
C İ L T : 3 7 TOPLANTI : 17 

CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

— t ^ > 

59 ncu Birleşim 

23 . 5 .1978 Sah 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 534:535 

II — GELEN KÂĞITLAR 535 

IH. — YOKLAMALAR 536,566 

IV. — BAŞKANLİK DİVANİNİN GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 536,566 

1. — Başkanvekili Fevzi Hakkı Esatoğlu' 
nun, BaşkanvekiUiğine seçilmesi dolayısıyla 
üyelerin hakkında gösterdikleri itimat ve tevec
cühe teşekkür eden demeci. 536 

2. — Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce' 
nin, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ambargo 
ve Başbakan Bülent Ecevit'in ABD Başkanı 
Carter'e yazmış olduğu mektuba dair gündem 
dışı demeci. 536:538 

3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zeyyat Bay-
kara'nın, ülkemizin iç güvenlik ortamına dair 
gündem dışı demeci. 538:540 

4. — Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım'ın, 
Kars ili ve ilçelerinde vukubulan anarşik olay
lara dair gündem dışı demeci. 540:547 

5. — İçişleri Bakam İrfan Özaydınlı'nsn, 
Kars i!i ve ilçelerinde vukubulan anarşik olay
lara dair açıklaması. 547:550 

Sayfa 
6. — TBMM Birleşik Toplantısının, 24.5.1978 

Çarşamba günü saat 15.00'te vapılacağına dair 
Başkanlık tezkeresi. (3/1417) 550 

7. — Antalya Üyesi Şerafettin Paker'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımlar konu
sunda kurulan Araştırma Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi. (4/449) 550 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapı
mı inşaatıyla ilgili Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/24) 566 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultan-
hamam'da vukubulan yangınlar hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/27) 566 

10. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Nejat Sarlıcalı'nın, ithal edilen bitkisel yağ 
ve margarin konusunda Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/63) 566 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Oner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe 
köylerindeki YSE ve bayındırlık hizmetlerine 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/66) 566 



C. Senatosu B : 59 23 . 5 . 1978 O : l 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
Sayfa 

566 

1. — 1975 yıh kömür üretimi, dağıtımı, 
müracaat ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/30) (S. Sayısı: 704) 566 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 550 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 550 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, Köy - Koop'un ithal ettiği 
traktörlere dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/77) 550:554 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin 
içinde bulunduğu duruma dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/79) 554 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üye
si Osman Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli 
gazetelerde yayınlanan «Bir habere ilişkin fo
toğrafa» dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/80) 555 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sa
dettin Demirayak'm, Aydın Belediye Başkanına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu. (6/82) 555 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sa
dettin Demirayak'ın, Aydın ilinin Kuşadası il
çesindeki bir çay bahçesine dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu. (6/84) 555 

Sayfa 
6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Uğur Alacakaptan'm, 24 Ekim 1977 tarihli 
Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan «1599 sa
yılı Tabanca» başlıklı yazıya dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/86) 555 

7. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şe-
bip Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Baş
bakan Yardımcısına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/88) 555 

8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Ticaret Bakanlığı 
binası giriş kısmındaki «Ergenekon efsanesini 
tasvir ve temsil eden tabloya» dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu. (6/92) 555:562 

9. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Arıkan'ın, Mardinli vatandaşların 
Alman Federal Devleti makamları tarafından 
Almanya'ya kabul olunmadıklarının doğru olup 
olmadığına dair Dışişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/81) 562 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Metin Toker'in, boş Büyük
elçiliklerin doldurulması ve diğer atamaların 
yapılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/93) 562 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Adile Ayda'nın, Ankara'nın 
hava kirliliğine dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/95) 562:565 

*>m<* 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Su ürünleri ile meşgul olan koperatifler ve su 
ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı durumunda bulu
nanlar hakkında. (10/37) kurulun Araştırma Komis
yonu Başkanlığının 6 . 5 . 1 9 7 8 ; 

Belediyelere yapılan Devlet yardımı hakkında. 
(10/26) kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının 
17 • 5 . 1978; 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan bazı 
kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyelere dair. 
(10/61) kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının 
12 . 5 . 1978; 

1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık yapan ve 
yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradıkları çeşitli 
mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm yolu bu
lunması hakkında. (10/44) kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının 19 . 5 . 1978; 

İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında cereyan 
eden olaylara dair. (10/47) kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının. 18 . 5 .1978; 

Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılmış olan ta
yin ve nakil tasarrufları hakkında. (İ0/13) kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının. 19 . 5 . 1978; 
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Karayolları 12 nci Bölgesindeki yol yapımı hak
kında. (10/51) kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının. 19 . 5 ,1978; 

Tarihlerinden itibaren görev sürelerinin ikişer ay 
uzatılmasına dair tezkereleri kabul edildi. 

10/24, 10/27, 10/63, 10/66, 10/70, 10/71, 10/72 nu
maralı araştırma önergelerinin görüşülmesi, önerge 
sahiplerinin; 

10/67 numaralı araştırma önergesinin görüşülme
si Hükümet yetkilisinin; 

1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat ve 
dağıtım tarihleri hakkında. (10/30) kurulan Araştır
ma Komisyonu raporunun görüşülmesi Komisyon 
yetkililerinin; 

Dilekçe Karma Komisyonu raporlarının görüşül
mesi Komisyon ve Hükümet yetkililerinin; 

Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle 
ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi Mehmet Özgü-
neş'in, Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporlarının Genel Kurulda ne şekilde 
işleme tabi tutulacağına dair önergesi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu; 

II. — GELEN 

Tasan 
1. — 13 Temmuz 1965 tarihli ve 647 sayılı Ceza

ların İnfazı hakkındaki Kanuna 3 ek madde ile 
geçici 7 nci maddeye bir fıkra ve bir geçici madde 

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Süleyman 
Ertuğrul Ergin'in; 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet Yıldız' 
in; 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Selâhattin 
Çolakoğlu'nun; 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Haydar Tunç-
kanat'ın; 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazı Ün-
sal'ın; 

Yasama dokunulmazlıklarıyla ilgili Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporları kabul edildi. 

23 . 5 . 1978 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15.40'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
BaşkanvekiH Afyonkarabisar 

Mehmet Ünaldı Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

KÂĞITLAR 

ilavesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni. (M. Meclisi : 1/114; C. Sena
tosu : 1/560) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fevzi Hakkı Esatoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahısar, Emanulah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — 59 ncu Birleşimi açıyorum. (Alkışlar) 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Yeter sayımız vardır, görüşmelere 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanvekili Fevzi Hakkı Esatoğlu'nun, 
Başkanveküliğine seçilmesi dolayısıyla üyelerin hak
kında gösterdikleri itimat ve teveccühe teşekkür eden 
demeci. 

BAŞKAN — 
bulunacağım. 

Sayın üyeler; 

Yüce Senatoya kısa bir maruzatta 

Değerli oylarınızla Cumhuriyet Senatosu Başkan
veküliğine seçilmiş bulunuyorum. Huzurunuza ilk 
kez çıkarken, sizlere şükranlarımı sunarım. 

Onuru kadar sorumluluğu da olan bir görev ver
diniz. Bu görevi yaparken, bizlere çalışmalarımızda 
rehber olan İçtüzük, yasa, Anayasa hükümlerine 
ve hukuk kurallarına saygıda kusur etmemeye bü
yük bir özen göstereceğim. Esirgemeyeceğinize gü
vendiğim değerli yardımlarınızla huzur içinde çalışa
cağımıza inanıyorum. 

Teşekkür eder, Yüce Senatonun sayın üyelerini 
saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

2. — Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yücenin, 
ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ambargo ve Başba
kan Bülent Ecevit'in ABD Başkanı Carter'e yazmış 
olduğu mektuba dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, gündem 
dışı söz isteyen arkadaşlarımız var, banların sırasıyla 
isimlerini okuyacağım : 

Sayın Ahmet Demir Yüce, Sayın Zeyyat Bayka-
ra, Sayın Yusuf Ziya Ayrım, Sayın Reşat Oğuz, Sa
yın Lûtfi Doğan, Sayın Sabahattin Savcı (Perşembe 
günü için istiyor.) Sayın Ahmet Demir Yüce. 

Bu arkadaşlarımdan sırasıyla Sayın Yüce, Sayın 
Baykara ve Sayın Ayrımca söz vereceğim.-

Gündemin diğer maddelerini görüşme olanağını 
bulabilmek için geri kalan arkadaşlarıma da bundan 
sonraki Birleşimde söz vereceğim. 

İlk olarak Sayın Yüce'ye söz veriyorum. Buyuru
nuz Sayın Yüce. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bendeniz, dış politikada son zamanlarda cereyan 
eden ve Sayın Başbakanımız Bülent Ecevit'in, Ameri
ka Birleşik Devletleri Başkanı Carter'e yaşmış oldu
ğu bir mektup hakkında sizlere bazı maruzatta bulun
mayı... 

BAŞKAN — Sayın Yüce, bir dakikanızı rica ede
ceğim 

Sayın Yüce, sıradaki gündem dışı konuşmanızda, 
«TÖB - DER Kongresi hakkında kısa bir maruzatta 
bulunmak üzere söz istedim» diyorsunuz. Bu, daha 
önce vermiş olduğunuz gündem dışı konuşma yazısı
dır. Bunun için size söz verdim. Öbürü daha sonraki 
sırada ve o sıranız gelmemiştir. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Sayın 
Başkanım, ben geçen gün... 

BAŞKAN — Eğer bundan vazgeçiyorsanız, o tak
dirde... 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Ben zaten 
geçen gün sıramı kaybetmiş olduğum için; yani geldi
ğim zaman ismim okunmuştu, tabii ki, bendeniz bunu 
konuşmayı arzu ederdim; ama güncelliğim kaybetmiş 
olduğu için... 

BAŞKAN — O halde özür dileyeceğim zatıâKniz-
den. Bundan sonraki birleşimde... 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Bana iki 
dakika müsaade ederseniz, arkadaşlarım müsaade 
ederlerse... 
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BAŞKAN — Hayır, sırayı bozmayalım, 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Başkan, 

çok mühim bir mesele; iki dakikada arz edeceğim. 
BAŞKAN — Anlıyorum da efendim; yani size 

bu... 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Belki de 

sayın Hükümete yardımcı olacağım Sayın Başkanım. 
Müsaade ederseniz, çıkmışken bunu çok kısa arz ede
yim. Eğer arkadaşlarım da, zatıâlinizin... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, başlamışken bırakın da konuşsun. (CHP sırala
rından «Başkan, bırak konuşsun» sesleri.) 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Müsaade 
ederseniz çok kısa arz edeceğim; yani cidden çok mü
him bir meseîe, Hükümetten bir tavzih beklememiz 
zaruri Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — İlk gündem dışı isteğinizden vazge
çiyorsunuz. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Efen
dim, o zaten vakti geçmiştir diye geçen sefer bana ve
rilmemişti. 

BAŞKAN — O başka, bulunmadığınız için veril
medi efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Özür di
lerim, birincisi yandı, ikincisi muteberdir zannıyla 
çıktım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Müsaade 

ederseniz çok kısa, iki dakikalık bir maruzatta bulu
nacağım. 

BAŞKAN — Oldu, buyurun efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; 

Sayın Başkanımızın göstermiş olduğu müsamaha
dan dolayı ve bana Genel Kurulun bu müsamahaya 
iştirakcn vermiş olduğu konuşma müsaadesinden do
layı hepinize teşekkürlerimi arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dış politikada ambargo mühim bir mesele teşkil 

ediyor Türkiye için. Amerika Birleşik Devletlerinin, 
ister Temsilciler Meclisi, ister Senatosu, isterse Hükü
meti olsun, Türkiye hakkındaki tutumu fevkalâde 
yanlış, Türk halkım üzücü, teessürü mucip, teessüfü 
mucip bir hadisedir. Amerika Birleşik Devletlerinin 
Türkiye'ye tatbik etmekte olduğu rejimi tasvip etmek 
mümkün değildir; ancak bu, şiddetle kınanabilecek 
bir hâdisedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir müttefikine re
va görmüş olduğu muamelenin neticesinde Türk Hü
kümetlerinin ve Türk Hükümetinin tatbikatı, onunla 
münasebetlerinde kendi tutumu içerisinde sert veya
hut yumuşak veyahut da zamana bırakıcı unsurlan 
ihtiva edebilir. 

Bu son gelişmeler üzerine gazetelerde Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit'in Carter'e bir 
mektup yazdığından bahsedildi. Böyle bir mektm. 
var mıdır, yok mudur, bilmiyoruz. Bu mektubun 
meali hakkkında kati bir bilginin sahibi değiliz; an
cak matbuata intikal etmiş olan birtakım haber kırın
tılarından haberdarız. Bunların bir tanesi beni bü
yük tevahhuşa sevk etti. Binaenaleyh, Senatoya bu 
durumu arz etmeyi ve eğer böyle bir yazı, mektup 
mevzubahis değilse (ki, ben inanamıyorum; bu mek
tubun içerisinde bu nevi ibarelerin bulunacağına kati
yen inanamıyorum) Hükümete bir tavzih imkânı ver
mek, Hükümeti Parlamentoyu ve efMnumumiyeyi 
aydınlatmasına imkân vermek için söz almış bulu
nuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 

19.5.1978 günlü Tercüman Gazetesinin 7 ncî say
fa 1 nci sütununda; «Ecevifin itirazı üzerine NATO' 
mm 30 ncı yıl deklarasyonu yayınlanmayacak» iba
resi vardır. Bütün bu girişimleri herhangi bir eleş
tiriye tabi tutmayacak ve bunların içerisinde çok doğ
ruların bulunduğunu ifade etmiş olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Lütfen bunu dikkatle dinlemenizi istirham ediyo

rum ve katiyen böyle bir şeyin olacağına inanamı
yorum; sırf Hükümete bir tavzih imkânı bahşetmek 
için konuşuyorum. 

Bu haberler içerisinde bir tanesi, İnternational 
Herald Tribüne Gazetesinin yazmış olduğu bir ha
berdir. Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı ha
berinde diyor ki; «Başbakan Bülent Ecevit'in bu ko-
nuyia ilgili olarak Başkan Carter'e yolladığı mesajda, 
gerekli garantilerin verilmemesi halinde gayet tabii 
Türkiye, Sovyetler Birliğinin tahrikçi olarak nitele
yeceği hiç bir anlaşma ve bikiniyi imzalamayacak
tır.» 

Şimdi, bu haberin çok yanlış, hatta yalan oklu
ğu inancındayım. Çünkü, eğer bu haber doğruysa, 
yazılan mektubun içerisinde böyle bir metin varsa, 
bu metin Türkiye Cumhuriyetim Sovyetler Birliğine 
bağlıyor demektir. Yani, Sovyetler Birliğinin tahrik
çi olarak nitelendireceği hiçbir anlaşma ve bildiriyi 
Türkiye imzalamayacak.. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bu tabirin, bu cümlenin katiyen yanlışlığına ka

niim. Bu cümle, tavzihe muhtaç bir cümledir, iba
redir Sovyetlere dış politikamızı ipotek etmek de
mektir. Eğer Sovyetler Birliği herhangi bir hadisede 
takaddüm ederek, tahrikçi olarak nitelediği takdir
de, Türkiye dış politikasını Sovyetler Birliğine bağ
lamış olacak demektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bunu katiyen doğru bir haber olarak kabul etmi

yorum; ama Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bunu 
muhakkak tavzihe tabi tutmalıdır. Bu, zannediyo
rum ki, fevkalade yanlış bir haberdir, kasıtlı bir 
haberdir, yalan bir haberdir. Osmanlı Devletinin 
çöküşünde dahi herhangi bir Osmanlı idarecisinin böy
le bir garanti verdiğini tarihlerde okumadım. Bu, 
mümkün değildir 

Sovyetlere yüzde yüz bağlı olan Bulgaristan'ın 
Jivkov'unun dahi Bulgar halkından korkarak, Sov
yetlere böyle bir garanti vermesi mümkün değildir. 
Bu haberin yüzde yüz yanlış olduğu kanısındayım. 

Binaenaleyh, bu sebepten dolayı Hükümetin 
bunu muhakkak tavzih etmesini istirham eyliyor, he
pinize saygılarımı sunuyorum. (AP sıralarından 
alkışlar) 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ne söyledin ki 
neyi tavzih etsin? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir şey söyleme-
diyse Hükümet çıkar, «Bir şey söylemedin» der. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüce. 
3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zeyyat Bayka-

ra'nm, ülkemizin iç güvenlik ortamına dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Zeyyat Baykara'nın gündem 
dışı söz isteyen yazılarım okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Genel Kurulun 23 Mayıs 1978 Sah günü yapaca
ğı toplantıda gündem dışı bir konuşmayla, ülkemizin 
karşı karşıya bulunduğu iç güvenbk ortamı ile ilgili 
görüşlerimi sunmak istiyorum 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu Başkanı 
Zeyyat Baykara 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baykara. 
ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Ülkemizin içinde bulunduğu ortamı her zaman 

yakın bir ilgi ile izlemekteyiz hepimiz. Grup üyesi 

arkadaşlarımızla birlikte son günlerde arka arkaya 
yaptığımız görüşmelerde iç, dış ve ekonomik duru
mumuzu yeniden değerlendirdik. Cumhurbaşkanınca 
seçilen bütün üyeler, Saym Cumhurbaşkanımızla 
12 Mayıs 1978 günü de bir görüşme yapmışlardır. 

Ben, gerek yukarıda belirttiğim değerlendirmenin, 
gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızla yapılan görüşme
nin de ışığı altında, iç güvenlik ortamımız üzerindeki 
düşüncelerimi önerilerle birlikte Sayın Cumhuriyet 
Senatosu üyelerine ve kamuoyuna duyurmakta mem
leketin yüksek çıkarları açısından yarar gördüm. 

Değerli arkadaşlarım; 

Devletimiz, millet ve ülke bütünlüğümüze ve hür 
demokratik parlamenter rejimimize yöneltilmiş iç ve 
dış büyük tehlikelerle karşı karşıyadır. Çoğu illegal 
silahlı örgütler tarafından yürütülen bu girişimlerin 
amacı, anarşi, sağ -- sol mücadelesi, ideolojik akım
lar, etnik kışkırtmalar ve mezhep ayrılıklarını kavga
ya dönüştürmek suretiyle milletimizi bölmek ve ül
kemizi parçalamaktır. 

Memleketimizin uzun bir süreden beri içinde bu
lunduğu iç güvenlik ve asayiş ortamı, en iyimser va
tandaşlara dahi endişe verecek niteliktedir. Hükümet
lerin çabalarına rağmen, yurttaşın mal ve can güven
liğini sarsan olaylar her gün biraz daha artarak sü
rüp gitmektedir. Yurdumuzda anarşik olayların her 
türü uygulanmakta, evler, topluluklar bombalanmak
ta, suçsuz vatandaşlara posta paketleriyle ölüm me
sajları gönderilmektedir; ama hemen söyleyelim ki, 
Türk gençliğinin küçük bir kısmını kapsayan sağ ve 
sol akım taraftarları ve tüm silahlı tedhiş örgütleri 
gençliğin büyük kısmına ve genellikle vatandaşa her 
zaman yabancı kalmışlar, onlardan asla tasvip gör
memişlerdir. 

Bütün bu gelişmelere ek olarak; İstanbul'un en 
büyük meydanında bir tşçi Sendikaları Konfederas
yonu tarafından 1 Mayısta düzenlenen gösteride, ba
zı kuruluşlar tarafından atılan sloganlar, taşınan dö
vizler ve portreler, hangi ideolojinin ve rejimin pe
şinden koşulduğunu artık herkese açıkça göstermiş
tir. 

Bu hal, hepimizi bir kere daha uyandırmış olma
lıdır. Aynı konfederasyon daha önce, nedeni, ne olur
sa olsun, yasalara uygunluğu çok şüpheli genel grev 
benzerindeki bir protesto hareketi ile bazı büyük il
lerimizin ulaşımını, çalışma düzenini ve üretimi bir 
süre felce uğratmakta da bir sakınca görmemişler
dir. 
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Anarşik olaylara, sağ ve sol ideolojik saplantıla
ra dayalı davranışlar sürüp giderken Atatürkçülüğe 
Anayasamızın koruduğu Atatürk Devrimlerine karşı 
olan hareketler de artık süt sık raslanan olaylar ha
lini almıştır. 

Cumhuriyetin 55 nci yılında laiklik ilkesine aykırı 
davranışların ve yüce dinimizi siyasete alet etmenin 
bu memlekete ne büyük zararlar getirebileceğinin hâ
lâ anlaşılamamış olması kadar tehlikeli bir şey tasav
vur edilemez. 

Bunun yanı başında, milli birlik ve beraberliği
miz için en başta gelen tehlikelerden biri olan mez
hep ayrılıklarının kavgaya dönüştürülmesinden yur
dumuzu ve milletimizi masun bulundurmanın en baş
ta gelen ödevlerimizden biri olduğuna yürekten ina
nıyorum. Çünkü, milli bütünlüğümüzü bozmak, bizi 
içten parçalamak isteyenlerin son yıllarda sık sık uy
guladıktan araçlardan biri de, orta çağlardan kalma 
bu silahtır. 

Ülkemizin ve milletimizin karşı karşıya bulundu
ğu bütün bu tehlikelerin yanında, en az bu saydıkla
rımız kadar vahim olan başka bir tehlike de, bölücü 
görüş ve davranışlardır. Etnik esasa dayandırılmak 
istenen bölücü davranışlar çoğu kez, sol, ya da sağ 
ideolojik akımlarla kamufle edilmiş bir biçimde va
tanımızın ve milletimizin bütünlüğünü temelden ve 
ciddi olarak tehdit eden bir nitelik kazanmıştır. 

Sayın üyeler; 
Ülkemiz, iç tehlikelerden başka, bazı önemli dış 

ilişkiler ve ekonomik durum bakımlarından da büyük 
sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunlar üzerindeki 
değerlendirmelerimi daha sonra açıklayacağım. An
cak, burada aktüel dış ilişkilerimizden birine kısaca 
temasta fayda gördüm. 

Türkiye, bugün NATO içinde bir müttefikimizin, 
Birleşik Amerika Devletlerinin memleketimize karşı 
uyguladığı silah ambargosunun ağır baskısı altında
dır. Bu memleketin Devlet Başkanının, Hükümet yet
kililerinin, NATO'nun ve bu savunma örgütünün bir
çok üyesinin gayretlerine rağmen bu ambargo dört 
yıldan beri kaldırılamamıştır. Bunun nedeni, Eleniz-
min Birleşik Amerika Devletlerine yerleşmiş temsil
cilerinin Amerikan Parlamentosu üzerinde baskısı ile 
açıklanır. Amerika, dış görünüşü ile silah ambargo
sunun kaldırılmasını Kıbrıs sorununun çözümüne bağ
lı tutmaktadır. Ambargonun uzun süre yürürlükte 
kalmasının ortaya çıkardığı ve çıkaracağı savunma 
zaafı Hükümetimizi haklı olarak başka ikmal alter
natiflerini aramaya itmiştir. 

Ancak, burada önemle gözönünde tutulması gere
ken bir nokta olduğu kanısındayım. Şüphesiz, Türki
ye, savunma gücünü zayıflatmamak için bütün ola
naklarını kullanacaktır; ama bu tür bir politikanın 
seçiminde ve uygulanmasında dış tehlikenin hangi 
yandan gelebileceğini teşhis etmekte yanıhnamak ve 
bizi Batı ülkelerinden ve onların örgütlerinden tama
mıyla koparacak bir yolu asla tercih etmemek gere
kir. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Buraya kadar, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu, 
milli birliğimize, milli bütünlüğümüze yönelik büyük 
tehlikeleri ve dış ilişkilerimizdeki önemli sorunlardan 
birini belirtmeye çalıştım. Bunu yaparken gerçekçi ve 
tarafsız olmaya gayret ettim. 

Değerli arkadaşlarım, 

Türk Milleti canlı, hayat ve hareket dolu bir top
lumdur. Demokratik gelenekleri ve tecrübeleri henüz 
yeterince kökleşmemiş olan bu çeşit dinamik toplu
luklarda bazı dalgalanmaların ortaya çıkmasını doğal 
karşılamak mümkün görülebilir. Sağ ve sol yasa dışı 
ideolojik akımların ve Türkiye'nin bütünlüğüne yö
nelik bölücülük gayretlerinin, Türkiye'nin gelişme
sinden, zenginleşmesinden rahatsızlık duyanlarca ya
ratılan dış tahrik ve kışkırtmalarla oluşturulup bes
lendiği de söylenebilir; ama sadece bunları bilmek yet
mez. Genç demokrasimizi her biri ayrı bir nitelikte 
olan bu tehlikeli akım ve gayretlerin olumsuz etki
lerinden korumakta hepimizin ortak görevi olmak ge
rekir. 

Üzerinde yaşadığımız ülkenin jeopolitik durumu 
da bunu zorunlu kılmaktadır. Türk Devletinin, ülke
si ve milletiyle bölünmez olan bütünlüğünü bölmeye, 
demokrasisini zedelemeye yönelik hareketlerin ciddi 
tehlikeler haline geldiği zamanlarda, konu, sadece ik
tidardaki siyasi partinin işi olmaktan çıkar, bir ortak 
milli dava haline gelmiş olur. 

Çünkü, büyük tehlikeler ancak milli birliklerle gö-
ğüslenebilir. Türk Milleti büyük tehlikeleri müh' bir
lik ruhu ile yenmesini en iyi bilen bir millettir. Mil
letçe karşı karşıya bulunulan büyük tehlikenin ted
birlerinin de milli düzeyde elbirliği ile aranıp, bulun
ması gerektiği kanısındayız. Türk Devleti her güçlü
ğün üstesinden gelecek kadar güçlüdür; bundan kim
senin şüphesi olmasın. Milli beraberlik bu gücün da
ha etkin ve uygun şekilde kuUanılmasma da yararlı 
olacaktır. 
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Ülkemizin, halen tehlikeli, ciddi durumla karşı 
karşıya bulunduğu kanısındayım. Yaşadığımız günle
rin görülen ve görülmeyen olayları ve gelişmeleri bu 
kanımızı doğrulamaktadır. Bu nedenle, şimdi ikti
dar - muhalefet ayrımı yapmaksızın tüm yetkilileri 
tarihi bir göreve çağırıyoruz. Bütün siyasi parti yet
kilileri karşılıklı çekişmeleri artık bir yana bırakarak 
ve parlamenterlerimizin de desteği ile milli beraber
lik ruhu içinde bir araya gelerek, yurdumuzun ve 
miletimizin bütünlüğünü tehdit eden tehlikelerin ni
telik ve niceliği üzerinde bir teşhis birliğine vardıktan 
sonra bu tehlikelerin bertaraf edilmesini sağlayacak 
önlem ve yöntemleri tespit etmelidirler. Bu tarihi 
görevin yerine getirilmesi sırasında öngörülen tedbir
lerin yine beraberce uygulanması olanağı da ortaya 
çıkarsa, bunun şerefi elbetteki siyasi partilerimize 
ait olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk Milleti, rejimlerin en iyisi ve insan haysiye

tine en uygun olan hürriyetçi demokrasi rejimi için
de milleti ve ülkesi ile bölünmez olan bütünlüğünü 
koruyarak, ebediyete kadar var olacaktır. Bu bütün
lüğün bölünebilir olduğunu sananlar aklandıklarını 
anlayacaklardır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. 

Yüce Senatoya ve siyasi partilerimize en içten 
duygularla şu hususu arz etmek istiyoruz: 

Bunalımdan çıkışı sağlayacak önlem ve yöntemle
rin birlikte tespitinde geç kalınması, sorunların çö
zümünü daha da zorlaştıracaktır. Tarih hepimizi gö
reve çağırıyor. 

Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 
Bütün grup arkadaşlarımın da yukarıda açıkladı

ğım görüşlere aynen katıldıklarım belirterek, Yüce 
Senatonun değerli üyelerine derin saygılarımı sunuyo
rum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykara. 

4. — Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrımın, Kars ili 
ve ilçelerinde vukubulan anarşik olaylara dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma sırası Sayın 
Ayrım'da; önergeyi okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kars'ta ve ilçelerinde vukubulan anarşik olaylar 

üzerinde konuşmak üzere söz verilmesini arz ederim. 
Kars 

Yusuf Ziya Ayrım 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ayrım. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Saym Başkan, 

muhterem senatörler; 

Son yıllarda bu kürsüden yapılan konuşmaların 
bir değer arz etmediğinin farkındayım; fakat buna 
rağmen, yapmış olduğum yeminin sadakatine inana
rak yurdumuzda ve yurdumuzun bir parçası olan se
çim bölgem bulunan Kars'taki hadiseleri dile getir
mekten başka bir çare bulamadım. 

Bu gezimizde tespit ettiğimiz hadiselerde bir par
ticilik konusu olduğunu zannederim ki tahmin etme
yeceksiniz. Hakikatler ne ise onları gözünüzün önü
ne sereceğim. Bu hadiseler bugünün meselesi değil
dir, üç ayın, beş ayın meselesi değildir. 1968 yılında 
birer masum talebe hareketi olarak sahnelenen bu 
hadiseler, son iki yılda o kadar tırmandı ki, memle
ketimizi yaşanmaz bir ülke haline getirdi. 

Bu olayların sebebi, bu mukaddes kürsüye çıkıp 
mesuliyetsiz beyanlarda bulunan milletvekili ve sena
tör bazı arkadaşlarımdır. Bu arkadaşlar Anayasanın 
üçüncü maddesini bir tarafa iterek; «Bu memleketin 
Doğu ve Güneydoğusunda öyle vatandaşlar yaşıyor
lar İd, ne olduklarını söyleyemiyorlar, kendi lisanları
nı konuşamıyorlar.» diyorlar. 

Yine bir arkadaşım bu kürsüden; «Eğer siz, Do
ğu ve Güneydoğu Anadoludaki 21 ilin yönetimini de
ğiştirmezseniz, bu anarşik olaylar devam edecektir.» 
dediği zaman hepimiz alışmışız, seyirci kalıyoruz; 
hiçbir şey yok... 

Türkiye'de eğer yönetim bozuksa, 67 ilin yöneti
mi bozuktur. Türkiye bir bütündür. Bazı senatör ve 
milletvekili arkadaşlarım; dernek başında bulunan ar
kadaşlarım, derneklerinin başına geçerek mitingler 
tertiplemektedirler. Her dernek toplantısında bazı se
natör ve milletvekillerinin arzıendam ederek Hükü
met yokmuşçasına hareket ederek halkı tahrikleri 
işte bizi bu hale getirdi. 

Sayın senatörler; 

Kars'ta hadiseler olacağını tahmin ediyorduk. Si
vas Senatörü Sayın Hüseyin Öztürk arkadaşımız bu
radalar. Komşuyuz; hadiselerden zannediyorum 20 
gün veya bir ay evvel giderken kendisine şikâyette 
bulunmuştum; kendileri de bana «Ben İçişleri Baka
nını bir ikaz edeyim» demişlerdi; fakat imkân olma
dı, sonra hadiseler vukua geldi. 

Biz muhalefet milletvekilleri ve senatörler olarak 
hadiseler olunca bölgemize gitmedik. Çünkü tahrik 
edilip, daha da fazla hadise çıkmasını önlemek iste
dik. 

Son zamanlarda moda haline gelmiştir; cenaze
ler istismar ediliyor, hadiseler istismar ediliyor. An
cak bu memleketi bölmek isteyenler böyle hareket 
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edebilir. Bizim gönlümüzden böyle bir şey geçmediği 
için hadiselerin yatışmasını bekledik. Fakat burada 
ben iktidar mensubu senatör ve milletvekili arkadaş
larıma küskünüm. Bunlar derhal hadise mahalline 
gidip, acaba ne gibi aksaklıklar vardır tespit edip, 
bunların önlemlerini aldırmaları gerekirdi. Biz gitse 
idik bir partizanlık kokusu olacaktı. Öyle bir duru
ma gelindi ki, her şeyde bir partizanlık aranıyor. 
Tabii bu arkadaşlarımızın kendiîeririin bileceği bir 
şey; fakat onların gitmesi gerekirdi. 

Hadiseler daha vahim bir şekle gelince, milletve
kili arkadaşlarımızla birlikte partimizin Genel Baş
kanına müracaat ettik, «Kars bu vaziyettedir» dedik, 
rtihayet Kars'a Adalet Partisi Genel Kurulu kararıy
la bir heyet gönderilmesine karar veriMi. 

Arkadaşlar, 
Biz Kars'a gitmeden evvel 12 Mayıs Cuma günü 

makina mühendisi olan yeğenim eve geldi ve bana 
«Amca, yarın Kars bağımsızlığına kavuşuyor.» dedi. 
Buna bir mana veremedim, «Kuzum, bu ne demek?» 
dedim, «Arkadaşlar öyle konuşuyorlar.» dedi. 

Kars'a 14 Mayıs Pazar günü gittik. Saat 18,00 
sıralarında Kars'ı çok tenha, ıssız, haîkı ve arkadaş
larımızı ürkek gördük. Sebebini sorunca partililer
den, (Zaten çok az partili gelmişti. Her zamanki 
o partililer Kars'ta yok. Esasında Kars'ta, Ardahan' 
da parti diye bir mevzu kalmamış arkadaşlar, yok 
böyle bir şey. Biraz sonra Ardahan hadiselerine de
ğindiğim zaman göreceksiniz.) partililer «Efendim, 
dün burada İstanbul'daki 1 Mayıs mitinginin bir nu
munesi tertiplendi.» dediler ve «Siz onun korkusundan 
gelmediniz» diye ilave ettiler. Halbuki birim habe
rimiz yoktu. 

Mesele ş u : 
Kars'ın bütün mahalleleri güya kurtarıîmış, yalnız 

Cumhuriyet Mahallesi ile Yenimahalle kalmış, onla
rı da bu mitingle düşürecekler, düşürüldükten sonra 
da Kars'ın bağımsızlığı veya kurtarıîmış bölge oldu
ğu ilan edilecek. 

Bu mitingi tertipleyenler öğretmenler. Mitinge iş
tirak edenler 10 ile 20 yaş arasındaki çocuklar; ilk
okul, ortaokul, lise ve dengi okuî talebeleri. 

Bu gençler 15'er kişilik, kol kola girmiş askerî 
saflar halinde. Hepsinin sağ kolunda birer kızıl yıl
dız, sağ başlakinin elinde 60-70 santimetre uzunlu-
ğudan bir sopa, Türk Bayrağının dışuida bazı bay
raklar... Tabii bu durumu görünce Kars halkı ürkü
yor; fakat askeri birliklerin, yani valiliğin almış ol
duğu tedbirle Yenimahalle ve Cumhuriyet Mahalle

sine saldırı önleniyor, böylece miting dağılmış oluyor. 
Biz bu ahval içinde Kars'a gittik. 

Mitingdeki solcular, anarşistler bize, «Biz, ferdi 
cinayetlere başlayacağız.» diyorlar. O anda bir haber 
geldi; Doğu Birlik Gazetesi sahibi Coşkun Erdağı 
öldürülmüş. Bunu duyunca Kars âdet ve törelerine 
uyarak bir başsağlığında bulunmak üzere Yenima
halle'ye gittik; bir bahçede 40-50 tane kadın ve ço
cuk gördük. Her zaman gözümüzün alışmış olduğu 
Kars'ın yaşlı kişileri, esnafları, seçkin adamları ce
nazede yoklar. Bizim memlekette cenazeye büyük 
saygı vardır. Bunlar figan ediyorlar, bağırıyorlar, 
çığırıyorlar. Nihayet arkdaşîarla birlikte bunları tes
kin ettik, «Katil bulunur, Hükümet, gereği ne ise 
yapar, olmuştur.» dedik. 

O mahalleleri baskı altına almak için cinayet ter
tipleniyor, katil görevlendiriliyor, geliyor gazetecinin 
evinde çay içiyor, kardeşi ile beraber çıkıyorlar, ga
zeteci «Bizim mahalle sağcıdır, sen solcusun, seni 
yolcu edeyim.» dryor. Taım «^Allahaısmarladık» de
yip geri döndüğünde tabancasını çekiyor, ateş ediyor 
üç el, bu genç üç kurşunla yere seriliyor. O arada biz 
döndük, biraz sonra sivil bir zat geldi, ben yüzünü 
görmedim, meşin ceketli, uzun boylu, çevikçe biri. 
Fakat Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldırım 
Bey halkla sardı etrafını; ondan sonra gitti bu arka
daş. Arabası duruyordu, bir emniyet arabası idi, ara
baya bindikten sonra topluma doğru bir el ateş et
ti, bastı gaza gitti. Basıp gaza gidince halk galeyana 
geldi; «İşte, görüyor musunuz efendim, Kars'taki 
bu hadiselerin yegâne müsebbibi buradaki Dev -
Gençli Emniyet Müdürüyle, bunun yardımcısı olan 
komiserdir.» dediler. Biz tabii halk galeyana gelince; 
polis olursa hadise olacak, akşam üzeriydi derhal Va
li beyin evine gittik durumunu anlattık, ertesi günü 
bir tedbir alındı, Erzurum'dan komanda birliği gel
di. Biz de teskin ettik; cenazeyi şehir içerisinde dolaş
tırıp, işyerine götürmekten de sakınıldı, jandarma ne
zaretinde cenaze defnedildi. 

Cenazede yine nazarı dikkati celbeden; yaşldar, ile
ri gelen esnaf yok idi. Sebep sorduğumuzda, «Efen
dim, korkuyoruz, işyerlerimize, şahsımıza büyük ta
arruzlar oluyor, onun için korkuyoruz.» dediler. Ce
naze olaysız geçirildi. 

Cenazeden döndükten sonra, şehrin içindeyken, 
resmi üniformalı bir zat bize yaklaştı. Dedi kî, «Efen
dim, şu Kars Kalesine bakın, burada bayrak yok. 
1 Mayısta bu bayrak indirildi, orak çekiçlerle süs
lendi.» dedi. Şimdi, böyle deyince bizim tüylerimiz 
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ürperdi. Ben göndere baktun, hakikaten Kars Kale
sinde bayrak yok. 60 yıldır dedelerimizin, babaları
mızın kam pahasına kurtulan Kars Kalesinde bay
rak dalgalanmıyor... Tekrar biz soruşturduk, (bu Be
lediyenin işiymiş, asker karışmıyormuş; orada bir tür
be var. Nihayet Tugay Kumandanım ziyarete gitti
ğimiz zaman, kendisine durumu intikal ettirdik, ilgi
leneceğini söyledi. Biz 17 Mayıs sabahı Kars'tan ay
rılırken Türk Bayrağı kalede dalgalanıyordu. 

Sayın senatörler; 
Kars'ta bu gazeteciden evvel, yine bir bakkal dük

kânında bir kişi; (Arpaçay'ın Soskir köyü var, şimdi 
ismii değişmiştir) o da o köylü, o da vuruluyor. Bize 
ileri gelen adamlar dediler ki, «Efendim ferdi cina
yetler olacak.» Hakikaten Kars'tan ayrıldığımız gün 
bîr Erzurum İslam Enstitüsü talebesi (Kars'ın Ağzı-
açık köyünden, ismini biraz sonra okuyacağım) olan 
bu çocuğun da eli ayağı bağlı olarak üç kurşunla vu
rulup ve çirkin hareket yapılmak suretiyle Kars neh
rine atıldığını duyduk, üzüldük. Dünkü gazetelerden 
yine takip ettiniz, Kars'ta bazı hadiseler oldu. 

Kars hadiselerinin evveliyatı var. 2 4 - 2 5 Mayıs
tan evvel lisede bir hadise oluyor, polis müdahale 
ediyor, 6 polisle bir bekçi yaralanıyor. 

Bu Validen evvel tekrar bir hadise; ilkokullar, 
ortaokullar eğitim enstitüsünün üzerine yürüyor. 5 -
6 bin kişi... Fakat o zamanki Vali akıllı hareket edi
yor. Daha evvel polis görev almıyor, yani gitmiyor. 
Bu hakikat arkadaşlar. Görev yapamıyor, yani etkin
liğini kaybetmiş; ama bu, bugünün meselesi değil. 

Şimdi, Vali tank birliğini harekete geçiriyor, bü
yük bir facia önlenmiş ohıyor; tabii ondan sonra bu 
Vali alınıyor. 

Sonra, 24 - 25 Nisanda bir hadise daha oluyor. Bu
gün Türkiye'de talebelerin okuyamamasmın büyük 
huzursuzluk kaynağı olduğu eğitim enstitüsü keyfiyeti 
halkı çok birbirine düşürüyor. VaK bey, «Efendim 
size teminat veriyorum» diyor, bir de yazı veriyor; 
«Polisin, jandarmanın refakatinde çocuklarınızın elin
den tutun, eğitim enstitüsüne götürün...» 

Hakikaten civar kasabalardan herkes çocuğunu 
alıyor, polisin ve jandarmanın refakatinde eğitim 
enstitüsüne yürürken sağdan, soldan, sanat okulunun 
oradan ve bazı yerlerden taşlamalar oluyor. Nihayet 
eğitim enstitüsüne yaklaştıkları zaman otomatik si
lahlarla bunlara ateş ediliyor. O arada bir genç, ge
çen gün (huzurunuzda özür dileyeceğim) burada 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkam olan bir ar
kadaşla aramızda bir şey oldu, ben tesadüfen o ço

cuğu hastanede gördüm, eğer siz de görseydiniz her
halde siz daha fazlasını yapardınız tahmin ederim; 
göz gitmiş, kol gitmiş. Bu gençleri bu hale kim ge
tiriyor beyler?.. 

Biz buraya oturmak için gelmedik. Buradaki bu 
tablonun, 180 kişinin 100 kişisi birbirine selam ver
miyor. Ben 15 senedir buradayım, bunu müşa'hade 
ettim, selam vermiyor birbirine. Bu meseleleri böyle 
halletmek mümkün değildir. Bu memleketin çocuk
ları gidiyor, biz de burada oturuyoruz; maaşlarımızı 
alıp oturuyoruz. 

Basın mı?.. Ben basın diye bir şey kabul etmi
yorum. Türkiye'de basın ancak viski şişelerinin ol
duğu yerde vardır. Basın şarap kadehlerinin olduğu 
yerde vardır, otel lobilerinde, salonlarda, gazinolar
da, dış seyahatlerde ve kâğıt dalaveresinin olduğu 
yerde vardır. Niçin Kars'taki bu hadiseleri intikal et
tirmiyorlar?.. Doğru olarak intikal ettirmiyorlar. Bun
ları intikal ettirsinler. Her yere gittiğimiz zaman «Sa
yın basın» diyoruz; saygınlıklarını kendileri korusun
lar. 

Ben 15 senedir senatörüm arkadaşlar. Ben 15 se
nedir İktidarda mıyım, muhalefette miyim, bunun 
farkında değilim. Çünkü benim için birşey yok. Ben 
memleketime karınca kaderince namuslu hizmet ede
biliyor muyum, onun gayreti içindeyim. Fakat maale
sef bakıyorum ki, sanki bizim üzerimize bir ölü top
rağı serilmiş. Sesimiz çıkmıyor, birşey yapamıyoruz. 
Parti gruplarının peşine takılmış gidiyoruz. Nereye 
kadar gidebiliriz beyler?.. Gidecek tarafı kalmadı ar
tık. Gidin Ardahan'daki rezaletleri görün... 

MEHMET FEYYAT (îstanbul) — Biraz da Mil
liyetçi Hareket Partisinden bahset Ziya Bey. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Efendim 
hepsi, eşkıyanın şeyi yoktur. 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) - Yeter be, bura
da ciddi bir mevzu konuşuluyor. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Niye bağırı
yorsunuz?. Biz; aynı yörenin çocuklarıyız. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım; 

Bakın, ben size... 
MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Herşeyi hafife 

aldınız bu hale geldik. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Şimdi ar

kadaşlar; 
Biz meselelerimizi birbirimizle kavga ederek hal

ledenleyiz. Ben şimdi iktidara mensup arkadaşlara 
diyorum ki, lütfen... 
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BAŞKAN — Sayın Aynm, lütfen cevap verme
yin, konuşmanızı sürdürün ve rica edeyim özet ola
rak... 

YUSUF ZÎYA AYRIM (Devamla) — Lütfen git
sinler oraya; fakat kim olduklarını söylemesinler, Ar
dahan'ın halini bir görsünler, tnsanın içi parçalanı
yor beyefendiler... 

BAŞKAN — Sayın Ayrım, lütfen. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Susuz ilçemizden geçerken orada iki hadiseye şa

hit oldum. Orada eğitim enstitüsünün duvarında «Bir 
Türk cihana bedeldir» ibaresi varmış. Talebeler di
retmişler; «Bu ibare buradan kaldırılmadıkça biz 
okulda ders yapmayız» diye boykot yapmışlar. Niha
yet kaymakamın, jandarma komutanının gözüönünde 
bu ibare siliniyor. Bilmiyorum, Türklikle ilgisi olana 
bunun ne zararı var yani?. .Bir zararı yok. 

İkincisi; söylemeye çok üzülüyorum. Bazı veliler 
ifade ettiler ve dediler ki, burada bulunan kız çocuk
larımıza okulda şu çirkin telkinler yapılıyor : Efen
dim, 15 yaşından sonra bakire kalan kız devrimci sa-
yılmazmış... Devrimci olabilmesi için bakireliğinin 
gitmesi lazımmış... (CHP sıralarından «Haydi canım 
sende» sesleri, gürültüler). 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Orada
ki dedikodularla geliyorsun canım. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Onların devrimcilikle 
ne alakası var? 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlar; 

Bunları tahkik etmek kolay. Gidin, görün orada. 
Niye bağırıp çağırıyorsunuz?.. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Öyle 
söyleyeni kovmadın mı birader?.. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Bana bun
ları ifade ettiler, ben de size söylüyorum. Gidin, in
şallah size ifade etmezler, size gül atarlar... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşma
yalım. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Bunların hepsi sanki 
4 ayda oldu. 3 senede ne yaptığınızı biliyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Özer... 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlar; 

Buraya yeni gelen... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Kürsüde 

dedikodu olmaz. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben dinlemeye alışığım; fakai konuşmamız kar
şılıklı müdahale şeklinde olacak. Siz Başkan olarak 
sükûneti temin edin ondan sonra konuşmamıza de
vam edelim. 

BAŞKAN — Efendim, siz de lütfen müdahaleye 
sebebiyet vermeyin. 

AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Bunları tespit ettin 
mi?.. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Hepsi tes
pitlidir, hepsi... 

AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Öyle, öyle: mesle
ğindir. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Senin mes
leğini de onlar söyler gittiğin zaman Ardahan'a, an
ladın mı?. Senin mesleğini onlar söyler sana. (Şiddet
li gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Milletin kıçına mı 

baktınız.?.. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Kıça bak

maya siz alışkınsınız ahlaksız herifler. (Gürültüler). 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın 

Başkan, kürsüde dedikodu yapılmaz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Müdahale etme

sinler Sayın Başkan, yoksa biz de bağırırız. 
BAŞKAN — Efendim, siz de müdahale etmeyi

niz. Lütfen efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Onu komünist 
diye söyleyen... 

BAŞKAN — Sayın Ayrım, bir dakikanızı rica 
edeceğim. Sayın Ayrım... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «Devrimci» la
fından niye ürküyorlar? Size «Devrimci» mi dediler? 

BAŞKAN — Sayın Ayrım, konuşmanız bu biçim
de sürecekse ne zaman biteceği belli olmayacak. Lüt
fen konuyu özet olarak anlatın. Gündemimizde da
ha görüşülecek çok konular var. Onlara da olanak 
sağlayınız. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Sayın Baş
kan Ardahan'da 21 Şubatta başlayan hadiselerin esa
sı şudur : 

Arkadaşlar; 
Hadiseleri öğrenelim. Tahkiki, muamele yapdıp 

yapılmaması sizin elinizde olan bir keyfiyet. Biz ha
diseleri, hakikati sizin önünüze getiriyoruz. 

Şimdi, 21 Şubat günü Ardahan'da, Erzurum Eği
tim Enstitüsünde okuyan Davut Genç isminde birisi, 

j Karayollarında işçi olan babasının evine geliyor. Bu, 
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bakkala giderken, bir grup tarafından yolu kesiliyor. 
Aralarında bir kavga oluyor. Burada birisi ölüyor. 
Davut Genç evine sığınıyor. O anda evine kaçınca, 
40 - 50 kişilik kızlı erkekli bir grup elinde sopalarla 
evi sarıyor; fakat savcı ile jandarma birlikleri de ye
tişiyor. Savcı bakıyor ki, yüksekte bir yerde bir genç 
durmuş bağtrıp çağırıyor. Hemen buna bir bağırınca 
bu genç şaşkına dönüyor. Sonra savcı bunları teskin 
ediyor, içeri girip adamlara bakıyor, baba, oğul, an
nesi falan sağ; «Aman» diyor «Kapıyı açmayın, gü
venlik tedbiri aldım. Hiç bir şey yok.» Tabii öbür 
tarafta bir genç vurulmuş, bunun cenazesi otopsi için 
hastaneye gidiyor. Biraz sonra ne oluyor biliyor mu
sunuz? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ne oluyor? 

BAŞKAN — Efendim, soru sormayınız. Lütfen. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Başındaki 
jandarma üsteğmeni, içeri giriyor. Silah olup olmadı
ğını tespit ettikten sonra dışarı çıkıp; «Arkadaşlar, 
bu içeridekilerde silah yoktur» deyince o güruh içe
riye kapılan kırarak gidiyor. Devlet güvenlik kuv
vetlerinin gözü önünde, gayet hunharca o iki kişiyi, 
işçi ile oğlunun önce kolları, bacakları, kafaları kırı
lıyor, evde halılar kilimler kesiliyor bir de eve bom
ba atılıyor gidiliyor. 

Oradan o güruh, başındaki de Erzurum Üniver
sitesinden kovulan bir genç anarşist, isim de verebi
lirim Sayın Bakana, Ahmet Çiftçi ismindeki genç, 
doğru hastaneye gidiyor. Şimdi, savcının bu hadise
den haberi yok; (Basını onun için söyledim, basın 
gözü kulağıdır) gidiyor, savcıya hakaret ediyor. Sav
cı etrafındaki Devlet kuvvetlerine bakıyor ki, yok. 
Bir şey diyecek durumda değil. Biraz sonra askeriye
den haber geliyor. «Aman o evlerine sığınanlar ağır 
yaralandılar, askeri hastaneye kaldırıldı, müdahale 
için aceîe doktor gönderin.» deniliyor. Doktor gön
dermek istiyor; o hakaret eden grup doktoru bırak
mıyor, Nihayet askeri bir vasıta ile doktor gitmeye 
muvaffak oluyor. Yani savcının ısrarlar» üzerine, zor
laması üzerine bu oluyor. 

Şimdi, bunun akabinde bu grup orada durmuyor, 
şehire doğru geliyor. Dediklerine göre, ben tespit et
medim, onlar öyle ifade ettiler, öyle dediler; CHP' 
Klerln dışında 49 - 50 tane, belki de 30 tane dükkân 
tahrip ediliyor. 

Şahin Avşar isminde birisi var. Onun dükkânı da 
tahrip edildikten sonra kumaş topları ahmyor, karın 
üzerine seriliyor, üzerinden geçiliyor. Şahin Avşar 
son çare olarak ne yapıyor? Sayın Genelkurmay Baş

kanına bir mektup yazıyor. O mektubun bir sureti de 
bize gelmişti, parti grupuna verdik. Diyor ki; «Biz 
istilaya uğradık, bizi kurtarın.» 

Arkadaşlar; 
Demokrasinin olduğu yerde eşkıyalık olmaz. Bi

risi; «MHP'den başlar» diyor, birisi, «Solculardan» 
diyor. Eşkıyalık bence her yerde eşkıyalıktır. Yani 
bağırıp çağırmakla bu hadiseler düzelecek değil ve 
çare olarak o oluyor. 

Tabii şimdi Ardahan'daki hava gergin. Neden 
gergin? Kars'taki bu hadiseler niçin oluyor arkadaş
lar? Niçin böyle gergin? Sırf bir polis müdürünün 
taraflı hareketi; sırf bir polis müdürünün taraflı ha
reketi. Bilmiyorum; Sayın Bakan tahkik ettirebilir. 
Polis taraflı hareket ediyor. Polis müdürü Dev -. Genç 
üyesiymiş. Kardeşi mi, yakını mı, birisi Kızıldere 
olaylarında ölmüş. Bunun tesiri altında. 

Bugün Hürriyet Gazetesinden okudum; bu arka
daşı oradan almışlar, Antakya'ya vermişler; fakat gö
nül arzu ederdi ki, halikında tahkikat açılsın. 

Mesela, Sayın İçişleri Bakanı İğdır'a gidip geldik
ten sonra bazı dövülmeler durmuş. Tek taraflı dö
vülme vardı. 

Bir taraftan deniliyor ki, «Efendim, yakında anar
şi duracak» ama memleket elden gidiyor beyler. 

Şimdi bazı hususlardan bahsedeceğim, ne feci du
ruma düşmüşüz. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bu ka
dar gündem dışı konuşma olmaz, yeter. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Beyefen
diler, «Siz bunu yaptınız» da demiyorum, hepimizin 
kabahati var; ama sizin zamanınızda olunca, pek ta
bii mesulü sizsiniz, ben değil. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Mesele 
o değil ki, gündem dışı konuşma bu kadar istismar 
edilemez. Burada bekleyen Bakanlar var. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım bir dakika. 
Konuşmanızın ne zaman biteceği belli olmuyor; 

bu tarz konuşmanızla. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Sayın Baş

kan, 7 - 8 dakikada biter. 
BAŞKAN — Lütfen zaman söyleyin de... 
YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — On daki

kalık bir müddet daha istiyorum. 
BA(ŞKAN — Bundan sonra size on dakikalık me

hil veriyorum. On dakikada konuşmanızı bitireceksi
niz. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Sayın Baş
kan, Sayın senatörler; 
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Ardahan'da yaşlan 18 - 20 arasında bulunan ki
şiler tarafından «Hamallar Derneği» diye bir dernek 
kurulmuş. Bunun üye sayısı 200 -• 300 kişi. Ardahan' 
da 18-20 yaşında 200 •> 300 kişi ne yapar? 

Şimdi bunlar ne yapar, biliyor musunuz? Bunlar 
halk adına görev yaparlar. Bankaları denetlerler, kre
di verdirirler. Bunlann yayın organları da var, her 
esnafın önüne koyarlar, para alırlar. Büyük soygun. 

Mesela sol yayınlar var ya, «Halkın Sesi», «Hal
kın Kurtuluşu» gibi bazı dergilerin fiyatı beş liradır. 
Bunları satanlar yedi kişilik gruplar halinde giderler; 
ikisi dükkândan içeri girer, ikisi kapıda durur, üçü 
ileride durur. Eğer para vermezsen, o akşam bomba
yı yersin. Fiyat da onların dediği olur, üzerindeki beş 
lira olmaz. 

Orada kaldığımız Temel Yıldırım'a ait bir otel 
vak\ O otelin yanındaki bir esnaf dedi ki, «Bey, gün
de bir defa uğrasalar razıyım, günde 3 - 4 defa uğru
yorlar, İnsaf edin, dedim. Bari ayda bir uğrayıp şe
yini alsınlar.» Yani, bu hale gelmiş. 

Yine resmi bir zat söyledi, orada oturuyormurj; 
aynen İş Bankası müdürüne de yapmışlar, «Bu der
giyi bu fiyattan alacaksın» demişler. 

Arkadaşlar, bunlar hakikat. «Bazı zaman oluyor» 
deniyor. 

Şimdi, en çirkini nedir, biliyor musunuz? İsim 
vererek bunu arz edeceğim. 

Bu Hamallar Derneği var ya, halk namına iş ya
pan, Ardahan'da evlendirme muamelelerini de bun
lar tahakkuk ettiriyor. 

Mesela köyde Ahmet ağanın kızını (Biraz sonra 
isim vereceğim) istiyorlar, diyorlar ki, «Derneğimizin 
şu gün yapılan toplantısında kızınız filanın devrimci 
kardeşimiz filana verilmesine karar verilmiştir. (Yaşı 
da 13-15 olanlar seçiliyor). Eğer, bu müddet içeri
sinde gereğini yapmazsanız, biz halk adına yapaca
ğız...» 

Adam bakıyor ki, karşısındaki cıbılın birisi.,. 3-5 
gün sonra basma gelen hadise malum. Ne oluyor? 
Adamın evi basılıyor; dövülüyor, sövülüyor, kızı elin
den alınıyor, akıbeti belli değii. 

Şimdi o isimleri de bulayım, size vereyim. 
Bir kısmı ismini saklıyor. Adam korkuyor. Doğ

ru, ne yapsın. Beyler, Kars istilaya uğramış. Yani, 
biz Rus işgalinde (Babalarımız anlatırdı) böyle meza
lim görmemişiz. 

Cabbar Hoca, Gafurs Keskin, Sürmeli Demir ve 
beş kişi daha vardı, isimlerini söylemediler; bunların 
kızları bu akıbete uğramış. Takdir Hükümetindir, Yü
ce Heyetindir. 

Şimdi, bu Hamallar Derneği ne yapıyor? 
Zengin bir esnafa gitmişler, on kişi, arkalarında 

da beş kişi var. Demişler ki, «Siz kokmuş unla ya
pılmış çürük gsda maddeleri satıyorsunuz, halk adına 
denetlemeye geldik. Bunları imha edeceğiz.» Hemen 
bodruma giriyorlar, hepsi birer tane çuval yükleni
yor, o anda mal sahibi «Yahu kardeşim, bunun dok
toru falan yok mu?» diyor, «Doktoru getirttiririz» 
diyorlar. Doktor geliyor oraya; fakat unlar Kura 
nehrine dökülüyor. Ondan sonra ne yapıyorlar bili
yor musunuz? Dönüyorlar, diyorlar ki, «Siz bunun 
tahmil, tahliye, nakliye masrafını vereceksiniz.» Ney
se, 50 lira, 100 lira onu da ayrıca alıyorlar. 

Sonra, Ardahan'da bulunduğumuz zaman yüz kı
zartacak birkaç hadiseyi daha yetkililerden dinledik. 

Borçka'ya Kars'tan birisi gidecek. Telefon ediyor
lar HamsJlar Derneğine, Adamı benzincinin önünde 
yakalıyorlar, İçerisinde de kızı mı, gelini mi var. He
men o anarşist grup yetişiyor. Diyor ki : «Biz bu kı
zı muayene edeceğiz». Didişme, çekişme falan niha
yet görevlilerin müdahalesiyle zorla kız alınıyor ve 
dönüp diyor ki : «İnsaf edin, siz Devletin güvenliği
ni sağlayacak teşkilattan değil misiniz?». Bu haber; 
fakat Devletin güvenliğini yapacak durumda değil. 
Polis etkinliğini kaybetmiş; dışarı çıkamıyor. 2 - 3 ta
ne polisle bu meseleleri yapmak mümkün değildir. 
Karşıda 300 kişi ve biz ayrıldığımız zaman bize şu 
ifadede bulundular; «Yakında askeri şahıslar dövü
lecek». Belki de karakollar basılacak. Şimdi Savın 
Bakana arz ediyorum; askeri karakollar... Hakikaten 
dün mü, evvelki gün mü bir dişçiyi dövmüşler gali
ba Ardahan'da. Bunlar bütün birbirine zincirleme ha
diseler. 

Arkadaşlar; 
Ardahan'da, bilhassa Ardahan'da, Kars'da CHP, 

MHP, AP, MSP diye partiler yok. Bunlar kalmamış. 
Yani, Hamallar Derneği var bu dediğini yapıyor. Ba
kın, biriniz gidin, kim olduğunuzu söylemeyin, atla
yın, gidin, görün hali ve bir sürü evler var. Hamal
lar Derneği sonra ne yapıyor biliyor musunuz bey
ler?.. 

Şimdi adam kaçacak, malım satacak. Zaten Ar-
dalîsn'da hapishane sayısı çok artmış, her ev bir hapis
hane haline gelmiş. Neden?.. Çünkü, adanı korkuyor; 
sabaha kadar nöbet tu i uy o r. Ya'km aileler bir araya 
geiljyorîar, gençlerini de alıyorlar mümkün mertebe, 
sabaha kaüar nUszt tutuyorlar. Ş*nıJ:i diyor ki: «Ma
limi salıp gideceğim, Pazarlık yapıyorum satmaya. E'ir-
de bakıyorum; adam gelip diyor ki, (Kardeş ben aîa-
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mayacağım) Neden (Valla dernekten ültimatom gel
di. Bunu halktan kazanmışız. Bu mal halkındır, halka 
karacaktır. Bunu götüremezsiniz.)» E, bunlar şimdiye 
kadar görünmeyen şeylerdir. İnsana biraz tuhaf geli
yor; ama bunların üzerine eğilmek lâzım. 

Tuzluca, Kağızman ilçelerimiz daha sakin durum
dadır. Burada halk birbirini tanıdığı için, birbirine ya
kın olduğu için birbirini biliyor; onun için burada ha
diseler yok. 

İğdır'da bir Kürt - Azeri havası yaratılmak isteni
yor; yerine göre, Malatya'da bir Aievi - Sünni, orada 
da bu şekilde. Fakat arkadaşlar, işin tabanında hiçte 
öyle değil. Çünkü bunlar 60 yıl öncesi o toprakların 
kurulması için kanlarını feda etmiş, gayet uyanık in
sanlardır ve İğdır'daki Azerisi olsun, Kürdü olsun; ya
ni tecrübeli kişiler bu hadiselerin yatışması için gayret 
sarf ediyorlar. Gülüyor, konuşuyor bir şey yok; fakat 
İğdır hareketli yer. Oraya yeni bir kaymakam gelmiş, 
aklı başında bir arkadaşmış; fakat üzülerek ifade ede
yim, biraz sonra söyleyeceğim, Ardahan bir senedir 
kaymakamsız beyler. Ardahan gibi 5-6 kazaya hükme
den bir şehir, eski bir Vilâyet merkezi bir sene kayma-
kamsız kalmaz. 

Yalnız şunu ifade edeyim; Sayın Bakan tetkik et
sin. Müthiş bir silahlanma vardır. Rus yapısı, Çekos
lovak yapısı silahlar, tabancalar 30 - 40 bin lira. Ke-
laşkof denilen otomatik Rus silahları 80 bin liradan 
müşteri buluyor. Bunları bilhassa Diyarbakır, Tunceli 
havalisinden gelen, seyyar satıcılık yapan ve orada es
ir af kılığına bürünen kimseler yapıyor, gayet kısa za
manda da kaporayı veriyorsun, bir hafta, 10 gün son
ra silahlar teslim ediliyor. E canım, benim vatandaşım 
80 bin lirayı bir Kelaşkofa vereceğine 4 tane montafon 
alıpta, inek alıp da senede 100 bin lira kazansa daha 
iyi olmaz mı?.. Ekonomik durumdan da Anayasa ih
lal ediliyor. Birçok kişiler sürülerini salıyorlar. Ya
zın emniyet olmayacak. «Çünkü gasp edilebilir». 

Bu bakımdan Şimdi netice olarak şunu arz edeyim: 
Bu eğitim enstitüleri meselesi bir neticeye bağlan

malıdır arkadaşlar. Bunların hepsi bizim çocuklarımız. 
Yani bunları zorla niçin düşman kamplara ayırıyoruz? 
Öbür Hükümet almış. Haksız mı almış?.. Ne ise bu 
haksızlığı bul yani. Bul kökünden; de ki, «Siz talebe 
değilsiniz.» Fakat adamın talebelikle ilişiğini bıraka
caksın, okula sokmayacaksın, kimlik kartı vermeyecek
sin; yarın sınıfta kalınca babası tazminat, ödeyecek. 
Öbür taraftan askerlik durumu var; oraya talebe oldu
ğu bildirilmiyor. Bunlar, daima hadiseler doğurmak 
için kâfidir. 

I Şimdi netice olarak şunu arz ediyorum: 
Şayet Kars'ta huzurun sağlanması isteniyorsa, âcil 

I olarak emniyet Müdürünün Kars'tan alınması, hakkın
da kanuni takibat açılması; tarafsız» tecrübeli bîr mü
dürün Kars'a tayinini. 

Etkinliğini tamamen yitirmiş polis kadrosunun de-
I ğiştiriîerek takviye edilmesini. 

Askeri birliklerin içinde 8 0 - 1 0 0 kişilik asayiş bir
liğinin bulundurulmasını. Bu, piyadenin kadrosu içe
risinde bulunsun. Çünkü, hadise okluğu zaman kay
makam valiye telefon edecek. Vali, birlik komutanına, 
o da başka yerlere telefon edecek... Biliyorsunuz, tele
fonla bizde kaç saatte konuşulabiliyor. Halbuki piya
denin içinde 80 - 10)0 kişilik askeri bir birlik olursa, 

I istediği zaman jandarma elbisesini giydirip kaymaka-
I mm emrine vermesi mümkündür. 
I Militan durumumda oîup da, bugün Ardahan veya 
I d.'ğer yerlerde adSiyeye teslim edilmeyen avukat, TÖB -
I DER mensubu öğretmenlerin süratle adliyeye verilmesi. 

Tedirgin ve korkaklık içinde karar verme imkânı 
I sahibi olmayan ve memurları adliyenin sırlarım dışarı-
J ya sızdıran Ardahan adliye kadrosunun derhal me-
I murlarının da yeni baştan değiştirilmesi suretiyle takvi-
I ye edilmesini. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Başkan, ne ka-
I dar var daha?.. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Bitiriyorum 
I efend'm. 
I Polis ve jandarmanın telsiz ve vasıtasıyla takviye 
j edilmesini. 
I Arkadaşlar; 
I İğdır'da Devlet Su İşlerinin bütün vasıtalarında tel-
I siz var. İğdır'daki kaymakamın elinde telsiz yok. İn-
I saf yani. Devlet Su İşlerinin telsizi ohnasa, Devlet Su 
I İşleri yıkılacak mı?.. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Üçbuçuk sene-
I dir niye vermediniz?.. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Biz vereme-
I dik, siz verin. 
I Şimdi meseleleri bu şekilde sizin huzurunuzda arz 
I ediyorum. Bundan sonra takdir sizindir. 
I Eğer Kars ve Ardahan'ı isteyenlere (1946 yılında 
I Ruslar istediler. Biz o zaman talebeydik. Mitingler oî-
I muştu o zaman. İyi hatırlıyorum, elebaşı olarak da be-
I ni yakalamışlardı. Bu nota da meriyettedir) peşkeş çek-
1 melk istiyorsanız, biz o mıntıkanın kurtarılması için za-
I mamnda kanımızı feda eden Karslılar olarak kalbimiz 
I attığı ve damarlanmız vurduğu müddetçe, o mıntıka-
I oın bir Rus mezalimine tesîim edilmeyeceğini bütün 
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Türk Milletine ve kamuoyuna ilan ediyorum. Hükü
met yakın zamanda etkin tedbirler almazsa, biz lazım 
geîeni yapmaya mecburuz. Memleketim gittikten son
ra, iffet gittikten sonra ben burada senatörüm diye ge-
zemern. 

Saygılarımla. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayrım. 
Efendim, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 

5. — İçişleri Bakanı İrfan Özaydinlinin, Kars ili 
ve ilçelerinde vukubulan anarşik olaylara dair açıkla
ması. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir Milletvekili) — Müsaade eder misiniz efen
dim, açıklama yapayım?... 

BAŞKAN — Buyurun sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba

lıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
değerli üyeleri; 

Sayın Ziya Ayrım'ın dile getirdiği konularda ba
zı açıklamalarda bulunacağım, 

Kars ve yöresine, Kars olayları dolayısıyla yerinde 
tetkik etme, vatandaşlarımla konuşma imkânını bul
muştum ve birinci elden bilgileri de sizlere aktarabile
ceğim inancı içerisindeyim. 

Yalnız, Kars olaylarına gelmeden evvel, Kars'da 
ad, Kart tan hh hafta sonra uğramış olduğum Edir
ne'de de, Ankara'da da, İstanbul'da da, Hatay'da da, 
Türkiye'mizin her yöresinde bir huzursuzluk vardır. 
Bu huzursuzluğun kökeninde de gençliğimiz ve bu
nun kışkırtıcısı olarak da birçok yönden gelen kişiler, 
gruplar mevcuttur. 

Özellikle Doğu Anadolumuzun ve Orta Anadolu-
muzun etnik gruplarının bulunduğu yörelerde uzun 
senelerden beri adeta' bir plan çerçevesinde hazırlanan 
bir oyun sergilenmektedir. Bu da, devamlı olarak va
tandaşlar birbirlerinden ayrılma cihetine gidilmekte, 
adeta kasabalar ve şehirler ayrı ayn mahallelere ayrıl
mış duruma getirilmek istenmektedir. Bazı yörelerde 
de bir dereceye kadar muvaffak olunmuştur; ama şu
nu huzurunuzda huzuru kalple ifade etmek isterim 
ki, vatandaşlarımızla konuştuğumuz zaman, halkın 
içerisine girip de konuştuğumuz zaman, bunu şiddet
le reddetmektedirler, bunu kabul etmemektedirler. Bu
nun en güzel örneğini de İğdır'daki partili arkadaşla
rımın bir araya gelerek açıklamış oldukları, yazılı 
hale getirdikleri bir deklarasyonu da biraz sonra siz
lere okumak isterim. 

Tabii bunlar üç ayda, beş ayda değil, Sayın Ziya 
Ayrım'ın buyurduğu gibi, senelerin birikimidir; sene

lerin birikiminin patlamasıdır. Eğer biz, birlik içeri
sinde olamaz isek, eğer biz, birlik ve beraberlik ru
hunu tekrar canlandıramaz isek, bu patlamaları her 
yerde görebiliriz, yaşayabiliriz. Bunu önlememiz he
pimizin elindedir; Senatonun elindedir, Yüce Mecli
sin elindedir, taşradaki partililerimizin elindedir. 

Anadolu'da bugün her yerde şu üç kışkırtma var
dır; özellikle Erzurum'da, Kars'ta, Ağrı'da, Malatya' 
da, Kayseri'de: Efendini falan camiye bomba atıldı, 
falan yerde Kuran-ı Kerim yırtıldı, falan yerde falan
ca öldürüldü en hatırı sayılır bir kişi... Birden bire 
olaylara genişlemekte, toplum birbirine girmekte. 

Evet, Sayın Ziya Ayrım'ın buyurduğu gibi, Kars'ta 
Azeri aşiret, diğer yerde sünni, alevi gruplar olarak 
ayrılmış görünümü var. Çok acıdır; çarşılar ayrılmış
tır, dükkânlar ayrılmıştır. Olayları tetkik ettiğimiz za
man görüyoruz; bazı olaylarda bilinen dükkânlar tah
rip ediliyor, camları kırılıyor. Aynı cadde içerisinde 
olduğu halde, aynı apartmanın dairesi ayrılarak cam
ları, kapılan kırılıyor. Bunların üzerine hepimizin dik
katle eğilmesi gereklidir. Hükümetimiz, bunun üzerin
de ciddiyetle durmaktadır; ama tüm senatörlerimiz
den, tüm milletvekillerimizden ve tüm kuruluşlardan 
da yardımlarını esirgememesini istemekteyiz. 

Şimdi, genel durumumuz bu halde iken, anarşik 
olayların son günlerde nerelerden kaynaklandığına bir 
gözatacak olursak, bir yerde eğitim enstitüsü var ise, 
orada olaylar devam etmektedir. Şu anda, büyük çap
taki anarşik oîay diyemeyeceğim, belki birçok yerleri 
arkadaşlar gene kritik edebilir, anarşik olaylar ciddî 
olarak azalmıştır; ama kızgınlıklar, adam öldürmeler 
devam etmektedir. Nerede devam etmektedir?... Okul
larda devam etmektedir. Hangi okullarda devam et
mektedir?.. Küçük yaştaki okullarda, ortaöğretimde, 
eğitim enstitülerinde devam etmektedir. Niçin?.. Ar
tık kızgınlıklar kine dönüştürülmüştür. Birbirlerini 
adeta karşılaştığı zaman kardeş değil, düşman olarak 
görüyor, hangisi önce silaha sarıhrsa onu vuruyor. 
Onun için Eğitim Enstitülerinde geçilen iyiliğe doğru 
bir operasyonda hepimizin bir olması lazım. 

Niçin eğitim enstitülerinde bugün bu kıpırdamalar 
vardır?.. Çünkü eğitim enstitüleri geçmiş senelerde 
tek yönlü olarak idare edilmekteydi. Eğer, Sayın Zi
ya Aynın Beyin burada konuşacağını bilseydim, bi
raz evvel getirilen fotoğrafı burada sizlere gösterebilir
dim. Eğitim enstitüsünde yakalanan fotoğraflarda, bir 
Parti Liderinin kendi amblemleri üzerinde fotoğrafı, 
onun yanlarında öğretmenleri, onların yanlarında da 
öğrencileri var eğitim enstitüsünde. Buna, yarın eğitim 
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enstitüsünde okuyacak kendi çocuklarımızı teslim ede
ceğimiz bir kişiye böyle bir zihinde, böyle bir imaj 
içerisinde yetiştirmemizi elbette bir partiye sahip olan 
hiçbir sayın üye müsaade edemez. 

Aynı şekilde, öbür tarafta da aynı. Evet, biraz 
sonra tahkik edeceğim, eğer Ardahan'da Hammallar 
Derneğinin böyle yüz kızartıcı olayları varsa, mutlak 
cezalarını görmeleri lazımdır; kendileri uyandırdığı 
için teşekkür ederim. Vatandaşımız bunlardan huzur
suzdur, okullar bundan huzursuzdur. 

Şimdi, eğitim enstitülerine, Danıştay kararıyla hak
kı olan, imtihana girmiş, kazanmış, onların devam et
mesini sağlayacak şekilde çaba sarf ediyoruz; ama 
olaylar bambaşka yönde seyrediyor. Gitmiş olduğum 
Edirne'de, Kırklareli'nde eğitim enstitülerine bilinçli 
olarak değişik yörelerin, yetiştirilmiş çocukları gelmiş. 
Kırklareli'nde, Edirne'de, Kayseri'den, Malatya'dan, 
Sivas'tan; Kars'a gidiyorum, başka yörelerden yetiş
miş çocuklar var. Bütün olaylar bu gruplar tarafından 
çıkıyor. 

Tayin ettiğimiz öğretmenler var, istirahat almış, 
ayrılmamış, onların içerisinde... Evet, diyeceksiniz kî, 
bu öğretmenler tayin olurken doğru bir tayinmi ya
pılmakta, aksi yönde mî bir tayin yapılmakta, tama
men tablo değiştirilmekte midir?.. Bu iddialar da ola
bilir. Ne kadar uyarırsanız, o nispette öyle hatalar 
yapılmışsa, onları da tashih etmek bizim Hükümeti
mizin vazifesidir. 

Eğitim enstitülerinin yapacağı eğitim özgür bir 
eğitim olacaktır. Hakkı var ise, kazanmış ise eğitime 
devam edecektir. Hem imtihanı kazanmamış olacak, 
hem tedhitle, terörle, tabancayla sınıfı boştan geçe
cek, ondan sonra da öbür tarafı sokmayacak.. Ha
yır; işte bizim Hükümetimiz, eğitim özgürlüğünde 
herkese aynı hakkı tanıyacak şekilde bir öğretime aç
mış bulunuyoruz eğitim enstitülerini. 

Şimdi, olaylar buradan kaynaklanmakta; ama eğer 
birlik olur isek, eğer beraber olur isek, gerçekten bu 
tebJikenin buradan kaynaklandığını görebilir isek 
bunları durdurmak an meselesidir. 

Eîbetteki siyasi partilerimizin toplantı yapmaları 
hakkıdır, yerden göğe kadar hakkıdır; ama o toplan
tılarda öğrencilerin çoğunluğunu teşkil eden bir top
lantı grupu olur ise, özellikle bu belirli okulların öğ
lencileri olur ise eîbetteki düşünmemiz lazımdır. O 
zaman olaylar elbette biraz daha devam edecektir; 
ama şunu gene tekrar huzurunuzda ifade etmek İste
rim, eğitim özgürlüğü mutlaka sağlanacaktır. Yarının 
Türkiyelini emanet edeceğimiz gençliği yetiştirecek 

kişiler mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Devletini yaşa
tacak nitelikte, Atatürk ilkelerine bağlı gençlik oarak 
yetişmesini sağlayacak bir öğretimi sağlamak üzere 
elimizden geleni yapacağız. 

Sayın senatörler; 

Gene Saym Ziya Ayrıan'ın bahsettiği, Ordu bir
liklerinden asayiş birlikleri alınması gereklidir. Bu
nu düşündük, tedbirini de aldık. Hassas olarak tespit 
ettiğimiz yerler; (oranın isimlerini de saymakta bir 
mahzur görmüyorum) Kars, Ağrı, Elâzığ, Erzincan, 
Malatya, Kayseri, Diyarbakır, Antalya, bu bölgelerde 
5442 sayılı Kanuna göre herhangi bir olay olduktan 
sonra askeri birliklerimizi çağırıp müdahale edeceği
mize; şimdiden belirli bölükler oralarda tespit edil
miş ve vali hangi bölüğün orada görev alacağını bil
mekte, hangi bölük ne vazifeye gideceğini de bil
mektedir. Binaenaleyh, olayların önüne geçmek üze
re bu tedbiri almış bulunmaktayız. 

Ancak şunu ifade etmek isterim, anarşistlerin, te
röristlerin bir tek gayesi vardır. O gaye; Devlet güç
lerini tesirsiz hale getirmek, zaafa uğratmak, vatan
daşı korku içerisinde yaşatmak ve böylelikle Hükü
metin, hangi hükümet olursa olsun, hükümetlerin 
devamlı olarak bu tür olaylarda alacağı tedbirleri ço
ğaltarak, çoğaltarak, çoğaltarak, öyle bir safhaya ge
tirmek ki, ya bir sıkıyönetim veyahutta bir diktatör 
idareyi ortaya çıkarmaktır. Teröristin istediği bu
dur; ama biz buna müsaade etmeyeceğiz, sîzlerin des
tekleriyle. Biz, o teröristleri, o anarşistleri Devletin 
güçleriyle yenmek zorundayız. Devletin güçleri dışın
da da Devletin güçlerinin yandaşıyım, yanındayım 
diyenlere de müsaade etmeyeceğiz; onun acısını da 
çektik. Bugün, Türkiye'deki kıvranma sancıları biraz 
da bundandır; bunu da kabul edelim... 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Pol - Der 
de öyle. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Efendim, onu da arz ettim, tekrar tekrar 
söylüyorum, görüşümü söyleyeyim, teşekkür ederim 
hatırlattığınız için efendim. 

Efendim, güvenlik kuvvetleri içerisinde eğer di
siplini muhafaza etmek istiyor isek, eğer tarafsız gö
rev yaptırmak istiyor isek, eğer vatandaşın saygınlı
ğım kazandırmak istiyor isek eîbetteki dernekler üze
rinde de duracağız. Bu dernekler üzerinde de durdu
ğumuzu, açık açık, hem valiler toplantısında yaptı
ğım basın toplantısında, hem de diğer yerde vermiş 
olduğum beyanatlarda bildirdim. Yasa da hazırlan
mıştır, huzurunuza gelecektir, takdir sizlerindir.., 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Derneklerin ce
vabı var. 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Kongreler yapılıyor, se
natörlerimiz orada arzı endam ediyorlar. Sayın Ba
kan. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Efendim, onlar Sizin bileceğiniz bir şey. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşıhkh konuşma
yalım. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Efendim, Şimdi çok dikkatli olarak okuya
cağım ve gerçekten gezdiğim yerlerde, İğdır'da do
laştığım yerde, Kars'ta dolaştığım yerde ve bir hu
duttan diğer hudut olan EdirneMe dolaştığım yerde 
muhtarlarımızla konuştum. Oradaki bütün il başkan
larını da parti farkı gözetmeden çağırarak konuştum. 
Hepsinin istediği, huzur. Hepsinde, «Size yardımcı 
olacağız, bizi huzura kavuşturun» imajı mevcuttur. 
Bunu iftiharla, grururla Sizlere aktarmak isterim ve 
bunun da en güzel örneğini dün Kars Valisi getirdi, 
müsaadenizle onu okumak isterim. Baksnız ne di
yorlar; duyuru olarak çıkarmışlar: 

«Anarşiye karşıyız. Biz, aşağıda adlan belirtilen 
ve İğdır'da faaliyette bulunan siyasi parti başkanları 
ve mensupları olarak, 3 . 5 . 1978 Çarşamba günü 
Sayın Valimiz Orhan Bjrler'in başkanlığında topla
narak aşağıdaki hususları kararlaştırmış ve bu hu
susların uygulanmasının temini için elimizden gelen 
bütün tedbirleri almak amacıyla şeref sözü vermiş 
bulunuyoruz: 

1. Her zamankinden daha fazla birlik ve bera
berliğin gerekli olduğu önümüzdeki günlerde, her tür
lü anarşik faaliyetin karşısındayız. Bu tür davranış
ların, Devletimizine bağımsızlığına, milli, demokratik, 
sösyaî ve hukuk devleti ilkelerine, vatanın ve milletin 
bölünmezliği ilkesine zarar vereceğinin idraki içeri
sindeyiz. 

2. Mi!M Mücadeleden şimdiye kadar birlik ve 
beraberlik, huzur ve sükûn içinde birbirlerini muhab
betle kucaklamış olan İğdırlıların, bundan sonra da 
aynı şekilde hangi siyasi görüşte olursa olsun hare
ket edeceklerine inanıyoruz. 

3. Türkiye ve İğdır'da millet ve Devlet üzerine 
oynanan her türlü oyuna gelmeyeceğiz. 

4. Siyasi partiler olarak görüş ve düşünceleri
mizi cesaretle; fakat karşılıklı anlayış içerisinde yürü
teceğiz. 

5. Her şeyden önce İğdırlıların huzur ve sükû
nunu ve karşılıklı sevgi ve saygısını düşünerek par-
tiMe? arasındaki ilişkileri sürdüreceğiz. 

Güvenlik kuvvetlerine yardımcı olacağız. 
6. Anarşik davranışlara, (kim olursa olsun) se-

beb'yet veren, biz partililerden müsamaha görmeye
cektir. 

7. Halkı huzursuz eden, duvarları kirletmekten, 
milli servete zarar veren davranışı kabul etmiyoruz. 
Her zaman karşısında olduk, bumdan sonra da Ola
cağız. 

• 8. Iîçede partizanlık yapan hiçbir kamu görev
lisine rıza göstermeyeceğiz. 

9. Bu bildiri ile İğdırlılar ve İğdır'daki siyasi 
partiler Türkiye'ye örnek olmanın azmi ve gayreti 
içerisindedir. 

10. Bu bildiri tüm ajans ve gazetelere gönde
rilecektir. 

11. Yukarıda belirtilen hususların gerçekleşmesi 
için, gerek mensubu bulunduğumuz partileri bir ara
ya getirerek, bütün İğdırlı Sayın hemşehrilerimiize şa
mil o!mak üzere, çocuklarımızın bu tür eylemlere va
sıta olmaları için ikaz e'deceğiz. 

Biz İğdır'da yaşayan halk olarak kendi sorunla
rımızı, kendimiz, bir barış havası içinde halledeceği
mizi bütün Türkiye'ye ispat edeceğiz. 

Sayın halkımızdan bu konuda yardım bekliyo
ruz. 

Saygılarımızla. 
Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Partisi 

İlçe Başkanı İlçe Başkanı 
Aziz Güney Atalay Sever 

Milliyetçi Hareket Partisi Milli Selâmet Partisi 
İlçe Başkam İlçe Başkam 

Hidayet Kılıçlar Vahap Akar 
Ve diğer üyeler...» 

Yalnız, üzülerek ifade ediyorum, bunlardan bir 
parti ilçe başkanına da «Niçin buraya imza attın?...» 
diye de tehdit gelmiştir, o da kulağıma gelmiştir. 

Bunu ben güzel bir örnek olarak sizlere takdim 
ediyorum. Bunun, bütün herkese ders olmasını, ger
çekten halkımızın huzur istediğini, güven istediğini ve 
bunun içerisinde bulunduğunu belirtmek isterim ve 
son söz olarak derim ki, Kars'ı da, Ardahan'ı da iste
yenler, bu ulus olduğu müddetçe, bu ulusta bu inanç 
olduğu müddetçe, Anadolumuzun hiçbir yerinde bir 
karış toprak kimseye verilemez. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (CHP, Cum
hurbaşkanınca S. Ü. ve MB Grupu sıralarından al
kışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
6. — TBMM Birleşik Toplantısının, 24 . 5 . 1978 

Çarşamba günü saat 15.00'te yapılacağına dair Baş
kanlık tezkeresi. (3/1417) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Sunuşlar var, sırasıyla okutuyorum efendim. 
Genel Kurula 

Gündeminde bulunan konulan görüşmek üzere, 
24 Mayıs 1978 Çarşamba günü saat 15,00'te, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin Birleşik Toplantı yapma
sı Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğü gereğince kararlaştınlmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun bilgilerine 
saygıyla sunulur. 

Sun Atalay 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'in, Köy • Koop'un ithal ettiği traktörlere dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/77) 

BAŞKAN — Gündemin «sorular» bölümüne geçi
yoruz. 

Sayın Ucuzal?... Buradalar. 
Sayın Bakan?... Buradalar. 
Soruyu okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıda arz ettiğim hususların Köy İşleri Baka

nından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygıyla arz ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Soru : Basma akseden haberlere göre, Köy -
Koop'un traktör yolsuzluğu yapmış olduğu iddia edil
mektedir. 

Bu nedenle : 
1. Köy - Koop'a kurulduğu günden bu tarihe 

kadar ödenen kredi miktarı, 
2. Köy - Koop'un kurulduğu günden bu tarihe 

kadar yapmış olduğu ithalât neticesi Türkiye'ye ge
tirdiği traktör miktarı; 

3. Köy - Koop traktör ithalatını hangi ülkeden 
yapmıştır ve bu traktörlerin cins ve markası nedir?... 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
7. — Antalya Üyesi Şerafettin Paker'in, Devlet 

Planlama Teşkilâtı ve yatırımlar konusunda kurulan 
Araştırma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/449) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1969 - 1972 tarihleri arasında Devlet Planlama 
Müsteşarlığı Araştırma Gurupunda uzman olarak ça
ktığımdan, Devlet Planlama Müsteşarlığı ile alâkalı 
Araştırma Komisyonundan affedilmemi saygıyla arz 
ederim. 

Antalya 
Şerafettin Paker 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. Köy - Koop'un ithal ettiği traktörlerden bu
güne kadar ne miktar sattığı ve ne kadarının halen 
ellerinde bulunduğu; 

5. Köy - Koop'a ödenen kredi miktarı kadar, 
başka kooperatif kuruluşlarına ödenmiş kredi var 
mıdır?... 

6. Köy - Koop'un Genel Başkanının ve Yönetim 
Kurulu üyelerinin kimler olduğu, bu görevden dola
yı bu kişilere herhangi bir ücret ödenip ödenmediği, 
ödenmişse bugüne kadar her birine ödenen ücretin 
tutarı, 

7. Köy a Koop şubelerince vatandaştan alacak
ları traktör karşılığı kaparo alınıp alınmadığı, alın
mış ise bu paraların kimin hesabında bulunduğu?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

Efendim hatırlatayım, cevap süreniz 15 dakika
dır. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA
NI ALİ TOPUZ (İstanbul Milletvekili) — Kısa ce
vaplayacağım. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Sayın Ömer 

Ucuzal'm 14 Mart 1977 tarihli sözlü soru önergesi
nin cevabını arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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Bir yıldan çok, 14 aylık bir zaman geçmiştir ara
dan. Kuşkusuz o günden bu yana koşullarda da önem
li değişiklikler olmuştur; fakat bu soruyu cevapsız bı
rakmamak için şimdi cevaplarımı sunacağım: 

Soruların cevabına geçmeden önce, kısaca genel 
bir bilgiyi sunmayı yararlı görüyorum. 

Ülkemizde kooperatifçilik çeşitli açılardan farklı 
dönemlere ayrılmaktadır, ancak konu, devlet - koo
peratifçilik ilişkileri açısından ele alındığında, koo
peratifçilik tarihimizin iki anadöneme ayrılması ola
nağı vardır. 

Birinci dönem, 1960 yılına kadar olan yılları kap
samaktadır. Bu dönemde kooperatifler tepeden alı
nan kararlarla ve devlet güdümünde kurulmuştur. 

İkinci dönem ise, 1960'Iarda başlar. Köy Kalkın
ma Kooperatifleri bu dönemde tabandan gelen bir 
hareket olarak kurulmaya başlamıştır. Bu kooperatif
lerle ülkemizde kırsal kooperatifçiliğin toplumsal ta
banı genişletilmiş ve yoksul köyKi kitleleri ilk kez bu 
kooperatifçilik eylemi içinde görev almıştır. 

Bakanlığımızın elindeki 30 Ocak 1978 tarihli ka
yıtlara göre, ülkemizde 6 852 köy kalkınma koopera
tifi ve bunların 730 620 ortağı bulunmaktadır. 

Yine bilindiği gibi, 1163 sayılı Kooperatifler Ya
sasının öngördüğü üst örgütlenme biçimine göre, bi
rim kooperatifler birlikleri; birlikler de merkez bir
liklerini oluşturmaktadır. 

Bakanlığımızın elindeki kayıtlara göre, köy kalkın
ma kooperatiflerinin 61 birliği vardır. Bunların 45 
tanesi Köy - Koop adlı Birliğe, 12 tanesi ise Hür -
Koop Birliğine bağlıdır. Başka bîr deyişle birliklerin 
yüzde 75'i Köy - Koop'un üyesidir. 

Köy - Koop bağımsız bir kuruluştur. Yönetim 
organlarını ve yöneticilerini kendi özgür kararlarıyla 
seçerler. Bakanlığımızın bu Merkez Birliği ile ilişkisi 
1163 sayılı Yasanın Bakanlığımıza verdiği denetim 
görevinin yerine getirilmesi dolayısıyladır. 

Sayın Ucuzal'ın Bakanlığımıza yönelttiği 7 soru
yu şöylece cevaplandırmak mümkündür : 

Birinci soru, «Köy - Koop kurulduğu günden bu 
tarihe kadar ne kadar kredi almıştır?..» şeklindeydi. 
Köy Kalkınma Kooperatifleri Merkez Birliğine, yarti 
Köy - Koop'a kurulduğu günden bugüne kadar Ba
kanlığımızca herhangi bir konuda hiçbir kredi veril
memiştir. 

İkinci soru, Köy - Koop'un kurulduğu günden bu 
tarihe kadar yapmış olduğu ithalat neticesi Türkiye' 
ye getirdiği traktör miktarıyla ilgilidir. Köy - Koop 
traktör ithalatına 1976 yılında başlamıştır. Bundan 

amaç, köylünün pazar fiyatlarına göre daha ucuz 
oîarak traktör sahibi olmasıdır. Genellikle, pazar fi
yatlarıyla Köy - Koop'un ithal ettiği traktör fiyatları 
arasında 50 000 ila 75 000 TL. dolaylarında fark bu
lunmaktadır. Bu fark giderek de artmaktadır. Örne
ğin Köy - Koop ithal ettiği UniVersal - 550 modelini 
145 000 TL. satarken, aynı nitelikteki bir başka trak
tör için pazar fiyatı 200 000 TL. civarındadır. Bu 
yönüyle, Köy - Koop'un köylümüze ne denli önemli 
'bir hizmet götürdüğü çok açık olarak görülmektedir. 

Traktör ithalatına başladığı 1976 yılından bu ya
na Köy -• Koop'un ithalatı ve toplam ithalat içindeki 
payı kısaca şöyledir : 

T976'da 40 724 traktör ithal edilmiş; bunun yüzde 
7,9'u (3 250^i) Köy - Koop tarafından getirilmiştir. 

1977'de 40 165 traktör ithal edilmiş; bunun yüz
de 9,5'i yani 3 850 adedi Köy - Koop tarafından ge
tirilmiş. 

1978 yılında 3 500 traktörün Türkiye'ye getirilme
si Köy - Koop tarafından planlanmış ve böylece top
lam olarak üç yılda 10 600 adet traktör Köy •> Koop 
tarafından getirilerek çiftçiye ucuz olarak iletilmiştir. 

Üçüncü soru, «Köy - Koop traktör ithalatını han
gi ülkeden yapmıştır? Bunların marka ve cinsleri 
nedir?» şeklindedir. Köy - Koop, bilindiği gibi, Ro
manya'dan ithalatını yapmaktadır. İthal edilen trak
törlerin markası UnîversaPdir ve tipleri 3'e ayrılmak
tadır. Bunlar; U - 650, U - 550 ve U - 445'tir. 

Dördüncü soru, «Köy - Koop'un ithal ettiği trak
törlerden bugüne kadar ne miktar sattığı ve ne kada
rının halen ellerinde bulunduğu» şeklindedir. Tabii 
aradan 14 aylık bir süre geçtiği için şartlar değişmiş
tir; bu andaki durum şudur : 

Köy - Koop ithal ettiği traktörlerin tümünü belli 
b!r plana göre dağıtmıştır. Şu anda elde stok yoktur. 
Yeni ithal edilen 1 000 adet traktörün dağıtım işlemi 
yapılmaktadır. 

Beşinci soruda, «Köy - Koop'a ödenen kredi mik
tarı kadar başka kooperatif kuruluşlarına ödenmiş 
kredi var mıdır?» deniliyor. Biraz evvel de söyledi
ğim gîbi, Köy - Koop'a (Köy - Koop, Merkez Birliği
nin adıdır) ödenmiş hiçbir kredi yoktur. Başka mer
kez birliklerine de ödenmiş bir kredi yoktur; ancak 
bu merkez birliklerine bağlı birim kooperatiflere kre
diler verilmektedir. Birim kooperatiflere iki tür kredi 
sağlanmaktadır. Bunlardan birincisi; Devlet Planlama 
Teşkilatınca projeleri onaylanmış yatırımlarıyla ilgili 
oîarak Programa konmuş ve Bütçeye, isme tahsis edi
lerek ayrılmış ödeneklerle kredi verilmektedir. İkinci 
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yönüyle, «Transfer harcamaları» bölümüne alman bir 
miktar parayla da kooperatiflerin teşvik edilmesi, do
natılması, işletme sermayesi gibi birtakım eksiklikleri
ni gidermek için bütçelere konulmaktadır ve tama
men h'âtçj içinden harcanmaktadır. Bugüne kadar 
da bu böyle olmuştur; fakat burada bir konuyu be-
İTfcıek İsterim. Geçtiğimiz yıîiar içinde' bu konu île 
i'gîîi olarak çok üzüntü verici birtakım kararlar ve 
uygulamalar d.a olmuştur. Örneğin geçen yıl, henüz 
kuraîmamiş, adı sanı beîîi olmayan birtakım koo-
pern lifler Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı tara
flı rlsn varmış gibi muamele yapılarak Devlet Planla-
K S Teşkihrhna listeleri bildirilmiş, adlarına kredi açıî-
m-ş: fakat o kooperatiflerin kuruluş çalışmaları bile 
'bitmemiş, bir kısışımın tabelası ismi bile ortada yok. 
Bu kovj.ı ile İlgili ayrı bir açıklamayı, önümüzdeki 
•günlerde yapacağım. 

Diğer bir soru* altıncı soru : Köy - Koop'un Ge
nel Başkanının ve yönetim kurulu üyelerinin kimler 
olduğu r:s bu kişilere herhangi bir ücret ödenip öden
mediği şeklindeki bir sorudur. 

Köy - Koop'un şu andaki Yönetim Kurulu şu üye
lerden oluşmaktadır : Başkan Ahmet Altın; Başkan 
Yardımcısı Nedim Tarhan, Hadi İlbaş, Aslan Eyce, 
Tuncer Ergüfer; Üyeler, Hasan Tahsin Sarıalioğlu, 
Eflîcın Seydoğan, Mu&afa Başer, Selâhattin Kök, Ka
dir Ayhan, Sinan Ayşaroğlu, Nurettin Efmasulu, Ce-
m?».j Temelli. Yönetim Korulu üyelerinden Başkan 
dahil, hiçbir;.?! bir ödenek- almamaktadır, ancak Yö-
n^tim Kurulu içinde bulunan iki murahhas üyeye, 
•avda brüt 25 bin Türk lirası ödenmektedir. Bu mu-
rdüha.s üyettrı Hadi İlbaş ve Tuacer Erçüler'dir ve 
kendi statülerine uygun kararlarla bu brüt ücretler 
tc~?l? edilmiştir. 

So:? sora; Köy - Koop şubelerine vatandaştan ala-
cakbrı traktör karşılığı kaparo alınıp alınmadığı; ahn-
nrssiî ppralarm kimin hesabında bulunduğu yolunda
dır. 

Kay - Koop'un hu traktör dağıtımı ile önceden 
s'rcya girmiş ya da istek belirtmiş olanlar 50 bin 
Türk Kra knparo yatırmaktadırlar. Bu kaparo Köy -
Koop'un bsnkadaîri hesabına, (Köy - Koop adına) ya-
frrrînraktp'dır. 

'Sayın senatörler; 
Sondan böylece cevaplandırdıktan sonra, bir iki 

cümle ile sözümü bağlamak istiyoroum. 
Hükümetimiz, kooperatifçilik hareketine çok bü

yük önem ve öncelik vermektedir. Kooperatifçilik 
birkeç yıîdan'beri herkesin kolayca gördüğü ve tespit 

I ettiği gibi, büyük ölçüde yozlaştırılmıştır. Bugünkü, 
özellikle kırsal alandaki kooperatiflerin gerçek koope-

I ratlfçlllk nitelMeri üzerinde bir tartışma yapıldığın
da, gerçek kooperatifçilikten büyük ölçüde uzaklaş-

I mis olduklarını görmek mümkündür. Ancak, bunun 
1 içinde çok başarılı gerçek kooperatifçilik içinde yer 

rlmış ve büyük fedakârlıklarla önemli hizmetler yap-
I mış ve fcızs işler bitirmiş üyelerine kârlar sağlamış 

kooperatifler de vardır; fakat genellikle kooperatif-
I çlük şirketleşmeye doğru yönlendirilmiş, yozlaştırıl

mıştır ve kooperatifler özellikle hükümetlerin izlediği 
politika nedeni ile bu duruma düşmüşlerdir. Ayrıntı
ları üzerinde, başka neden ortaya çıkarsa, daha uzun 

I konuşma imkânı vardır. 

Sumu hemen belirtmek isterim; özellikle köylünün, 
i çiftemin -ka?kıiîdîn:lması ve kırsal alanın gefiştirile-

fcr^esi kin, kooperatifçilik hareketi önemli bir des-
I tek görmek zorundadır ve kırda kalkınmayı köylünün 
I krJkmma'sını, kırm gelişmesini sağlamayı kooperatif 
I yolu ile kooperatifçilik hareketiyle sağlamak Hüküme-
I ilinizin de önemli tercihlerinden birisidir. Bu neden-
J !e, demokratik işlerliği olan, üretimi artırmayı amaç-
I îaypn, artan üretimi değerlendirerek ve pazarlama im-
I ksnlan sağlayarak üyelerine katkıda bulunan ve hiye-

rarşîk .Tİsteınde; birlik kooperatifler ve merkez bir-
I İlkleri şeklinde çeşitli sınai yatırımlara yönelen ve 
I hepsinde demokratik işlerliği olan; fakat aynı zaman

da üyelerine «Rıstorno» ilkesini işleterek maddi kat-
I ki aktaran ve böylece ekonomik kalkınmada görev 
I üslenen kooperatif modelini Türkiye'de hem geliştire-
I C2ğ:z5 hem destekleyeceğiz ve kırsal kalkınmanın te-
I ıv.:A öıesl olarak kooperatifçiliği alacağız. 
I Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (CHP sırala-
I r r . ' a n alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. Sayın 
I Ucuza] düşüncelerinizi bildirecek misiniz?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet. 
I 'BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuza?. 

Efendim, size de hatırlatayım, süreniz 15 dakika. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Teşekkür ederim 

I Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım; 

I Sayın Köy İşleri Bakanına teşekkür ederim 14 ay 
I sonra sözlü soruma cevap verdikleri için. Niçin so-
I rama geç cevap verildiğini benim kadar Sayın Bakan 
I da bilir, geçmiş yıldaki durumları. 
I Şimdi değerli arkadaşlarım... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bu 14 ayın ka-
I çı bize ait?.. 
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ÖMER UCUZAL (Devamla) — Efendim, dörübu- j 
çak ayı. Döıtbuçuk ayda 20 defa burada murakabe 
günümüz geldi geçti, rica ederim. 

BAŞKAN — Saym Atmaca, rica edeceğim. Sayın 
Ucuzal, lütfen cevap vermeyin. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — On ayı 
kime ait?.. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Efendim, ben si
tem mi ettim yani, ne anladınız?.. 

ABDULLAH ERCAN (Çorum) — Kendi baka
nından iste. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yani mutlaka şu 
kürsüye benim Grııpumdan gelen bir arkadaş konuş
mayacak mı?.. Hani özgürlük?.. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen tartışma açma
yalım. 

ABDULLAH ERCAN (Çorum) — Kendi baka
nına teessüflerini bildir. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Kendi Bakanım
dan istedim, o tarihte kendi Bakanımdan istedim, ge
len cevap yanlış geldi. Ben sözlü cevap verilsin de- I 
dim yazılı cevap geldi; onun üzerine tekrar müracaat 
ettim, Sayın Bakan geldi şimdi. I 

Değerli arkadaşlarım; 
Saym Bakanın verdiği cevabı inandırıcı bulma- I 

dım. O tarihte basında, Köy - Koop denen koope
ratifler birliğinde suiistimal olduğu yazıldı. Böyle bîr I 
şeyin olup olmadığı için de o zamanki Köy işleri 
Bakanına bu soruyu tevcih ettim. Nitekim, biraz önce 
okunan yazıda da görüldüğü gîbi «soru» demişim. I 
Basına akseden haberlere göre, Köy - Koop'un traktör I 
yolsuzluğu yapmış olduğu iddia edilmektedir. Sayın I 
Balkan aşağıdaki sıralanan sorulara cevap verdi; öy
le bir şey var mıdır, yok mudur, çalışması usul da
hilinde midir, değil midir; hukuka uygun bir yöne- I 
tim icra ediliyor mu, edilmiyor mu hususlarına hiç I 
dokunmadılar. 

Hepimiz biliyoruz Köy - Koop'a dîrektman kredi I 
verilmediğini; ama geçmiş yılların bütçesine milyon- I 
larca para koyduk, bu paralarda kooperatif birim- j 
ferine ödendi. Yine biliyoruz ki, Köy - Koop hu bi
rimlerine, merkez birliklerine dayanarak da birçok 
bankalardan milyonlarca kredi sağlamıştır. Şimdi ba
kıyoruz, yedi bin traktör getirip, satmış olduğunu öğ- I 
rendik. Yedi bin traktöre karşı, traktör alıcılarından I 
toplanan bir para var; bir de İş Bankası gîbi, Ziraat I 
Bankası gîbi büyük bankalardan büyük meblağlara I 
ulaşan krediler alınmış. I 
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Bu Kooperatif, kırsal bölgelerde yaşayan vatan
daşlarımızın işlerini kolaylaştırmak ve kendilerine 
kooperatif yoluyla Devletin el uzatmasını sağlamak 
üzere kuruldu. Bu kooperatiflerin kuruluşu için de, 
değerli arkadaşlarım 1163 sayılı Kanunu sizler çıkar
dınız. Bu Kanun işlemesin diye çıkarılmadı ki : Bu 
Kanun, taşıdığı mahiyet itibarıyla sağlayacakları ira-
kânları. Kanunun vatandaşa götüreceği imkânları gö
türmek İçin elbette kuruluşlar vardır; ama hu kuru-
îiik!ann normal işlemediği de herkesçe malum. 

9.11.1976 tarihinde, o tarihteki Bakanın imzası
nı taşıyan bir yazı ile Köy - Koop'ta yapılan teftiş 
sonucu tespit edilen suiistimaller 15 madde olarak sı-
raîanıııış, Köy - Koop'un idarecileri hakkında dava 
açıîması talep edilmiş. Bu 15 maddeye baktığımız za
man, kuruluşuna imkân veren kanunun yani 1163 sa
yılı Kanunun işîetiîmediği Bakanlık müfettişleri tara
fından yapılan teftişle tespit edilmiş. Genel kongre
sini yapmamış, yapmaya teşebbüs etmiş usulsüzlük
ler ihdas edilmiş; ikaz edilmiş yapılmamış. 

Tutulması kanunen mecburi olan birtakım defterler 
tutulmamış, ortada ne bilanço var, ne hesap var. 
'Bilebildiğimiz kadar, elli küsur milyon lîra iş Ban
kasından, elli küsur milyon lira da Ziraat Bankasın
dan vatandaştan toplanan paranın dışında da kredi
ler açılmış. 685 kilo sigaranın hesabını verememiş
ler. Bu kadsr sigarayı bu kuruluş ne yapar?.. Bir is
rafın içerisinde bu kuruluş. 

Sayın Bakanın dediği gibi, kırsal 'bölgelerde yaşa
yan vatandaşa hizmet için değil, bu kuruluş başka 
maksada hizmet etmektedir. Nitekim, daha senenin 
başında Yüce Meclisler açılır açılmaz, saplı siyah 
renkli çantalar geldi; dağıtıldı Parlamentonun içeri
sinde. Kendi görüşlerine uygun parlamenterler olacak 
ki, onlara bîrer tane hediye edildi, başkalarına da 
edilmedi. Tespit ettiğimize göre, Köy - Koop 15 bin 
çanta yaptırmış ve dağıtmış. 

Değerli arkadaşlarım; bir kooperatif ne kazanı
yor, kazancı nedir, geliri nedir ki, 15 bin çanta yap
tıracak hediye edecek, 685 kilo (cinsi bilemiyorum 
hangi sigara) sigara alıp dağıtacak... Niçin?... Trak
törü 40 bin lira, 50 bin lira ucuz alıp satıyor. Güzel, 
kendileri ile beraberim; ama seçtikleri traktör mar
kasında da aynı fikre iştirak etmiyoruz. 

iki yıldan bu tarafa da her akşam televizyonda, 
her akşam olmasa bile ayda bir, onbeş günde bir. 
Senede 70 bin traktör ithal edip köylüye satan kuru
luşların hiç birisinin sesi yok; ama senede üç bin trak
tör getirip kendi parası ile köylüye veren bu kuruluş 
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gelir televizyonunun ekranına oturur; bir gün bakar
sınız Kırklareli'nde, bir gün bakarsınız Kars'ta. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakandan beklediğimiz şu : 
Bu Kooperatife 1163 sayılı Kanun hükümleri ge

reğince evvela normal kongresini yaptırmak. 
Şimdi, elimde kendilerinden önceki... 
ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Siz bu 

soruyu verdikten sonra iki defa kongre yapıldı. 
BAŞKAN — Sayın Mülayim, rica ederim efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Elimdeki yazı 

işte... 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sizin bilgile

riniz eskimiş. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ankara Cumhu

riyet Savcılığına yazılan yazının fotokopisi elimde. 
ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — O, 

1977'de... 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ben, sizinle is

tişare etmek mecburiyetinde değilim. 

BAŞKAN — Sayın Mülayim, rica ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ben, sizin bildiği
niz fikirleri sormak gücüne de sizden sahip değilim. 

Ben, elimdeki vesikalara dayanarak konuşuyorum. 
Hem cevap vermeye siz mükellef değilsiniz, cevap 
vermek bir başka kişinin görevi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yapma 
Ucuzal... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yapma Ucuzal... 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Yanlış

ları düzelttik. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yanlışları dü

zeltmeye yetki verdiğiniz kişi mevcut. 
Sayın Başkanım... 
ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Olay

ları takip etmiyor ki... 
BAŞKAN — Sayın Mülayim, rica ederim. Siz de 

cevap vermeyin efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Kürsüye çıkarken 

beni ikaz ettiniz, «Şu kadar konuşacaksınız» diye. 
Bunlar ne olacak? Bu geçen zamanlar?... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Uzatma
ları ilave edin. 

BAŞKAN — Bunları mahsup ederiz. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Resmen yazılmış 

falan makama, 15 maddeden takibat yapılsın denili
yor. Şimdi... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hür - Koop 
olmasın?.. 

ÖMER UCUZAL (Devamla). — Anlıyoruz niçin 
koruduğunuzu, elinizdeki taşıdığınız çantanın hatırın
dan dolayı değil; başka işlerden dolayı. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Açık ko
nuş, açık. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet, açık konu
şuyorum. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Bunlar
dan bir şey anlaşılmıyor. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşma
yalım. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — İşte anlıyorsunuz 
niçin konuştuğumu. 

Sayın Bakan geldi buraya iki kişinin ismini verdi, 
yirmibeşer bin lira maaş aldıklarını söylüyor; Hadi 
İlbaş ile Tuncer Ergüîer. 

Sizden önceki bir sayın bakandan gelen yazıda, 
dokuz kişilik Yönetim Kurulu üyesinin her biri oniki-
şer bin lira aylık alıyor; keza üç murahhas aza da 
onikişer bin lira aylık alıyor. Siz öyie diyorsunuz, o 
bakan yazılı cevap veriyor, böyle diyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Senede üç bin traktör satacaksınız, 12 kişiye ayda 

onikişer bin lira vereceksiniz. (Şimdi 25 bin lira ol
muş) Bu paralar nereden geliyor, nasıl kazanılıyor 
anlamak mümkün değil. Çok ümit ederim, sizin de
diğiniz gibi, hukuka, kanuna, yasalara uygun olarak 
hareket etsin ve milletimize hizmet etsin bu teşekkül; 
ama bir başka maksada hizmet ederek yaşamaya de
vam ederse bu işin peşini bırakmayacağız. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal, soru 
cevaplandırılmıştır. 

Bakan ve soru sahibinin birer defa cevap hakkı 
vardır. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA
NI ALİ TOPUZ (İstanbul Milletvekili) — Cevap ver
me hakkım yok mu Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Efendim, Bakanın cevabından sonra 
yalnız soru sahibi düşüncesini bildirir. Cevap ve dü
şünceleri bildirme süreleri her defasında 15 dakika
dan fazla olamaz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk?.. Yoklar. Sayın Baş
bakanı temsiîen görevli bakan var mı efendim?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

I 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. Sa
yın Albayrak?.. Yoklar. Soru ertelenmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
D emir ay ak'in, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

BAŞKAN — Sayın Demirayak?.. Yoklar. Sayın 
Bakan?,. Yoklar. Soru ertelenmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın ilinin Kuşadası ilçesindeki bir 
çay bahçesine dair Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/84) 

BAŞKAN — Sayın Demirayak?.. Yoklar. Sayın 
Turizm ve Tanıtma Bakanı?.. Yoklar. Soru ertelen
miştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı Tabanca» baş
lıklı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/86) . 

BAŞKAN — Sayın Alacakaptan?.. Buradalar. Sa
yın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. Soru ertelenmiştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Sebib 
Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) 

BAŞKAN — Sayın Karamullaoğlu?.. Yoklar. Sa
yın Bakan?.. Yoklar. Soru ertelenmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yücenin, Ticaret Bakanlığı binası giriş 
kısmındaki «Ergenekon efsanesini tasvir ve temsil 
eden tabloya» dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/92) 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce?.. Buradalar. Sa
yın Ticaret Bakanı?.. Buradalar. 

Soru önergesi uzun olduğu için, Divan Üyesinin 
oturarak okuması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Soru önergesini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ekte sunduğum soru önergemdeki soruların Tica
ret Bakanı Sayın Teoman Köprülüler tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasını istiyorum. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 119 ncu mad
desi gereğince bu babtaki tasavvuflarınızı istirham ey
lerim. 

Saygılarımla. 
Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demir Yüce 

13 . 1 . 1978 
Sayın 

Teoman Köprülüler 
Ticaret Bakanı 

Ankara 

Ticaret Bakanlığı binasının giriş kısmına çok sene
ler evvel konan ve bu kadar senedir de aynı yerinde 
kalmış olan Ergenekon efsanesini tasvir ve temsil 
eden büyük bir tablonun zatıalinizin emri ile kaldırıl
mış olduğunu gazetelerde okudum. 

İnanamadım. 
Her milletin efsanesi, efsaneleri vardır. Bu efsane

ler destanlara da yansımışlardır. Efsaneler, milleti mil
let yapan unsurlardan biridir. 

Her millet mazisi ile öğünür. Hangi çeşit idare 
altında olursa olsun milletler çocuklarına, fertlerine 
efsanelerini öğretirler. Hümanist bir eğitim ve öğretim 
sistemini uygulayan ülkelerde dahi, efsane, Mitoloji 
kültürün ilk basamağıdır diye öğretilir. 

Sayın Bakan zatıâlinizden soruyorum: 
1. Bu tabloyu kaldırttığınız doğru mudur?.. 
2. Hangi sebebe ve düşünceye mebni kaldırttı-

nız?.. 
3. Türkiye'de yaşayan insanların, müşterek kül

türe sahip olan bütün Türk vatandaşlarının çok eski 
bir tarihe, kültüre sahip olmalarını bilmelerinde ve 
öğrenmelerinde ne gibi bir sakınca görüyorsunuz? 

Bu sorularımın sözlü olarak cevaplandırılmasını 
istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun say m üyeleri; 
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BAŞKAN — Sürenizin 15 dakika olduğunu hatır- ( 
îatmak isterini. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Daha kısa olacak Sayın Başkan. 

Zonguldak Senatörü Sayın Ahmet Demir Yüce' 
nin, 13 . 1 . 1978 tarihli sözlü soru önergesini yanıt
lamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Önergede özet olarak Ergenekon efsanesini tasvir 
ve tenisi! eden büyük boy bir tablonun Ticaret Bakan
lığı girişindeki yerinden niçin kaldırıldığı soru konusu 
edilmektedir. 

Bilindiği üzere, Hükümetimiz 5 . 1 . 1978 günü 
göreve başlamış ve 17 . 1 . 1978 tarihinde yapılan 
oylamada Yüce Meclisin güvenini almıştır. 

Öncelikle, Senatonun değerli üyelerine arz etmek 
isterim ki, Hükümetimiz tablolarla, destanlarla uğra
şıp zaman kaybetmek için değil, hizmet yapmak için 
görev almış bulunmaktadır. 

Hemen belirteyim ki, kaldırılan tablo bir değil, 
iki tanedir ve şu kaldırılan tablonun bir tanesini sa
yın üyeye ve bütün üyelere arz etmek istiyorum : Sağ 
tarafında bir kurt resmi... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Aşırı sağ
da mı?.. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Evet, aşırı sağda kurt resmi, böyle bir 
tablo. 

Efendim, bu bozkurt son zamanlarda, Sayın Ada
let Partili üyeler de biliyor ki, belli bir partinin sim
gesi haline getirilmişti. Bilmiyorum tabii kimi yemeye 
matuf; ama beli bir partinin simgesi haline geîrünı'ş-
ti ve Bakanlığa geldikten sonra boM bir huzursuzluk 
hali getiriyordu bu tablolar. 

Devletin bir Bakanlığının binasında herhangi bir 
siyasal parti simgesinin bulunması tarafımdan sakın
calı görüldüğü gibi, özellikle genç memurlar arasında 
bu tabloların zaman zaman tartışma ve çekişme konu
su olduğu da tarafımdan istihbar edilmiştir. Bu Be
denle bu tabloları oradan kaldırttım ve Mustafa Ke
mal Atatürk'ün tablosunu oraya koydum değerli arka
daşlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Ticaret Bakanlığına girişte, oradaki bozkurt 
tabloları değil; ama Mustafa Kema! Atatürk'ün tablo
su aynı yerde yer almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Ahmet Demir Yüce'ye ajTica şunu arz et

mek isterim. Ankara'daki resim ve heykel müzesine 
konulmak üzere daha önce 3 . 9 . 1976 tarih ve 3166 
sayılı yazıyla; yani bizden önceki Hükümet dönemin

de Kültür Bakanlığınca bu tablolar bizden istenmiş. 
Biz, eski Hükümet zamanında yapılan bu işleme de uy
mak üzere, bu tabloları basında dercedildiği gibi, bod
rumlara atmak suretiyle değil, daha iyi değerlendirile
ceğini düşünerek. Kültür Bakanlığına gönderdik ve bi
zim Bakanlık zimmetinden düşüldü; orada değerlen
dirilecek değerli arkadaşlarını. 

Bir siyasal partinin Genel Başkan Yardımcısı tara
fından... 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Eğer 
bir partinin simgesi ise, bir Bakanlıktan kaldırılır da 
öbür Bakanlığa gönderilir mi?.. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devam'a) — Şimdi muhterem arkadaşım; sizin za
manınızdaki Hükümet döneminde böyle bir değerlen
dirilmeye tabi tutulmak üzere bir yazı da yazımuş, res
mi yazı dosyamda, isterseniz okurum. Yani basında 
çıkan bir şeyi değerlendirmek üzere cevaplandırıyo
rum. «Efendim, bu tablolar kaldırıldı da bodruma 
atıldı.» şeklinde eleştiriler oldu. Bodruma atılmadı. Da
ha önce iki hükümet zamanında Kültür Bakanlığı is
tediği için oraya gönderildi, orası değerlendirecektir. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Onlar bod
rumu severler. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Bir siyasal partinin Genel Başkan Yar
dımcısı tarafından, tabloların yerlerinden kaMırılma-
sma mani olmak isteyen bir Bakanlık memurunun gö
revine son verildiği şeklinde bir iddia ortaya atılarak, 
konu Sayın Cumhurbaşkanımıza da intikal ettirilmiş
tir. Bu iddiaııın gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamakta
dır. Zira, arz ettiğim gibi, tablolar benim emrimle 
kaldırılmıştır ve olaya ne müdahale eden olmuş ve ne 
de hadiseden dolayı herhangi bir kimse hakkında bir 
işlem yapılmıştır. 

Son olarak Yüce Senatonun değerli üyelerine şu
nu arz edeyim; Bakanlığım, teknik bir Bakanlıktır. Boz-
kurtlarla, kurtlarla uğraşma devri kapanmış, ithalat 
ve ihracat muamelelerinin normal yürüdüğü, Türki
ye'nin ihracatının artırılması için gerekli işlemlerin, 
ekonomik işlemlerin düzenlendiği bir Bakanlık hali
ni almıştır. îşgal kaldırılmıştır, tablolar kaldırılmıştır. 

Saygılar sunarım arkadaşlarım. (CHP sıraîamdan 
aükış'ar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Yüce, düşüncelerinizi söyleyecek misiniz?.. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. Yalnız sürenizin 15 dakika 

olduğunu size hatırlatırım efendim. 



C. Senatosu B : 59 23 . 5 . 1978 O : 1 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) ^- Hay hay 
Sayın Başkanını, riayet etmeye çalışacağını, daha da 
kısa olacak inşallah. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarını; 
Bir soru önergesi verdim; Ergenekon Destanım tas

vir eden bir tabllonun, Ticaret Bakanlığının yapıMığı 
günden beri merdiven başında bulunan bir tablonun 
Sayın Teoman Köprülüler Ticaret Bakanı olduktan 
sonra yerinden kaldırılmasının sebebini sordum. Sa
yın Bakan bunu cevaplandırdılar; fakat zannediyorum 
ki, beni tatmin etmediği gibi Senatoyu ve Türk halkını 
da tatmin edecek bir cevap niteliğinden uzak şekilde 
cevap'ıandırmış oldular. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir Cumhuriyet Hükümeti Ticaret Bakanı, «Artık, 

destanlarla, tablolarla uğraşmakla vakit geçirecek hal
den çıktık. Heîe bir Ticaret Bakanlığı destanlarla, tab
lolarla uğraşmaz.» derse, bizim vermiş oîduğumuz 
önergemizin ne kadar önem taşıdığı anlaşılmış oîdu. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mesele, dört tane tahta parçası, bir muşamba, üze

rine Katip Tabir Burak Bey tarafından çizilmiş yağlı 
boya bir fotoğraf meselesi değildir. Meselle, Türk ta
rihine itibar edebilme meselesidir. Bir Ticaret Bakanı, 
Cumhuriyet Hükümetinin bir Ticaret Bakanı ve rah
metli Atatürk'ün Cumhuriyet Hale Partisinin bir Ti
caret Bakanı Türk tarihine ait bir tab'o için, «Biz it
halât ihracat işleri ile uğraşırız, biz Türk'ün işleri ile 
uğraşmayız» derse, arkadaşlar burada oturup ağlama
lıyız ve anarşinin... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Öyle de
medi. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara Milletvekili) — Yalan söyleme. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O demek. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) Hayır yaian 
söylemiyorum, mana ifade ediyorum ben. Mana ifa^ 
de ediyorum... Biz bunlarla uğraşmıyoruz» demek, 
Türk tarihi ile uğraşamıayız demektir. Anarşiyi nerede 
arayacaksınız o haîde? İşte anarşi burada yatıyor ar
kadaşlar. Türk'ü inkar etmekte yatıyor. Türk'ü inkâr 
ettiğiniz müddetçe bu memlekette savaş bitmez, barışı 
getiremezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Yüce, Sayın Yüce, böyle bir 
şey olmamıştır. Böyle bir şey oîmamışiir. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara Milletvekili) — YaBan söylüyorsun. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Yalan söy
lemiyorum, sizin ifade etmiş olduğunuz kelimelerin al
tındaki ruhun manasım söylüyorum Yüce Senatoya. 

BAŞKAN — Sayın Yüce, böyle yorumlayamazsı-
KIZ. Bu şekilde yorumladığınızı da bu kürsüden söyle
yemezsiniz. Belki öyle anlamış olabilirsiniz; ama yo-
nımiayamazsınız, 

ÖMER UCUZAL (Ea&şebir) — Sayın Bıaşkan, ha
tip istediği şekilde yorumlayabilir. 

BAŞKAN — Böyle anlatmadı. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hatibin sözünü 

kesmeyiniz Sayın Başkan. 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Sayın Baş-

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Bir Ticaret Bakanı Türkiye Cumhuriyeti Hüküme

tinin Ticaret Bakanı; «Biz, destanlarla, tablolarla uğ
raşmakla vakit geçirenleyiz.» derse ve bu tablo Türk' 
ün Ergenekon Destanına alt olursa, bunu nasıH değer
lendirebilirsiniz muhterem arkadaşlarım?... 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Dedi
ğin doğrudur. Aynen öyle. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın Yü
ce, size yakışmıyor. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Teoman Beyefendi, Mete'nin adı
nı taşıyor. «Teoman» derler. Ergenekon Destanı Teo
man Bay tarafından çok hafife alınarak reddedilüyor. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Müzeye gön
dermiş, daha ne istiyorsunuz? 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Ticaret Ba
kanlığının holüne asılmış olan bu destan fabjosu mah
zurlu da, Küftür Bakanlığında mı nıahzursuz?.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Atatürk' 
ün resminin asıSmasına ne diyorsunuz?.. 

AHMET DEMÎR YÜCE (Devamla) — Atatürk'ün 
resmini şükranla karşılıyoruz. Atatürk'ün resminin ya
nında Ergenekon Destanının tablosunun bulunmasın
da ne mahzur vardır? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Rica ederim, yalvarıyorum sizlere; yani şu mese

leleri lütfen hafife almayalım. 
Muhterem arkadaş'anm; 
Her millet kendisine ait birtakım efsanelerle övü

nür. HümariM bir kültürün öğretiîmesine girmiş olan 
Rönesanstan sonraki Avrupa medenfyıcti Yunanlı îyon-
ya'hlann efsanelerini öğretmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kave^va Destanı öğretiliyor. Doğu Almaaya'dla 

Batı Almanya'da Nibehıngen Destanı öğretiliyor ço
cuklara ve bundan kimse utanmıyor. 
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Bugün Sovyet Rusya'da Kiev Knyaz'inin, Svyatos-
lav'un efsaneleri her çocuğa öğretiliyor. Bu Sovyet 
Rusya'da öğretiliyor da, neden biz Türk'ün efsanele-
rini öğretmekten, Ratip Taihir Burak tarafından Ata
türk'ün emri ile yapılıp, oraya astırılmış olan ve bir 
sanat kıymetini de ihtiva eden bir tabloyu oradan in
diriyoruz?... 

Muhterem arkadaşlar; 
Tablolar indirilir, beğenilmez indirilir, her sebep

ten dolayı indirilir; ama buraya geîlip de; «Biz destan
lar ve tablolarla uğraşmakla vakit geçirecek değiliz.» 
diyerek indirilirse, bu mana itibariyle sıfıra inmek de
mektir. 

Arkadaşlarını, bu bir partinin anıblıemi o!abillr, bu 
parti tarafından tenüsil edilebilir. Bu da doğru değil; 
ama bu Ülkü Ocaklarının amblemli olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir parti, eğer Türk Bayrağını bütün fertlerine taşı

tıyorsa, Türk Bayrağıma diğer partilerden daha fazîa 
ehemmiyet veriyorsa, Türk Bayrağını mı yırtacağız 
ve Türk Bayrağım siz kendinize amblem ettiniz diye, 
Türk Bayrağını telin mi edeceğiz, kaldıracak mıyız ya
hut Türk Bayrağını mı değineceğiz 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Oiur mu 
öyîe şey? 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Bu mantığı 
anîamak mümkün değil, arkadaşlar. (CHP sıraların
dan gürültüler) Yani, bir partinin amblemi eğer güver-
cinse, bütün güvercinleri mi öldüreceğiz? 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Demir Yüce, Demirel 
gibi mantıksız konuşma. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yahya Demi
rel muhafız bekliyor, yalnız kakmış İsviçre'de. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, müdahale etmeyiniz 
lütfen. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Sayın Fey
yat, Yahya DemireFle bunun ne alakası var? Yahya 
Demirel, Ali Demirel vesair Demirel, Ahmet Demir 
Yüce, beteri, öteki, beriki kanunları çiğnemişse, hep
sinin boynu altında kalsın. Bunun ne alakası var Yah
ya Demirel'Ie? Ben çok bambaşka şeylerden bahsedi
yorum, Sayın Feyyat Sen de benim bahsettiğim şey
lerin heyecanını duyabilsen. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Nereden duya
cak... 

BAŞKAN — Sayın Yüce, lütfen cevap vermeyin, 
düşüncelerinizi söyleyin. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Mühteram 
arkadaşlarım; 
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Bunu böyle telâkki etmemeye devam edelim lüt
fen. Tabloları kaldırın, fotoğrafları kaldırın; ama iza
hı buna raptetmeyin. Bu izah b'zkri İncitiyor, Türk'ü 
incitiyor, Türk halikını incitiyor, Türkiye Cumhuriye
tinde yaşayan bütün insanları incitiyor. İzah tarzları
nızı değiştirin, bir şeylere kıymet verin. Mukaddes şey
lere hürmet etmesini bilelim. Rica ediyorum ve ina
nın ki, bu şeylere kıymet vermeye devanı ettiğiîîî'z 
müddetçe, Türkiye Cumhuriyetine sadık, Türk'e sadık 
nesiller yetiştirdiğimiz müddetçe anarşi ortadan kalka
bilecek demektir, barış teessüs edebilecek demektir. 
lütfen bu nevi izahlardan vazgeçerek, hepimiz Türk' 
ün mukaddes şeyleri üzerinde ona hürmet edecek şe
kilde birleşelim. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüce. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Hangi bakımdan, hangi usul efen
dim? 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Efendim, 
sözlü soruların tatbikatı Yüce Senatoda sık sık yapıl
mıyor. Yeni bir uygulamaya başladığınız şu anda, Tü
züğe aykırı bir işlem yaptığınız kanısındayım. Bu ko
nuda fikirlerimi bildirmek istiyorum. Çünkü, Bakan
ların cevap hakları yanlış bir anlayışla kısıtlanıyor. 
İzin verirseıtiz arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara Milletvekifi) — Sayın Başkan, ben de sözle
rimin sayın sözcü tarafından tahrif edildiği için söz is
tiyorum. 

BAŞKAN Bir dakika efendimi, usul halikında bir 
konuşma yapacaklar, ondan sonra zatiâlinize söz ve
rip vermeme durumuna gireriz. 

Buyurun Sayın Bakkalbaşı, usul hakkında. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
SözMi soru müessesesi, Hükümeti denetleme yolla

rından bir tanesidir. Burada sözlü soru yönelten kişi
nin düşüncelerini bildirdiği gibi, bu düşüncelere kar
şı da Bakanın yeniden bir açıklama hakkı doğmuştur, 
doğmaktadır ve Tüzüğümüzün 125 nci maddesi de bu
nu âmirdir. 

125 nci maddeyi aynen okuyorum: 
«Bakanın cevabından sonra, yalnız soru sahibi dü

şüncesini biîdirebilk.» 
Çünkü, bu ikili bir görüşmedir. Sözlü soru sahibi 

ile Bakan arasında bir görüşme olduğu için, bunu açık-
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lamak kastıyla yalnız soru sahibinin düşüncellerimi bil-
direbileceğinıi âmirdir. Yani, soru sahibi düşüncelerini 
bildirdikten sonra, geride «Bakan cevap veremez» an
lamı çıkmaz. Neden? Çünkü, hemen ikinci fıkrasında 
şöyle diyor: 

«Cevap..»; yani Bakanın cevabı, «Cevap ve düşün
celeri bildirme süreleri....» 

Bir defa değil; yani taraflar ikili görüşmede birkaç 
defa kürsüye çıkıp; yani taraflar, sözlü soru sahibi ile 
Başkam, başkası değil, bunlar birkaç defa kürsüye çı
kıp birbirlerine, tahmin edûnceye kadar cevap verebi
lirler. 

«... Bildirme süreleri...» diyor ve hemen ekFemiş, 
«... Her defasında 15 dakikadan fazla olamaz.» 

Eğer, bu «Her defasında 15 dakikadan fazla ola
maz.» kaydı, cevap vermeyle sadece düşünceleri bil
dirmeyi kapsasaydı, bu «Her defa» sına lüzum yok. 
Çünkü, yukarıda «Cevap ve düşünceleri bildirme» di
ye cevabı ve bildirme sürelerini ayırmış. 

Sayın Başkanım; 
O halde uygulamada düşüncelerini bildiren sözlü 

soru sahibine dilerse Balkanın cevap hakkı her zaman 
vardır. Bakan cevabını verdikten sonra, dilerse sözlü 
soru sahibi tekrar düşüncelerimi açıklama hakkına sa
hiptir. Uygulamanın bu şekilde yapdması Tüzüğün ru
huna uygun olacağı kanısmdayım. 

Saygılar sunarım. 

M. SUPHt GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Geç
miş uygulamada da var. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Gelenek var bu 
konuda. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Saym Bakkalbaşı'na teşekkür ederim efendim. Evet 

Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Arkadaş*m 125 

nci maddeyi yanlış tefsir buyurdular. Eğer bir müza
kere açarsanız söz isteyeceğim. 

BAŞKAN — Şimdi, saym arkadaşlarım; bu 125 
nci maddenin uygulanmasına göre, Bakan konuşuyor, 
ondan sonra soru sahibi düşüncelerini bildiriyor. Her 
ikisi de birer defa konuşma şeklinde yapılmış bugüne 
kadar; ama bunun istisnaları da olmuş. Sayın Bakkaî-
haşı'nın söyledikleri doğrudur. Orada cevap ve düşün
celeri bildirme süreleri «Her defasında» dediğine gö
re, birden fazla olması gerekir; fakat bugüne kadlarkü 
uygulama esasında Bakan ve soru sahibinin konuşma
larıyla bitirilmiş ve soru o şekilde cevaplandırılmış. 

Şimdi, bunu Başkanlık Divanınagötürelim; Başkanlık 
Divanı müzakere etsin, usul müzakeresi açalım ve bir 
karara bağlayalım. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Yanlış, hayır efendim, hayır. 

M. SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Sa
yın Başkan, müsaade buyurursanız. 

BAŞKAN — Ama, bugüne kadar bir uygulama da 
var. 

M. SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Değil 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
M. SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Saym 

Başkan, bu müsaade buyurursanız bizzait benimle Sa
yın Çağîayangil arasında olmuştur. 1969 yılında bsr/.m 
sözlü soruma yanıt vermede, Sayın Çağlayangll iki de
fa kürsüye çıkmıştır ve cevaplamıştır. Geçmişte tuta
nakta vardır. Ben bir defa çıkabiim'şî>md!ir. İkinci defa 
çıkmak hakkım olduğu halde, Sayın Başkan maalesef 
söz vermemiştir; ama Bakan iki defa konuşmak ola
nağını bulmuştur, yapmıştır ve tutanaklarda kayıtlı
dır. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, Bakan iki defa ko
nuştuktan sonra* soru sahibinin de iki defa konuşma
sı gerekir. 

M. SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Ga
yet tabii. 

BAŞKAN — O uygulama da yanlış oîur, bu koşul
lar altında. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın Baş
kan, uygulama okuduğunuz metni ortadan kaldırır 
mı?... 

BAŞKAN — Şimdi efendim* kesin bir çözüme bağ
layalım ve bundan sonraki uygulamamız bu verilecek 
karara göre olsun. Onun için diyorum; Divana bunu 
götürelim, müzakeresini yapalım. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Usul, söz için 
Saym Başkan; Divan bizi bağlamaz. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, Bakan 
itham edilmektedir. Sözleri tahrife uğramıştır. Söz ver
mek me6buriyethıdesin)iz. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara Milletvekili) — Evet, Saym Başkan, ben Cum
huriyet Senatosu üyesi değilim. Ancak Saym Ahmet 
Demir Yüce benim verdiğim ifade tarzını değiştirerek, 
şahsen benâ itham etti. Bu bakımdan lütfen söz hak
kı veriîmesinii istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, sataşma... 
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TİCARET BAKAM TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamüs) — Sayın Başkan, söylemediğim şeyi söyle-
imiş gibi göstermiştir. 

BAŞKAN — Efendıiın, sataşma olarak sadece CUIÎÎ-
hui'iyel Senatosu üyelerine söz veriyoruz. Bundan ön
ceki uygulamalarda da bunun örnekleri çok geçmiş
tir. İçtüzüğümüz, «Cumhuriyet Senatosu üyesine sa
taşıldığı zaman» diyor. Eğer Bakan olarak ikinci defa 
çıkma hakkını kabul edecek olur isek, o takdirde bu
nu da cevaplandırırız; fakat «Her defasında...» denil
diğine göre, sizden sonra tekrar üyeye söz vermek de 
Tüzük gereği oîur. 

(A? sıralarından «Olmaz», CHP sıralarından «Oîa-
foiîlr» sesbri) 

BAŞKAN — Oîur efendüm. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Başkan • 

Iık Divanı karan Yüce Kurulu bağlamaz. 
BAŞKAN — Hayır, usul müzakeresi açalım: mü

zakere açalım diye Başkanlık... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Koaya) — Usui mü-
zakeresi açın, dilerseniz. 

BAŞKAN — Açahm efend*nı. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tüzük değ^M^İ 

oluyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Şimdi Tüzük değişikliği değil efen

dim, Tüzüğün uygulaması. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efendim 

BAŞKAN — Çok kararlar alınmıştır. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır efendim, 
BAŞKAN — Buna benzer çok kararlar alınmış

tır. Tüzüğün arkasındaki o numaralı kararlara bakar
sanız, bunların hepsi Tüzük değişikliği sayılır o za
man. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yok efendim. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

Başkanım, 17 senedir tatbik edilen bu tüzük; 1964'ten 
bu tarafa 34 senedir tatbik edilen bu tüzükteki tat
bikata göre arkadaşımız hatırladılar; «Bakana verdi
ler de, bana söz vermediler» dediler. Demek ki bir 
istisna olmuş, o da bir esas sayılamaz ve bugüne ka
dar burada bu tatbikatın olmadığını zatıâliniz de ifa
de ettiniz. Bunu Başkanlık Divanına götürelim. 

BAŞKAN — Olmuş beyefendi. Ben, «uygulama 
bu şekilde. İstisnaları olmuş.» dedim. 

ÖMER UCUZAL Eskişehir) — Danışma Kurulu
na gider, bir karar olarak gelir, burada müzakere 
edersiniz, «Her defasında» deyince, 30 defa sayın 
bakan konuşacak, 30 defa soru sahibi konuşacak de
mek değildir. Bu halletmez meseleyi. 

f BAŞKAN — İşte bütün bunları halîefanek için, 
I meseleyi Başkanlık Divanına götürelim diyorum. 
| RECAİ KOCAMAN (Artvin) ~ Sayın Başkan, 

müsaade eder inisiniz .. 
BAŞKAN — Buyurun, 

I RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
i içtüzüğümüzün 58 nci maddesinin ilk fıkrasının ikin

ci cümlesi; «Usul hakkındaki konuşmalar; bir konu
nun görüşülmesine yer olmadığına, gündeme veya bu 
hizük hükümlerine uyulması gerektiğine ilişkin olur.» 

I diye usul müzakerelerinin tanımını yapmış. 

Şimdi, Tüzüğümüzün 125 nci maddesinin uygu
lamasında ortaya çıkan şu andaki tereddütün 58 nci 

I maddenin ışığı altında izalesi için usul müzakeresi 
açılmasını istirham ediyorum. Başkanlık Divanından 
da getirseniz, sonuçta burada tartışacağız ve Genel 
Kurulun oylarıyla sonuca ulaştıracağımıza göre, Baş-

I kanlık Divanı prosedürüne başvurmak suretiyle ko
nunun güncelliğini kaybetmesine fırsat vermeyiniz 
Sayın Başkanım. 

İçtüzük size yetki vermiştir. Burada bir usul mü
zakeresi açın; ancak iki üye 10'ar dakika söz söyleye-

I çektir. Lehte ve aleyhte olmak üzere iki üyeyi ko
nuşturun ve Genel Kurul oyuyla konu aydınhğa ka-

I vuşturulsun efendim. İçtüzüğün 125 nci maddesinin 
I hem geçmiş uygulamalar, hem de açık hüküm doîa-
I yısıyla aydınlığa kavuşmaya ihtiyacı vardır. İstirham 
I ediyorum usul müzakeresi açılsın. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
I Müsaade eder misiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelikbas. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
I Sayın Başkan, tatbik etmek istediğiniz usul yerinde-
I d ir. Bu çeşit meseleler alelacele Umumi Heyetlerde 
j müzakere edilmez. Dar heyetlerde müzakere edilir, 
I Umumi Heyete getirilir. Ondan sonra alınacak neti-
I ce daha sağlıklı oîur. 
I Esasen geçen Meclislerde bunun tatbikatı şu şe-
I kilde idi : Soru okudur, bakan cevap verir; soru sa-
j bibi konuşur ve kapanırdı. Bu müessese, basit çalı-
I şen bir müessese. Genel görüşme ve gensoru, geniş 
I muhtevası olan bir murakabe tarzıdır. Eğer burada 
I 3 - 4 kere soru sahibi ve bakan konuşacak olursa, ar-
I kadaşlar toplantıyı terk ederler. 
I Bu itibarla, buyurduğunuz şekil doğrudur ve 
I re'sen bunu yapabilirsiniz. Bunda Umumi Heyetin 
I kararına lüzum yoktur. İçtüzük hükümlerini uygula-
I ıııak Başkanlık Divanının vazifesidir. Bu vazifenin 
I icabı olarak, buradan alacağınız icapları Divana gö-
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türürsünüz. Orada müzakere eder, karar alır, buraya 
getirirsiniz» O zaman müzakere açdır ve verilecek ka
rara göre tatbikata geçilir. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın 
Başkan... 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, özür dilerim; 
ama... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, zatıâlini-
ze söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Güneş. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın 
Başkanım, çok iyi hatırlıyorum, geçen yıl Milli Eği
tim Bakanlığı ile ilgili bir sözlü soru Milli Eğitim 
Bakanı ve Hüseyin Öztürk arasında görüşülüyordu. 
Sayın Erdem konuştu, Sayın Öztürk konuştu. O za
man Sayın Ünaldı Riyasette idi. Kendileri az evvel 
dışarı çıktılar, çıkmnsalardı iyi olacaktı. Kendileri 
yeniden Bakana söz verdiler. Bu uygulama vardır. 
Sayın Bakanın sözleri yanlış anlaşılmıştır. Bu uygu
lamaya göre Sayın Bakana (Yanlış tefsir edilmiştir en 
azından) söz vermek gerekir. 

Bu usulü yeğlemeyecekseniz, Partimize sataşma 
vardır sayın arkadaşımızın konuşmasında. Şöyle var
dır; 

«Atatürk'ün mensup olduğu Cumhuriyet Halk 
Partisinin bir Bakam buraya gelip, Türklüğün işleriy
le uğraşmıyoruz dediler, diyemezler.» şeklinde sataş
ma vardır. 

Eğer Sayın Bakana söz verme usulünü yeğlemez
seniz, sataşma nedeniyle grup adına biz söz isteye
ceğiz. 

BAŞKAN — Bunu nasıl bağdaştırıyorsunuz Sa
yın Güneş?.. Bakan Hükümet adma konuşacak, Parti 
adma değil elbette ki. Siz parti adına söz istiyorsunuz. 
«Ona verilmezse, bana verin» diye bire şey, usule 
pek uygun olmaz kanısındayım. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın 
Başkan, bu ikisi birbirine ters şeyler değil. Sayın 
Bakana şu bakımdan söz vermeniz gerekir: 

Geçen sene Sayın Ünaldı burada uyguladı. O 
usule göre sayın Bakanın söz hakkı vardır, bu ayrı 
mesele. 

Ayrıca, ban söz istiyorum Grup Başkanı olarak. 
Çünkü, partime sataşma vardır. İkisi ayn şeydir. 

BAŞKAN — O ayrı mesele efendim; ama siz 
böyle komışmadınız, 
«Sayın Bakana söz verilmediği takdirde bana söz ve

rirsiniz, partime sataşma oldu.» dediniz. Bunların iki
si ayrı ayn şeylerdir; onu söylemek istiyorum. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bakana 
söz verin efendim. 

SABAHATTİN ÖZBEK (Cumlıurbaşkanınca 
S.Ü.) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Şimdi efendim... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyorlar 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 

SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca 
S.Ü.) — Sayın Başkan, bir üyemiz dokuz sene evvelki 
tatbikatı bildirdiler. Ben, bundan beş ay önce geçen 
bir tatbikatı zatıâlinize hatırlatmak istiyorum: 

Yine bir Ticaret Bakanı burada hakarete uğradı 
konuşması sırasında. Sataşma dolayısıyla söz istedi. 
«Siz, bizdin Meclîsimizin üyesi değilsiniz» dediler, ko
nuşturmadılar. (CHP sıralarından «O ayrı» sesleri.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca 
S.Ü.) — Müsaade buyurun efendim; 

Şimdi burada Sayın Bakanın söz istemesi sataş-
madsr. Neden sataşmadır?.. Çünkü, «Ben böyle söy-
medim, o böyle değişiklik yaptı, binaenaleyh, benîm 
söylemediğimi söyledi, bana sataştı.» diyor. Tatbika
tımıza göre, bu Meclisin üyesi olmayanlara sataşma
dan dolayı söz verî&mez. Ben çok rica ediyorum, bir
çok meselelerde böyle farklı muameleler bu Meclisi 
rahatsız ediyor; yapmasınlar arkadaşlarımız. O gün
küne ne yapıldıysa bugünkü de odur; ikisine de 
saygı duydum. 

Arkadaşlarımızdan bir tanesi de şimdi «Partimize 
sataşma oldu» diyor. Partiye sataşma diye bir şey var 
mı efendim?.. Şahıslara sataşma olur. Binaenaleyh, 
bu da usule uygun olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi sataşmadan dolayı 
söz vereceğimizi söylemedik. Bunun daha önce tat
bikatı olmuştur. «Sataşmadan dolayı ancak bu Mec
lisin üyesi olan kişiye söz veriüir; bakana söz verile
mez c» dedik. Biz bunu daha önce de kabul ettik. Par
tiye sataşmadan dolayı ayrıca sırası geldiği zaman dü
şüncemizi, kararımızı bildiririz. 

Şimdi, sadece 125 nci maddenin 2 nci fıkrasına gö
re... 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — İki tane 
uygulama var geçmişte. 

j BAŞKAN — «Cevap ve düşünceleri bildirme sü-
j releri her defasında 15 dakikadan fazla olamaz.» Bu-
| radaki, «Her defasında 15 dakikadan fazîa olamaz.» 
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sözünden iki kişi de olabilir. Her defasında bakan ve 
üye birden ziyade konuşabilir. Bu defa kabul ediKrse, 
o zaman bakana da üyeye de söz vermek gerekir. 

Efendim, şimdiye kadar olan uygulamaya göre, is
tisnaları kabul etmiyoruz. Uygulamaya göre, bakan ve 
soru sahibi birer defa konuşmuştur bunun istisnaları 
kaideyi bozmaz. Onun için soru cevaplandırılmış ka
bul ediyorum. Bundan sonra bir usul müzakeresi açı
lır, bu konu halledilir. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Açalım 
efendim. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara Milletvekili) — Zabıtlara geçmesü için ifade
lerimi arz ediyorum. Tabloların kaldırılması konusu; 
Türklük konusu, Atatürkçülük konusu, milliyetçilik 
konusu Sayın Ahmet Demir Yüce'rain bize ders ve
receği konular değildir, ilgisi yoktur, o konular ayrı 
konulardır. Herkes kendi çizgisini bilir. 

BAŞKAN — Peki efendim. Bu da bu suretle za
bıtlara geçmiş oldu. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mehmet 
Ali Arıkan'm, Mardinli vatandaşların Alman Federal 
Devleti makamları tarafından Almanya'ya kabul olun
madıklarının doğru olup olmadığına dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/81) 

BAŞKAN — Sayın Ankan?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Yoklar. 

Bu soru da ertelenmiştir. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, boş Büyükelçiliklerin 
doldurulması ve diğer atamaların yapılması için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/93) 

BAŞKAN — Sayın Toker?.. Yoklar. 
Sayın Dışişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Bu soru da ertelenmiştir. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Adile Aydanın, Ankara'nın hava kirli
liğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/95) 

BAŞKAN — Sayın Ayda?.. Buradalar. 

Bu konuyla ilgili Devlet Bakanı, Sayın Başbakan 
Yardımcısı Sükan?.. Buradalar. 

Soruyu okutuyorum, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların ilgili Devlet Bakam tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılması konusunda yüksek de
laletlerini saygılarımla rica ve istirham ederim. 

1. Ankara'nın hava kirliliği konusunda, önü
müzdeki kış mevsimim gözönünde bulundurarak yaz 
aylarında çalışmalarınızı sürdürmeyi düşünüyor mu
sunuz? 

2. Hava kirliliğine karşı başka ülkelerde başvu
rulmuş çeşitli çarelerden birine Hükümetimizce ve 
makamınızca karar verilmiş midir, yoksa hâlâ tered
düt ve kararsızlık aşamasında mısınız? 

3. Daha önceki hükümetlerin hava kirliliği ala
nındaki kararlarım ve çalışmalarım yok farz ederek 
bir tarafa atacak mısınız, yoksa onlardan bazılarım 
değerlendirmeyi düşünüyor musunuz? 

4. Bu arada Paris şehri için uygulanmış olan ve 
MC Hükümetinin 1977 kışında uygulayacağım ilan 
ettiği bacalara filtre takma önlemi hakkındaki düşün
ce ve karannız nedir? 

5< Yine MC Hükümeti zamanında uygulanması 
düşünülmüş olan ve bir Albay tarafından icat edildi
ği söylenen aleti denemeyi ve değerlendirmeyi düşü
yor musunuz? 

6. Ankara'ya dumansız yakıt sağlayabilecek olan 
Seyitömer'deki sömikok fabrikası gibi, Avusturya 
teknolojisine göre kurulan fabrikaların yenileri ku
rulmakta mıdır? Yoksa daha önceki Hükümet gibi 
Türk teknolojisini oluşturmak bahanasi ile bu alan
daki çalışmalar durdurulmuş mudur? 

7. Sömikok fabrikalarının kurulması için Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının emrine verilmiş ve 
1977 başında henüz emrinde bulunan iki milyarlık 
tahsisata ne oldu? 

8. Ankara'nın hava kirliliğinden kurtulması, yani 
Ankara'nın her apartmanında dumansız yakıt yakıla-
bilmesi için Ankara şehrine tahsis edilmesi gereken 
2 000 000 ton sömikok tahmininize göre kaç yıl son
ra sağlanabilecektir? Sömikok dağıtımındaki acayip 
usuller devam etmekte midir? Yeni Etlik veya Dik
men tepesinde otursa bile, eski muhariplere ve ma
lul gazilere sırf bu sıfatlarından dolayı sömikok ve
rilmesi imtiyazı baki midir? 

9. MC Hükümeti zamanından beri söz konusu 
olan «Merkezi ısıtma sistemi» bir hayal ve efsane 
midir, yoksa Hükümetinizce somut bir projeye fi
nansman kaynaklarına ve bir uygulama takvimine 
bağlanmış ciddi bir tasavvur mudur? Bu konuda Bul
gar veya Romen Hükümeti ile bir anlaşmaya varıl-

I mış mıdır? 
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10. Hava kirliliği bakımından 1978 kışı ile 1979 
kışı arasında bir fark olacak mıdır? 

Kontenjan Senatörü 
Adile Ayda 

BAŞKAN — Buyurun Devlet Başkam Başbakan 
Yardımcısı Sayın Faruk Sükan. 

Efendim, süreniz 15 dakika hatırlatırım. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI
SI FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; 

Sayın Senatör Adile Ayda tarafından Ankara'nın 
hava kirliliği konusunda vermiş bulundukları sözlü 
soru münasebetiyle huzurlarınızda bulunuyorum. 

Son derece önemli olan ve günün konusu mahi
yetinde bulunan çevre sorunları ve bu arada Ankara 
kirliliği konusunun Meclislerimize intikali ve sorum
lu Bakan olarak bu konuda izahat verme imkânı ver
dikleri için kendilerine teşekkür ederim. 

Zamanın müsaadesi nispetinde konu hakkında ol
dukça esaslarını ihtiva eden bilgiler sunacağım. 

Değerli üyeler; 
Kalkınmakta olan ülkemiz aynı zamanda sanayi

leşen ve şehirleşcn bir manzara arz etmesi hasebiyle 
her sanayileşen ve şchirleşen ülkelerde görüldüğü gi
bi, Türkiye'de de, bilhassa büyük kentlerimizde ve 
sanayi hareketlerinin, endüstriyel faaliyetlerin kesif 
olduğu yörelerimizde ve kentlerimizde, mıntakalan-
mızda, çevre sorunları dediğimiz hava kirliliği, kara, 
toprak kirliliği, deniz, göl ve akarsu kirliliği, daha 
doğrusu tabiatın insanlarla olan muvazenesi ve on
larla olan faaliyetleri, insan faaliyetleri dolayısıyla 
hakikaten Devlet için, idare için problemler yarat
maktadır. 

Türkiye'de de çevre sorunları konusu son derece
de hayati bir mahiyet arz etmekte, insan sağlığı ba
kımından, Türk ekonomisi bakımından endişe vere
cek boyutlara da ulaşmış bulunmaktadır. 

Bugüne kadar, özellikle konumuz olduğu için An
kara hava kirliliği de çeşitli teşekküller tarafından, 
zaman içerisinde, Ankara'da yaşayan sorumlu, so
rumsuz ve gönüllü kuruluşlar tarafından halli yolun
da temennilerde bulunulmuş ve bir problem olarak 
kamuoyu meselesi haline getirilmeye çalışılmıştır; fa
kat açıkça ifade etmek lazımdır ki, sene 1978, fakat 
bu konuda kamuoyu oluşturmasının ötesinde, bazı 
ciddi ve gönüllü araştırma ve çalışmaların dışında, 
icra olarak, tatbikat olarak herkesi tatmin edecek 
bir netice mevcut değildir, şu ana kadar bir proje 
de mevcut değildir. 
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i Hükümet işbaşına gelirken, Hükümet Programına 
I çevre sorunları konusunu hayati ehemmiyetine binaen 
I koymuş ve Başbakan Yardımcısı olarak bendenizi bu 
I görevle vazifelendirmiştir. 

I Dört aydan beri konunun çok yönlü tetkikatım 
I yaptık. Her şeyden evvel, bir durum tespiti yaptık ve 
I meselenin envanterini çıkardık. Ankara hava kirliliği 
I yanında, İzmît körfezinin hazin durumu, Halic'in ha-
I zin durumu, İstanbul boğazının, Marmara denizinin 

ve İzmir körfezinin durumu; aynı zamanda sanayi ku-
I ruluşlannm bulunduğu mıntıkalarda, mesela Murgu! 
I Bakır İşletmeleri bölgesinde, ki orada toprak örtüsü, 
I nebat ve ağaç dahi, endüstriyel artıklardan ve toksik 

elementlerden, insanlar kadar, oradaki canlı varlık 
olarak nebatat ve hayvanlar da zarar görmüştür. Bü-

I tün bunlann tespitini yaptık Ve bu konudaki bütün 
çalışmaların bir envanterini çıkardık ve arşiv haline, 
dokümantasyon haline getirdik. 

I Şimdi, bu umumi malumata zamimeten şunu da 
arz etmek istiyorum: 

Mesele bugüne kadar bir Devlet meselesi olması 
tazım geldiği halde, bir hükümet meselesi olması la
zım geldiği hakle, bir sorumlu kuruluş, bir idari teşek
külde bir adminfstrasyon, bu konuda bir idarî kurulu
şa da sahip olunamamıştır. Sorumlu kimse olmamış, 
çok kimse sorumlu olmuş, çeşitli zamanlarda, dört 
beş seneden beri Bakanlıklararası Koordinasyon Ku
rulları kurulmuş, her defasında bir bakanlık bu işte 
sorumlu tutulur gözükmüş, fakat ne hukuki bakım
dan ne de ciddi bir sorumluluk görevi verilmediği 
için ancak sekreterya vazifesini ifadan ileri gitmemiş; 
onun için mesele, diğer dış ülkelerde olduğu gibi 
Türkiye'de de derli toplu, ciddi bir plana, ciddi bir 

I projeye bağlanamamıştır ve her hükümet değiştikçe 
alakalı hükümet üyelerinin bu meseledeki bakış tar-

I zina göre mesele ele alınmıştır ve arz ettiğim gibi, 
mesele hep biraz da romantik ve nazari planda kal-

I mistir. 
I Oysaki son derece hayatidir. Bilhassa Ankara ha-
I va kirliliği konusu hepimiz için de sorumluluk yükle-
I yecek kadar önem arz etmektedir; çünkü Ankara ha--
I vasına bilhassa kış aylarında bacalardan yakıttan, ısıt-
I madan mütevellit çıkan kesif dumanlar ve o duman-
I Iarın ihtiva ettiği zehirli maddeler; kükürt dioksit, kar-
I bon monoksit, azot dioksit kadmiyum gibi ona müma

sil zehirleyici maddeler insan hayâtını, insan sağlığını 
I tehdit eder mahiyette ve seviyede olmaktadır. Yapı-
I lan araştırmalar ve hastanelerde yapılan tetkikatta, 
I bilhassa kalp ve dolaşım veya akciğer hastalıklarında 
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ani ölüme sebebiyet verecek kadar zehirli maddelerin, 
toksît elementlerin Ankara havasında bulunduğu ölç
melerle, laboratuvar tetkikleriyle ve klinik müşahade-
lerfe tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Ankara hava kirliliğinin asli sebebini şu üç nok
tada toplayabiliriz: 

1. Isınına için kullanılan vasıfsız yakıt; yani apart
man kaloriferlerinde kullanılan yakıt maddeleri, katı 
maddeler, linyit ve ona mümasil yakacak maddeler; 

2< Sıvı madde olarak kullanılan fueî-oü; 
3< Vasıtaların egzozlarından çıkan zehirli gazlar; 

Ankara'daki mevcut çöpler ve endüstriyel artıklar. 

Bunların içerisinde % 80 nispetinde kalorifer ba
calarından çıkan dumanlar Ankara havasının kirlen
mesine amil ve sebep olmaktadır. Esasen Ankara'nın 
topografik durumu, coğrafik durumu, atmosferik ve 
meteorolojik şartlan itibarıyla da Ankara hava kirli
liğine müsait bir yerleşmeye sahiptir. Bir çanak mahi
yetinde hava sirkülasyonu, hava cereyanları olmayan 
hır coğrafi yapıya sahip olması hasebiyle çskan du
manlar Ankara'da kesif bulutlar halinde, hakikaten 
yaşayan insanları zehirlemektedir. 

Şimdi sebep bu olunca, tedavi yolu; yani kirlen
menin önlenmesi konusu da ortaya çıkmış oluyor. Bü
tün dünyada bo meselelerde tecrübeye sahip ve şim
di meselelerini halletmiş diğer ülkelerden de edindiği
miz bilgilere göre, zannediyorum ki, meseleyi şöyle 
halletmek lazım: 

Ankara'nın zehirli toksît maddelerin ve hava kir
liliğini doğuran böîgelerdeki kirliliği azaltıcı tertibat 
almak lazım; yani merkezi teshin (En modern metodu 
arz ediyorum) sistemi yapmak lazım. Ankara'nın % 
6ö'ı gecekondularda yaşayan insanlarla meskûn oldu
ğuna göre, hefhaîde Ankara için merkezi teshin sis
teminin uygulanması bir kısmı için parsiyel olarak 
mümkün; fakat bütün Ankara'ya şamil olarak müm
kün olmadığı bedahati ortada. O halde realist olmak 
lazım. Herşeyden evvel Ankara hava kirliliğinin % 
80*ini yaratan; yani gerek duman olarak, gerek toksit 
maddeleri olarak gerekse kurum tabir edilen partikül-
leriri önlenmesi için herhalde iyi yakıt kullanmak la
zım, vasıflı kömür; yani az toksit maddeleri ihtiva 
eden, az kükürt ihtiva eden kömür kullanmak lazım. 
L'nyitin ona göre olması lazım. 

Kaloriferleri de iyi yakmak ve iyi kontrol etmek 
lazım. İyi yakıt, iyi yakma, iyi kontrol diye üç esas
la eğer bu mesele hallolursa, % 80 oranında Ankara 
hava kirliliğinin önlenmesi mümkün olacaktır. 

Biz iş başına geldikten sonra Ankara kaloriferlerin
de yakılan yakıtların cinslerini tespit ettik. Tavşanlı ve 
Garp HnyiÖerî; bilhassa, Tavşanlı linyitleri % 2,5'dan 
az kükürt İhtiva eder; ama onun dışında Beypazarı ve 
diğer cins kömürler % 5'in üzerinde ve rutubetti kalo
rifer yakma sistemi ve kalorifer kazanları da bu kö
mürlere uygun olmadığı için son derece tehlikeli ze
hirli maddeler ihtiva eden kömür cinsleridir. 

O itibarla, ilk aldığımız tedbir, Tavşanlı kömürle
rini Ankara'da, bilhassa merkezi mıntıkada, kirlilik 
nispeti yoğun olan mmhkalardaki kalorifer kazanla
rına, o mıntıkadaki teshin için verme yoluna gittik ve 
tevzi sistemini de ona göre ayarlamaya gayret ettik. 

Aldığnnız bazı basit tedbirleri, teferruat için za
man bulunmayışı nedeniyle size rahatlıkla arz ede
bilirim : Yüzde 30 nispetinde kurumu, yüzde 20 tize-
rlndekj bir nispette de toksik maddeleri, resmi, Sağhk 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının, Meteorolojinin, 
MTA'nın ölçümlerine göre, alınan tedbirlerle azalt
mış bulunuyoruz. 

Şimdi, önümüzdeki sene için alınacak tedbirleri 
arz edeyim değerli üyeler : Kükürt nispeti, dumanı 
az kömür esas olduğuna göre, Ankara'nın ihtiyacı 
olan o cins kömürü temin etmemiz lazım. Bu bilhas
sa Tavşanlı kömürleridir. Bu kömürleri de uygun tarz
da tevzi etmek esastır. Üzerinde ciddiyetle çalışıyo
ruz; Ankara'nın ihtiyacı bulunan 1 milyon tona ya
kın kömürü, ki bilhassa 800 000 tonluk bölümünü 
zehir ve kirliliği fazla olan bölgelere vermek suretiy
le, Ankara'nın havasında önümüzdeki sene yüzde 50 
nispetinde hem toksik maddelerde, hem dumanda ve 
hem de partiküfde azalma olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 15 dakikanız doldu 
efendim. 

DEVUET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Devamla) — Müsaade eder
seniz birkaç dakikada şu hususu arz edeyim efen
dim. 

Bu maksatla 1973 senesinde dumansız yakıt tesis
leri kurulması için proje yapılmış ve ihaleye çıkarıl
mış; 1975 senesinde bitmesi lazım geldiği halde, Se-
yitömer'deki dumansız yakıt tesisleri bugüne kadar 
fkmal edilememiştir. 

Teferruatı ayrıca zatıâliterine arz edebilirim arka
daşlar teşrif buyurdukları takdirde. 

Biz bunun üzerinde de duruyoruz. Şimdiye kadar 
gösterilen ihmal veya başka sebeplerle faaliyete ge-
çîrilemeyen bu tesisler faaliyete geçecek; 120 000 ton
luk dumansız yakıt tesisi bugünlerde işletmeye açıla-
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çaktır ve ba 120 000 tonkık dumansız yakıt önümüz
deki devre için Ankara'ya getirilmiş olacaktır; bu bir. 

İkincisi; ylmı Maden Tetkik Aramama, 'bilhassa 
toz kömürleri sömikok veya briket haline getirmesi 
hususumla yaptığı ciddi bir araştırma vardır, onun 
üzerinde de birkaç aydan beri çalıştık. Bu adi, vasıf
sız kömürü a Üleştirme projesi adı altında, yani dü
meni r'., dumansız, tok sik maddesi az toz kömürden 
briket ve sömikok elde etme projesi de neticelenmiş 
'bulunmaktadır; parası da hazırlanmıştır, bugünlerde 
ihaleye çıkarılacaktır. 

Ayrîca EGO'nun, Ankara Beîediîesi Elektrik San
tralı yire, muallakta kalmaktadır; onu bir merkezi 
tx-;'ı?n için yeni türbinler "lave suretiyle aktif hale ge
tirme projelerini hazırlattık. Bilhassa hava kirliliği
nin kesif olduğu Kızılay, Sıhhiye ve Bahçelievler mın-
tıkssındîîki 6 000'e yakın daireyi merkezî teshinle ısı-
tnca'k tarzda bir projeyi de hazırlattık. Bunun proje
si de ihale safhasına getirilmiş bulunmaktadır. 

Bunların parasının büyük bir kısms temin edilmiş, 
bir kısmı için de Dünya Bankasına tarafımdan de-
marşta bulunulmuştur. Onlar tarafından da parasının 
bir kısmının sağlanacağını ümit etmekteyim. 

T5'?r.a nun:1?] :V£;;T hz'-'A çalışmaları rm.v: vardır. Ya
ni I-'.c:;ıxü ıvilleştlrme, tevzi sistemini düzeltme ve 
'rpd"k"3 tedbir ohrak kısmi merkezi teshin ve burada 
yekracak vaşjfh kömür ısîibsaîi; sömikok ve duman
sız yakıt temini hu.Tasiîiidak.! projeler gerçekleştiril
diği takdirde, »iman bu tedbirler ve tevzi sistemin
deki bazı düzeUmelcr'e önümüzdeki sene yüzde 50*ye 
yakın oranda hem duman bakımından, hem toksik 
elementler bakınımdan ve hem de partikül bakımsııdan 
azalma olacaktır; böylece mesele yoluna konulacak
tır. 

Şu hazif'aJığımız projeler takip edilirse, önümüz
deki beş sene içerisinde de Aııkara'daki hava kirlili
ği önlenmiş omcakhr. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

23 , 5 .1978 O : 1 

î Sııym Ayda, düşüncelerinizi bildirecek misiniz 
efendim? 

ADİLE AYDA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Kısa bir konuşma yapacağım efendim. 

j BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADİLE AYDA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Açîklanîaîarindan dolayı Sayın Bakana teşekkür ede
rim. Biîhassa, hava kirliliği meselesini hayati bir me
sele diye vasıflandırdıklarından dolayı çok sevindim. 

Yaz aylarınşn güzel havalarının bu meselenin 
önemini unutturmayacağını ümit ediyorum ve Sayın 
Bakanın ve Hükümetin önemie ele almış bu mesele 
üzerine önemle ve devamlı, sebatlı bir şekilde eğilme
ye devam edeceğini ümit ve etmesini temenni ediyo
rum. 

Sayın Bakanın açıklamalarından önümüzdeki kış 
mevsiminde hava kirliliğinin ve havadaki zehirlerin 

I % 50 nispetinde izale edileceği anlaşılmış buhınmak-
tadsr. Bunun °/a 50 değil de, % 100 olması için canla 
'bır/a çaaşilmasını hem temenni ediyorum, hem ken-

j dilerinden bilhassa rica ediyorum. 
1 S^yın Bakma teşekkür ederim ve Sayın Başkana 

da ayrıca teşekkür ederim 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ayda. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) — Sa-
ysiî Başkası, müsaade ederseniz başka bir konuda za-

1 bıtlara geçmesi için müsaadenizle birkaç cümle söy
leyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun yerinizden efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) — Efen
dini, bendeniz Hükümet aduıa her türlü yolsuzluğu 
kovuştu: makla görevli bir Bakan olarak Saym UcuzaP 
uı Köy - Koop iîc ilgili usulsüz krediler ve diğer iddia
lar: da nazarı itibara alarak, gerekli çalışmalarda bu
lunduktan sonra kendilerine durumu bildireceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim Gündemin ikinci bölümün
deki maddeler bitmiştir. Dördüncü Bölümüne geçiyo
ruz. 
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IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Sayın Yiğit Köker?.. Yoklar. Önerge ertelenmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

BAŞKAN — Dördüncü bölümde birinci madde 
olarak; Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıyla 
ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 

Sayın Köker?.. Yoklar. Önerge ertelenmiştir. 
9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve SuUanhamam'da 
vukuhuian yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam' 
da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergesi. 

10. 
Sarlıcalı'nın, ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Nejat Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve mar
garin konusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 

Sayın Sarhcah?.. Yoklar. Önerge ertelenmiştir. 

11. —- Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki YSE 
ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/66) 

BAŞKAN — Sayın Hayri Öner?.. Yoklar. Bu da 
ertelenmiştir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) 

BAŞKAN — 1975 yıh kömür üretimi, dağılımı, 
müracaat ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu, 

Başkanı Sayın Ahmet Demir Yüce?... Buradalar 

Buyurun efendim. Rapor üzerindeki müzakerele

re başlıyoruz efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) 

Başkau Rapor okundu. 

Say m 

III. — YOKLAMA 

Ekseriyet yok ÖMER UCUZAL (Eskişehir) 
zaten. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Hükümet de 
yok. 

BAŞKAN — Efendim, Divanca çoğunluğun bu
lunduğunda tereddüt edildiğinden yoklama yapıla
caktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamadan sonra gelen arkadaş 
var mı efendim?.. 

Efendim, yetersayının bulunmadığı yapılan yok
lama ile tespit edilmiş olduğundan, 25 . 5 . 1978 Per
şembe günü saat ÎS.OO'te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.00 

l > « - 0 
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23 . 5 . 1978 Salı 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARİ 

B - ÎKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, Köy - Koop'un ithal ettiği traktörlere dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/77) (Günde
me giriş tarihi : 29 . 3 . 1977) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi: 9 . 8 . 1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi : 18 . 10 . 1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadet
tin Demirayak'ın, Aydın ilinin Kuşadası ilçesindeki 
bir çay bahçesine dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/84) (Gündeme giriş tarihi : 
25 . 10 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı Tabanca» baş
lıklı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/86) (Gündeme giriş tarihi: 8 . 11 . 1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun. Devlet Bakanı - Barbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) 
(Gündeme giriş tarihi : 20.12.1977) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah--
met Demir Yüce'nin, Ticaret Bakanlığı binası giriş 
kısmındaki «Ergenekon efsanesini tasvir ve temsil 

eden tabloya», dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/92) (Gündeme giriş tarihi: 24 . 1 . 1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi
riş tarihi : 28 . 2 . 1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, boş Büyükelçiliklerin 
doldurulması ve diğer atamaların yapılması için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 28 . 2 .1978) 

11. — Cumhuriyet 'Senatosu Cumhurbaşkanınca. 
Seçilen Üye Adile Ayda'nın, Ankara'nın haiva kirli
liğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/95) 
(Gündeme giriş tarihi : 23 . 5 . 1978) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

ıCöker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
ivöker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is-
reyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarhcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi (10/63) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in. Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteven önergesi. (10/66) 

5. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
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Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S 
Sayısı : 704) (Dağıtım tarihi : 1 8 . 4 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta 
rihinde istanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey 
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/67) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
öner'in. traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulmuş şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır 
ması isteyen önergesi. (10/70.) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge 
si. (10/71) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in. sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

ICy — Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy 
Kolektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Manisa eski Üyesi Or
han Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku 
rulunun 12.11 .1969 tarih ve 7.1 sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 .3974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 6. 
21 . 2 . 1977 tarih ve 6 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 6 sayılı raporlar 
hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) S. Sa
yısı: 1574'e 5 nci ek) (Dağıtım tarihi : 22.2.1978) 

12. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 2 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı haftalık Karar cetvelin
deki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10 . 5 . 1972 tarih ve 17/1. 
20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 tarih ve 17. 
21 . 2 . 1977 tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 17, 17/1 sayılı ra
porlar hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 5 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.19781 

13. — Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun (Eski 
Adalet Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftahk Ka

rar Cetvelindeki 4257 sayılı Ahmet Barımdırır'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 166 sayılı raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve 166 
sayılı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/294) 
(S. Sayısı: 670'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

14. — İçişleri Balkanı Oğuzhan Asiltürk'ün (Eski 
İçişleri Bakam) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftahk 
Karar Cetvelindeki 4276 saydı Mustafa Altınok'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunuû 12 nci maddesi gereğince Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 165 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 165 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/293) (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 

15. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek tpkin'e ait Kara
cın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 151 saydı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 151 sayılı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/283) (S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 

16. — Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in (Es
ki Milli Savunma Bakanı) Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4254 sayılı Ramazan 
Kurt'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 161 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ta
rih ve 161 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/289) (S. Sayısı: 676'ya 1 nci ek) (Dağıtım ta
rihi : 22 . 2 . 1978) 

17. — Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in (Es
ki Milli Savunma Bakanı) Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge-
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nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 162 sayılı raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 162 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/290) 
(S. Sayısı: 677'ye 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

18. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu izmir eski Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale 
eski Milletvekili Zekiye Gülsen'in Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 15 .4 .1975 tarih ve 3 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan 
Göksel'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 155 - 156 - 157 sayılı rapor
ları ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 
155, 156, 157 sayılı raporlar hakkında tezkeresi. (C. 
Senatosu: 4/287) (S. Sayısı: 678'e 2 nci ek) (Dağıtım 
tarihi: 23.2.1978) 

19. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Milli 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 6 . 1973 tarih ve 160 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Ok 
yay'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar 
ma Komisyonunun 21 , 2 . 1977 tarih ve 154 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarit 
ve 154 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/286) (S. Sayısı : 679'a 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 
23 . 2 . 1978) 

20. — istanbul eski Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) Ilhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 153 sa
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/285) 
(S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.Z.1978) 

21. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye 
Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29 . 11 . 1972 tarih ve 135 sayılı Haftalrk 
Karar Cetvelindeki 16459 sayılı Ishak Şafak'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 52 saydı raporu ile 

Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 52 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/282) (S. 
Sayısı : 681'el nci ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Ordu eski Üyesi Selâ-
hattin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4264 sayılı Cemil Maden'e ait 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 158 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 
8 . 2 . 1978 tarih ve 158 sayılı rapor hakkında tez
keresi. (C. Senatosu : 4/288) (S. Sayısı :.682'ye 1 nci 
ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

23. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5872 sayılı îhsan Önesen'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 
tarih ve 7 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/160) (S. Sayısı : 360'a 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

24. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 tarih ve 1 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 1 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

25. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 3, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 3, 21 . 2 . 1977 tarih ve 3 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 3 sayılı rapor hakkında tezkeresi, (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

26. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
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Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanununun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 29 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/164) 
(S. Sayısı : 365'e 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 . 3 . 1978) 

27. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 saydı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 33 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi (C. Senatosu : 4/169) (S. 
Sayılı : 377'ye 3 ncü ek( (Dağıtım tarihi : 14.3.1978; 

28. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Bakanı 
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 6 . 3 . 1975 tarih 
ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 34 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 34 sa
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/18T 
(S. Sayısı : 399'a 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 . 3 . 1978) 

29. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 tarih ve 
51 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/199) (S. Sayısı : 402'ye 3 ncü ek) (Dağıtım tari
hi : 14 . 3 . 1978) 

30. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye ait 
kararın tatbik; edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 2 . 1977 tarih ve 163 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih 163 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/291) (S. 
Sayısı : 675'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 14 . 3 .1978) 

31. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitmi Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş Tü-
mer'e ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 sayılı 
raporu. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 775) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

32. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bay-
ram'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kuralda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 167 sayılı 
raporu. (C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

33. — Bursa Milletvekili Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1977 tarih ve 49 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 5795 sayılı Prof. Dr. Yusuf Ya-
zıcı'ya, ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 ; 1978 tarih ve 173 sayılı 
raporu (C. Senatosu : 4/440) (S. Sayısı : 777)) (Da
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Öz-
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar-



ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 172 sayılı 
raporu (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778) (Da
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

35. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Ba
kanı) İsmail Müftüoğfu'nun Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 19 , 4 . 1978 tarih ve 169 sayılı ra
poru. (C. Senatosu : 4/336) (S. Sayısı : 779) (Dağı
tım tarihi : 27 . 4 . 1978) 

36. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet 
Gökşin'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 
31, 6 . 3 . 1975 tarih ve 31, 21 .2 .1977 tarih ve 31 
sayılı raporları ve 3 . 5 . 1978 tarihli tezkeresi. (C. Se
natosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 11 .5 .1978) 

37. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 152 sayılı raporu ve 3 .5 .1978 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/284) (S. Sayısı : 673'e 1 nci ek) (Da
ğıtım tarihi : 11 . 5 . 1978) 

38. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 tarih ve 6 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Biroi'a ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 164 sayılı raporu ve 
3 . 5 . 1978 tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/292) 
(S. Sayısı : 674'e 1 nci ek (Dağıtım tarihi : 11.5.1978) 

V 
IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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(59 ncu Birleşim) 




