir senatör olarak arz etmeyi bir vazife 
İtilirim. 

Bundan kurtuluş çaresi nedir?.. Senelerce 
bu kürsüde daima Ankara havasının kirlendiği 
söylenir, ama buna rağmen tedbirlere gelince. 
komisyonlar toplanır ve bir netice alınmaz. Na-
polyon'un da; «Bir meseleyi halletmek istemi
yor isen, bu işi komisyona havale et,» dediği 
gibi, hakikaten komisyonlarda senelerce bu ko
nunun ele alındığını, ama olumlu bir sonuca va-
rılamadığmı büyük bir üzüntü ile arz etmek is
terim. Bugün Ankara'nın sıfır üret reden 50 met
re üstüne kadar, arz ettiğim gibi. her geçen gün 
dünkü havayı arıyoruz. Çünkü 50 metreden iti
baren. demin arzettiğini karbon dioksit, karbon 

I monoksit, kükürt monoksit ve kükürt dioksit-

330 — 
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lerin baskısı gittikçe daha aşağıya doğru in-
ımektedir. 

Bir gün Ankaralı vatandaşlarımızın tümünün 
bu gazlarla zehirlendiği haberinin bütün dün
yada bir üzüntü yaratacağını da arz etmeyi bir 
vazife bilirini. 

Çaresi ne olmalı?.. Benim inancını odur ki, 
evvelâ Ankara'nın bu gayrisıhhî teshin yolları
nın kaldırılması ve bu bölgeye özel olarak 
elektrik ücretlerinin kilovat olarak gayet ucuz 
sağlanması ve kömürle çalışan kalorifer yerine 
elektr'Jkli kaloriferlerin kullanılması, ilk âcil 
tedbirlerden birisidir. 

İkincisi: klimaya doğru gidilmelidir. 
Üçüncüsü; merkezî teshin sistemine doğru 

yöııelinmelidir. 
Eğer bunlar âcil olarak alınmazsa, güıdin 

birinde Ankara yaşanması daha güç bir yer ha
line gelebilir. Bugün dünyada en kirli hava ola
rak maalesef Ankara'mızın havası tespit edil
mektedir. Evet. 2000 - 20")0 yılında Ankara'nın 
yaşanamayacak bir durumda olacağını ve va
tandaşlarımızın maalesef her geçen gün daha 
fazla akciğer kanserinden öleceklerini yüksek 
huzurunuzda üzüntü ile arz eder, Hükümetimi
zin bu konuda âcil tedbirler almasını saygı ile 
rica ederini. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) -
gecekondu bitiyor. 

ADALET BAK A.VI F ETİMİ 
(Artvin) — Sayın Başkanım, bu konu ile ilgili 
olarak söz rica ediyorum. 

.s'. -— Adalet liaka>ı> FcJımi Alpaslan'ın, An
kara lıarasının kirliliği konusunda Hükümet ça
lışmalarına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Ankara'nın havasının kirlen
mesiyle ilgili olarak gündem dışı Kayın Adalet 
Bakanı Fehmi Alpaslan'a söz veriyorum. 

Buyurun sayın Bakan. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN" 
(Artvin) —• Sayın Başkan, saygı değer arka
daşlarım ; 

TRT objektiflerinin çalıştığı bir safhada, 
gündem dışı yüksek huzurunuza getirilen bu 
konu için söz söylemek pek istediğim bir hâl 
değil. Yalnız, mesele kamu oyuna intikal etti
rileceği ve «Bu hususta acaba hiçbir çalışma 
olmuyor mu, bu felâketli hali Hükümet hiç 
dikkate almıyor mu?» gibi Lir soru ile karşı-

Mantar gibi 

ALÎ'ASLAN 
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laşmak mukadder olduğu için mevcut bir tutu
mu yüksek bilgilerinize kısaca arz etmek iste
rim. 

Ankara havasının kirliliği konusu, hakika
ten yıllardır üzerinde durulan; çok daha evvel 
durulması, çok daha evvel tedbirlerin alınması 
gereken hayatî önemdeki bir konudur. Yüksek 
huzurunuzda hemen arz edeyim; 1964 senesin
de, daha bu konu hiç ortada yokken, bendeniz 
bu kürsüden bu konuyu dile getirdim ve o za
man Ulus Gazetesinde de buna ait bir yazı yaz
dım. Bunun ilerde neler getireceği hakkında, 
memleketim olan ve bakır fabrikalarının bu
lunduğu Murgul'daki kirli havanın vatandaşla
ra yaptığı tesiri dikkate almak suretiyle bu ko
nuda bir hizmet etmek istedim. O günden bu 
yana da şahsen takip ettiğim bir konudur. 

Şimdi, mesele Hükümetin elinde ve önemle 
üzerinde durduğu bir meseledir. Bundan bir 
süre önce sayın Ankara Belediye Başkanı, zan
nediyorum Televizyonla, Amkaramın kirli hava
sına temas etmek suretiyle bunun 140 - 160 mil
yon gibi bir masraf ihtiyariyle bir tedbire bağ
lanabileceğini söylemiş, hemen onun ertesi gü
nü sayın Başbakan Bakanlar Kurulu toplantı
sında: «Bu hakikaten çok hayatî bir mahiyet 
arz ediyor. Bırakın 140 milyonu 160 milyonu. 
bir milyar, iki milyara da baliğ olsa yapacağı
mız ilk iş derhal bu konuyu bir tedbire bağla
maktır» dediler ve sayın Enerji Bakanımızın 
Başkanlığında bakanlardan müteşekkil bir ku
rul kuruldu. Sayın Öztürçine'nm dediği gibi, 
meseleyi geçiştirmek için komisyona havale de
ğil, behemahal âcil tedbir getirmek üzere ba
kanlardan müteşekkil bir komite kuruldu. Bu 
komite, hemen alınması lâzım gelen ve zaman 
ölçüsünde alınması lâzım gelen tedbirleri evve
lâ kendi arasında karara bağlayacak, Hükümet 
kararı olarak ortaya çıkaracak; eğer kanun 
lâzım gelecekse, o zaman elbette ki Hükümeti
miz yüksek Meclislere baş vurmak suretiyle bu
nun tedbirlerini almakta gecikmeyecektir. 

Arz edeyim ki, belki de bir mutlu tesadüf 
olacak; Sayın Bekata'nın ve arkasından da sa
yın Öztürkçine'nin bu konuları ele alıp dile ge
tirmesinden çok c^vel. Hükümetimiz meselenin 
üzerine bütün ciddiyeti ile eğilmiş bulunmakta
dır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 

- . 381 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 2/758; C. Senatosu 2/34) 
(S. Sayısı : 158) 

BAŞKAN — Gündemde 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ile 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna sıra gelmiş 
İm1] unu yor. 

OSMAN NURİ GANPOLAT (Konya) — Sa
yın Başkan, gündem dışı söz talebim vardı... 

BAŞKAN — Sayın Canpolat, aradım yok
tunuz. Daha önce isminizi okudum, sıranız 
geçti. 

OSMAN NURİ GANPOLAT (Korna) -^ 
Gündeme geçmeden mümkün değil mi? Sayın 
Başkanını ? 

BAŞKAN — Bulunmadınız. Gok özür dile
rini, Zabıtlara da işaret edildiği üzere sıra
nız geldiği zaman isminizi okudum salonda 
yoktunuz. 

Gelecek birleşim konuşursunuz. 
1-J8 sıra sayılı kanun teklifinin görüşülme

sine gecivoru?.. 

Komisyon?... Yok. 
Gelecek Birleşime kalmıştır. 

2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkı uda 
kanun teklifi ve Bütçe Keıı ma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/757; (\ Senatosu 2/36) 
(S. Sayısı : 159) 

BAŞKAN — Komisyon .. Yok. 
Gelecek Birleşime kalmıştır. 

3. — 1412 saydı Ceza Muhakemeleri Z"sıılü 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
.ve bu kanuna bâzı maddehr eklenmesine dair 
kanun tasarısının Müh t Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/616; 
C. Senatosu 1/113) (S. Sayısı : 154) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komis
yonu?.. 

ADALET BAKANİ FEID.Ü ALPASLAN 
(Artvin! — Sayın Başkanını, rapor henüz gel
medi. 

BAŞKAN — Raporun, gelmediğini bildiri
liyor. 

Gelecek Birleşime kalmıştır. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Gelecek Birleşime kalmıştır. 9. —- Cumhuriyet Senatosu Medatya T'ye si 
Jlarndi Özır'in. demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete tes
limi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

BAŞKAN — Hükümet adına bu önergeye j 
cevap verecek kimse mevcut değildir. 

Gelecek Birleşime kalmıştır. j 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri İ'yesi i 
Hüsnü DîkeçligU'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

BAŞKAN — Hükümet adına bu önergeye 
cevap verecek kimse mevcut değildir. 

11. — Cumhuriyet Semıiosu Ankara İyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

BAŞKAN — Hükümet adına bu önergeye 
cevap verecek kimse mevcut değildir. 

Gelecek. Birleşime kalmıştır. 

(1) 154 S. Sayılı basmayeızı 30 . 11 . 1972 
tarihli 8 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 
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4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru (10/16) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu?.. Yok, 

Gelecek Birleşime kalmıştır. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

12. — Cumhuriyet Seua'osu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Feıbrikası t dar e Mec
lisi ilcisi iği sıfatıyfe senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden"in önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 

10 Temmuz 1072 fardı ve 31 saydı kararlan. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı adına taki-
bedeeek sayın üye var mı ? .. Başkanlık Divanı 
adına takibedecek kimse mevcut değil. 

Gelecek Birleşime kalmıştır. 

Gündemde görüşülecek başka bir şey bulun
madığından seçim neticelerini bildirip Birleşimi 
kapatacağım. 

Tasnif Heyetinden DilcKçe Karma Komis
yonu için yapılan seçimin neticesi gelmiştir, oku
tuyorum. 

Yüksek: Başkanlığa 
Dilekçe Karına Komisyonu için yapılan »se

çime 110 üye katılmış ve neticede ilişik listede 
adlan yazılı zevat hizalarında gösterilen oy
lan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tabiî Üye Gümüşane 

Sezai O'Kan Abbas Gilâra 
İzmir 

Beliğ Beler 

A. P. (3) 
Orhan Kürümoğlu (Bitlis) 110 
Ali Alkan (Kırklareli) 110 
Selâhattin Acar (Ordu) 110 

C. H. P. (1) 
Fikret Güııdoğan (İstanbul) 110 

Millî Birlik Grubu (1) 
Muzaffer Yıırdakulcr (Tabiî Üye) 110 

Kontenjan Grubu (T ) 
özer Derbir (C. Bşk. S. Ü.) 110 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, Sayın Al
kan, Sayın Acar, Sayın Gündoğan, Sayın Yıır
dakulcr, Sayın Derbil 110 oy alarak seçilmiş
lerdir. 

Bağımsız üyeler gerekli seçilme oyunu sağ
layamamışlardır. Onların seçimi gelecek bir
leşimde yapılacaktır. 

Tasnif Heyetinden Kamu İktisadî Teşeb-
büslori Karma Komisyonu için yapılan seçim 
sonuçları gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis

yonu için yapılan seçime 110 üye katılmış ve 
neticede ilişik listede adlan yazılı zevat hiza
larında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tabiî üye Gümüşane 

Sezai O'Kan Abbas Gilâra 
İzmir 

Beliğ Beler 

A. P. 
M. Sırrı Turanlı (Adıyaman) 110 
Ahmet Karayiğit (Afyon Karahisar) 110 
Gemalettin İnkaya (Balıkesir) 110 
Orhan Tuğrul (Bilecik) 110 
Halûk Berkol (İstanbul) 110 
İsmail Yeşilyurt (Yozgat) 110 
Ahmet Demir Yüce (Zonguldak) 110 

C. H. P. 
Mehmet Ali Pestilci (Zonguldak) 110 
Şevket Koksal (Ordu) 110 

M. G. P. 
Enver Bahadırlı (Hatay) 110 

Millî Birlik Grubu 
Selâhattin Özgür (Tabiî üye) 110 

Kontenjan Grubu 
Halil Tunç (O. Bşk. S. Ü.) 110 

Bağımsızlar 
1 : Ekrem özden 07 
2 : Salim Ha-zerdağlı G'l 
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BAŞKAN — Sayın Turanlı, Sayın Kara-

yiğit. Sayın İnkaya. Sayın Tuğrul, Sayın Ber

kol, Sayın Yeşilyurt, Sayın Yüce, Sayın Pes-

tilei, Sayın Koksal, Sayın Bahadırlı, Sayın öz-

14 . 12 .1972 O : 1 

gür, Saym Tunç, 110'ar oy. Sayın Özden 67, 
Sayın Hazerdağlı 62 oy alarak seçilmişlerdir. 

19 Aralık Salı günü saat 15.00'de toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati 16.44 

...«..-
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

12 NCİ BİRLEŞİM 

14 .12 .1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Dilekçe Karma Komisyonu ile Kamu 

İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonuna üye 
seçimi. 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi 2/758; C. Senatosu 
2/34) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 
5 .12 .1972) 

X 2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/757; C. Senatosu 
2/3G) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 

8 . 12 . 1972) 

IY 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

YERİLEN İŞLER 
1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 

Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/616; 
C. Senatosu 1/113) (S. Sayısı : 154) (Dağıtma 
tarihi : 23 . 1 1 . 1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'in, demokratik Cumhuriyet düzeni
ni yok etmek amacını güdenlerin adalete tesli
mi hususunda Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeeligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi: 27 . 9 . 1972 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

Y 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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