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CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

74 ncü Birleşim 

12 . 6 .1979 Salı 

İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. — GELEN KÂĞITLAR 
il i . — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE 

NEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Tokat Üyesi Cevdet Aykan'ın, Sağlık 

hizmetlerinde tam gün çalışmasının uygulan
masıyla 'kamu sağlık hizmetlerinde meydana 
gelecek sorunlar hakkında gündem dışı demeci. 

Sayfa 
852:853 
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853 

854 

854: 
856 

2. — Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, ülke
nin içinde bulunduğu durum hakkında gün
dem dışı demeci. 856:859 

3. — Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, teknik personele fiili hizmet zammı ve
rilmesi ve bir teknik personel tazminat yasa
sı çıkartılması gereğine dair gündem dışı de
meci. 859:860 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'a, 
Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur'un 
vökillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na diaiir Curnihurlbaş!kianlığı tezkeresi!. (3/1680) 860: 

861 
5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 

Yücelere, Devlet Bakanı Ahmet Şener'in ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1679) 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Çalışma Bakanı Bahir Ersoy'a, Köy tşleri ve 
Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1678) 

7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'e, Milli 
Eğit'm Bakanı Necdet Uğur'un vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1677) 

8. — Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgü-
zar'ın görevlimden çelkilme isteğinim Ik'a'buM 
ile Sosyal Güvenlik Bakanlığına Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1681) 

9. — CHP, Milli Birlik ve Cumhurbaş-
ikanınca S. Ü. Grupları Başkanlıklarının, Cum
huriyet Senatosunun 3 Temmuz 1979 Salı 
gününden başlamak ve 14 Ekim 1979 tarihin
de yapılacak Cumhuriyet Senatosu üçte bir ye
nileme seçimlerinin kesin sonuçlarının Yüksek 

Sayfa 

86! 
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86! 
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Sayfa 
Seçim Kurulunca Türkiye Radyolarında ilanım 
izleyen beşinci günü saat 15.00'te toplanmak 
Ü2£re tatil kararı almasına dair önergesi. 
(4/475) 861:862 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 862 
1. — Elazığ Üyesi Cahit Dalokay ve arka

daşlarının, Kıbrıs konusundaki önergesi. (4/473) 862: 
873 

2. — Elazığ Üyesi Cahit Dalokay ve arka
daşlarının, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı
nın bir beyanına dair önergesi. (4/472) 873:892 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 892 
A) Yazdı Sorular ve Cevapları 89?. 
1. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üye

si Ragıp Ünerin, Nevşehir iline bağlı Gül-
şehir - Tuzköy kasabasındaki ocaktan çıka-

Sayfa 
nlan tuz satışlarının aracısız yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesi 
ve Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mata
racı nm yazılı cevabı. (7/1059) 892:893 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Hikmet Aslanoğlu'nun, 1979 Mali Yılı Büt
çesiyle Balıkesir'e götürülecek hizmetlerin ne
ler olduğuna dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Şerafettin Elçi'nin yazılı cevabı. (7/1107) 893 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si 'Mehmet Ünaldrnın, Yurda 'katı dönüş ya
pan meslek memuru diplomatların ev eşya
larının görev yaptıkları memleketten yurda 
kadar naklinde cereyan eden muameleye da
ir soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Gündüz 
Ökçün'ün yazılı cevabı. (7/1112) 893:897 

GEÇEN TUTANAK OZETI 

Erzincan Üyesi Niyazi Unsal; 

Bursa Üyesi Şebip Karamullaoğlu; 
Adalet Partisi Başkanlık Divanının Cumhurbaş

kanının bir tasarrufu nedeniyle yayınladığı bildiri: 
Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Hububat taban 

fiyatlarının açıklanması; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

Bitlis üyesi Kâmran Inaırın, Cumhuriyet Sena
tosu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi Gene! Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Elazığ Üyesi Cahit Dalokay ve arkadaşlarının, 
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısının bir beyanına 
dair; 

Elazığ Üyesi Cahit Dalokay ve arkadaşlarının, 
Kıbrıs konusundaki: 

Önergelerinin görüşülmesi, ilgili Hükümet üye
sinin Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle 
ertelendi. 

492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifinin: 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı
nın; 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik ve 
ivedilikle görüşülmeleri onaylandı, maddeleri ve tümü 
kabul edildi, kesinleştikleri bildirildi. 

10/66. 10/70, 10/71. 10/72. 1C/80, 10/82, lC/84. 
10 85, 10/88 numaralı Senato Araştırması isteyen 
önergelerin görüşülmesi, önerge sahiplerinin: 

Devlet -Planlama Teşkilâtı ve yatırımları konu
sunda (10/49); 

Traktör satışları konusunda (10/54); 
TRT hakkında (10/12 - 15 - 31); 

Çay ür:.Amd hakkında (10/74); 
Yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın so

runları hakkında (10/62); 

Kurulan Araştırma Komisyonu raporlarının gü
lüşülmesi ilgili komisyon yetkilisinin; 

Genel Kurulda hazır bulunmaması: 

Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntılarıyla 
belirlemek üzere (10/36) kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu raporunun görüşülmesi. 
Komisyon Başkanının talebi; 

Nedeniyle ertelendi. 
TC Ziraat 3ankasının açtığı krediler ve bunlara 

bağlı harcamalar hakkında (10/69) kurulan Cumhu-

852 
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riyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu üze
rindeki araştırma işlemi tamamlandı. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyeci Münir Dal-
dal'ın, cezaevlerinin durumu hakkında (lC:/86): 

Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit Dola-
'kay'ın, Karayolları 8 nci Bölge Müdürlüğünde ya
pılan bazı tasarruflar hakkında (10/87); 

Süresi iki ay olmak, 11 üyeden oluşmak ve ge
rektiğinde Ankara dışına da gitmesi koşulu ile Araş
tırma komisyonları kurulması kabul edildi. 

II. — GELEN 

Tasarılar 
1. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Kurumu (UNESCO) nun XVI ncı Genel Kurulu ta
rafından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan «Kül
tür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet 
Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alına
cak Tedbirler'le İlgili Sözleşme» ye katılmamızın uy
gun bulunduğuna dair Kanun Tasarısının Millet Mec
lisince ıkabu'l olunan m'etni. (M. Mteclüstt : 1/150; C. 
Senatosu : 1/642) (Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve 
Kültür ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonla
rına) (Müddet: 15'er gün) 

2. — Adli Tıp Kurumları Kanunu Tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. Meclisi : 
1/156; C. Senatosu : 1/643) (Anayasa ve Adalet ve 
Rjtçte ve Plan 'komisyonlarına) (Müddet : 15'er gün) 

3. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Yasa Tasarısının Millet Meclisince ka-

BAŞKAN — Yoikiama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

Dilekçe Karma Komisyonu raporlarıyla ilgili ko
nuların görüşülmesi, ilgili bakanların Genel Kurul
da hazır bulunmamaları nedeniyle ertelendi. 

12 Haziran 1979 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 16,37'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Tabii Üye 

Cengizhan Yorulmaz EmanuUah Çelebi 
Divan Üyesi 

Afyon'karahisar 
Mustafa Çelik 

KÂĞITLAR 

bul olunan metni. (M. Meclisi : 1/201; C. Senatosu : 
1/644) (Sosyal İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
komisyonlarına) (Müddet : 15'er gün) 

4. — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 27 Ni
san 1977 tarihinde Tahran'da İmzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısının Mil
let Mecisiince Ikabul olunan methi. (M. Meclisi : 
1/171; C. Senatosu : 1/645) (Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko-
ımı:;yoniann'a) (Müddet : 15'er gün) 

Rapor 
5. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş 

ve Görevleri hakkında Kanun Tasarısının Millet Mec-
isince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
îç'şleri ve Bütçe ve Plan ikomisiyonları raporian. (M. 
Meclisi : 1/45; C. Senatosu : 1/641) (S. Sayısı : 935) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1979) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, çoğunluğumuz 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Sa iti : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekli Osman Salihoglu 

DİVAN ÜYELERİ : Osman (Nuri Canpolat (Kon: a), Hüsamettin ÇelfefiS (Cımıhıırba^ahuıca S. Ü.) 

BAŞKAN — Sayın Senatörler; 74 ncü Biricimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

— 853 — 
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IV. — BAŞKANLIK DİVANINA 

1. — Tokat Üyesi Cevdet Aykan in, sağlık hiz
metlerinde tam gün çalışmanın uygulanmasıyla kamu 
sağlık hizmetlerinde meydana gelecek sorunlar hak
kında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen bir
çok arkadaşımız vardır. Sırasıyla bunlardan üç arka
daşımıza söz vereceğim, düğerleri maalesef gelecek 
birleşiiıme kalacak. 

Şimdi sırasıyla söz veriyorum. 
Geçen Birleşimden kalan Sayın Cevdet Aykan'ın 

önergesini okutuyorum. 

Sayın Senato Başkanlığına 
5 Haziran salı günü Birleşiminde, sağlık hizmet

lerinde tam gün çalışmanın tam uygulanmasıyla ka
mu sağlık hizmetlerinde meydana gelecek sorunlar 
üstünde gündem dışı söz rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
Tokat 

Cevdet Aykan 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aykan. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Anayasa 

Mahkemesi ışık tuttu, buna gerek kalmadı. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 

9 temmuz 1979 tarihinden itibaren Devlet Has
tanelerinde Tam Süre Çalışma Yasası istisnasız uy
gulamaya konacaktır. Bu uygulama, önümüzdeki 
aylarda Anadolu'da Devlet hastanelerimizin çoğunu 
doktorsuzluk nedeniyle hizmet göremez hale get'ire-
c.kiir. Önümüzdeki aylarda birkaç büyük şehrinv:z 
dışında Devlet hastan elerin de tedavi hizmetleri bü
yük ölçüde eksik ve kusurlu yapılacaktır. Pek çok 
vatcr.daş'mız da. bu nedenle ıstırap iç.'nde kalacak ve 
hayatını yitirecektir. 

Sayın Senato Başkanımız bir konuşmasında, 
«Meclislerden derme çatma kanunların çıktığını» 
söylemişlerdi. Sağlık personelinin tam süre çalışma 
esaslarına dair Kanun da, Sayın Senato Başkanımı
zın bu tanımının bar örneğidir. Bu derme çatma Ka
nunun uygulanması da gelecek aylarda ülkemizde 
bağlık güvenliğine yönelik yeni ve büyük tehlikenin 
nedeni olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Bilindiği üzere bu Yasa, kamu sağlık kuruluş

larında görev gören sağlık personeli için, «Hariçte 
serbest olarak sanat ve mesleklerini icra edemez
ler» hükmünü getirmiştir. Bu hüküm, 9 temmuzdan 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

itibaren yürürlüğe girecektir. Geçen bir yıl içinde bu 
Yasanın hükümlerine göre sağlık hizmetleriindfe ve 
kurumlarında tam süre çalışmayı, genellikte yardım
cı sağlık hizmetlerinde çalışan ve gend idare hizmetin
de bulunan personel kabul etmiştir. Aslında bu per
sonelin sağlık kurumları dışında serbest olarak sanat 
ve mesleklerini icra etmeleri imkânları da mevcut 
değildir. Bu personele, bu yasa ile aylıklara ilâve 
olarak meslek tazminatı, mahrumiyet yeri ve hizmet 
niteliği tazminatı olarak yapılan ödemeler nispi bir 
refah sağlamıştır. Bu ödemelerin Devlet Bütçesine 
yılda 13 milyar ya da 25 milyar civarında bir öde-
me yükü geçtirdiği söylenmektedir; fa/kat bu Yasanın 
uygulanmasıyla sağlık kurumlarında tedavi edilen 
hasta sayısının arttığına ve mahrumiyet bölgelerin
de tedavi hizmetlerimin geDişıtıiğine değin inandırıcı 
bir bilgi m eve t değildir. 

Sayın senatörler; 
Ülkemi zıin değişik yörelerinden gelen haber İlere 

göre, temmuz ayından itibaren büyük şehir terimizin 
dışındaki Devlet hastanelerinden hekimlerin büyük 
bir bölümü ayrılacaktır. Pek çak hekim emekliliğini 
isteyecektir. Helkimlerimizin yıllardır yürüttükleri 

I tedavi hizmetlerini bırakmaları, hastanelerde tedavi 
hizmetleri görmenin zor, âdeta imkânsız kılacak bir 
dutumun oluşmasının moral yönden haklı olup ol
madığı ayrı bir konu. Bu yönde bir değerlendirme 
de önümüzdeki aylarda hastaların tedavisine bir im
kân oluşturmayacaktır. 

Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerinde göreve de
vam edecek hekimlerin bir bölümü de bu Yasayı be
nimsemediklerini açıktan söylemektedirler. Yine bu 
hekimler hastanelerde görevlerini isteksiz yürütecek
lerini söylemektedirler. Hastanelerde, hasta vatan
daşlarımızın tedavi görebilmeleri için hekime hediye 
ya da para vermenin kural haline gelmesinin endi
şesi mevcuttur. Hatta bu yönde şimdiden bazı söy
lentiler vardır. 

Zorlayıcı kurallarla tıbbi çalışmanın ahlaki yönü
nü sağlamanın zor bir uygulama olduğu başka ül
kelerin tecrübeleridir. Başka ülkelerdeki uygulama
nın tekrar tekrar doğruladığı kural şudur: 

Bir meslek grubuna yapılan ödemede bu hizme
tin piyasa değeri ile o hizmet sektöründe zorlayıcı 
ödeme arasında ve tüm ödemeler düzeni içinde sağ
lıklı bir dengenin bulunması gerekmektedir. Her
hangi bir hizmete yapılan ödemede ölçüsüz zorla-
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malar genellikle moral ilişiklileri bozmakta ve top
lumun bunalıma itilmesine neden olmaktadır. 

Görünen bu Yasanın, bir yönü ile kamuda çalı
şanlar arasında ödamıe dengesini bozmanın bir ör
neği olduğumu, bir yönü ile de tıbbi çalışmaların 
ahlaki yönünü yozlaştırma yönünde etkili olduğu
dur. 

Tüm bunlar kuşkusuz Kanunun amacına terstir. 
Sağlık hizmetleri için zararlıdır. Devlettöki ödeme 
dengesi içlin zararlıdır. 

Sayın senatörler; 
Bu Kanun tasarısı Senatomuzda görüşülürken bu 

tasarıyı savunanlar şunları söylemişlerdi: 

«Bu Yasa ile kamu hizmetine beş bin doktorun 
daha katılacağı, asgari sağlık hizmetlerinin tüm ül
kede yerine getirileceği» söylenmişti. 12 maddelik 
Yasia, âdeta bu Hükümetin ülke sağlığına büyük bir 
hizmeti olarak sunulmuştu. Bu Yasa, bu Hükümetle 
göre, âdeta. sağlık hizmetlerinde bir devrimi gerçek-
leştirecefctli. Yine bu Yasayı savunanlar ve hazırla
yanlara göre bu Yasla yürürlüğe girdiğinde âdeta 
Türkiye'de Sağlık sorunu çözümlenecekti. 

Bu hatırlaıtmayı, bu Hükümetin ciddi sorunlara 
ne kadlar duygusal ve bilgiden yoksun bir anlayışla 
yaklaştığını dikkatinize sunmak için yaptım. 

Bu tasarının görüşülmesinde Senatoda yapılan 
eleştirilerde hatırlanır. Bu Yasa tasarısının oiddi eme
ğe, güvenilir bilgilere, geçerli sosyal ve ekonomik var
sayımlara dayanmadığı, söylenmişti. Yasanın öngör
düğü tazminatların, kişinin yapacağı hizmete, hiz
metim niteliğine uydurulmadığı, ifade edilmişti. Bu 
Yasanın tedavi hizmetlerimde yapılan hizmetin mik
tar ve nitelik yönünden denetlemeyeceği, söylenmlişıti. 
Bu tasarının sağlık hizmıötlierıinde verimi artırmaya
cağı, hizmeti yaygınlıaştıırmayacağı ve hekimleri de 
hastanelerle bağlamayacağı ifade edilmişti. Bu eleşti
rilere, sağlık hizmetlbrinde haksızlıkların ve ıstırap-
ların varlığından söz edilerek cevap verilmişti. Yasa 
tam olarak bir ay sonra uygulanacaktır. Geçen za
man içinde Yasaya, yöneltilen ..eleştirilerin doğru
luğu daha liyi anlaşılmıştır. Önümüzdeki aylar içinde 
bu doğruluk çok daha iyi anlaşılacaktır. Sağlılk hiz-
.metindeki h'alksızlıiklar ve ıstıraplar ve israflar yine 
devam etmektedir. Görülen o ki, maalesef bu Yasa, 
sağlık hizmetlerimde israfların, haksızlıkların artma
sının nedenteriiınden biri olacaktır. 

Sayın senatörler; 
îlki yıldır ülkemizde illaç yokluğu tartışılmaktadır. 

Ülkemizde çalışan bazı oiıddi ilaç firmaları geçen yıl-
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lar içinde fabrikalarımı kapamışlardır. Bir kısım ilaç 
fabrikaları da bu işten sıyrılmanın çarelerini aramaya 
yönelmişlerdir. Görünen, önümüzdeki aylarda bir
kaç büyük şehir dışındaki hastaneleriımizüm büyük 
bir bölümü de bir anlamda kapanacaktır. Bir hasta
ne tedavi hizmeıtinıi yapamazsa, o hastane kuşkusuz 
kapalı sayılır. Bu kapanışta en çok fakir - fukaraya, 
köylüye, esnafa, ufak memura zarar - verecektir. Bu 
zararın da bazıları onarılmayacak nitelikte olacak
tır. Pek çok yurttaşımız tedavi göremediği için ha
yatını yitirecektir. 

Sayın Sağlık Bakanı, bu Yasanın uygulianımasıyHa 
! Doğu Anadolu'da pratisyen hekimlerin ve çalışan 

hemşjire, ebe sayısının arttığını söylemektedir. Her-
I halde personel sayısındaki en büyük artış hastlanel'er-
I deki diş hekimi ve eczacılarda olmuştur. Ankara'nın 
j Devlet hastanelerinde hemen hemen her on yatağa 
ı bir eczacı düşmektedir ve bazı hastanelerde de bir 

dişçi koltuğuna 3 0 - 4 0 kadar diş hdkiirnlinim düştüğü 
I söylenmektedir; fakat hastanelerde, tedavi kururnia-
I rında uzman hekim sayısı artmamış ve görünen o kli, 
j önümüzdeki aylarda büyük bir düşme gösterecektir. 

Sayın Sağlık Bakanı, «Ayrılacaklar ayrılsın» hava
sında görünüyorlar. Hastanelerimizdeki hekimlerin 
çare aramaya yönelik çabalarını da kınıyorlar. 

Sağlık hizmetleri öncelikle doktorlar tarafından 
yürütülür. Şayet bir yaSa hastanelerden uzmian hıe-

[ kimlsriin ayrılmasına neden oluyorsa ve kalan he-
J kimlerin de desteğine sahip değilse ve getirilen uy

gulama tedavi hizmetlerini geliştirmiyor, yaygınlaş-
tırmıyorsa, bu yasa kusurlu demektir. Yöneitime dü
şen bunu kabul etmek ve yasayı düzeltmektir. 

Sayın senatörler; 
Meclislerimizde bir yıl kadar önce sağlık hiz

metleriyle ilgili 12 maddelik bir Yasa çıkmıştır. Bu 
Yasa uygulanmıştır. Önümüzdeki aylarda da Yasa
nın tanıdığı intibak süresinin sonla ermesiyle tedavi 
hizmetlerinde tam süre çalışmaya geçiLecektiır. Bu 
uygulama ülkede sağlık sorununu, Sağlik Bakanlığı 
sorununu, üniversite hastaneleri sorununu büyük öl
çüde ve büyük vatandaş kitlesi içimde, büyük ıstırap
ların ifadesi olarak tartışmaları getirecektir. Konu 
her yönüyle vatandaşları çare aramaya zorlayacak-

i tır. 
Çare nedıir?.. 
Sayın senatörler; 
Evvelâ kanun yapmanın güvenilir bilgiye, ciddi 

emeğe dayanması, tutarlı olması gereği kabul edilirse, 
kuşkusuz makul bir zaman içinde çare bulunur. Sağ
lık Bakanlığı, Hükümet bu yasayla işlenen yanlışı 
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kabul etmeli, açi'k yürekle bu kabulü dile getirmeli
dir. Hükümet ve Sayın Sağlık Bakanı düşünülen 
çareyi ana hatlarıyla söylemelidir. Mesela, hastane
lerde çalışmanın, yeteneğin değerlendirileceği, sağlık 
hizmetlerine denetimin getirtileceği, ödemenin bu 
ölçülere uydurulacağı ifade edilimelidir. Sağlık hiz
metlerinde kaynakların nasıl sağlanacağı açıkça or
taya konmalıdır. Sağlık hizmetlerimin dayandırıla
cağı ekonomik ve sosyal varsayımlar açıkça dile 
getirilmelidir. Bünyemize hangi türde bir uıygulama-
nın uyacağı gerçekçi bir şekilde ortaya konmalıdır. 
Bu yönde uygulama ülkemizde ıstırapları azaltır. 
Bu yönde bir yaklaşım temel sağlık hizmetlerin
den geniş vatandaş kitlelerinim yararlanmasına ve 
bu hizmeti yürütenlerin hizmetli inanarak yapmaları
na imkân verir. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür edeniz efendim. 

2. — Malatya Üyesi Hamdı Özer in, ülkenin için
de bulunduğu durum hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci olarak Sayın Hamdi 
Özer söz istemişlerdik-. Önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ülkemin içinde bulunduğu durum hkakında ilgili

leri uyarmak üzere gündem dışı konuşmak istiyo
rum. 

Arz ederim. 
Malatya 

Hamdi Özer 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 

Devletlin içinde bulunduğu bunalım ile bunun 
nedenleri ve çıkış yolu hakkında uyarıda bulunmak 
üzere gündem dışı söz isteminde bulunmuştum. Söz 
sırasında birçok arkadaşın bulunması ve kısa süre 
içinde ameliyat olmak ihtimali karşısında, görüş ve 
dileklerimi «Ulusal çağrı» başlığı altında yapmak zo
runda kaldım. Bu bildirim bazı kişi ve çevrelerce de
ğişik biçimde yorumlanmıştır. Önce bu bildiriyi 
Yüce Senatoya sunacağım. Daha sonra da yorum
larla kısaca cevap vereceğim; özellikle cevap vere
ceğim. 

Ulusal çağrı : 
Türk Devleti, bugün bir ideolojik mücadeleden 

çok, miılleıtiiyle bölünüp parçalanma mücadelesi içine 
girmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu mücade
lede yenik düşerek parlamenter demokrasiliyi, parla
menter anarşiye çevirmiştir. Kuruluş amacı olan de-
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I mckrasiyi anarşiye teslim eden bir Meclis, milletin 
temsilcisi ve Cumhuriyetin Meclisi olamaz. Kendi 
gereksizliğine durmadan gerekçe hazırlayan bu Mec
lis, bir süre sonra milletin gözünde müstafi hale 

! düşecek ve yerini bir 23 Nisan Millet Meclisine ter-
ketmek zorunda kalacaktır. Çünkü, bugün Türk Dev
leti bir Milli Mücadele Meclisinin özlemini çekmekte 
ve bir Misakı Milli ruhunun şahlanmasını beklfemıek-
tedir. Yüce Türk Milleti, kendi parlamentosunu. 
her şeyden önce bu ruhun karargâhı olarak görmek 

{ istemektedir. Halbuki: 
Bu Mecliste, her renk diktaya ve bölücülüğe 

ışık tutan ve onlara kucak açan karargâhlar bulun
makta; 

Bu Mecliste, Devletten taviz vererek hükümetler 
kuran ve hükümeti Devlet için değil, Devleti hükü
met için kullanan koltuk mecnunları bulunmakta; 

I Bu Mecliste, hükümetler pazarlıkla kurulmakta, 
bakanlık sayısı ve bakanların yeteneği Devlet hiz
metine göre değil, bu pazarlığa göre ayarlanmakta; 
boşalan koltuklar bazen haraç mezat ve bazen de 
karaborsadan satılmakta; 

Bu Mecliste, vatan kurtaran aslan kesilerek tilki 
gibi pusuya yatıp koltuk avlayan fırsatçılar bulun
makta; bunlar, bu türden bakanlığı bir ulusal feda
kârlık olarak kabul ettiklerini ilan etmekte ve böyle
ce milletin izan ve haysiyetiyle oynamayı hüner say
makta; 

Devlet Başkanımız bu oyunları ve bu çirkin pa
zarlıkları onaylamakla Devletin yıpranmasına ve 
hükümetlerin yozlaşmasına sebep olmakta; 

İşte hükümetlerin başarısızlığı, ulusun huzursuz
luğu ve Devletin bunalımı bu çirkin pazarlardan kay
naklanmakta ve utanç faturaları tarihimizin yüzünü 
kızartmaktadır. Çünkü bu Mecliste kişisel çıkarlar 
başta gelmek üzere parti politikası, ulusal politikadan 
üstün tutulmakta; 

Bu Mecliste, millet egemenliğinin üstünde dele
ge egemenliği ve hepsinin üstünde liderler diktatör
lüğü hüküm sürmekte; 

Bu Mecliste, aritmetik oyunları ve tehditleriyle 
yasal olmayan istekler hükümetlere dikte ettirilerek 
Devletin kaderine ve ulusun haysiyetine darbe indi-

I rilmekte; 
i Birçok bakanlar, kendi bakanlıklarım kendi dev

leti haline getirmekte ve yasal olmayan örgütlerin 
vizesi alınmadan hiç kimse Devlet hizmetine sokul-
mamakta; 

j Devletin kilit noktaları yasal olmayan örgütlerin 
I eline geçmekte ve Devletimizi bu örgütler ahtapotu 
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sarmış bulunmakta; böylece Devletimiz kendisini yu- I 
tacak canavarlara gebe bırakılarak onları kanı ve 
canı ile beslemek gafleti içine sokulmuş bulunmakta; 

Bağımsız mahkemeler, bu örgüt eşkiyalarınca ba
ğımlı hale sokulmakta ve adil kararlar can pazarı 
haline gelmiş bulunmakta; 

Silahlarla sadece hâkimler değil, yasalar vurul
makta ve adalet öldürülmekte. Çünkü, Devletle ada
let birbirini koruyamaz hale düşmüş ve böylece «Dev
let olmayan yerde adalet, adalet olmayan yerde Dev
let olmaz» gerçeği açıkça görülür hale gelmiş bulun
makta; 

Bir kalabalığa açılan ateş, tüm Milleti hedef al
dığı halde, Milli Güvenlik sorumluları duyarsız ha
le gelmiş, ülkeyi ve ulusu bölmeye kalkışanlara kar
şı şahlanması gereken milli misak ve milli mücadele 
ruhu bir bunalım batağına gömülmüş bulunmakta; 

Türk vatanı bugün gaflet, delalet ve hatta hıya
net havasının alabora ettiği bir ülke haline gelmiş bu
lunmakta. 

Bugün Türkiye'de ne Devlet ve ne de adalet gü
vencesi vardır. Çünkü Anayasa ve yasaların yerini I 
doğa kanunları almış ve kurtuluş umudu zorbalara I 
teslimiyete bağlı kalmıştır. Böyle bir düzende ne de
mokrasiden, ne özgürlükten, ne de bağımsızlıktan 
söz edilemez. 

Dış dünya gözünde Türkiye parçalanmak ve her 
parçası zıt kutuplu rejimlere kaymak üzeredir. Böy
lece ömrü üzerinde münakaşa yapılan bir Devlete 
yardım etmekte kuşku duyulmakta ve zorluk çekil
mektedir. Çünkü borç alan belli olsa da, borcu öde
yecek belirsiz görünmektedir. Herkese açılan böyle 
avuçlara ancak sadaka verilse de büyük ölçüde kredi 
verilmemekte. İşte Türkiye bugün bu görüntü içinde I 
bulunmaktadır. 

Çıkış yolu : I 
1. Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde çok bü- I 

yük bir çoğunluğu Atatürkçü olan parlamenterler, 
partilerine bağlı kalsalar da, partizan bağlardan ko- I 
parak bir «23 Nisan Millet Meclisi Grubu» ötüştü?- I 
malıdır. Bu grup milli misak ruhu taşıyan bir milli 
mücadele karargâhı haline gelerek, Ulusumuzu Ata- I 
türk ilkelerinde birlik olmaya çağırmalı ve Devleti- I 
mizi Atatürk ilkelerinden saptığı noktaya getirmeli
dir. Bu bir geriye dönüş değil, sağlam zeminden hız- I 
la ileriye atılış olacaktır. I 

2. Bu grup, güçlü hükümetlerin kurulmasına ve 
onların aritmetik tehditlerine boyun eğmeden, gü
venle çalışmalarına en güçlü bir destek olmalıdır. I 
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3. Bu grup, Atatürk ilkelerinin ışığı altında Dev
letimizi çağdaş demokrasiden, çağdaş uygarlık düze
yine yüceltecek bir Anayasa yapmalıdır. 

Devletin bağımsızlığını, Milletin ve ülkenin bü
tünlüğünü koruyacak en etkin yasalar getirmeli, bö
lücü eylemlere ve cinayetlere karşı milli misak mah
kemeleri kurmalıdır. 

Bölücülüğü tahrik- ve ulusal ahlâkı tahrip eden 
bugünkü seçim kanunları değiştirilmelidir. 

4. Çağdaş demokrasilerde yasal hak olarak tanı
nan tüm ideolojik partiler özgürce kurulabilmeli ve 
toplumdaki ideolojik bunalım patlamaları önlenme
lidir. 

Rejimin sağ ve sol sınırı kardeş kanlarıyla değil, 
halkın özgür iradesiyle çizilmeli ve çoğunluğun ira
desi millet iradesi olarak egemen olmalıdır. 

5. Milli eğitim ve TRT milli olmalıdır, Atatürk 
ve ilkeleri çok iyi öğretilmeli, gençlerimiz başka baş
ka önderler ve örnekler peşinden koşarak birbirle
riyle vuruşmaktan kurtarılmalıdır. 

6. Bu Devlet Türk Devleti ve fakat ırkçılık ve 
mezhepçilik devleti değildir. Milli misak sınırları için
de kalan ülkenin adı Türkiye ve üzerinde yaşayan 
toplumun adı Türk Milletidir. 

Dili ve inancı ne olursa olsun, aynı kanı taşıyan 
bir vücuda ayrı ayrı ad konulmakla bu vücut değişe
mez. Kökü, kültürü ve kaderi bir olarak aynı hak 
ve toprak için aynı bayrakta kanlarıyla birleşenler 
tekvücuttur, bölünemez. Çünkü, bir vücuttan kopan 
hiçbir parça canlı kalamaz. Bu ülkede hiç kimseden 
dil ve inanç hüviyeti sorulmadan, layık olan herkes 
sahip olmaktadır. Öyleyse bu vücudu bölmeye kal
kışarak, bir bütün olan Türk Milletine «Türkiye halk
ları» diyenlere müsaade edilemez. Bunlara karşı ce
zalarla değil kardeş sevgisiyle yaklaşmalı ve ulusal 
birlik ruhu aşılayarak, tek bilek ve tek yürek olma
nın yolu sağlanmalıdır. 

7. Akaryakıt ve elektrik tesisleriyle barajlar ve 
önemli köprüler gibi Devletin can damarları, Silah
lı Kuvvetlerce korunmalı ve aksi halde bir tek işa
retle Devletin kötürüm hale geleceği bilinmelidir. 

Bu Devleti korumak ve kollamakla yükümlü olan 
Silahlı Kuvvetler her türlü tecavüzü defetmek için 
kendisine gerekli her şeyi kendi elinde tutmalıdır. 

8. Polis ve öğretmenlerin birer ideolojik kamp
lar haline gelen dernekleri kapatılmalıdır. 

9. İşçi ve memurların sınırsız ücret istekleri sı
nırlı hale sokulmalı, taban ve tavanlar her sendika
ya göre ayrı ayrı değil, iş analizine göre kanunla tes-
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pit edilmelidir. Ne işçiler işverenin insafına terk edil
meli ve ne de işyeri kaynaklarını kurutacak kadar iş
çilere ücret hakkı tanınmalıdır. Bugün kaynaklar 
kurumuş ve dış kaynaklardan taşıma su ile değirmen 
işletmeye çalışmaktayız. Paramız tanınmaz hale düş
müş ve mallar paramızdan kaçarcasına piyasadan çe
kilmiştir. 

On asırlık Devletimiz* bugün tam bir keşmekeş 
içindedir. Ne iktidarda iktidar gücü kalmış, ne de 
muhalefette muhalefet sıfatı. Biri iktidarda kalayım 
diye, öteki iktidarı alayım diye Devletin sırtına bin
miş ve onu çökertme yarışına koyulmuşlardır. 
Devletin başı gövdesinden kopmuşcasına mahzun ba
kışlarla onun çöküşünü seyretmekte. 

Yüce Türk Ulusu, bu Devlet sana sesleniyor, bu 
sesi duy ve onu kurtar. Milli Misak ruhu ile milli 
mücadeleye koş ve Atatürk ilkelerinde ulusal güç bir
liğinde toplan. 

îşte arkadaşlarım bildiri budur. 

Sayın senatörler; 
Şu kutsal çatı altındaki büyük çoğunluğumuz bi

rer siyasi partiye bağlı bulunmaktayız; fakat parti
lerden önce her birimiz millete bağlı olduğumuzu 
unutmayacağız. Görevlerimizi yaparken vicdanlarımı
zı ne bir tehdide teslim edeceğiz ve ne de bir ikra
ma peşkeş çekeceğiz. Hesap vereceğimiz en yüce mer
ciin Cenab-ı Hak olduğuna iman ederek, milletten 
aldığımız vekâlete ve içtiğimiz namus andına şeref
le bağlı kalacağız. 

Bu inançla yayınladığım bildiri, Yüce Türk Mil
letinin duygularını dile getirmekte ve söndürülen bin
lerce ocaktan yükselen figanları duyurmaya çalış
makta. Bu bildiri ile ne bir partiyi, ne bir kişiyi ve 
ne de bir makamı suçlamaktayım. Ülkemizi saran fe
lâket yangının tek sorumlusunun Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, yani bizler olduğumuzu ifadeye çalıştım; 
fakat bazı çevreler ve kişilerce yapılan yorumlardan 
Cumhurbaşkanımızı suçladığım ileri sürüldü. 

Biz Parlamento olarak, Cumhurbaşkanımıza han
gi yetkiyi verdik de, karşılığını göremedik?... Şunu 
kesinlikle belirteyim ki, Yüce Makamını ve Yüce Ki
şiliğini bu kürsüde daima tazimle savunduğum Sayın 
Cumhurbaşkanımız hakkında uyarıcı olmanın dışın-
dağ suçlayıcı bir maksat gütmedim ve bunu zihnim
den bile geçirmedim. 

Ancak, Anayasamız Cumhurbaşkanımıza Başba
kanı ve bakanları atama yetkisi vermiştir, bu yetki 
müdahale kabul etmeyen bir yetkidir. Bugün Devle
tin içinde bulunduğu bunalıma bağlantılı olarak ba

kan atamalarına yönelik şaibeli iddiaların yaygınlı
ğı bir gerçektir. Bu iddialara gerçeklik kazandırıcı 
bir atamanın yapılması sadece kamuoyunu bulandır
makla kalmamış, Hükümet içindeki bağımsız bakan
ları da bir tedirginlik ve kompleks içine sokmuştur. 
Sayın Cumhurbaşkanımız, bu son atamayı onaylama-
saydı bu tür pazarlık kapılarına kilit vurarak, Hükü
met başkanlarını da bu türlü isteklerden kurtarmış 
ve hükümetlerin güçlü, inandırıcı, istikrarlı ve haysi
yetli olmalarına daha çok hizmet etmiş olurdu. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Şunu da belirtmek isterim ki, son atanan Sayın 
Bakanın kişiliği üzerinde hiçbir kuşkum yoktur, her 
parlamentere duyduğum saygıyı ona da duymakta
yım. Eğer bu Hükümeti desteklemeyi ulusal bir gö
rev olarak kabul ettiyse, bu görevi bakan olmadan 
da yapabilir ve tüm ulusun saygınlığını kazanarak, 
kendisini ve Hükümeti bu üzücü yorumların hedefi 
haline getirmemiş olurdu. 

Hiç kuşkum yok ki, bu atama Anayasaya uygun
dur; fakat Anayasadan daha köklü ve daha ömür
lü olan ulusal ahlâk yasasına aykırıdır ve aykırı ola
rak ebediyen bu hâtıra devam edecektir arkadaş
lar. 

Sayın senatörler; 
Şimdi en önemli bir konu olan, gövdelerle başla

rın aynı yerde olmayışı üzerinde duracağım. Parla
mentomuzu yararsız ve hatta zararlı hale getiren 
işte budur. Bugün bizde birçok ideolojilere yasal 
hak tanınmadığı için, bunların gizli örgüt üyeleri 
kendilerine en yatkın buldukları yasal partilerde yu
valanıp, kökleşerek o partileri tanınmaz hale sok
makta ve zamanla o partileri zaptederek, gerçek üye
lerini dışarı atmaktadır. O partinin milletin takdirine 
sunduğu ilke ve programı ile icraatı arasında uçu
rumlar doğmakta ve bu yüzden gerçek bir partili 
gövdesini bu uçuruma gömülü ve kafasını ilkelere 
takılı görmenin ıstırabını çekmekte. Bu ıstırabı çek
mekteyiz. 

Böyle tuzaklara düşmekten halkımızı kurtarmak 
ve asıl partilerin çökmesine engel olmak için 141, 142 
ve 163 ncü maddelerin derhal kaldırılması ve halkı
mıza özgürce seçenek hakkı tanınması şarttır. 

Yasal parti amblemlerini maske yaparak, halkı 
kandırmaya ve avlamaya çalışan ve şeker diye şap 
yutturmaya kalkışanlara karşı tüm ideolojik parti
ler kurulmalı ve şekerle şap karması partilerden bu 
millet kurtarılmalıdır. Bu arada mertçe, erkekçe ve 
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açıkça renklerini meydana koyarak, solun en uçla
rında mücadele veren Benice Boran, Mehmet Ali Ay-
bar ve Doğu Perinçek gibi idealistleri takdirle an
mayı bir insanlık borcu olarak ifade etmek istiyo
rum. Bunların fikirlerine katılmasam da inançların-
daki samimiyete, cesarete ve dürüst harekete inan
maktayım. Bu millet ne çekmişse yalandan ve riya
dan çekmiştir. Olduğu gibi görünmeyen ve göründü
ğü gibi olamayan maskelilerden çekmiştir. 

Sayın senatörler; 
Biliyorsunuz ki büyük Atatürk, kurduğu Devletin 

anailkelerini kendi partisi olan Cumhuriyet Halk 
Partisine amblem olarak verdi. Bugün görmekte ol
duğumuz altı ok o ilkeler ışığını ve yolunu semboli
ze etmektedir; fakat zamanla gerçek Atatürkçüler o 
kadar çoğaldı ki, onun ilkelerini parti filamalarında 
değil, gönüllerindeki Atatürk sevgisinde yaşatmaya 
koyuldular. Bugün birçok siyasi partilerimiz bu ilke
lerin ışığı altında çağdaş uygarlık düzeyine yarış ha
lindedirler. 

Artık Atatürkçülük bir filamacılık olmaktan çık
mış, milli bir bayrak halini almıştır. Bu bayrağı şe
refle taşıyan ve bu yarışı kazanan parti gerçek Ata
türk partisi olacaktır. Bugün gövdeleri ile Atatürk' 
ün Cumhuriyet Halk Partisinde, kafaları ile Kızıl 

* Çin'de, Moskova'da ve Küba'da dolaşan ve onların 
bayraktarı olarak birbirleri ile yarışan ve savaşanlar 
gerçek Cumhuriyet Halk Partili ve Atatürkçü ola
mazlar. 

Atatürk'ün altı oklu ilkesini kırkayak haline ge
tirmeye uğraşıp ve onun partisini tüm solların ve 
bölücülüğün karargâhı yapmaya kalkışarak Atatürk, 
İnönü ve hatta Ecevit'i dışarı fırlatıp, onların yerine 
kendi kızıl liderlerini dikmeye çalışanlar gerçek Cum
huriyet Halk Partili ve Atatürk'çü olamazlar. 

Milletvekiliyim dediği halde, milleti benimseme
yen, millet demekten kaçınan, sakınan ve hatta mil
let ve milliyet deyimlerine faşist damgası vuranlar 
gerçek Cumhuriyet Halk Partili ve Atatürk'çü ola
mazlar. Komünist olmayan herkese «Faşist» diyen 
ve «Faşist» kelimesini komünizme gerekçe ve mal
zeme olarak kullananlar, Cumhuriyet Halk Partisi 
içine çöreklenip, onun Genel Başkanına «Sosyal fa
şist» diyenler Cumhuriyet Halk Partili olamazlar. 

Cumhuriyet Halk Partisi bunlardan temizlenme
dikçe, kendisi de gerçek Cumhuriyet Halk Partisi ola
mayacak ve yanlış kapı çalanlar geri dönmek zorun-
de kalacaktır. 

Sayın senatörler; 
i Atatürk'ün temel ilkelerinden, olan milliyetçilik 
, ve halkçılık birbirinden kopartılamaz. Atatürk, mil-
j liyetçi olmayan halkçılığı ve halkçı olmayan milli-
f yetçiliği reddettiği halde; halkçılığı, milletin halkla-
| ra bölünüşü olarak kabul eden ve Türk Devletini fe

deral bir devlet haline sokmaya kalkışanlar, değil 
! Atatürkçü, Türk olamazlar; fakat şunu herkes kesin

likle bilmelidir ki, bu vatan Türkiye ve üstünde ya
şayan Türk Milletidir. Cihan durdukça Türkiye Tür
kün olacak ve Türk kalacaktır. 

Milletçe kararımız şudur: Bu vatan ya bizim ya 
da hiç kimsenin... 

Hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

3. — Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, tek
nik personele fiili hizmet zammı verilmesi ve bir tek
nik personel tazminat yasası çıkartılması gereğine dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tdknik. personele fiili hizmet zammı verilmesi ve 

bir teknik personel tazminat yasası çıkartılması gereği 
ikonusunda gündem dışı bir konuşma yapmak iîjjyo-
rum. 

Gereğini saygı ile arz ve rica. ederim. 
Erzurum 

Hilmii Nai'bau.'öğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Memleketimizde kalkınma yükünü, teknik eleman
ların yüklendiği bir gerçektir. Tdknik eleman olmadan 
proje, keşif, ihale yapılamaz; yol, yapı, baraj, elektrik 
santralı, ziraat geliştirilmesi, orman üretimi, hayvan 
yetiştir ilmesi, mera ıslahı, maden çı'kartılıma::!; maden, 
petrol araştırması yapılamaz. Şehirlerden en ücra dağ 
•başlarında, kby yolarından, pirinç tarMartna, kışteik 
ve yaylalarda, her inşaat yatırım yerinde bir teCcrıJk in
sanı, her an bir uğraşın içinde görebilirsimiz. 

Mühendislik ve teknisyendik bir feragat ve feda-
kârlılk mesleğidir. Gece gündüz her saat görevi başın
dadır, şantiyededir, yoldadır, dağ başındadır istikşaf yü-
r'üyüşündedir, ovadadır, ormandadır yayladadır ve ba
taklıklardadır. Ya Ibir köy odasının 'kıonuğu yahut bir 
'küçük kasaba otelinin tahtaikurulu odasının mecbuıvyet 
yatılırıdır. Bir kase köylü yoğurdunun veya kasaba 
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aşçısının tuzlu ızgara köftesinin taamını sürdürür gün
cel yaşamı içinde. 

Ne belasız köy konağının teklifsiz misafirliğin de ha
şarat tedirginliğini ve ne de kuyudan veya dereden ta
şınan içme suyunun, yarın belki tifo veya paratifo ta
şıdığını düşünmeden görevinin verdiği heyecanın rüya
sına katacağı renkliliklere dalıp, ertesi sabah ezan \e 
horoz sesi veya çoban köpeklerinin şama lalan ile o 
günkü hizmet serüveninin hazırlıklarına başlamak için 
doğrulur kerevetinde. 

Hayatı daima tehlikelerle geçen bu teknik elemana 
zamanla hükümetler nasıl bakmış veya neler vermiş 
şimdi bunu görelim. 

1950 yılına kadarki dönemde maaş veya ücre; veri
liyordu. Maaş ve ücretler düşük olmakla beraber tüm 
Devlet memurlarının ücret ve maaşlarının zaten ge
nellikle mütevazi olması karşısında teknik eleman da 
emeklerinin mükâfatını maddi yarardan ziyade, iş.igâl 
ettikleri mevkiinin prestijinde ve memleketin kalkın
masında oynadıkları rolden duydukları iftihar payında 
buluyorlardı. Ancak, İkinci Dünya Savaşından sonra 
ciddi hir enflasyon baş gösterince, maaş meselemi önem
li bir problem olarak ortaya çıktı ve artık teknik per
soneller de maaş seviyeleri konusu ve memleketin uzak 
köşelerinde yaşamın doğurduğu sıkıntılar, gö: önünde 
daha fazla büyümeye başlamıştı. 

İşte bu gereksinme ve teknik personelin memleket 
kalkınmasındaki önemini kavrayan o günkü işbaşında 
olan Hükümet, 10195 sayılı Kararname ile teknik per
sonelin, diğer Devlet memurları yanında farklı bir s:a-
tüye kavuşturulmasını sağladı. Bu Yevmiyeli Personel 
Kararnamesi, teknik personeli ekonomik bakimâan ra
hatlattığı gibi, iş verimleri bakımından şevk ve gay
rete de getirdiğinden, memleket kalkınmasına katkıları
nı da artırmıştır. 

Herkes, 1950-1960 yılları arasındaki teknik persone
lin veriminin iftihar verici olduğunu söylemektedir. 
Nihayet 1965'te Memurin Kanunu, Personel Kanunu 
adı altında değiştirildi veya yeni bir yasa yapıldı; 
657 sayılı Yasa. Bu sırada Başbakan, bir teknik eleman 
olan meslektaşım ve sınıf arkadaşım Sayın Süleyman 
Demirel'di. Ne yazık ki, meslektaşlarının böyle bir 
'kanun kapsamı içinde mütalaa edilemeyeceğini mü
dafaa etmemiştir. Halbuki teknik personel, klasik me
mur statüsü içerisinde mütalaa edilemezdi. Teknik per
sonel, yani mühendis, tekniker, teknisyenler mütalaa 
edilemeyeceği gibi .askerler, doktorlar, üniversite öğ
retim görevlileri, hâkim ve savcılarda bu klasik me
mur statüsü kapsamında mütalaa edilemezdi. 

Nitekim, sonradan yukarıki görevliler için ayrı 
statüler, ayrı gösterge tabloları, ayrı yasalar ve sa
ire kabulle bu personeller oldukça tatmin edilmiştir; 
fakat teknik personel 'için hâlâ tatmin edici bir yasa 
ortaya konmamıştır. Yukarıki görevleri için tazmi
nat yasası çıkarılmıştır, hatta idareciler sınıfında 
olanlar için de çok kısa süre önce yasa çıkardık. 
Hele hele, doktor, hemşire, hastabakıcı, ebe, sağlık 
memuru ve pülverizatör operatörü için Tam Gün Ya
sası da çıkarıldıktan sonra, memleket ekonomisine, 
kalkınmasına, bayındırlığına katkısı inkâr edilemeye
cek olan teknik personelin de düşünülmesi gerektiği 
kanısı bende iyice kuvvetlendi. 

Yukarıki yasaların bazılarının, Senatomuzdan 
geçtiği sıralarda bu kam savlarımı arasıra, konuşma
larda ifade etmiştim; hatırlarsınız. Ayrıca, 15.3.1977 
tarihinde teknik personele fiili hizmet süresi eklen
mesi için 5434 sayılı Yasanın 32 nci maddesine ek
lenmesi gereğine uyularak fiili hizmet eklenmesi için, 
bir yasa teklifini Grubumuz Yönetim Kurulu Baş
kanlığına vermiştim. Bundan başka, bir de Teknik 
Personel Tazminat Yasa tasarısını hazırlayarak, Yü
ce Grubumuz Yönetim Kurulu Başkanlığına 20.4.1979 
tarihinde verdim. Bu yasaların ve benzerlerinin şim
diye kadar meclislerimize gelmemiş olması, meslek
taşlarım namına üzüntü nedenimdir. Bu yasaların 
behemahal çıkarılması gerektiğinin Hükümetimiz ve 
sayın parlamenterlerim'iz tarafından bilinmesini isti
yorum. Çok gerekli buluyorum. Eğer bunlar yetersiz 
bulunuyorsa. Bayındırlık Bakanlığınca daha kapsam
lı bir yasa hazırlanmasını, bunu Meclislerimize getir
mesini istirham ediyorum. Geç kalınmıştır. 

Hayatı daima tehlikelerle geçen teknik adama. 
bu kanunların sağlayacağı, bir atıfet de olmayacak
tır; haktır. 

Yüce Türk Parlamentosunun teknik elemanlara 
tanıyacağını umduğum bu hakların vereceği manevi 
hazzı içinde teknik elemanlarımızın daha randımanla 
çalışacağı, gerice yörelerimizin problemlerinin daha 
yetkili elemanlarla ele alınacağına inanıyor, son de-
ıece 'isabetli bir kanun çıkarılması tarihi şerefini ta
şımanızı ve bu yolda sizlerin de gayret ve uyarılarda 
bulunmanızı istirham ediyor, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Teşekkür ederim. 
4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Turizm 

ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkuna, Gençlik ve Spor 
Bakanı Yüksel Çakmufun vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3ı1680) 
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BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Gündem dışı konuşmalar bugün için bitmiştir. 

Gündemin «Sunuşlar» bölümüne geliyorum. 
Sayın Cumhurbaşkanının sunuşları var, sırasıyla 

bilgilerinize sunacağım. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ülkemiz ve Yunanistan arasında turizm alanında 
bir yakınlaşma sağlanmasına yönelik görüşmelerde 
bulunmak üzere 4 - 7 Haziran 1979 günleri arasında 
anılan ülkeye gidecek olan Turizm ve Tanıtma Ba
kanı Alev Coşkun'un dönüşüne kadar; Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Yük
sel Çakmur'un vekillik etmesinin, Başbakanın teki'fi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Koruttuk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yücelere, 
Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1679) 

BAŞKAN — Başka bir tezkere var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ingiliz Tarım - Balıkçılık ve Gıda Bakanının çağ

rılısı olarak 4 - 1 0 Haziran 1979 günleri arasında İn
giltere'ye gidecek olan Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanı Mehmet Yüceler'in dönüşüne kadar; Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Ahmet Şener'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk. 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Çalışma 
Bakanı Bahir Ersoy'a, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı Ali Topuz'un vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna ââıf Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1678) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün 4 - 28 Ha
ziran . 1979 günleri arasında Cenevre'de yapılacak 
65 nci dönem Genel Konferansına katılmak üzere 
İsviçre'ye gidecek olan Çalışma Bakanı Bahir Er-
soy'un dönüşüne kadar; Çalışma Bakanlığına, Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un vekillik 
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etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, 

7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan İçişleri 
Bakanı Hasan Fehmi Güneş'e, Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğurun vekilli ketmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1677) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Federal Almanya Cumhuriyeti İçişleri Bakanının 

çağrılışı olarak 4 - 9 Haziran 1979 günleri arasın
da anılan ülkeye gidecek olan İçişleri Bakanı Hasan 
Fehmi Güneş'in dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığı
na, Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'm gö
revinden çekilme isteğinin kabulü ile Sosyal Güven
lik Bakanlığına Sağlık ve Sosyal Yatdım Bakanı Me
te Tanın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1681) 

BAŞKAN — Başka bir tezkereyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'ın göre

vinden çekilme isteğinin kabulü ile Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. 
Mete Tan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine Anayasanın 106 ncı maddesi gereğince, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
9. — CHP, Milli Birlik ve Cumhurbaşkanınca 

S. Ü. Grupları Başkanlıklarının, Cumhuriyet Senato
sunun 3 Temmuz 1979 Salı gününden başlamak ve 
14 Ekim 1979 tarihinde yapılacak Cumhuriyet Sena
tosu üçte bir yenileme seçimlerinin kesin sonuçları
nın Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyolarında 
ilanını izleyen beşinci günü saat 15,00'te toplanmak 
üzere tatil kararı almasına dair önergesi. (4J475) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyelerin seçim bölgelerindeki çalışmalarına fır

sat vermek için Millet Meclisinin aldığı tatil kararı 
paralelinde ve Anayasamıza uygun olarak Cumhuri
yet Senatosunun 3 Temmuz 1979 Salı gününden baş
lamak ve 14 Ekim 1979 tarihinde yapılacak Cumhu
riyet Senatosu üçte bir yenileme seçimlerinin kesin 
sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye rad
yolarından ilanını izleyen beşinci günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere tatil kararı alınmasını arz ve tek
lif ederiz. 

CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili 
Fikret Gündoğan Orhan Vural 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Milli Birlik Grubu 
Başkanı 

Fahri Özdilek 

Cumhurbaşkanınca Seçilmiş 
Üyeler Grubu Başkanı 

Zeyyat Baykara 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Anayasamızın 83 ncü maddesinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin yılda en çok beş ay tatil yapabilir. 
Meclisler aynı zamanda tatile girerler» hükmü var
dır. Millet Meclisi bu kararı almıştır. Arkadaşlarımız 
da buna paralel bir önerge vermiştir. Oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Elazığ Üyesi Cahit Dalokay ve arkadaşları
nın, Kıbrıs konusundaki önergesi. (4J472) 

BAŞKAN — Şimdi efendim, İçtüzüğümüzün 131 
nci maddesi gereğince bazı üyelerimiz Dışişleri ko
nusunda iki talepte bulunmuşlardır. 

Sayın Dışişleri Bakanı buradalar mı efendim?... 
DEVLET BAKANİ BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Ve
kili olarak ben bulunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi, İçtüzüğümüzün 131 nci maddesi gereğin

ce Sayın Bakan, bu önceden Bakanlığa intikal et
miştir. Bakanın izahatı, onu takiben önerge sahiple
rinden birisi ve gruplar adına da birer kişiye söz ver
me imkânımız vardır İçtüzük gereğince. Şimdi, iki
sini bir arada mı yapalım?... Birisi Kıbrıs konusun
da, birisi de İMF hakkındadır zannediyorum. 

Evet, ayrı ayrı muameleye tabi tutacağız. 
Önergeyi okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
4.6.1979 günlü gazetelerde son defa Birleşmiş Mil

letler Genel Sekreterinin gözetimi altında Lefkoşe' 
de gerçekleşen Denktaş ile Kipriyanu arasında ce
reyan eden görüşme sonunda varılan prensip anlaş
maları sonunda, 16 Haziran 1979 günü başlayacak 
olan toplumlararası görüşmelerden önce, Kıbrıs zir
vesi sonunda varılan prensip anlaşmalarının uygula
maya konulacağı ve bu cümleden olmak üzere, ha
len Kıbrıs Türk Federe Devletinin kontrolünde bu
lunan Maraş Bölgesinin, Kıbrıs Rum Devletine 
terk olunacağı ve burada ve civarda daha ön
ce iskân edilmiş bulunan Türklere Amerika Birleşik 
Devletleri tarafından gönderilmiş bulunan tohum

lardan aile başına 12 bin dolar ödenmek suretiyle 
Bölgenin Türklerden arındırılacağı ve bu maksatla 
bölgenin etrafına beton direklerle mücehhez tel ör
güler çekilmekte bulunduğu haberleri yer almış bu
lunmaktadır. 

Türk Milletinin gurur ve haysiyet meselesi haline 
gelmiş bulunan Kıbrıs konusunda yüzlerce şehit ka
nı pahasına elde edilen, ve Londra ve Zürih Anlaş
malarının verdiği haklardan bir ölçüde sarfı nazar 
edildiği intibaını veren bu konu hakkında Cumhuri
yet Senatosu İçtüzüğünün 66 nci maddesi uyarınca 
gizlilik talep hakkı mahfuz bulunmak kaydıyla Hü
kümetin. yine Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 131 
nci maddesi uyarınca gerekli açıklamada bulunma
sını arz ve teklif ederiz. 

Elazığ Çankırı 
Cahit Dalokay Gürhan Titrek 

İzmir Amasya 
Münir Daldal Macit Zeren 

İsparta Manisa 
Mustafa Gülcügil Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
İçtüzüğümüzün 131 nci maddesini okuyorum: 
«Üyelerin Hükümeti açıklama yapmaya davet

leri : 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Hükümeti iç ve dış 
durum hakkında açıklama yapmaya davet eden öner
geler verebilirler. Hükümetin açıklamasından sonra 
önerge sahiplerinden birisine ve grup sözcülerine söz 
verilir.» 

Bunu aynen uygulayacağız. 
Sayın Bakan, önce söz hakkı sizindir. Buyurun 

efendim. 
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DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI HÎKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Bilindiği gibi, Hükümet olarak, Kıbrıs'ın bağım
sız, bağlantısız ve iki toplumlu bir federe devlet ol
ması konusundaki görüşümüz sürekli savunulmuştur 
ve biz, Kıbrıs sorununun iki toplum arasındaki kar
şılıklı görüşmelerle çözüme ulaşabileceğine ve bu so
runun sona ereceğine baştan beri inanmaktayız. Bu
nu uzun yıllardır savunageldik ve Kıbrıs Türk Fede
re Devletinin bu yöndeki politikalarına ve bu yön
de attığı adımlara destek olduk; onlara cesaret ver
meye çalıştık. Bunların sonucu olarak, bilindiği gibi, 
Kıbrıs ve Rum Toplum Liderlerinin yaptıkları son 
doruk toplantısının iki Toplum arasındaki görüşme 
sürecini yeniden açmış olmasından büyük memnun
luk ve mutluluk duyduk. Bilindiği gibi, Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreterinin gözetimi altında yapılan bu 
doruk toplantısından sonra, toplumlararası görüşme
lerin 15 Haziranda başlatılacağı kararlaştırılmıştı. 

15 Haziranda başlayacak olan toplumlararası gö
rüşmelerde, Kıbrıs sorununun tümü ele alınacaktır 
ve Maraş'ın iskân sorunu da, diğer sorunlarla birlik
te bir bütünlük içinde ele alınacaktır. Bu çerçevede 
Maraş'ın belirli bir bölgesinin, .Sayın Denktaş'ın 
20f Temmuz 1978 tarihli önerileri çerçevesinde yer
leşime açılması konusu da görüşülecektir. Bütün bu 
görüşmelerde anailke, 1977 yılı başlarında Makari-
os - Denktaş arasında yapılmış olan görüşmelerde 
üzerinde görüş birliğine varılan ilkeler çerçevesinde 
olacaktır. Bilindiği gibi bu ilkeler esas itibariyle iki 
toplumlu, bağımsız, bağlantısız bir Kıbrıs gerçeğini 
kabul etmiş bulunmaktadır. 

Bunun ötesinde ileri sürülen her iddia ve yorum
lar, gerçek dışıdır ve hayal ürünüdür. Hele, birey 
başına 12 bin dolar verilerek, insanların oturdukları 
yerlerden sökülüp, göçmen duruma getirilmek isten
diğine ilişkin bir öneri veya çözüm, Sayın Denktaş'ın 
da birkaç defa açıkladığı gibi, hiçbir zaman, hiçbir 
görüşmede söz konusu olmamıştır. Böyle bir yakla
şımın, böyle bir iddianın da, gerçekle hiçbir ilgisi yok
tur ve bunu son defa Türkiye'ye gelmiş olan Sayın 
Denktaş da açıklıkla ortaya koymuştur. 

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, Kıbrıs 
sorunu, yalnız Maraş'ın veya başka bir konunun çö
zümü ile sonuçlanamaz. Kıbrıs sorunu bir bütün
dür, bütün konular birlikte ele alınarak ancak bir 
çözüme ulaştırılabilir ve Maraş sorunu, bir toprak 
sorunundan çok, bir iskân sorunu olarak bu 

i görüşmelerde ele alınacaktır. Bunun ötesinde ileri 
sürülen herhangi bir iddianın, gerçekle ilgisi yoktur 
ve Kıbrıs görüşmeleri 15 Haziranda bu mutabakat 
ilkeleri çerçevesinde yürütülecektir. 

Bu bilgilerin bilinmesine bu açıklıkta tekrar fır
sat verildiği için Sayın Başkana ve Yüce Senato üye
lerine teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 
(CHP, Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve Milli Birlik Ğru-

I bu sıralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
I Sayın üyeler; 
I İçtüzüğün 131 nci maddesini başta okudum. Bu mü-
I zakerede, ancak gruplar adına birer kişi ve önerge 
I sahiplerinden bir kişi söz hakkına sahiptir. 
I Grupları adına söz isteyen üyeleri yazacağım, 
I lütfen söz isteyenler bildirsinler... Adalet Partisi Gru-
I bu adına Sayın İhsan Sabri Çağlayangil, önerge sa-
I hibi Sayın Oral Karaosmanoğlu. Başka söz isteyen?... 

Yok. 
I Önce önerge sahibi olarak Sayın Oral Karaos-
I manoğlu'na söz veriyorum, buyurun efendim. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

I 4 Haziran 1979 tarihli gazetelerde, «Birleşmiş 
I Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in gözeti-
I mi altında Lefkoşe'de gerçekleşen Denktaş - Kipri-
I yanu görüşmeleri sonunda prensip anlaşmalarına va-
I rıldığı; 16.6.1979 günü başlayacak olan toplumlarara-
I sı görüşmelerden önce, Kıbrıs zirvesinde varılan pren-
I sip anlaşmalarının uygulamaya konulacağı; bu cüm-
I leden olmak üzere, halen Kıbrıs Türk Federe Dev-
I letinin kontrolünde bulunan Maraş bölgesinin, Kıb-
I rıs Rum Devletine terk olunacağı ve burada iskân 
I edinen Türk ailelerine, Amerika Birleşik Devletleri 
I tarafından gönderilmiş bulunan fonlardan 12 50O'er 
I dolar ödenmek suretiyle bölgenin Türklerden arındı-
I rılacağı» yazılmış ve «Bu maksatla, bölgenin etrafı-
I na beton direkli tel örgüler çekilmekte olduğu» ha-
I berleri ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
j Gerek Parlamento kulislerinde, gerek kamuoyun-
I da, Kıbrıs konusuna ilişkin muhtelif şayialar dolaş -
I maktadır. Sayın Bakanın bu konuda vermiş olduğu 
I izahata teşekkür ederim. Yalnız, konunun bu gibi 
I şayialarla kamuoyunu işgal etmesi ve doğru veya 
I yanlış, ne sonuçlar doğuracağı belli olmayan konu-
I larda hükümetlerin, bilhassa Ecevit Hükümetinin ve 
I ilgili bakanlarının Yüce Parlamentolara önemli dış 
I ve iç konularda bilgi verme lüzumunu hissetmemde-
I ri, üzerinde önemle durulacak bir konudur arkadaş-
I larım. 
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Bu şayialar, bu tevatürler ve basma akseden muh
telif dedikodular doğru veya gerçek bilmiyoruz, bun
ların müsebbibi Ecevit Hükümetinin Parlamentomuz
la diyalog kurmayışından doğmaktadır muhterem ar
kadaşlarım. 

Kapalı kapılar ardında yapılan toplantılardan, 
Kıbrıs veya diğer önemli memleket meseleleri üze
rine yapılan anlaşmalardan, pazarlıklardan Yüce Par
lamentonun haberi yoktur. Her şeyden önce Ecevit 
Hükümetinin, bütün ilgili bakanların Türk Milletini 
temsil, eden bu Parlamento önünde hesap vermeye 
mecbur oldukları gerçeğini bilmelerini bilhassa istir
ham ediyorum muhterem arkadaşlar. 

Ecevit Hükümetinin şimdiye kadar izlediği tutar
sız, çelişkilerle dolu dış politikası manzumesinde 
üzüntüyle belirtmek isterim ki, en önemli milli da
valarımızdan birisi olan Kıbrıs sorununun halli de, 
IMF Hükümet ilişkilerine kadar varan noktalarda 
düğümlenmiş görünmektedir. 

Dış baskılar ağırlaşmıştır, Devletimizin bağımsız
lığına yönelen saygısız davranışlar çoğalmıştır, ya
bancı devlet adamlarının içişlerimize karışmaları bi
le, Hükümetçe ve CHP yöneticilerince müsamaha ile 
karşılanır noktalara gelmiştir muhterem senatör arka
daşlarım. 

Gazete ve dedikodu haberleri dışında Yüce Mec
lislere her nedense bilgi verilmesi mecburiyeti hisse
dilmemiştir. Gizli kapaklı yürütülen dış temaslarımı
zın milli çıkarlarımızı hangi ölçülerde tahribe de
vam edeceği belli değildir. 

1960 Londra ve Zürih Anlaşmalarıyla kurulan, 
her iki toplumun barış içinde bir arada yaşaması, top
rak bütünlüğü ve egemenlik esaslarını getiren Kıbrıs 
Devleti Anayasasının 1963'lerden itibaren sistemli 
olarak Türk toplumu aleyhine ihlali, meful cinayet
ler tertibi, Türk toplumunun bekâsını büyük çapta tehdit 
edecek tertiplere girişilmesi ve nihayet Nicos Sampson 
darbesinden sonra ortaya çıkan kesin zaruret karşı
sında askeri operasyon yapılmış, Türk Silahlı Kuv
vetlerimizin başarısı tarihin mümtaz sayfalarında yer 
almıştır. Başarı topyekûn Türk Milletinin başarısıdır. 
Mübarek Türk şehitler ve gaziler Türk çocuklarıdır. 
Bu milli davanın Türk Milletince de kabule şayan 
olabilecek bir sonuca bağlanmasında atılacak olan 
her olumlu teşebbüs AP tarafından destek görecek
tir. 

Kıbrıs sorununun halli her şeyden önceki iki top
lum arasında yapılacak müzakerelerle mümkündür. 
Konunun mecrasından saptırılarak, milletlerarası 
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platformlarda dejenere edilmesi ihtimalini daima be-
lirtmişizdir, zaman zaman AP'li grup sözcüleri ola
rak ve şahsen konuşmalarımızda ilgilileri uyarmışız-
dır. 

Birleşmiş Milletlerde alınan kararlar maalesef ger
çeklere uygun değildir. Buna da neden olan Cumhu
riyet Halk Partisi Hükümetleridir muhterem arkadaş
lar. 

Avrupa Konseyi platformlarında Kıbrıs sorunu 
zaman zaman tartışılmıştır. îki toplumun arasında 
devam edecek müzakerelerle sonuca bağlanması, iki 
toplumun hak ve hürriyetlerinin insan haklarına 
dayalı bir statüye bağlanması, bağlantısız bir federe 
devletin kurulması, Türk Toplumunun geçmişteki acı 
tecrübelerinden sonra aynı akıbete maruz kalmama
sı ve Şubat 1977 tarihinde Denktaş - Makarios ara
sında mutabık kalınan prensiplere göre nihai çözüm 
yoluna gedilmesi yönündeki tavsiye kararlarının alın
masında Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesin-
deki Adalet Partili grup üyelerinin bu Hükümetlere 
iktidar grubu üyeleri kadar ve birlikte yardımcı ol
duklarını bu vesileyle belirtmek istiyorum. Demek ki 
maksadınız, dış sorunlarımızın çözümlenmesinde mil
li çıkarlarımızın korunmasıdır. 

Muhalefet olarak, Türk Milletinin arzusuna uyul
masını ve Kıbrıs'ın milletlerarası platformlarda pa
zarlık konusu yapılmamasını istiyoruz. Şu anda en 
önemli nokta da budur muhterem arkadaşlarım. Türk 
Milletinde büyük bir endişe vardır; «Acaba Kıbrıs 
pazarlık metaı yapılmak suretiyle Türkiye'nin bir
çok meseleleri halledilecek midir veyahut da Kıbrıs 
meselesi, Kıbrıs sorununda büyük tavizler verilmek 
suretiyle Türk Milleti tarafından kabule şayan olma
yan noktalara gidilerek üç kuruş paranın peşinden 
koşulacak mıdır?» şeklinde Türk Milletinde büyük en
dişeler vardır arkadaşlarım. 

Kapalı kapılar ardında yapılan müzakereler, par
lak beyanlar ve propaganda amacıyla radyo, basın 
ve TV ekranlarına aksettirilmektedir. TRT ise, başa
rısızlıkları başarı haline sokmak için Ecevit'in baş-
müşaviri sıfatıyla elinden gelen gayreti esirgemiyor. 

Sayın Ecevit'in usul ittihaz ettiği dış geıdler'den ve 
temaslardan, ilgili bakanların gezi ve temaslarından 
şimdiye kadar hiç bir somut sonuç da alınmış değildir. 

Sayın senatörler; 
Dünya politikasında büyük oyunlar oynanmakta

dır. Nicos Sampson darbesinden sonra Türk Silahlı 
KuvveiteHince başarı ile yürütülen birinci ve ikinci as
keri harekâtı takip eden diplomatik meseleler ve te-



C. Senatosu B : 74 12 . 6 . 1979 O : 1 

maşlar meseleye çözüm yolu geitirm'emiştir. Aksine Yu
nan ve Kıbrıs Rum tarafının işine gelen sonuçlar do
ğurmaktadır. Aradan beş yıl geçmesine rağmen ko
nunun enternasyonaîlize edilmeline ancalk seyirci kah-
nabi'lmiştir. Avrupa Konseyi hariç, diğer miîlevıerarası 
platformlarda, özellikte IBüİeşımiş Milletlerde kahul 
ıddöen 'kararlar, Rulm toplumunun v'e Yunanlıların ar
zu 'ĉ Ciğil yönleri gel/iştirmliştir. 

Birfeşnı'iş Milletler kararlarındaki anaunsur, ya
bancı askeri kuvvetlerin Ada'dan çekilrnejini öngör
mektedir. Bundan da esas malksat, Türk birlikleridir, 
Türk Silahlı Kuvvetlerimin çekilmesi arzusudur. Kı'b-
rısı Tü;k top'luimunun mazide karşılaştığı acı tecrübe
ler muvacehesinde soydaşlarımızın mal ve can gü
venliğini sağlamaya matuf ciddi tedbirer mevcut ka
rarlarda nazara dahi alınmamıştır. 

Hükümetin tutarsız ve çelişkili dış poitikası, Kıb
rıs sorununu, Türkiye'nin bütün dış ilişiklilerine tesir 
eden en önemli ve siyasi ve ekonomik bir düğüm 
noktası haline getirmiştir muhterem arkadaşlarım. 

NATO'suyla Ege Kıta Sahanlığıyla FİR hattıyla 
IMF'siyle Ortak Pazanyla ve Türk semalarından 
uçurulanaisı mevzubahis olan U-2 uçaklarıyla Ame
rika ile yapılan pazarlıklarla Kıbrıs dış politikası 
maalesef pazarlık malzemesi olarak kullanıldığı için 
't-lkrar sokulmuştur .muhterem arkadaşlarım. 

Sayın Başkan; 
Adalet Partisi olarak Türk Milletince kabule şa

yan olmayan hiç bir çözüm tarzına razı olamayız. 
Cumhuriyet Halk Partisinin âdeti veçhile «Benden 
sonra tufan» zihniyetinin belirgin örnekler ve Kıbrıs 
konusundaki gayri samimi tutumu bugün dörnmüş, 
dolaşmış kendi önüne aşılması güç bir engel haline gel
miştir. 

Hatırlayacağınız üzere, Sayın Bakan da buyurdu
lar ki, «Türk Hükümeti yapılan müzakerelerde şim
diye kadar tutumunda daima Kıbrıs Türk toplumuna 
yardımcı oldu, destek oldu ve cesaret verdi.» dedi
ler. Bu beyanlarını bir kenara bırakıyorum. 

Şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: 
21 Haziran 1977 tarihinde güvenoyu alamayacağı 

önceden kesinlikle bilinen Ecevve Hükümeti, daha 
güvenoyu almadan, kendisinden sonra kurulacağını 
bildiği hükümetlere sırf ayakbağı olsun diye Maraş 
bölgesinin, Türk toplumunca işletmeye ve kullanmaya 
açılacağını resmen beyan ederek, Kıbrıs sorununda 
en küçük bir tavize bile razı olmadığı imajını bütün 
dünyaya ilan etmiş idi, hatırlıyorsunuz. Şimdi de kalk
mışlar Maraş'm sırtından, Kıbrıs'taki milü çıkarları

mızın sırtından polit'ika yaparak tamamen ters nok
talara götürmeye çalışıyorlar. İnşallah temenni etme
yiz; ama Kıbrıs meselesinde büyük milletin kabul et
meyeceği en küçük bir hal tarzına AP olarak razı 
değiiLz muhterem arkadaşlarım. 

Hükümeti bir defa daha uyarmak istiyoruz. Dik
katli ve bas'iretli davranmalarını bekliyoruz. Milli hay
siyetimizin ve ülkemizin yüce menfaatlerinin gerek
tirdiği davranışlar ancak bizden destek görecektir. 
Aksi davranışların tam karşısında olacağız. 

Bütün Türkiye'nin dış politikada pazarlık ve satış 
metaı yapılacak hiçbir şeyi yoktur. 

Yaklaşan kendi seçimlerinde, Ortadoğu politika-
rnıda, Mısır-İsrail anlaşmalarında barış meleği tavrına 
bürünerek başarı kazanmak isteyenlere, çeşitli lobile
rin desteğini sağlamak isteyenlere, «Kıbrıs sorunu işte 
hallettik» diyerek ayakta kalmak isteyenlere, Türk 
Milleti kürsüsünden hitap ediyorum; lütfen başka ka- " 
pıları çalınız. 

Saygılar sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

I Adalet Partisi Grubu adına Sayın İhsan Sabri 
Çağlayangil, buyurunuz efendim. 

AP GRUBU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞLA
YANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri; 

Maraş'la ilgili bazı iddialar ve neşriyat üzerine 
Grubumuzdan bazı arkadaşlar Hükümetten bilgi iste
mişlerdi. Bugün bu bilgi isteme işleminden uzun Za
man geçti. Evvela üzüntüyle kaydedeyim; geçen otu
rumda Sayın Dışişleri Bakanı Senato binası içinde 
ve yanında olduğu halde, bilgi vermek ihtiyacını duy
madı ve bu önemli konu sürüncemede bırakıldı. Bu
gün Sayın Bakan Vekili ve Başbakan Yardımcısı ar
kadaşımız bize bazı bilgiler verdiler. 

Evvela şunu arz edeyim ki, Maraş meselesi iddi
alardan ve konuşulanlardan ibaret değildir. Bu ka
çar da basit ve sathi bir mesele değildir. Maraş ko
nusu Kıbrıs meselesinin düğüm noktasıdır, çözüm 
noktasıdır. 

„_Sayın Bakan buyurdular ki, «Türk Hükümetinin 
politikası, Kıbrıs'ta i'ki bölgeli, bağımsız, bağlantısız 
federal bir Kıbrıs Devleti kurmak...» Bu, uzun za
mandan beri Türkiye Cumhuriyetli hükümetlerince 
takip edilen bir politikadır. «Bunun tek yolu toplum
lararası müzakeredir.» buyurdular. Bu da herkesin 
kabul ettiği, üzerinde ittifak ettiği, Batılı dostlarımı-
zın da yegâne yol 'olarak gördüğü bir vetire, bir sü
reçtir. Onda da mesele yok. 
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Bizim zamanımızda, Adalet Partisinin re'sen ya 
da koalisyonlar yoluyla iktidar olduğu devirlerde, 
karşı taraf bu müzakerelere yanaşmıyordu. «Konuşa
lım, halledelim; ama Maraş'ı bırakacak mısınız, ne 
kadar toprak vereceksiniz, ne gibi tavizler vereceksi
niz? Bunu belirtin, sonra bu konuyu konuşalım.» di
yorlardı. Bizim davranışımız açıktı: «Taviz müzake
relerin ön şartı olmaz, evvela taviz verilip sonra ma
saya oturulmaz. Biz size gelin, sınır meselesi dahil her 
işi konuşalım diyoruz. Sınır meselesi dahil deyince, 
burada bir anlaşmaya gitme arzumuzu açıkça ifade 
ediyoruz. Gelirsiniz, bunların hepsini beraber konu
şur, bir çözüme bağlarız» dan ibaretti. 

Yunan Hükümeti ve Kıbrıs Rum İdaresi buna 
yanaşmadılar ve toplumlararası müzakereler sürdü-
rülemedü. Yalnız, bizim halle muhtaç bir Kıbrıs derdi
miz vardı, Yunanlıların da halle muhtaç bir Ortak 
Pazara giriş dertleri vardı. Bize yapılan iktisadi, mali, 
siyasi tazyiklere mukabil, Yunanlılara da, «Sizi Or
tak Pazara alırız; ama uysallık gösterin, Kıbrıs mese
lesinde yumuşak durun, anlaşın.» diyorlardı. Bu iti
barla, Yunanlıların Kıbrıs meselesinde katı görünmek 
veya bir inkıta yapmak işlerine gelmiyordu. Daima 
müzakereye yatkın görünüyorlardı. Neticesiz müzake
releri sürdürmekte kendileri bakımından fayda gö
rüyorlardı; ama bir türlü o devrin Türk Hükümeti
ni peşin bir tavize ikna edemedikleri için, «Ganim, 
müttefiklerinizin kulağına söyleyin, öyle oturalım» 
tavsiyelerine de o günün Hükümeti uymadığı için mü
zakereler yürümedi. 

Bu Hükümet geldi, büyük bir alâyişle «Neden bu
nu böyle yapıyoruz efendim?.. Kıbrıs meselesiyle am
bargo meselesini mademki ayırdık, niçin Yunanlıla
rın ist e diklerin i söylemeyelim? Neyse sarflarımız 
söyleriz, masaya otururuz.» dedi; yani ne taviz ve
receğimizi ifade ederiz manasına alındı ve ilan etti
ler: «Önemli sınır değişiklikleri yapacağız. Maraş'ta 
iskân kabul ediyoruz.» ve saire bazı vaatler ve şart
lar öne sürüldü. Bu da yetmedi, karşı tarafı müzake
reye oturtmaya bunlar kâfi gelmedi, teminat istendi. 

Kıbrıs meselesine temas eden ve Maraş'a Türk 
Hükümetinin iskânına muvafakat ettiğini iddia eden 
sadece gazeteciler değildir. Biraz sonra müzakere
mize konu teşkil edecek olan Amerika Dışişleri Ba
kanının bize göre içişlerimize müdahale sayılan, Hü
kümetçe de tasviple karşılanan beyanlarında önemle 
üzerinde durulacak hadise sadece IMF meselesi değil
dir. Senato Dışişleri Alt Komisyonunda Christopher 
izahat vermiştir, Türklere yapılacak 50 milyon do-
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larlık hibeye savunmuştur ve ondan sonra da bir sürü 
sual yağmuruna tutulmuştur. Bu sual yağmurları 
arasında, «Türkler Kıbrıs işinde size yardımcı mı ol
dular da bu 50 milyonluk hibeyi veriyorsunuz? Türk
ler Kıbrıs işinde ne gibi yumuşaklık gösterdiler?» su
ali de vardır. O suale Bakan Yardımcısının verdiği 
cevap şudur: «Toplumlararası müzakerelerin başla
man hususunda Ecevit'in çok olumlu ve yapıcı yar
dımları görülmüştür.» Türk Hükümetinin başının top
lumlararası müzakerelerde yapıcı yardımları oldu
ğunu, Türk kamuoyu ve Türk Parlamentosu Waslhing-
ton'daki sual - cevaptan öğrenebilmiştir. 

Bu nokta önemlidir. Kendileri muhalefetteyken, 
ktidarı dış işlerinde bilgi vermemekle suçlayan, bilgi 
verildiği zaman da onu istismar eden bir siyasi heyet 
18 aydır ağzını hiç açmamış. Ana Muhalefet Partisi 
Lideriyle bir defa temas ihtiyacını duymamış, gösteri 
mahiyetinde verdiği bilgiler de gazete malumatından 
öteye geçememiştir. Bir sürü müzakereler kapılar ar
kasında cereyan etmekte ve bazen basına yapılan if
şaat ya da Amerikan Parlamentosundaki sual - ce
vaplardan kırıntıları bize intikal edöbilmekttedlir. 

Şimdi, Maraş üzerinde duralım. Maraş, Kıbrıs'ın 
önemli çözüm yolu demiştik. Yüce Senatonun hatı-
rındadır; güvenoyu alamayan Ecevit Hükümeti, ye
rini kendisinden sonra geleceğe terk edeceği zaman, 
o gün Sayın Ecevit'in çok garip bir beyanı olmuştur. 
«Maraş'a Türk soydaşlarımızın iskânı için esaslı gi
rişimlerimiz başlamıştır. Korkarım bu Hükümet Ma
raş üzerinde taviz vermeye kalkışacaktır.» Bu beyan 
Ece v Ve aittir ve giderayak yapılmıştır ki, Maraş'ın 
düğüm noktası olduğu bilindiği için, eğer herhangi 
bir kompromide Maraş üzerinde bir anlaşma olursa, 
yapılacak polemiğin altyapısı bu beyanla hazırlanmış 
veya bir uzlaşma ümidi varsa, «Pişmiş aşa su katıl
ma» arzusu bu beyanda kendisini göstermiştir. 

O zamanki hassasiyete bakalım. «Korkarım ki bu 
Hükümet Maraş üzerinde taviz vermeye kalkışacak
tır...» Biz kalkışmamıştık. Kalkışan kim, verilen ta
viz re?.. Şimdi bakalım. 

Acaba Sayın Ecevit bu toplumlararası müzakere
lerin görüşmesi konusunda yaptığı olumlu ve yapıcı 
gayretlerini, Maraş'ı bağışlama yolunda mı sarf 
etti?.. Gayet sathi beyanat verdi Sayın Bakan 
burada, dedi ki; «Bu iş ancak toplumlararası müza
kere ile hallolur. Onda da biz başarıya ulaştık. Ko-
nuşmarar 15 Haziranda başlıyor, görüşülecektir.» bir 
de gerçek dışı beyan söylendi. Gerçek dışı beyan şu: 
«Kıbrıs meselesi bir bütündür. Maraş meselesi de 
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bu meyanda görüşülecek.» Öyle değil. K'ipriyano -
Denktaş müzakereleri niye yapıldı?.. Oturmadılar 
masaya. «Evvelâ ne il'keler üzerinde konuşacağız, 
prosedürünüz ne?... Onu belirtmeden masaya otur
mayız.» dedi Rumlar. Kabul ettirdi, oturdular. Be
şinci maddesirii Bakan okusun. Bu anlaşmanın beşin
ci maddesi şu: «Müzakerelerde Maraş meselesine ilk 
planda önem verilecek ve ilk defa ele alınacaktır. Eğer 
anlaşma hâsıl olursa, diğer konularda anlaşma yapıl
ması ve çözüme varılması beklenmeden, bu anlaşma 
derhal tatbik mevkiine konacaktır.» 

Arkadaşlar; 
Bugünkü Hükümet Maraş'ı gözden çıkarsa ve 

Rumlarla doldurmaya razı olsa bile Kı'brıs meselesi 
bir siyasi çözüme erişmeden, iki bölgeli federasyon 
kurulması gerçekleşmeden, Ada'daki soydaşlarımızın 
güvenliği, bilhassa bugün Ada'da bir kale gibi duran 
Türk askerleri geri dönmeden ve teminat altına alın
madan bu uygulamayı gerçekleştirmeye bugünkü 
âciz Hükümetin gücü yetecek midir?.. Bu memleketin 
Parlamentosu yok mudur?.. Bu memlekette Kıbrıs'ta 
üstünlüğü sağlayan ordusu yok mudur?.. Ada'daki 
soydaşlarımızı canlarıyla kurtaran Türk Milleti bu 
konuda Hiç söz sahibi değil midir?.. Kimin adına Ma-
raş'tan, eğer anlaşırsak öbür konuları hiç bekleme
den, «Size geliriz, yer veririz» sözü verilmiştir. 

Bakan dedi ki, «Bir bütündür. Bütün olarak ele 
alınacaktır.» Bütün demek, her konuda anlaşma olur, 
Maraş'ta da olur, hep bera'ber çözüme varılır. O za
man beşinci maddeye, «Eğer Maraş konusunda bir 
mutabakat hâsıl olursa, diğer konuların çözümü bek
lemeden derhal uygulamaya konulacaktır.» mad
desi neden konulur?.. O beyanla o maddenin irtiba-
tı nedir?.. Mesele şudur : 

Kı'brıs meselesi bir Hükümet meselesi değildir. 
Bir Devlet meselesi onun ötesinde de bir millet me
selesidir. Bu meselede Türk Milletinin haysüyeti, onu
ru yatar. 

Bir Hükümet, «Ben Maraş'ı veririm, ben Maraş'a 
muhacir alırım, ben eskiyerlerinden çıkmışları tekrar 
yerine gönderirim.» demek suretiyle, bunları icraya 
koyamaz. Sonra; «Denktaş - Kiprİyanu konuşmasın
da Birleşmliş Milletler kararları ilkesi dahilinde bu 
müzakereler yürütülecektir.» diye hükümler vardır. 
O Birleşmiş Milletler kararıdır ki, Milli Selâmet Par
tisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyonunun Dış
işleri Bakanı, o bildiriye, o karara katılmak gafletin
de bulunmuştur. Hâlâ onun zahmeti çekilir, inkâr 
eden 'biziz, karara oy vermeyen biziz, bir tek kişi ka

lıp yalnız görünmemek gaffetiyle adadaki bütün ya
bancı askerler çekilecek, adada yerlerinden oyna
tılanlar derhal geri dönecek, buna herkes yardımcı 
olacak kararına Türkiye rey verdi. «Ne zaman git
sek Birleşmiş Milletlere o gün verdiğiniz reyi siiz in
kâr ediyorsunuz, biz de süzınl'e bera'ber dönecek mi
yiz» hitabiyie karşılaştık. Buna hitap değil ithaf da 
demek lazım. 

Geldi burada Sayın Bakan sakin sakin mesele yok
tur, 12 bin dolar diye bir şey yoktur, bu bir yerleşim 
meselesidir. Yerleşim meseles1! değildir bu mesele. Bu 
mesele, bir çözüm meselesidir. Bu mesele, Kıbrıs'ın 
ruhu meseleslidir. Bu mesele, şimdiye karar Yunan 
Hükümetinin ve Rum tarafının ön şart olarak koş
tuğu, Maraş'ı almadan sizinle masaya oturmayız me
selesi dii'. 

Sayın Bakan her şeyden evvel gelip bu noktalan 
izah etmeli ve sudan beyanlarla Türk kamuoyunu 
ve Yüce Senatoyu işgale kalkışmamalıdır. Kıbrısta 
Maraş'ı, Maraş'ta taviz vermeye kalkışacak hükümet, 
'enki't ettikleri iktidar değil, bizzat kendi iktidarları 
olmuştur, 

Yüce Senatoyu saygıyla selamlıyorum. (AP sıra-
1arından alışlar ve «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Grupları 
ıdma başka söz isteyen sayın üye?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, maalesef olanak yok. İç
tüzüğü okudum. Bakınız tekrar okuyorum: 

«Cumhuriyet Senatosu üyeleri Hükümeti iç ve 
dış durum hakkında açıklama yapmaya davet eden 
önergeler verebilirler. Hükümetin açıklamasından son
ra önerge sahiplerinden birisine ve grup sözcülerine 
söz verilir.» Bunun dışında bir işlem yapmak müm
kün değildir. 

Grupları adına... Sayın Gündoğan hiç talep etme
den maşallah geliyorsunuz. Buyurun efendıim. Alış
kanlığınız, buyurun... 

€ H P G R U B U A D î N A FİKRET G Ü N D O Ğ A N 
(İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Adalet Partisi Grubuna mensup değerli arka
daşlarımdan bazıları İçtüzüğümüzün 131 nci madde
sine uygun olarak Hükümetten dış politika hakkın
da, özellikle Kıbrıs konusu hakkında izahat istemiş
lerdir. Bu tutumlarından dolayı Cumhuriyet Sena
tosu üyesi olarak kendim ve Cumhuriyet Hükümeti
nin destekleyicisi Grup olan Cumhuriyet Halk Parti-
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si Senato Grubu adına kendilerine şükranlarımı arz 
ederim. 

Gerçekten hükümetlerin iç ve dış politika konula
rında zaman zaman, hele olayların çok çetreffleşti-
ği, yönlerinin çoğaldığı, girift hale geldiği dönemler
de Yüce Parlamentoya sık sık bilgi vermeleri, hem 
hükümetlerin göfev anlayışlarının gerçekten parla
menter rejime saygılı olmaları açısından saygıdeğer-
liğini, saygınlığını sağlar, hem de parlamenter rejim
de ülkenin dış ilişkileri hakkında Parlamentonun kı
sa sürelerde bilgü sahibi olması ülkeye, o ülkenin hü
kümetine güç katar. 

Bu itibarla, bu soruları yönelten Adalet Partisi 
Grubu mensubu arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ne var ki, gerek Adalet Partisi Grubuna mensup 

önerge sahibi arkadaşımız Sayın Oral Karaosmanoğ-
lu'nun, nede Grup adına söz söyleyen ÇağlayangiPin 
sordukları soru konusunda gerçekten bir bilgi alma 
amacına yönelik bir niyet ve kasıt içinde olmadıkları 
ifadelerinden anlaşıldı. Çünkü, öğrendik ki; sözle
rinden anladık ki, Kıbrıs konusunda biraz sonra ev
relerini birer birer anlatmaya çalışacağım dış ilişki
ler ve görüşmeler hakkında bilgi almaktan çok başla
tılmış olan ve 15 Haziranda toplumlararasında yapı
lacak görüşmelerde kaydedilecek durumlar hakkında 
bilgi almak değil, bazı dedikoduları, orada burada 
işletilen şayiaları mesnet ittihaz edip, Cumhuriyet 
Hükümetinin, tabii aslında Cumhuriyet Halk Partisi
nin, Kıbrıs'ı Rumlara bırakıyor, o yola düşmüş inti
baını yaratmaya ve böylece Cumhuriyet Halk Partisi
ni ve Hükümetini Kıbrıs konusunda milli davaya ve 
milli onura aykırı hareket eden bir parti gibi göster
me ça'basına matuf. 

Eğer cidden verdikleri önergeleriyle bilgi alma 
amacında olsalardı, önce önergelerinin mesnetlerinin 
gerçekten itibara şayan bir dayanak, bir mesnet olma
sı lazım gelirdi. Şayialar ve dedikodulara dayanarak 
Kıbrıs'ta yapılan görüşmeler sonucunda Kıbrıs'ı, özel
likle Maraş'ı Rumlara terk ve tevdi ediyorsunuz bi
çiminde bir soru sorulmazdı. Olsa olsa Kıbrıs'ta ya
kında yapılacak görüşmeler konusunda Hükümetin 
önceden hangi mahfel ve alanda olursa olsun neler 
yaptığını, kimlerle ilişki kurduğunu öğrenmek istiyo
ruz gibi bir içerikle önergeyi verirlerdi; ama dediğim 
gibi maksatları bilgi edinmek değil, Cumhuriyet Hü
kümetlini dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisini Kıb
rıs konusunda taviz verici, milli menfaatleri zedeleyi
ci, milleti âdeta başkalarına teslim edici bir parti gö-
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rünümüne sokmak hedefine matuf şayialar böyley-
mış diyerek gelip ve burada çok büyük de laflar et
meye kalkışmak. 

Arkadaşlar; 
İşte bu tür gayretlerdir ki sanıyorum Türkiye'nin 

asıl milli menfaatlerini zedeler. Asıl bu tür davranış
lardır ki sanıyorum Parlamentonun, Hükümetin, par-
tilerarası ilişkilerin itibarını sarsar, iyi niyetle gerçek
ten bilgi edinmeye matuf bir girişimle bu sorular so-
mlmuş olsaydı, sanıyorum bakanlar da, bizler de otu
rur, bunun üzerine eğilir ve gerçekten kavgasız gü
rültüsüz, milli menfaatlerimize uygun neyin yapılma
sı gerektiği hususunda parlamenter bir müzakereyi 
yapardık; ama duydunuz Sayın Çağlayangil özellik
le «Bu âciz Hükümet Kıbrıs'ı verir» gibi bir hükme 
bağladı sözlerini. O âciz Hükümet dediği Hükümet 
1974'te... 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Kıbrıs'ı aldı. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Hem de nasıl. 

Hiç seksiz ve şüphesiz Kıbrıs'ı aldı. Kimseye hiç 
bir söz söyletmeye, söylemeye, hiç bir tenkide, hiç bir 
eleştiriye, hiç bir nakise İrasına meydan bırakmaya
cak ölçüde resmen, fiilen aldı ve Kıbrıs sorununu çöz
dü. İşte o Hükümet bu Hükümet. Sizin söylediğiniz, 
«Âciz» dediğiniz Hükümet tarih, içinde şimdi vaktiy
le uzun süreler içinde oturan soydaşlarımızın maruz 
kaldıkları emsalsiz cinayetlerin sürüp gittiği bir tarih 
döneminde iktidar olanlar, o soydaşlarımıza ve 
Kıbrıs'a hiç bir şey katmamış olanlar, onlardan son-
ra gelen Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti eliyle 
Kıbrıs'ın fiilen ve iki defa yapılan «Barış hareketiy
le» alınması, soydaşlarımızın canlarının teminat al
tına sokulması ve beş yıla yakın bir süreden beri Türk 
ekerinin ve idaresinin, kurulan Türk Federe Dev
letinin muvafakati ile orada yaşamasına ve Kıbrıs' 
taki Türk menfaatlerinin fiilen güçlü biçimde elde 
bulundurulmasına ve savunulmasına medar olan o 
işlemi icra eden Hükümete, geliyorsunuz «Bu âciz 
Hükümet Kıbrıs'ı verir.» diyorsunuz. Mantığınız yan
lış. Biz Kıbrıs'ı her halde soydaşlarımızı kurtarmak 
için; ama her halde hepiniz kabul edersiniz ki, bir 
Türk olarak çok ustaca tertiplenmiş bir darbe sonun
da ikindi bir Yunanistan olmaktan kurtardık. Bir Yu
nanistan vardı Batı - Kuzeyimizde, eğer Sampson dar
besi, Enosis (ki, mümkündü) gerçekleşmiş olsa Mi 
bir de altımızda, Güneyimizde ikinci bir Yunanistan 
doğacaktı. İşte, iki Yunanistan'ın doğmasını önleyi-
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ci hardkdîli yapan parJti biziz, o Hükümet biziz. Şim
di biz, iki Yunanistan'ın doğmasını önleyen parti, soy
daşlarımızı kurtaran parti, beş yıldan beri Kıbrıs'a 
bağrağım di'k'müş parti olarak tekrar iktidardayız. Ge
liyorsunuz buraya," ömrünüz boyunca Kıbrıs'a hiç bir 
şey katmamış bir parti olarak bizi, Kıbrıs'ı satmaya 
yönelik girişimlerde bulunmakla suçluyorsunuz. Bunu 
Türkiye'de, dünyanın hiç bir yerinde, hiç bir akıl ve 
izan sa'h'i'bi kabul etmez. 

Hemen aklıma geliyor; bir defa da bunu Avrupa 
Ekonomik Topluluğunda söylemiştüm; Ffansız Dele
gesi şarap tüccarı Gustov dem'işiti ki, «Bu Kıbrıs'ı ver-
s^nize» yahut «Verir misiniz?..» Bu suali bana yö
neltmişti. «Veririz» dedim. «Kaça?..» dedi. «Aldığı
mız fiyata» dedim ve «Nasıl şey bu?..» dedi. «Sen 
galiba Üçüncü Napolyon ile Keçecizade Fuat Paşanın 
hikayesini bilmiyorsun şarap tüccarı. O Napolyon da 
sertin gibi gafilin biriymiş, Keçecizade'ye orada se
fir iken «Girit"i versenize» demiş, Keçecizade de 
«Hay hay veririz» dem'iş. Senin gibi «Kaça?..» de
miş, «Aldığımız fiyata.» demiş. «İşte ben de aynı şe
yi söylüyorum. Biz de Kıbrıs'ı veririz; ama aldığımız 
fiyata.» Bu kafada bir partiyiz biz. 

Bundan ne anlaşılır?.. 
Şüphesiiz biz 1974 yılında yaptığımız hareketin 

hedefi, amacı tahakkuk etmeden, beş yıldan beri bi
zim yüzümüzden siz de nasıl hiçbir tariz vermedin'iz-
se, biz de Kıbrıs konusunda milletimizin ve tabii biz 
başardığımız, biz gürişip, biz kurtardığımız için ve 
amacın belirttiğim veçhile ikinci bir Yunanistan'ın 
doğmasını engellediğimiz için, soydaşlarımızı ve ta
bii milli menfaatlerimizi, tabii stratejik menfaatleri
mizi sağlam güvenceye bağlamaksızın hiç bir şey 
vermeyiz, 

Bir şey vermek veya vermemek bahis konusu de
ğildir bu kabil görüşmelerde. Orada Türkiye'nin 
an asi, kalıcı ve Türkiye'n'in ilefiki yüzyıllara doğru 
yücele gelecek zaman içinde sağlam bir dayanak ha
line getürmeden Kıbrıs'ı halletmeyiz. Oturur müza
kere ederiz, iyice kani oluruz ki, bir daha orada Samp-
son darbesi olmaz. Bir daha orada Enosis naraları 
atılmaz. Bir daha orada soydaşlarımızın malları ve 
canları, Rumların vahşetlerine terk edilmez ve mut
laka iki bölgeli, iki toplumlu, bağımsız ve bağlan
tısız bir üike kurulduktan, o ülkenin kurulmasının 
güvencesi de büyük ölçüde bize verildikten sonra, 
ancak biz orada anlaşmaları bitiririz. Bitirtiriz; biti
ririz demeyeyim; anlaşmaları tabii şüphesiz toplumlar
arası görüşmeler sonunda iki toplum yapacak, ama 
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geçen gün gelen Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkam 
Rauf Denktaş'ın dediği gibi, «Kıbrıs'taki durumu ya
ratan Türkiye'ye sormadan hiç bir şey yapmayız. Res
mi beyanatı var. Tabii, biz dediğim zaman onu kas
tediyorum, 

Hiç şüpheniz olmasın biz ne yaptığını bilen bir 
partiyiz. Hamasi mesele değil, ama biz böyle işlerin 
partisiyiz. Böyle, Kurtuluş Savaşları gibi,- Hatay'lar 
gibi, Kıbrıs'lar gibi sorunlarla uğraşan bir partiyiz 
'biz ve bunları çözen partiyiz biz. Bunun şerefli bize 
aittir. Kimse daha burada, bu konularda bizimle ne 
boy ölçüşecek. Bırakınız... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — O şeref millete 
aittir, partiye mal edilemez. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Bırakınız, böyle bir konuda bizimle 
yan yana gelmeye bile mecali olmayan bir haldedir. 
Bunu herkes bilir. Bundan dolayı hiç bir şüpheniz, 
kuşkunuz olmasın. Hemen söyleyeyim. 

Dcnktaş'ta güzel söyledi. Gerçekten doğru söy-
kci'i. Kıbrıs'ta Maraş elbette bir Çağlayanlgil'in dedi
ği gibi, birçok öğeden biri değildir. Birçok öğeden 
biridir, ama en önemli bir öğedir. Neden? Kendisi
nin dediği gibi, Maraş çözüm öğesidir. Mademki Ma
raş çözüm öğesi, Sayın Çağlayangil'in idraki ve an-
' ayışı da böyle, ki benim de, şahsen yaklaşırım, öy
le/İri Böyle ise, en önemlice, en uyanıkça ele alıp 
hassasiyetle uzerir.de duracağımız bir noktadır; ama 
;j,=r kim olursa oisun, Maraş meselesi konuşulurken, 
Maraş'ta ille şöyle yapılmalıdır diye kendi hayalinde, 
kendi anlayışına uygun bir çözüm tarzını ortaya ko
yar, siz benim koyduğum çözüm tarzına uygun ha
reke1; etmediniz, diye bizi ithama kalkarsa, biz ken
dilerine şunu deriz. Hayır, o sizin kendi hayalhane
mizde kurduğunuz çözüm tarzına Türkiye'de bir Hü
kümet, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, 
uymuyor diye ve ille öyle yapılması laz;m gelirken 
yapmadı diye, Maraş'ı terk etmiş sayılmaz, Kıbrıs'ı 
da kimseye vermiş olmaz. 

Dikkat edin, bir zeka oyunu ile karşı karşıya bu
lunabiliriz. Koyarsınız postülayı, dersiniz ki, bu sa
atler bundan böyle sağdan sola dönsün ve siz saatleri 
soldan sağa döndürdüğünüz zaman daha iyi zamaa 
gösterir alet ulamlarını sağlamanıza rağmen, ama siiz 
önceden sağdan sola dönsün dediniz de, saatleri siz 
soldan sağa döndürdüğünüz için biz, bu yanlıştır de-
rıjye hakkınız yok. Buna derler kıyas-ı batıl, kıyas-ı 
fâsid. Yek böyle sizden sadır olmuş bir çözüm tarzı. 
Yek böyle o çözüm 'tarzma mutlaka tıpatıp oturucu 
tir politika izlemek. Var.. Ne var? Sizin de bizim de, 

869 — 

http://uzerir.de


C. Senatosu B : 74 12 . 6 . 1979 O : 1 

tüm Türkleriin, herkesin adaletli bir çözüme ulaştığı 
kanısının yaygın olduğu, öteberi çekişmelerinin öte
sinde akıl ve izan sahiplerinin kabul edecekleri bir 
çözüme varız. Bunun dışında bir çözüme yokuz. Ol
mayacaktır, hiç merak etmeyin, ama tekrar edeyim 
üçüncü defa, i«Siz ille böyle yapılmalıdır, böyle yap
madığınız için verdiniz» gibi bir ucuz suçlamayla bizi 
Kıbrıs'ı ve Maraş'ı terk etme durumunda ve giriş'-
minde, eğiliminde olduğumuzla itham edemezsiniz. 

Arkadaşlarım; 
Hemen söyleyeyim; ben, Kıbrıs Federe Devleti 

Başkanı, Türk Federe Devleti Başkanı, Makarios'un 
böyle söylentiler üzerine verdiği beyanatı bir gazete
cinin sorusu üzerine, neşreden gazeteden okudum. 
Tabii kendisiyle görüşmedim. Keşke Hükümetimiz 
de bu görüşmelerde daha neler konuşulduğu husu
sunda ayrıntılı bilgi verseydi. O balkımdan sayın ar
kadaşlarıma katılırım. Hani, biraz kısa oldu. Ben de 
aynı kanıdayım ki, kısa oldu. Ama onu da bilemem, 
acaba Hükümet bu kadar kısa bir izahat vermek
ten neyi kastetti... Tam görüşmelerin başlamasına üç 
gün kalmış, (Tabii Hükümetlin hatası olabilir) arka
daşlarım Kıbrıs konusunda, dış politika konusunda 
soru yöneltmişler, Hükümet de ihmal etmiş gelmemiş 
ve bugün Dışişleri Bakanı da değil, (Seyahatte oldu
ğu için) vekilini göndermiş Hükümet, vekili de geldi 
burada kısa bir beyanat verdi. 

Bütün bu sorulan suallere çabuk cevap verilme
di yahut yeteri kadar geniş bilgi verilmedi şeklin
deki itirazlarla katılırım; ama şu ihtimali düşünerek: 
Hükümeti savunma değil, bir ihtiyati tedbir olarak 
arz ediyorum. 

Muhtemeldir ki, 15 Haziranda başlanacak top
lumlararası görüşmelerde, şimdi yapılacak şu müza
kereler dolayısıyla, böyle rasgeldiği için söylenecek 
sözler yahut uzun boylu ve ayrıntılı bilgi arz edildiği 
zaman, muhtemelen o görüşmelerin selâmetini ihlâl 
edebilir diye, böyle bir kısa izahat vermeyi yeğledi 
diye sayıyorum iyi niyetle Hükümetimi. Öyle de
ğilse, ben de kınıyorum. Gelsin, her şeyi anlatsın. 
ama arkadaşlarım, böyle bir tenkidi kabul ederlim; 
ama şunu etmiyorum: Sayın Çağlayangirin dediği 
de hepinizin hatırlarındadır. Biz, ancak biz, 1974'de 
koalisyonun bozulmasından sonra, hükümetten çek'i-
Irken, «Kıbrıs'ta iıkıi bölgeli, iki toplumlu, bağlan
tısız, bağımsız federe bir devlet kurulması» tezinin 
yaratıcısıyız. Bu tez, bizimdir. Dörtbaşı mamur, her 
tarafı yüzde yüz, halis bizim ürünümüzdür» «İki böl
geli, iki toplumlu, bağımsız, bağlantısız bir ülke...» 

Bu tez biziimd-ir. Çünkü, 1974 Barış Harekâtının do
ğal sonucu budur da ondan dolayı böyle bir çözüm, 
böyle bir Kıbrıs Devleti modeli öragörmüşüzdür. 
Bunun bdzîim olduğu, Kıbrıs'ın biraz evvel arz etti
ğim gibi, tarafımızdan her türlü maceradan kurtu
larak, ikinci Yunanistan'ın doğmasına mani olunarak 
alınmasından inbias eder, oradan kaynaklanır. Bu 
tez bizimdir. O tezimizin, kuvveden fiile çıkması
nın yolu da gene bizim önerdiğimiz bir yöntemle 
başarılmalıdır demişizdir. Daima şunu savunmuşuz
dur: «Kıbrıs'taki durumu normale çevirtmek, iki 
bölgeli, iki toplumlu, bağımsız, bağlantısız federe 
devlet haline getirme, süreci, orada yaşayan toplum
lar arasındaki görüşmelerle kabildir». Bu tez de bi
zimdir. 

Bu teze karşın, daha 1974'lerde Kıbrıs'ın Barış 
Harekâtıyla bildiğimliz hale dönüşmesinden sonra, 
Yunanlılar ve Rumlar ve yandaşları, bütün güçle
riyle sorunu, bizim bu biraz evvel önerdiğim yön
temle çözme önerimiz yerine, gerçekten enternias-
yonaiize etmeye kalkışmışlar; Rumlar ve Yunan
lılar, buldukları yandaşlarla konuyu Birleşmiş Mil
letlere kadar götürmüşlerdir. Değil yalnız Birleş
miş Milletlere, Ortak Pazara götürmüşlerdir. De
ğil yalnız Ortak Pazara, Averof'un dediği gibi Av
rupa Konseyine götürmüşlerdir. Hemen hemen, de
nebilir ki, Kıbrıs konusuyla ilgili olmayan hıiç bir 
uluslararası kuruluş kalmamıştır, bırakılmamıştır. 
Hatta şimdi hatırasını saygıyla anmak zorunda kal
dığım, (Bizden uzaklaştığı için) çok mütebahhir ve 
dış işleri ve ilişkileri üzerinde çok bilgili Sayın İnan 
arkadaşımızın bulunduğu ve bir zaman başkanlığını 
yaptığı Avrupa Ekonomik Topluluğu Türkiye Karma 
Parlamento Komisyonunda hemen her oturumunda 
daha Bismillah demeden Kıbrıs sorusunu, Kıbrıs 
sorununu gündeme getirmeleri o Rum ve Yunan ve 

onun yandaşları mahfilin girişimleriyle mümkün ol
muştur. Biz «Toplumlararası görüşmelerle bu so
run çözüksün» tezini savunduğumuz içindir ki, bu 
enternasyonizasyon yapılmıştır ve doğrusu, kabul 
edelim, bazı çevrelerde yenilmişizdir. Çok bü
yük zorluklar çekmişizdiir; ama direnmişizdiir. Fa
kat ne garip tecellidir ki, bizim toplumlararası gö
rüşmelerle çözülmesi gereken bir sorun olarak nite
lediğimiz, o yöntemi öngördüğümüz bu Kıbrıs so
rununa 1974'ten sonra işbaşına gelen ne Irmak Hü
kümeti, ne Adalet Partisi ve diğerlerinin ortaıkhk-
larıyle kurulan MC Hükümetleri başka bir çözüm 
yöntemi önermemişlerdir. Önermemişleridir; ama 
onların zamanında (ki, 2,5 yılı aşkın bir süre MC 
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Hükümetleri deviam etti) toplumlararası görüşme 
olanağı bulunamamıştır. Ancak biz 1978 başında 
Hükümet kurduktan sonradır ki. Kıbrıs'ta çözümü 
getirici yöntemin toplumlararası görüşmeler olduğu 
tezlini 1974'te söylemiş bir Hükümet ve Parti ola-
ırak tekrar ortaya atmışızdır ve bilindiği gibi ger
çek odur ki, bugün toplumlararası görüşmeler yön
temi içine giirilmiiş, Kıbrıs sorununun o yöntemle 
çözülmesi artık Rumların da, Yunanlıların da ve 
onların yandaşlarının da kabul ettiği bir gerçek, bir 
yöntem olmuştur. 

Size söyleyeyim; elbattekli biz bu yöntemin, top
lumlararası görüşmelerle sorunun çözülmesi yöntemi
nin takipçisi olacağız. Biraz evvel arz ettiğim gi
bi sizlin kafanızda bir çözüm model var da, onu 
üç senelik iktidarınız Zamanında yapamadınız, gö
rüşmeleri bile başlatmadınız, o aoiz değil de, bi
zimki, bugün toplumlararası görüşmelerin başladı
ğı bu hemeıgânda biz'iımkıi aciz oluyor. Tabii o si
zlin talkdininıize kalıyor. Bugün şeyim üzerimde, şid
detle cevap vermeyeceğim, ama şimdi toplumlar
arası görüşmelerde biz, Sayın Çağlayangil'in iddia 
ettiği gibii, «Maraş'ı önce görüşelim, onu hallede
lim, anlaşırsak, öbür tarafta anlaşma olmadan der
hal onun uygulamasına geçelim,» gibi bir ön şartı ka
bul etmiş değiliz. Ne var.. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Resimli bildiri var ortada. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Hayır, yok, birbirimizi kandırmaya
lım. Değil öyle bir şart, belki 10 tane şart var. 
Elbette yıllar içinde toplumlararası görüşmelerin 
başlayabilmesi için Makarios - Denktaş anlaşması çer
çevesinde görüşmelerin kuvveden fiile çıkması için 
neler yapıldı?., işin içine Birleşmiş Milletler göz
lemcileri girdi, Waldheim gibi önemi bir uluslar
arası dış politika adamı halkem oldu, seferler yapıl
dı bu konularda ve birçok temaslar yapıldı. Ame
rikalar girdi işin içine, başkaları girdi, bizi zor
ladılar «Ambargo, Kıbrıs, bunlar birbirine bağlıdır» 
dediler. Lehüm hamd onu da çözdük, «ambargoy
la Kıbrıs aynı şey değildir» dedik ve ayırdık. 
Ambargoyu kaldırdık. 

E., ambargoyu kaldırdık, «Kıbrıs'la ambargo ay
nı şeyler değildir.» dedik, toplumlararası görüşme
lerle sorunun çözülmesi metodunu getirdik, onun 
başlaması için gereken her işlemi, eylemi yaptık; 
evet, sonra otururken masaya bir sürü şart, bir sü
rü şart değil, bir sürü madde. Yalnız Maraş me

selesi değil, kimbilir daha ne çdk maddeler var o 
görüşme gündeminde. 

Kardeşim, olacak şey değildir; «Maraş'ı verin, 
bitirelim, ondan sonra siz gidin.» Evet, «o, öbür 
meseleleri de zaman içinde yine görüşmelerle halle
deriz» diyecekler. Peki ne kazanacağımızı sanıyor
sunuz, biz ne sanabiliriz?.. Maraş'ı verdilk, önada 
anlaştık, Rumlar geldi, yerleştiler; faikaıt diğer bü
tün sorunlar; muhaceret sorunları, mal - mülk so
runları, toprak sorunları, hudut sorunları, ilki böl
ge!, iıkii toplumlu bağımsız, bağlantısız federe dev
let sorunu; hepsi kalacak, bunlar, artık çözülmesi 
gerekli olmayan konular haine gelecek... Slizıkı man
tığınızdan bu anlaşılıyor. Biz Maraş'ı verecekrnlişiz, 
verdiğimiz zaman uygulamaya geçilecekmliş; ondanı 
sonra Rumlar, «Bundan sonrası bizi ilgilendlirmez.» 
diyecıeklermiş... Biraz evvel söylediğim ilki bölgeli, 
ilki toplumlu, bağımsız, bağlantısız Federe Kıbrıs 
Devleti kurulmuş, kurulmazmış, ne umıurlarıyımış 
onların; biz de buna yanaşacakmışız... Peki, güzel 
söylüyorsunuz; böyle bir şeyin, böyle bir gerçeğini 
bulunmadığı belli ki, bir muhal düşünce ile size bir 
cevap vereyim; benlim düşüncemin muhali değil, 
olan bir şey, olacak bir şey değil; ama farz ede
lim diye söylüyorum, peki, hakikaten o Maraş 
bölgesinde Rumların iskânına müsaade etsek, (bir 
faraziye, muhal faraziye olarak söylüyorum.) Rum
lar da «Biz bu Maraş Bölgesinde sekenemizi yahut 
soydaşlarımızı iskân ediyoruz.» diye razı olsalar. 
ondan sonra otursalar; şu Kıbrıs'ın 1/3'ten fazlası 
elimizde, o güzel hat çekilse, oraya kazıklar kalkıl1-
sıa, «Burası, isterseniz hatta Türküye olsa» deseler 
(Kaldı ki, Kıbrıs Federe Devlet olacak) ve «Ta
mam ilki toplum vardır, iki bölge vardır, biz de 
Rumlar, hemen aşağıda, Güneyde Rum Federe Dev
leti n)i kuracağız, sizinle hemen federasyon yapıp, 
en âlâsından bir anayasa düzenleyeceğiz; ilki top
lumlu, iki bölgeli, federe bir devlet kuracağız.» 
dense. Böyle bir muhal faraziye kuruyorum, «Bu, 
Türkiye'nin nesine olur acaba?» diye düşünüyorum. 
Benim, Kıbrıs'la Maraş Bölgesftnin kaç me&ietoac1© 
olduğunu, kaç eve sahip olduğunu ve orada bir 
yerleştim, Kıbrıs'ta Rum sekenenin yerleşmesinin, 
bizim Kıbrıs'taki durumumuzla; askeri, stratejik, 
ekonomik, politik, sosyal, hangi sonuçlar doğu
racağını şu anda hesaplamama olanak yok; ama böy
le bir düzen sizin aklınızdan geçtiğine göre, diye
lim ki cereyan etse; böyle bir konuşma, böyle bir 
anlaşma olsa da, biraz evvel arz ettiğim gibi, za
ten Maraş Bölgesine Rumların yerleşmiş olrmalannij 
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©tabii olmalarını sağlayıcı bir anlaşana yapılsa da, 
ondan sonra, «Bizâm ne kadar isteğimiz varsa sınır 
meselesi, ekonomik mesele, federatif devlet mesele
si, güvence mseetesıi, anayasa meselesi halledilse, 
acaba Mm kaybeder, kim kazanır?» diye ben düşün
müyorum, Rumlar düşünmez mfi?.. 

Diyelim kü; yine bir faraziyeyi söylüyorum, 
Manas Bölgesinde 10 bin Rum yerleşti, yerleştik
ten sonra bundan ibaret her şey; Kıbrıs'ta koca ye
şil hat çekidli, hatta Türik Ordusu kaldı, (Belki de 
kalmaz) federe devlet kuruldu; toplumlar ve bağlan
tısız federe devlet kuruldu, her türlü güvence Türk
lere verildi, ya dla Kıbrıs Rumlarına verildi... Böy
le bir anlaşmayı Rumlar kabul eder mi acaba? Bı
rakın bizim kabul edip etmeyeceğimizi; ancak Rum
lar açısından düşünüyorum. Yeter mi acaba onla
ra bu?.. Siz böyle dediniz, böyle koydunuz mese
leyi. Böyle koydunuzsa düşünürler. Bence, ev
velâ Rumlar düşünürlar. «Çok az» filan mı derler; 
ikim bilir?.. Bunu, bence bu sorunu böyle koy
mayınız. 

Biraz evvel arz ettim; bu soran böyle çözülme
yecek. Neden?.. Bizzat Denktaş şöyle konuştu; 
«Bir Kıbrıs sorunu vardır.» dedi. «Bunun içinde 
Maraş sorunu, hat sorunu, federasyon sorunu, 
Anayasa sorunu, ekonomik sorun hepsi vardır; 
bunların hepsi hiribirine, nerede ise organik bağ
larla bağlı sorunlardır, topyekûn sorunlardır bun
lar. Tüm Kıbrıs sorunudur bunlar. Tüm Kıbrıs 
sorununa yaklaşma, yalnız Maraş Bölgesinde şu 
iskân meselesi, bu iskân meselesi; şunu verdin, bu
nu aldırda çözülmez.» dedi. «Biz, anlaşmaya, ko
nuşmaya, meseleyi çözmeye gidiyoruz.» dedi. «Pe
şinen bir şey vererek gidip konuşulmaz.» dedi. «Ve
rilmiş verilmiştir; verildikten sonra onun konuşul
ması yapılmaz.» dedi. Bence, mantığı doğru ada
mın. 

Telkrar ediyorum, yanlış koydunuz meseleyi. 
Bizim Maraş'ı vererek, diğer her şeyi alacağımız 
anlamlına getirir Rumlar bunu; «Keşke öyle bir ol
sa» derler yahut demezler veya biz der miyiz, de
mez miiyiz?.. Mantığınız yanlış, şüpheniz olmasın. 

Ciddi konuşuyorum, siz bizi, aslında sanıyo
rum ki, Kıbrıs konusunda, Türkiye'de mevcut en 
ciddi garanti sayıyorsunuz ve kim bilir nasıl Tan-
rı'ya dua ediyorsunuz; «Şunların döneminde bu 
Kıbrıs meselesi, tıpkı onların 1974'de başladıkları-
onurla ve o mükemmeliyetle, o rasanetle, o milli 
çıkarlara uygun şekilde halledilse» diye, kim bilir 
ne kadar iç geçiriyorsunuz. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 

Grubu adına Sayın Metin Toker, buyurunuz efen
dim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA METİN TOKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Cumhurbaşkanınca Seçilmiş Üyeler Grubumuz 
adına, gerçekten hükümetler üstü gerçekten Millet ve 
Devlet düzeyinde bir mesele olan Kıbrıs işinin, Tür
kiye'de bazen iktidar, bazen muhalefet olan iki bü
yük partimizin ele alış biçimi hakkındaki duyguları
mızı belirtmek için söz almış bulunuyorum. 

Bu ele alış şeklinin, Kıbrıs'ta uzun süreden beri 
durmuş olan toplumlararası müzakerelerin ümit ve
rici bir tarzda başlatılmasının iki - üç gün evvelinde 
olması, bize biraz hazin bir görüntü gibi gelmiştir. 

Arkadaşlar; 
Kıbrıs'ın, Türkiye politikası üzerinde, Türkiye'nin 

dış ilişkileri üzerinde ne kadar büyük bir unsur ol
duğu hiç kimsenin meçhulü değildir. Bunu, dışarıyla 
temas eden her devlet adamımız; Adalet Partili veya 
Halk Partili devlet adamımız bilmektedir. Dışarıyla 
teması olan her parlamenter, hatta Türk görmekte, 
işitmekte, yaşamakta ve hissetmektedir. 

Kıbrıs sorununun, Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki 
gerçek niyet ve emellerine en uygun tarzda halledile
bilmesi, bugün her Türkün başlıca arzusu olmak ge
rekir. Halbuki, görüyoruz ki; bunu beş seneden beri 
görüyoruz, üzüntüyle söyleyeyim ki, iki büyük parti
miz muhalefette iken ve iktidarda iken başka başka 
düşünceler taşımakta, başka başka tarzda konuşmak
ta ve bunlar Kıbrıs sorununun bir ciddi ve memle
kete hayırlı çözüm bulmasını son derece güçleştir
mektedir. O kadar ki, âdeta insanın şöyle diyeceği 
geliyor: «Bu iki büyük partimizin hangisi muhalefete 
düşerse, özel bir gayret gösteriyor. A^man, bu iktidar 
tararından bu so'runun çözümü mümkün hale getiril
mesin. Kendisine biz yardımcı olmayalım ve bir De-
mokles kılıcını müzakerecilerin başına asalım ve di
yelim ki, işte siz bunu verdiniz, siz sattınız, siz bu
nu yaptınız, siz şunu yaptınız»... Bu, dediğim gibi, 
sorunun Türkiye üzerinden, Türkiye'nin omuzların
dan kalkmasını sağlamıyor ve bu ipotek sürüp gidi
yor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz, Kıbrıs Hareketini niçin yaptık? Bizim Kıb

rıs Harekâtından evvel de Kıbrıs üzerinde üç arzu
muz vardı. İstiyorduk ki, Türk cemaati güven içinde 
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yaşayabileceği büyüklükte bir toprak parçasının sahi
bi olsun. 

İki, bu toprak parçası askeri bakımdan savunula
bilir olsun. 

Üçüncüsü, bu toprak parçası ekonomik açıdan 
yaşayabilir olsun. 

Bizim, Kıbrıs üzerinde, işin başından itibaren bu
nun dışında hiç bir hevesimiz, arzumuz olmamıştır. 
Bir Kıbrıs Harekâtı oldu; hudutları şuraya kadar da
yandı ve işin müzakeresi faslı geldi. 

Arkadaşlar; 
«Müzakere» demek, «Biraz vermek, biraz almak» 

demektir. 
Muhalefete düşen partilerimizin belirttikleri gibi, 

«Ver kurtul» olmaz tabii; ama aynı şekilde iktidarda 
iken, «Vereyim, kurtulayım; ama sadece, vereyim 
değil, verdiğimin karşılığını da alayım ve bu işi çö
zeyim» diye düşünen partilerimiz bu anlayışı, muha
lefete düştükleri zaman da sürdürmezler ise, bunu ya
pabilmek için hükümetlere yardımcı olmazlar ise, 
Kıbrıs sorunu bir ipotek olarak, bir handikap olarak 
Türkiye'nin üzerinde devam edip gidecektir. 

Arkadaşlar; 
Maraş konusunda bugün ortaya atılan mesele, 

bildiğiniz gibi, yeni bir mesele değildir. Sayın Ece-
vit'in Amerika Birleşik Devletlerini ziyaretinin bir 
kaç gün evvelinde, galiba Mayıs ayının sonlarında, 
Sayın Denktaş Nevvyork'ta yaptığı bir konuşmada 
şöyle bir formül ortaya atmıştır ve «Biz, Yunanlılar
la müzakere masasına oturduğumuz zaman, Maraş'ı 
30 bin kadar Yunanlıya açarız; fakat Maraş'ın kesin 
statüsü ve Birleşmiş Milletler kontrolü altındaki sta
tüsü, ancak görüşmeler sırasında tespit edildikten 
sonra, kesin statü olarak yürürlüğe girer» demiştir. 

Demek ki, Maraş'ı vermek, vermemek; Maraş'ı 
kesin statüsü ile elden çıkartıp, çıkartmamak, bugün 
için yapılmış bir vaat değildir, bir taviz değildir. Ne
dir? Kıbrıs Türk Cemaati, Yunanlılarla masaya otu
rup, görüşmelerin başlamasında, Maraş bölgesine 
birtakım Rumların gelip yerleşmelerine müsaade et
mektedir; fakat bunların statüsü bu müzakerelerde 
yani Türk tarafının da rızasıyla tespit edilecektir. Bu 
tespit yapılmadan, ne alınmış, ne verilmiş hiç bir şey 
yoktur. 

Arkadaşlar; 
Şimdi mesele şu : Bu kürsüden Sayın AP devrinin 

Dışişleri Bakanı Çağlayangil beyan ettiler, «Biz Kıb
rıs işinde bir anlaşmaya varmak için uğraştık; ama 
biliyorsunuz Erbakan faktörü vardı ve Erbakan fak-
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törü dolayısıyla müzakerelerde kâfi derecede suples 
gösteremedik, olmadı» dediler. 

Şimdi bugün bu Hükümet, başında bir Erbakan 
mahzuru bulunmadığı için, bir müzakere yolunu tek
rar başlatmış bulunuyor. Şimdi gönül isterdi ki, iki 
büyük parti burada bir karşılıklı anlayış ve işbirliği 
havasını, bu müzakerelerden üç gün evvel göstersin. 
Bu, Türk Hükümetinin değil, Kıbrıs Türk Devletinin 
masa başına oturacak delagasyonuna bir kuvvet ve 
destek yerine geçerdi. 

Şimdi Yunanistan'da, Karamanlis ile Papandreu 
arasında ihtilaf görünüyor; bu ihtilafın biraz deri
nine giderseniz, fark ediyorsunuz ki, birbirlerine pas 
veriyorlar ve Yunanistan'ın veyahut Kıbrıs Yunan 
Devletinin vaziyetini kuvvetlendiriyorlar. Karaman
lis bir vaziyet tutuyor, «Canım, ben şunu da veririm; 
ama başında da Papandreu var, onun için Türklere 
söyleyeyim de şunu yapmasınlar» diyor. Papandreu 
«İşte ben buna müsaade ederim; ama, şu kadar olur.» 
diyor. Bu, uzun zamandan beri bir çok kimsede bir 
danışıklı döğüş haVasını verdiği intibaını uyandırdı
ğı halde, bugün burada bir defa daha şahit olduk ki, 
Türkiye'de iki büyük parti, maalesef iktidarda ve 
muhalefette birbirlerini baltalamanın ötesine geçmi
yorlar. 

Bizim grup olarak temennimiz; bu duruma biran 
evvel son verilerek, iki büyük partinin, Kıbrıs gibi 
bir konuyu (Üzerinde ittifak da ediyorlar. «Bu, Hü
kümetleri aşan, Millet ve Devlet düzeyinde bir ko
nudur» diyorlar.) bu ağırlığıyla ele almanın zamanı
nın gelmiş bulunduğunu hatırlamalarıdır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın senatörler; 
«Kıbrıs konusu hakkında Hükümetten bilgi iste

me» şeklindeki müzakereler, Tüzüğümüzün 131 nci 
maddesi uyarınca bitmiştir. 

2. — Elazığ Üyesi Cahit Dalokay ve arkadaşları
nın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısının bir beyanı
na dair önergesi. (4/473) 

B A Ş K A N — Amerikan Dışişleri Bakan Yardım
cısının beyanı hakkında Tüzüğün aynı hükümlerine 
göre bir talepte bulunulmuştur, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yar

dımcısı Christopher'in, Amerikan Senatosu Komis
yonunda, İMF'in Türk ekonomisinin düzeltilmesi 
için bazı zecri tedbirler tavsiye ettiğini, ancak Tür
kiye'deki muhalefetin gerekli ekonomik reformların 
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yapılmasına yardımcı olmadığı gibi, bunları önleme
ye çalıştığını; ama Türkiye'nin bugün içinde bulun
duğu ekonomik durum muvacehesinde Türk Parla
mentosunda bulunan, siyasi görüş ve kanaatleri deği
şik de olsa, birtakım parlamenterlerin Hükümete des
tek olmaları gerektiğini ifade ettiği, Türk Radyo Te
levizyon Kurumu radyolarından ve televizyonundan 
1 Haziran 1979 günü akşamı Türk kamuoyuna ve 
dünyaya ilan edilmiş bulunmaktadır. 

Bağımsız Türk Devletinin hükümranlık hakları
na Türk Milletinin ve Devletinin içişlerine müdahale 
suretiyle Devleti ve Milleti, Amerika Birleşik Dev
letlerinin görüşleri istikametinde davranışa davet 
eden ve hükümranlık haklarını, Birleşmiş Milletlerin 
başka devletlerin içişlerine karışmama prensibine ve 
nihayet 1950'lerden beri süregelen Türk - Amerikan 
dostluğuna gölge düşüren ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisiyle onun çatısı altında Türk Milletine niya
betle vazife gören tüm senatör ve milletvekillerini 
dünya kamuoyu önünde küçük düşüren bu beyan 
hakkında Hükümetin, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 131 nci maddesi uyarınca Yüce Senatoda açık
lamada bulunmasını arz ve teklif ederiz. 

Elazığ Çankırı 
Cahit Dalokay Gürhan Titrek 

İzmir Manisa 
Münir Daldal Macit Zeren 

İsparta Manisa 
Mustafa Gülcügil Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Sayın senatörler, bir evvelki müza
kere usulü aynen bunun için de caridir. İçtüzüğümü
zün 131 nci maddesi gereğince Sayın Bakan izahat 
verecekler. Önerge sahiplerinden birisine söz verece
ğiz, grupları adına da söz vereceğiz. 

Bu önergeler evvelce de Genel Kurulumuzda 
okunmuştur, zabıtlara geçmiştir ve arkadaşlarımız, 
tabii merak edenler, bunlara zaten muttalidir. 

Sayın Bakan önce izahat verecekler. 
Buyurunuz Sayın Çetin. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Önergede sözü edilen, Amerikan Dışişleri Bakan 
Vekili Christopher'in beyanatı üzerine; daha doğrusu 
radyo ve televizyonda ve daha sonra basında çıkan 
beyanı üzerine, bunun tam metni Amerikan Dışişle
ri Bakanlığından istenmiştir. 

Bilindiği gibi, Dışişleri Bakan Vekili Christopher' 
in 31 Mayısta Temsilciler Meclisi Dışişleri Altkomi-

tesinde yaptığı beyanatın bu şekilde basında çıkması 
üzerine, bazı görüşler de ileri sürülmüştür. 

Bu, bilgi istememiz üzerine, Amerikan Dışişleri 
Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre, Sayın 
Christopher'in sözkonusu beyanı yazılı bir metinden 
yapılmamıştır ve orada sorulan sorular üzerine söz
lü olarak yapılmış ve yanıtlanmış bir beyanatıdır ve 
bunun tam metni ve içeriğinin de şu anda hemen gön
derilmesinin sözkonusu olmadığını, ancak Kongre tuta
naklarının tam metin halinde hazırlanmasından sonra, 
bunların verilebileceğini söylemişlerdir. 

Takdir buyurulacağı gibi, metnin- içeriği bilinme
den ve tam ayrıntılarıyla görülmeden, bu konuda, bu 
aşamada sağlıklı bir görüş ileri sürebilmek veya yar
gıda bulunabilmek güç olacaktır. Ancak, şu aşama
da şunları da Yüce Senatonun huzurunda söylemek
te yarar görmekteyim. 

Önce şunu belirteyim ki, eğer ifade, ya da beyan 
şu ya da bu şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahale 
niteliği biçimindeyse, elbette ki, tasvip edilemez. Bu 
konuda sayın üyelerin gösterdiği hassasiyete biz de 
içtenlikle katılırız. Ancak, kesin bir yargıya varmak 
ve bu konuda gerekli girişimlerde bulunabilmek için 
metnin tümü ve içeriği hakkında tam bir bilgi sahibi 
olmamızın gerekli olduğunu da takdir edersiniz. Tam 
metin sağlandığında ve içeriği hakkında gerekli ka
nıya vardıktan sonra, konunun üzerinde, hiç kuşku 
duyulmasın gereken ciddiyetle ve hassasiyetle duru
lacaktır. A^ncak bu aşamada tam metin ve içerik bi
linmediği için, bu konuda daha fazla bir yargıda bu
lunmanın erken olacağı görüşündeyiz. 

Bunları bu aşamada Yüce Senatonun üyelerine 
duyurmakta yarar görüyorum. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Önerge sahiplerinden Sayın Karaosmanoğlu, bu

yurunuz, 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sayın 

Başkan; 
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yar

dımcısı Christopher'in, Amerika Temsilciler Meclisi
nin bir komisyonunda Türkiye muhalefet partileri 
hakkında yaptığı şayi olan talihsiz konuşması üzerine 
şu ana kadar Yüce Meclislerimize her hangi bir açık
lamada bulunulmaması üzüntüsü içerisinde bu öner
gemizi vermiş bulunuyor idik. 

Adı geçen kişinin, İMF ile Hükümet ilişkilerinden 
bahsederken, görevi ile bağdaşması mümkün olma
yan sözler sarf etmesinin doğrudan doğruya içişleri-
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mize müdahale niteliğini taşıdığı bir gerçektir. Vaki 
çirkin beyanat, basın - yayın organlarından Yüce 
Türk Milletine ve bütün dünyaya duyurulmuştur. 
Konu hakkında Hükümetten reaksiyon ve açıklama 
beklenirken, ne acı bir tecellidir ki, CHP'nin hırçın 
ve mütecaviz Genel Sekreteri tarafından «Türkiye 
muhalefet partilerinin ekonomik reformların yapıl
masında iktidara yardımcı olmadıkları» hususu, ya
bancılar açısından da ve onların beyanlarına sığınıla
rak da ileri sürülmüş ve siyasi malzeme olarak kul
lanılmak istenmiştir. 

Türkiye'nin ve vatandaşlarımızın haysiyet ve şere
fini titizlikle koruyan, milli çıkarlarımız istikametin
de başarılı iç ve dış politika yürüten Adalet Partisi 
ve onun Sayın Genelbaşkanı Demirel hakkında 1961 
ve 1965 seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Par
tisinin ileri sürdüğü haksız ve mesnetsiz iftiraları her 
halde hatırlayacaksınız. Ne Amerikan uşaklığı oldu
ğumuz bırakılmış, ne de Morrison firmalarıyla iliş
kilerimiz bırakılmış, akıllarına ne gelirse pervasızca 
söylemişler idi. Kimin gerçek anlamda haysiyetimizi 
koruduğu, kimin de partizanca hislerinin zebunu 
olarak yabancı bir devlet görevlisinin beyanlarına sı
ğındığı Türk Milletinin gözleri önünde ibretle seyre-
dilmiştir. 

Burası Türkiye'dir. Türkiye, Amerikan eyaleti 
değildir. Gücünü tarihinden ve bayrağından alan Bü
yük Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimiz ve Devleti
mizin bağımsızlığı üzerine gölge düşürmek isteyen 
küstahça davranışlara karşı mücadele etmek, muha
lefeti ile iktidarı ile hepimize düşen en kutsal bir gö
revdir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bravo, bu gün
leri de gördük. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — Ken
dini ve haddini bilmez bir yabancının, Türkiye'nin 
içişlerine karışma küstahlığını göstermesi, Yüce Türk 
Milletince nasıl nefret ve tepki ile karşılanmışsa, 
Halk Partisi Genel Sekreterinin Christopher'in beya
nına can simidi gibi yapışıp, Türk Devletinin ba
ğımsızlığına yönelen saygısız bir davranışa karşı tep
ki gösterecek yerde, bunu iç politika malzemesi ha
line getirmesi de aynı şekilde nefretle karşılanmıştır. 

Hareket ve beyanat her yönüyle ayıptır arkadaş
lar. 

Büyük Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet dönem
lerinde bir çok hükümetler gelmiş geçmiştir. Hepsi 
de Türk Milletinin haysiyetini, Devletin dışa karşı 
bağımsızlığını korumuştur. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yalnız biz, 
«Moskova ağzı» demiyoruz. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Feyyat, siz muhatabım değilsiniz, siz dinleyin 
efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hayır, ben 
oraya diyorum da. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — Yü
ce huzurlarınızda arz ediyorum; iç politikada bece
riksiz, dış politikada beceriksiz, koltuklarını koru
maktan başka bir şey düşünmeyen, haysiyetimize göl
ge düşürecek davranışlara sebebiyet verme cehalet 
ve gafletini göstererek, ülkemizi her yönden dışa ba
ğımlı hale sokan böyle bir Hükümet, şimdiye kadar 
Türk siyasi hayatında görülmemiştir. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Yapma yahu! 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — 

Türk Milletine büyük hizmetler yapan, iç ve dış iti
barımızı titizlikle koruyan Demokrat Parti ve Ada
let Partisi iktidarları devamınca anamuhalefet olarak 
hiç bir seçimde tek başına iktidar olma şansına ka
vuşamayan Cumhuriyet Halk Partisinin, Türk siyasi 
hayatında olumlu bir katkısı da maalesef yoktur. 

İcraat yapamıyorsunuz, Devlet idaresini bilmiyor
sunuz, muhalefette söylediklerinizi ve vaatlerinizi 
unutuyor, elinize tesadüfen fırsat geçince tam tersini 
yapıyorsunuz; iktidarda olan parti ve hükümetleri, 
kendinize has iftira ve şantajlarla yıpratmakta us
talık gösteriyorsunuz. Muhalefette iken, her türlü 
çok taraflı ve ikili anlaşmaları vesile ederek eleştiri
lerinizi Türk Devletinin bağımsızlığı noktasında dü-
ğümleyip, dışa karşı bağımsızlığımızın korunmadığını, 
yabancı sermayenin esiri olduğumuzu söyleye söyle
ye iktidara geliyorsunuz, sonra da Amerikan Dışiş
leri Bakan Yardımcısının muhalefeti yermesini tabii 
karşılayacak kadar vicdanlarınızı karartıyorsunuz. 

Vaki beyanat, bağımsız Devletimizin içişlerine 
karışma değil midir? Egemenlik haklarımıza yabancı 
bir devletin açık ve seçik müdahalesi anlamım taşı
mıyor mu? Her halde bu sorulara olumlu cevap ver
me durumundasınız ki, CHP nin Genel Sekreteri, 
Christopher'i kendi partisinin ve iktidarının sadık bir 
ortağı olarak bağrına basmış, onun beyanının arka
sına sığınmak cüret ve şecaatini göstermiştir. 

Darılmayınız arkadaşlar; Cumhuriyet Halk Parti
si gruplarının sayın üyelerini topyekûn itham etmek 
istemiyorum, parti yöneticilerinin ve Hükümet ilgili
lerinin tutumlarını dile getiriyorum. CHP içerisinde
ki bir çok arkadaşımızın da bu hususta bizim gibi 
düşündüğü vicdani kanaatini taşıyorum. 
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Siz bu kafa ile bu zihniyetle Yüce Türk Milletini 
idare etmeye maalesef layık değilsiniz. Hükümet ic
raatını dernekler vasıtasıyla yürütmek alışkanlığın
dan vazgeçemediyseniz, geliniz, hiç olmazsa içişleri
mize yabancıları karıştırmayınız, bizden önce gere
ken reaksıiyonu siz gösteriniz, bu gibi sözlere muha
tap olmayınız. Hepimizi üzen nokta, Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetinin ne Başbakanı, ne de bir 
Bakanı Yüce Meclislere şu ana kadar izahat verme 
lüzumunu bile hissetmemiştir. İşte buna hiç bir hak
kınız yoktur. Yüce Meclislerden, Devletin önemli iç 
ve dış sorunlarını gizleme yetkisini kimden ve nere
den aldınız? Her şey Yüce Türk Milleti huzurunda, 
Parlamento kürsülerinde açıklanmalıdır. Zira, ne do
laplar çevrildiği Yüce Milletçe belli değildir. 

Yüce Meclislere bilgi verme zahmetine katlanma
dığınız gibi, parlamenter rejimlerin en tabii bir ne
zaket kuralı haline gelen ve AP iktidarlarının hassa
siyetle riayet ettiği önemli bir kurala ve teamüle de 
uymuyorsunuz. Hiç olmazsa, Dışişleri Bakanları ara
cılığıyla Anamuhalefet Partisi liderine ve diğer parti 
liderlerine, dış ilişkilerimizin gelişmeleri hakkında 
bilgi verilmesi âdetini de ortadan kaldırdınız. Bu hu
sumet, sadece AP olarak bize yönelse zerre kadar 
umursamayız, ama Türk Milletini umursamamak gi
bi bir davranışa ne hakkınız vardır, ne de yetkiniz. 

Malum metotlarınızla Hükümet olduktan sonra, 
18 aydır «Enkaz» edebiyatı yapıyorsunuz. Günleri 
bozuk para gibi harcadınız. Ekonomik hayata can
lılık getirecektiniz; ne oldu? Yatırımları durdurdu
nuz. En zaruri onarımları bile yapamaz hale geldiniz. 
Tütün memleketinde vatandaşı sigarasız bıraktınız. 
Yağ ülkesinde yağsız bıraktınız. Enflasyonu, işsizli
ği, fukaralığı, sefaleti ve aşırı pahalılığı yurt sathına 
cömertçe yaydınız. «Döviz darboğazı» tabiriyle, izah 
edilemeyecek sorunların da altından kalkamıyorsu
nuz. Takip ettiğiniz tutarsız iç ve dış politikanın so
nucu olarak, memleketi perişan ettiniz. Partizanlığı 
sizin gibi düşünmeyenler üzerinde en müessir baskı 
aracı haline soktunuz. İş o kadar ileriye gitti ki, Ku
rultaylarınızda Devlet memurları hiziplerinizin bi
rer vasıtası olarak kulislerde kol gezdirildi. Bundan 
siz de şikâyet ettiniz. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, talep edilen 
şeyle bunların alakası ne? 

NURHAN ARTEMÎZ (İzmir) — Bunları Chris-
topher mi söylemiş Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — 

Efendim, Hükümet icraatıyla alakası yok; yani mu-
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halefet partisi olarak iktidara yardımcı olunmadığı 
ithamı yapılmaktadır. 

NEJAT SARL1CALI (Balıkesir) — Christopher'e 
sığındı yine. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İçişleri meselesi 
bu efendim. 

BAŞKAN — Susun efendim, lütfen, rica ederim. 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — 

Hangi şartlarla yardımcı olunur, hangi şartlarla yar
dımcı olunmaz; onun gerekçesini izah etmeye mec
burum Sayın Başkan. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Maraş'a git
sinler, yüzkarasını görsünler. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — Onu 
seçimler gösterecektir. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, karşılıklı ko
nuşmayın Sayın Feyyat. 

Tamam efendim, bağlayın. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Adalet Partisi 

bitmiş, yok ki, el fatiha. Bağımsız milletvekilleri var. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — Siz
den öncekileri kötülediniz, karaladınız, başarısız ic
raatınızı örtmeye çalıştınız. Şu anda memleketimiz 
İkinci Dünya Savaşı ve sonrası günlerinde bile görme
diği ekonomik ve sosyal sıkıntılarla karşı karşıya
dır. Karne devri başlamış, yoklar listesi çoğalmış, 
kuyruklar uzamış ve hepsinden daha önemlisi, anar
şi ve terörizm vatandaşın hürriyetine ambargo koy
muş, gece sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. Neye 
el attı iseniz daha kötü duruma getirdiniz. Neymiş? 
Christopher beyan buyurmuş; muhalefet, iktidarın 
getirdiği ekonomik önlemlerde yardımcı olmuyor
muş... Neymiş? CHP de Christopher'le aynı fikirdey-
miş... Lütfen, aklınızı başınıza toplayınız, biz olmaz
sa milli haysiyetimize gölge düşürmeyiniz; Christop
her de size mübarek olsun. 

Davul zurna çala çala Merkez Bankasını, onun 
guvernörünü ve hazineyi dış ülkelere kendi bakan
larınızla jurnal ettiniz. Aynı bakanlarınızla İMF mü
zakerelerini 17 aydır uzatıyorsunuz, devam ettiriyor
sunuz. İMF yeşil ışığı her nedense bir türlü yakmı
yor. Türk Milletinin layık olmadığı ağır ekonomik 
tavizler, ağır devalüasyon ve milli davamız olan Kıb
rıs'ta verilecek önemli tavizler sonunda yakılacak 
yeşil ışık hiç bir surette milli çıkarlarımıza uygun 
düşmeyecektir. Altını çizerek söylüyorum. Böyle bir 
davranışınızın tüm yurdumuzda köy köy, kasaba ka
saba, mahalle mahalle vatandaşlarımıza ayrıntılarıyla 
anlatılacaktır. 
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Yüce Parlamentonun vermediği bir yetkiye daya
narak ekonomimizi tümüyle batağa sürükleme hak
kına sahip değilsiniz. Türk çiftçisinin, köylüsünün ve 
sanayi erbabının mallarını günün şartlarına göre de
ğerlendirmek ve ihracatımızı artırmak amacıyla 1970 
Ağustosunda Adalet Partisi iktidarmca yapılan % 66 
civarındaki devalüasyon sonunda iç fiyatların sade
ce % 20'lik bir artışla durdurulmasını sağladığımız 
gerçeğini de lütfen unutmayınız. Türk parasının de
ğerini siz düşürdünüz, pula çevirdiniz. Bugün Avru
pa piyasalarında ve borsalarında 100 Türk lirası 3 
Deutsche Mark karşılığıdır. Orada bu oran, 1 fincan 
kahve veya küçük bir ekmek fiyatıdır. Gerçi Türk 
parasının kıymeti düştü; ama Türk parasının kıy
meti bu kadar da düşmüş değil. Bunu bu hale getiren 
de sizin ekonomik ve mali tedbirlerinizdir, muhterem 
arkadaşlar. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Adamlarınız 
parayı kaçırdı yurt dışına. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — 
Christopher'in beyanına neden bu kadar sıkı sıkıya 
bağlandığınız anlaşılmaktadır. İMF'nin ileri sürdüğü 
çok ağır ekonomik şartlara evet demenin zeminini 
hazırlamak için Paris'teki müzakereleri neden uzatı
yorsunuz? Türk ekonomisinin bu şartlar altında baş
ka bir devalüasyona takati olduğunu kabul edebile
cek kadar ekonomik bilgiden yoksun musunuz? Do
lambaçlı çapraz kur politikasıyla, «Katlamalı kur» 
gibi beyanlarla döviz karaborsasını resmen tahrik et
tiniz. İç fiyatları bir kat daha yükselttiniz, ithal mal
larının fiyatını da bir o kadar artırdınız ve sonuç 
olarak bir avuç kişinin veya firmanın hazine sırtın
dan zenginleşmesine ve haksız kazançlarına sebebi
yet verdiniz. Karaborsaya düşmeyen mal adedi pek 
az kalmıştır. Tahtakale borsasını da Merkez Banka
sının bir şubesi haline soktunuz. 

Sayenizde İMF adındaki teşekkülü; yani Millet
lerarası Para Fonunu 7'den 70'e kadar tanımayan va
tandaş kalmamıştır. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın 
Başkan, kimi istiyor? 

BAŞKAN — Ne yapayım efendim? 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — Siz

den önceki devirlerde de İMF vardı; ama hiç bir de
virde bu teşekkül hiç bir hükümete bu kadar ağır 
baskı yapmamıştır. Bundan AP olarak biz de üzüntü 
duyuyoruz. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ma
dem her şeyi biliyorsunuz, Hükümetten bilgi isteme
nize gerek yok. 
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BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, lütfen bağ
layın efendim. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — Ben 
konuşacağım efendim. Ben ilişki kruyorum; konuşa
cağım ben. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Daha 
önce de söylediniz, biliyoruz, duyduk. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Amerikan par
mağını söylüyor. Neler karıştırır neler. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — Hep
sini söylerim merak etmeyin. Hepsini anlatırız. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, karşılıklı ko
nuşmayın efendim, lütfen bağlayın. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İstediğim gibi 
konuşacağım. Özgürlük var özgürlük... 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — Ni
ye endişe ediyorsunuz, niye sinirleniyorsunuz beye
fendi? Kürsü hürriyetine saygı gösterin. 

BAŞKAN — Beyefendiler, karşılıklı konuşma
yın. 

Sayın Karaosmanoğlu, lütfen bağlayın efendim. 
Siz cevap vermeyin efendim. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — Şim
diye kadar burada kimseye ne laf attık, ne söz söyle
dik; ama buna tahammül etmeye mecbursunuz arka
daşlar. Yapmayın böyle, ayıptır yani... 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Hiç 
alakası var mı yani? 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — Hep
siyle alakası var. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Sen başlığı na
sıl attıysan öyle söyle. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Şellefyan'ı 
da söyle. Onu da söyle. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — Va
tandaş da üzüntü duyuyor. Yapılacak iş, basiretli ve 
akıllı bir politikayla Türkiye'de mevcut büyük po
tansiyelin değerlendirilmesidir. Peşin hükümlerden 
kurtulmaya, karma ekonominin gereği olarak kamu 
ve özel sektör dengesini milli ve milletlerarası çıkar
larımız açısından sağlam bir zemine oturtmaya mec
bursunuz. Kısır devletçi ve sosyalist anlayış sizi çık
mazdan çıkmaza sürüklemektedir. Dış ülkelerde ya
rattığınız tereddütlerden herkes kendi çıkarı yönün
den faydalanmaktadır. Christopher'in beyanatına 
karşı, yukarıda arz ettiğim şekilde resmen gerekli 
tepkiyi gösterdikten sonra da iktidarda ve muhale
fette olsun her şeyden Adalet Partisini ve Sayın De-
mirel'in sorumlu olduğu peşin hükmünden sıyrılınız. 
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Her türlü ekonomik, sosyal ve siyasi tasarruflardan 
Hükümet olarak siz sorumlusunuz. Hatalarınıza kılıf 
aramanız gerekiyorsa bunu kendi itirafınızla ve sa
mimiyetle ortaya dökünüz. Güneşin balçıkla sıvana-
mayacağı gerçeğini bir defa daha hatırlatmama mü
saadelerinizi rica edeceğim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Gruplar adına söz isteyen sayın üye 

var mı efendim? 
İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Ben istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 

Çağlayangil, buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞLA
YANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri; 

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yar
dımcısının Temsilciler Meclisi Dışişleri Altkomisyo-
nunda vaki beyanları üzerine bazı grup arkadaşları
mızın Hükümetten bilgi istedikleri yüksek malumu
nuzdur. Önerge sahipleri namına bir arkadaşımız gö
rüşlerini açıkladı. Ben de aynı hadise üzerinde Ada
let Partisi Grubunun görüşünü açıklamak üzere hu
zurunuzda bulunuyorum. 

Her şeyden evvel şunu belirteyim ki, grubumuz 
bu konulan bir siyasi polemiğin vesilesi olmak için 
açmış değildir. Bunların ifade ettikleri mana ve zih
niyet olayların üstündedir. Onun için şimdi, nedir 
hadise, hadiseye nasıl yaklaşmak gerekir; o korftı 
üzerinde bilgi vermeye çalışacağım. 

Tartışma Christopher'in beyanı üzerine çıkıyor. 
Şöyle başlayalım : 

Bu söyleyen kimdir; nasıl, niçin söylenmiştir ve 
nerede söylenmiştir? Beyan Amerika Dışişleri Ba
kan Yardımcısına aittir. Uzak hariciyenin iki nu
maralı adamıdır; ama Amerika'daki durum bizim ha
riciyemizle kıyaslanamaz. Orada Dışişleri Bakan Yar
dımcısının bizim Genel Sekreterden farklı bir duru
mu vardır. Bizde Genel Sekreterin sadece idari olan 
fonksiyonu, oradaki ikinci adamın siyasi hüviyetine 
muadil değildir. Gerekirse Christopher kabine toplan
tılarına katılır, onun için sözleri rastgele bir idare 
adamının, bir memurun beyanı diye telakki edilme
melidir. Nerede söylenmiş? Bu sözler Temsilciler 
Meclisi Dışişleri Altkomisyonunda söylenmiş. 

Askeri yardım olarak Amerika tarafından Tür
kiye'ye yapılan 50 milyon dolarlık hibenin Ameri
kan Senatosunca onaylandığı yüksek malumlarıdır. 

Bu kanun şimdi Temsilciler Meclisinin gündemin
de. Genel Kurula inmeden evvel usulen komisyon
larda inceleniyor. Temsilciler Meclisinin Dışişleri 
Altkomisyonu ele almış. Yönü hangi tarafa dönük 
olduğu malum bulunan Lee Hamilton isminde bir 
Başkan, toplamış Altkomisyonu, müzakere cereyan 
ediyor. Önce Christopher 50 milyon dolarlık hibe
nin Türkiye'ye verilmesini savunan bir takdim ko
nuşması yapıyor. Bundan sonra, çoğunu ambargo
nun kaldırılmasına şiddetle muhalefet etmekle tanı
dığımız temsilcilerin bir sual yağmuruna tutuluyor. 

Amerika Dışişleri Altkomisyonunun toplantıları 
genellikle özel olarak cereyan ediyor. Buradaki ko
nuşulanların muhtevalarını aynen açıklamak mutat 
değil; ama konuşulanlar hakkında Hükümet ve bazen 
de üyeler basına sızdırmalar yapıyorlar, kendi mak
satlarına göre. Onun için bu sızdırmalardan bir de
ğerlendirme yapmak mümkün olur. Bu konu da öyle 
oldu. Resmi açıklamalar, ajans haberleri ve özel ola
rak elde edilen bilgiler bizi yeterince aydınlattı. 

İlk olarak şunu belirtmek isterim ki, Altkomis-
yonda konuşulanla ilgili olarak üzerinde durmak ge
reken husus, sadece önergeye konu olan ve acaba 
ekonomik konularda muhalefet Hükümete niçin yar
dımcı oluyor, meselesi değildir. Bu yöneltilen sual 
yağmurları arasında çok enteresan şeyler var. Bir ta
nesini demin yüce huzurunuzda Kıbrıs meselesi vesi
lesiyle arz ettim. «50 milyonluk hibeyi veriyorsunuz; 
ama Türkler Kıbrıs'ta ne gibi tavizkâr tutum göster
diler, ona mükâfat mı veriyorsunuz?» suali de var. 

Sonra ikinci sualde, Denktaş'ın toplumlararası 
görüşmelere ikna hususunda Sayın Ecevit'in rolü zik
rediliyor. Bir diğer sual de, bir temsilci tarafından, 
«Acaba siz bu parayı Türkler U-2 uçaklarına izin 
versin diye mi veriyorsunuz?» diye soruyor. Christop
her'in cevabı dikkate şayan : «Biz evvela hibe kara
rını aldık, sonra da Türklere U-2 uçakları için baş
vurduk.» ve ekliyor; «Türkler şimdiye kadar bizim 
izin istediğimizi reddetmediler. Rus vetosuna uyacak
larını da söylemediler. Biz bu konuyu diplomatik 
düzeyde çözmeye çalışıyoruz.» 

Christopher'in Hükümet haricinde sert eleştirile
re mevzu teşkil eden ve konumuz olan beyanlarına 
geçmeden evvel, yukarıda anlattığım soru - cevaplar 
üzerinde biraz duralım : 

«Bu hibeyi niye yapıyorsunuz? Niçin hibe yapı
yorsunuz da, askeri kredi vermiyorsunuz? Hibe yap
maya mecbur musunuz?» sorusuna verilen cevap şu: 
«Biz ambargo koyduk, Türklerin savunması çok zaa-
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fa uğradı, onu telafi etmek için bunu hibe yapmayı 
düşünüyoruz.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; 
Kendi giriştiği tarihi bir hata ile uygulanan am

bargo yüzünden bizim savunmamızın geniş ölçüde 
zaafa uğratıldığının Amerika tarafından cihana ila
nına ve 50 milyonluk hibenin de bunun kefareti ola
rak verildiği iddiasına bugünkü Hükümetin bir diye
ceği yok mu? 

Dünyadaki saygınlığımızın arttığını her fırsatta 
ilan sevdasındalar. Kerametleri kendinden menkul; 
saygınlıkla ilgisi olmayan böyle bir iddia karşısında 
Hükümet sakit... 

Maraş meselesindeki tutumlarını evvelce arz et
tim. 

U-2... U-2'deki beyana hiç bir diyeceğiniz yok 
mu? Biz evvela hibe kararını verdik, ondan sonra 
U-2 için başvurduk. Bu bir savunma mı, yoksa be
delin peşinen ödendiğinin ifadesi mi? 

«Türk Hükümeti şimdiye kadar U-2 uçakları için 
istenen izni reddetmedi.» diyorlar. «Rus vetosuna da 
uyacağını söylemedi.» diyorlar. Bir yabancı ağzından 
bu yargıları işitmek insanı üzmüyor mu? 

Sayın Başbakan U-2 için beyanatta bulundu : 
«Rusların reaksiyonunu bekliyoruz, henüz bir açıklı
ğa kavuşamadık» dedi. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Yalan, öyle 
bir beyanı yok Sayın Başbakanın. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, Sayın Sarlı-

calı... 
AP GRUBU ADİNA İHSAN SABRI ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — Böyle bir beyan neşredildi. 
Televizyonları takip ettinizse duymuşsunuzdur. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Her akşam 
sizin beyanlarınızı dünya dinliyor. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, kürsüden konuşan 
bir üyeye «Yalan» diye yerinizden nasıl hitap edi
yorsunuz? 

AP GRUBU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Söylerler efendim, kendile
rinin arzuları. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, yakışır mı bu? 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Ama o aciz 
Hükümet dediği zaman müdahale etmediniz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet çıkar cevap ve
rir, beyefendiler siz niye müdahale ediyorsunuz? 
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AP GRUBU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Hükümet kuvvetini ispat 
etsin; biz tavsifte hata ettikse beyefendi. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — İspat edin efen
dim yalan söylemiyorsanız... 

AP GRUBU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — E, yalan söylemediğim ma
lum benim, beyanınızı isterseniz getireyim. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Yalan söyleme
diğinizi ispat edin lütfen efendim. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Yalan söyleme
ye alışkınlar zaten. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, yerinizden müda
hale etmeyin. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Başbakanınız 
söylüyor bunları. 

AP GRUBU ADİNA İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşla
rım;... 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Duyduklarınızı 
doğru yorumlayın. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Naklediyor, yo-
rumlamıyor. 

AP GRUBU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Telaş etmeyelim, hadiseyi 
düşünelim. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Konu bu değil efen
dim. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — İspat edildi 
efendim, malum beyanları ortada. 

AP GRUBU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Konu bu; Christopher'in be
yanları, beyanın içinde bu var. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Christopher'in 80 
tane beyanı var. 

AP GRUBU ADİNA İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Hayır, aynı hadiseye ait be
yanları. Sayın Bakan buyurdular ki, «Amerikalılar
dan bilgi istedik vermediler.» E, bize verdiler, cebim
de. Christopher'in ne sual sorulduğu, ne cevap veril
diği ve beyanatının metni cebimizde. Arz ediyorum, 
Dışişleri Komisyonunun zaptı neşredilmez, mealen 
geçer. O zabıt hiç bir zaman elimize geçmeyecektir. 
Şöyle sual oldu, böyle cevap oldu diye not alınır. 
Bunlar oraya geçmiştir. 

Şimdi, Amerikan Hükümeti U-2 uçakları için 
Türkiye'ye başvurur, > Türk Hükümeti milli menfaat
lerine göre konuyu hesaplar; işine gelir reddeder, 
işine gelir kabul eder, işine gelir şarta bağlar. Böyle 
olmuyor. Konu bugün eskidiği için arkadaşlarım 
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belki hafızalarında tazeleyemiyorlar; ama resmi be
yanlar var, reaksiyonların beklendiğine ait beyanlar 
var. Hatta gaflar var. Rus Sefiri çağrılıp, «Bu konu
da ne dersiniz?» diye sorgular var, soran adam huzu
runuzda oturuyor. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Evet mi, hayır 
mı cevap verin... 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Siz kendinize ba
kın. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Batağa batmışsı
nız, dinleyin de öğrenin. 

AP GRUBU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Huzurunuzda sefirin şaşırdı
ğı ve geçiştirdiği konuya agâh olmadığı yolunda ve
ya temas etmediği yolunda takındığı tavır var. Nasıl 
sorarsınız Rus Sefirine? Bir kere imzalanmamış daha 
Salt Anlaşması, ayın 18'inde imzalanacak. Sonra iki 
devlet arasında bir anlaşma, bu anlaşma bizim U-2 
uçaklarına izin vermemize mesâğ veriyor mu ver
miyor mu diye bir ilgili devlete sual sorulur mu? 

Sayın Toker bizi tenkit etti, «Yardımcı olmuyor
sunuz» dedi kendi kendileri ile çelişkiye düştü... 

METİN TOKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Öyledir, öyledir. 

AP GRUBU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — «Yunanistan'da muhalefet 
sert çıkış yapar, Hükümette biz yapacağız; ama mu
halefet bize bırakmıyor, böyle böyle söylüyor diye 
kendi pozisyonunu kuvvetli hisseder» dedi. E, bizim 
çıkışlarımızı neden bu manada almıyor, bizim çıkış
larımızda neden bu edayı vermiyor da ille bizi oyun 
bozanlıkla itham ediyor. Biz niye uysalsınız, niye 
supless gösteriyorsunuz diye kızmıyoruz ki, supless 
göstermeye biz de talip olduk, «Gelin çizgiyi konuşa
lım» dedik, «Gelin her şeyi konuşalım» dedik: Bizim 
Sayın Halk Partisi sözcüsünün gürültüye getirdiği 
iddiası Kipriyanu - Denktaş görüşmesinde, toplum
lararası görüşmelerin çerçevesi çizilirken, beşinci 
maddesinde aynen; «Maraş hadisesine öncelik veri
leceği ve bu konuda bir mutabakat olursa, bunun 
diğer sorunların çözümünü beklemeden uygulanma
ya konulacağıdır.» Biz buna itiraz ettik. Neden, bir 
kül halinde olan meselenin bir tanesini tiryaj yapıp 
çekiyorsunuz ve bunu coup au but uygulamaya ko
ruz, üst tarafını sonra hallederiz. Hadise Metin To
ker arkadaşımın dediği gibi; «Efendim statü duruyor, 
gelirler statüyü sonra hallederler.» Öyle değil ki, siz 
oraya 15 bin Rumu soktuktan sonra çıkaramazsınız 
ki, yeniden harp mi edeceksiniz? Bir emrivaki ihdas 
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ediyorsunuz. Statü halletmek başka, bu emrivakiyi 
ihdas etmek başka. Sizin bu konularda gayet vuku
funuz vardır, bu statü duruyor. «Ne olacak, oraya 
giriversinler» tarzında mütalaa edemeyiz. Hadise bu. 

İçişlere müdahale olarak telakki edilen şey, zan
nederim Arkansas temsilcisi olan Larry Winn'in 
Uluslararası Para Fonuna karşı Türkiye'de bir diren
me var; bu direnme acaba iç siyasetten mi ileri geli
yor, muhalefet mi bunu engelliyor?» tarzında vaki, 
acayip bir sorusudur. Doğrudur, Christopher böyle 
bir beyanı hazırlamış gelmiş değildir; d'emblee bir 
sual sorulmuştur kendisine; ama bunun bir cevabı 
var, «Bu Türk Hükümetinin içişlerini alakadar eden 
bir hadisedir. Bizimle ilgisi yoktur, öyle olmamıştır. 
Christopher aynen İMF'nin tavsiyeleri bazı önemli 
hastalıklar için kullanılan keskin zehirler gibidir, acı
dır. Ecevit Hükümeti bunları uygulamaya koymak
la prestij kaybedeceği tabiidir. Muhalefet, ekonomik 
reformların gerçekleşmesine maalesef yardımcı olmu
yor. Ben bu fikrimi Amerika'yı ziyaret eden değişik 
partili Türk parlamenterlerine de açıkça söyledim.» 
der. 

Sayın Bakan buyurdular ki, «Elimizde delil yok, 
vuzuha kavuşmadı mesele, patırdı koptu. «Christop-
her'e gazeteciler gittiler «Yahu senin beyanın orada 
gürültü uyandırdı. Müdahale etmişsin. «Hayır etme
dim, sadece «I hope» dedim. «Ben temenni ederim 
ki, Türk parlamenterleri işbirliği halinde olsunlar de
dim. Tavsiye halinde bulunmadım» dedi. İncili Çavu-
şunki gibi mazereti daha büyük bir hata yaptı. 

Ortada sabit bir vaziyet var; bizzat birtakım be
yanlarda bulunmuş. Amerika Hükümeti bunu açık
lar, açıklamaz; doğru mudur, değil midir Amerika 
Hükümetinin siyasetine uygun mu, devletten devlete 
münasebetler, siyasi partiler arasında mı olur, yoksa 
şahıslar arasında mı olur, yoksa Hükümetten Hükü
mete mi olur o ayrı bir dava. Bugün bizim elimize 
verilen bir metne göre yann gazetelerde slaat de
partman sözcüsünün beyanı çıkacak. «Katiyen bizim 
Türkiye'de Hükümet tercihimiz yoktur, hangi parti 
olursa olsun re's-i kârdadır. Bizim münasebetlerimiz 
devletten devletedir. Yanlış anlaşılmıştır» diye. Bun
lar Amerika'nın bileceği iş. Biz kendi kendimize, 
kendi iç bünyemizde hadiseyi tartışıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarımın hatırındadır, bundan 
bir müddet evvel meşhur bir elçi eli sıkma, hadisesi 
olmuştur, Parlamentoda. Muhterem Halk Partisine 
mensup bir milletvekili çıktı ve aynen zabıtlarda gör
düğüm kadarıyla ben de maalesef o sahneyi Millet 
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Meclisinde seyretmek talihsizliğine uğramış arkadaş- I 
larmızdan biriyim. «Sıradan bir devlet haline gelen 
İngiltere Büyükelçisinin, sıkıyönetim ilanı vesilesiyle 
Demirel'i tebrikten ne murat ettiğini bilemem; ama 
bildiğim bir şey varsa o da milliyetçi Demirel'in gay
ri millilerle ne denli bütünlük içinde olduğudur. De-
mirel suçüstü yakalanmıştır. Büyükelçi içişlerimize 
karışma cüretini göstermiştir.» dediler. I 

Olan ne?.. Bir anamuhalefet partisi lideri kori- I 
dorda elçiye rastgeliyor «Nasılsınız?» diyor, elini sı
kıyor. Haydi diyelim ki, bir milletvekili arkadaşımız 
yanlış yorumladı hadiseyi, bir hata etti. Orada biz 
elemle dinledik bu beyanı. Grubumuz «Sataşma var» 
diye söz istiyor, Bakan söz istedi, doğrusu ben biraz 
ferahladım; şimdi Bakan çıkacak «Ne var bunda, bu 
hadise midir, niye İ'zam ediliyor?» diyecek diye. Me- I 
selenin çözüme bağlanacağı ümidinde idim; fakat 
Sayın Bakan, «ingiliz Büyükelçisinin kulislerde bir 
parti lideri ile el sıkışması ve kulislerde bazı faaliyet
lerde bulunmasını gazete haberlerinden öğrendikten j 
sonra ilgili Siyasi İşler Genel Sekreterine talimat 
verdim, Büyükelçi aydınlama yapmak, izahat vermek 
üzere Dışişleri Bakanlığına bugün çağrılacaktır; Mil
let Meclisinin gereken hassasiyeti göstereceğinden 
eminim. Bu açıdan ben de gereğini yapmış ve ilgili 
Büyükelçiden izahat istemiş bulunuyorum,» buyurdu
lar ve tamamen milletvekilinin beyanına katıldılar. 

Şimdi, bu pramidal skandal teşkil eden bir be
yanatı düşünüyorum. Elçinin eli sıkıldı diye bir bar
dak suda koparılan fırtınaları düşünüyorum, beri 
yanda bir Dışişleri Bakan Yardımcısı geliyor, diyor 
ki, «Maalesef muhalefet alınan ekonomik tedbirlere 
yardımcı olmuyor. Ben, Amerika'yı ziyaret eden de
ğişik partilere mensup milletvekili ve senatörlere iş
birliği yapmak için çağrıda bulundum.» Beyanın ilk 
şekli buydu. Üzerine düşüldükten sonra da, döndü, 
minareye kılıf hazırlandı; «Hayır, çağrıda bulunma
dım, ümit ederim ki, işbirliği yaparlar, diye söyle
dim, yine Türk gazetecilerine beyanlarda bulundu. 

Hadise aydınlanmış, aydınlanmamış, resmi metin 
gelmiş gelmemiş; bizim Türk Hükümetinden bekledi- I 
ğimiz, derhal buna karşı bir reaksiyondu. Eğer bugün 
o mebus, «Demirel'in yurt gezilerinden anlaşıldığına 
göre bugünkü Hükümet, Türkiye'de prestijini kay
betti, iflas etti, doğru mudur? diye sual sorsalar, siz-
den evvel kıyameti biz koparırdık, iktidar bize ait, 
ne karışıyorsunuz? Bu bizim iç meselemiz,» derdik. 
Biz aramızda çekişiriz; ama aramızdaki çekişmenin I 
Amerikan Temsilciler Meclisinde yapılmasına gön- i 
lümüz kail olmaz. { 

«Bir reaksiyonumuz olmadı» dediler, Sayın Ba
kan. Sayın Üstündağ'ın resmi ve beyanları : 

«Demirel, ilkel tutumunun yabancı ülkelerin dev
let adamları tarafından da eleştirilmeye başladığını 
görmeliydiler. Demirel, bu devlet adamlarına kabada
yılık yapmayı bıraksın da azıcık Türkiye'nin başına 
dert olan akıl almaz davranışlarına eğilip düzeltmeye 
çalışsın.» 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bu beyanı, Demirel'in ilkel davranışları, yabancı 
devlet adamları tarafından da eleştirilmeye başladı, 
diye bir siyasi parti kendi iddialarına mesnet, kendi 
iddialarını teyide bir kanıt olarak kullanmaya baş
larsa o partinin milliyet hislerinden hicap duymak 
gerek. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) Ve bu şe
kilde gösterilen reaksiyonu kabadayılık saymak. Siz 
diyorsunuz ki, siz konuşuyorsunuz. Bunlar yara de
ğil mi? Bunları nasıl reva görürsünüz bir muhalefete? 
Neden bizi uzlaşmaz diye suçlarsınız? Aramızda tar
tışırız; «Kol kırılır yen içinde kalır.» Meydanlarda 
birbirimize gireriz, ama yabancı önünde bizi bu şe
kilde teşhir etmeniz, bu şekilde tavsif etmeniz, bizi 
batırmak için yabancıdan medet ummak yakışır mı? 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri) Bunu söyleyince 
bize kötü kişi diyorsunuz, ya da Sayın Toker'in de
diği gibi «Muhalefette bu, iktidarda bu.» Hayır, ne 
muhalefette başka düşünüyoruz, ne iktidarda. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Her gece 
söylediklerinizi bütün dünya duyuyor. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Dinle, dinle!.. 
Hicap duymanız lazımken, konuşuyorsunuz hâlâ. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bütün dün
ya dinliyor her gece televizyonda. Bunlardan sıkıl
mıyor musunuz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kim sıkılacak? 
Senin sıkılman lazım. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Arkadaşların 
dinliyor. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Sıkılmaz o, sıkıl
maz adajnın ta kendisi. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, böyle bir usul var 
mıdır efendim? Rica ederim, gayet sakin, gayet efen
dice bir müzakereye bu şekilde ne diye müdahale 
ediyorsunuz? 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Her gece tek
rarlıyorsunuz. 

BAŞKAN — Evet efendim, devam edin Sayın 
Çağlayangil. 
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AP GRUBU ADINA İHSAN SABRÎ ÇAĞLA- | 
YANGİL (Devamla) — Hadise hazindir. Amerikan 
Hükümetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı, kendi pro
sedürleri içinde, kendi kanununu geçirmek için verdi
ği beyanlar arasında hata etmiş olur, yanlış beyan 
yapmış olur, beyan basına yanlış geçmiş olur, yanlış 
yorumlanmış olur. Bunların hepsi mümkün. Bunla
rın hepsi düzelir; ama düzelmeyecek bir şey var. 
Yalan, ya da doğru böyle bir beyanı, bir siyasi par
tinin ve iktidarın benimseyerek, muhalefeti suçlama
ya teşebbüsü. Hazin olan taraf budur sayın arka- I 
daşlarım. 

Yüce Senatoyu saygılarımla selamlarım. (AP sı- I 
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Gruplar adına başka söz isteyen efendim. 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 

HÎKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hangi konuda söz isti- I 
yorsunuz? I 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Sayın Çağlayangil'in, konuşmalarından sonra, be- I 
nimle ilgili bazı konularda 131 nci madde gereğince 
açıklama yapmam gerekiyor, lütfederseniz. I 

BAŞKAN — Efendim, mümkün değil. Mümkün 
değil Sayın Bakan. Onu okudum size. 131 nci madde
yi tekrar okuyorum efendim : I 

«Cumhuriyet Senatosu üyeleri Hükümeti iç ve dış 
durum hakkında açıklama yapmaya davet eden öner
geler verebilirler. Hükümetin açıklamasından sonra 
önerge sahiplerinden birisine» Şimdi söz alacakları da 
söylüyor «ve grup sözcülerine söz verilir.» Kesindir, 
değiştirmemiz mümkün değil. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, açıklama mahiyetinde olacaktır. Çünkü, ko
nuşmalardan sonra, açıklamamın eksik olduğu kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN — Ama beyefendiler, İçtüzüğün şu hük
münü baştan okudum. Kimsenin ne konuşacağını bil
meden, biz bunu Divan üyesi arkadaşlarla görüştük, 
bugüne kadar da bir uygulaması olmamıştır; ama çok 
sarih ve açık, hiç kimse konuşmadan bunu okudum. 
Ne konuşulacağını da bilmeden uygulama şeklini de 
söyledim. Şimdi başka bir şey yapmamız mümkün de
ğil efendim. J 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş- j 
kanım, beni bir dakika dinler misiniz? / 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Filhakika 

131 nci maddeyi okuduğunuz zaman, ifadesinden öyle 
anlaşılıyor; ama Sayın Bakanın izahatı iki temelli 
nedene dayanıyor. 

Birincisi şu : Sayın Çağlayangil konuşmaları sıra
sında dediler ki, «Bu adam Rus elçisiyle görüştü» 
şeklinde. (AP sıralarından gürültüler) 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
«Bu adam» diye bir şey söylemedim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — «Adam» 
dediniz efendim. Sizi ikaz ettik, gene «Adam» dedi
niz. Açarsınız zaptı, bakarsınız. «Bu adam» dediniz. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bir dakika. 
Buyurun Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, «Bu adam Rus elçisiyle U-2'lerin uçuşuna izin 
verip vermemek konusunda, Amerika ile mutabaka
tınız var mı diye sordu? dedi. Türk ülkesinin, Türk 
Milletinin, Türk Devletinin onurunu, Rus elçisinin 
payesine indirdi» dedi. Bu bir. 

İkincisi; bildiğiniz gibi 131 nci madde... Alın 
zabıtları bakın, hiç bir hilafım yok. Şimdi Sayın Baş
kanım... 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — «Konu
şan adam burada» dedi. Sayın Başkan dinledi; «O 
adam» demedi. 

BAŞKAN — Şimdi efendim bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Sayın Çağlayangil, lütfen. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Söz 
verirsiniz, vermezsiniz, bilmem ya; benim mizacım, 
muhterem Bakana «O adam» diye hitap etmeye mü
sait değildir. Benim hitabım şudur : «Konuşan adam 
burada, o adam burada» dedim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Oldu. Çok 
özel bir fark yok efendim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Çok fark var, rica ederim. Tavzih ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — «Konuşan 
adam burada» ne demek beyefendi? Konuşan adam 
işte burada. Bakan, adam değil. Adam; fakat Ba
kan. 

BAŞKAN — Şimdi efendim bir dakika. Sayın 
Çağlayangil oturun efendim. (Gürültüler) Bir dakika 
efendim, bir dakika. 

Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, mümkün değilmi ki,... (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, buyurun Sayın 
Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Biraz ön
ce önerge sahiplerinden Karaosmanoğlu konuşurken 
burada Hasan'ı Mellahın maceralarını dile getirip ta 
başından sonuna kadar her şeyi söyledi, arkadaşları
mız da müdahale etti... 

BAŞKAN — Müdahale ben ettim efendim, arka
daşlarımızdan evvel. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Siz etti
niz, biz ettik diye konuşuyorsunuz, mümkün değil 
midir, asıl müzakerelerin amacı, belli bir konuda 
Hükümetin izahat vermesi olduğuna göre... (AP sı
ralarından «Yine biz istedik» sesleri) Sayın Çağla-
yangil'in açıkça mekân bildirerek, maddeyi tatbik 
ederek bir konuyu öğrenmek istediği veya o konuyu 
böyle halledeceği hükme bağladığı konuyu Bakan, 
lütfen aynı 131 nci maddenin esprisi içinde açıklar
sa bu Parlamento istifade etmez mi Sayın Başkan? 
Yani burada ne var? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 18 senelik tat
bikatta... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 

Sayın Bakan, konuşmalarında hiç kimseye sataş
madı, kendi konusu içinde kaldı. Sayın Çağlayangil' 
in konuşmasında sataşma şeklinde bir istek de her 
halde bulunmuyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bulunsa 
efendim biliyorsunuz Tüzük sarih... 

BAŞKAN — Olmaz o, mümkün değil, çünkü 
Bakan buranın üyesi değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet efen
dim, siz de takdir buyurun efendim... 

BAŞKAN — Tamam, tamam. Şimdi diğer şekli 
benim halletmem mümkün mü beyefendi? Mümkün 
değil... (CHP sıralarından gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İkinci de
fa söz istemiyor, açıklama yapmak istiyor. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Okuyorum 
beyefendiler, şu okunan Tüzüğün... 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Bu 
konuda açıklama istiyorsa açıklama yapmaya... 

BAŞKAN — Yani Tüzükte bir değişiklik yapma 
şeklinde olur. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ko
nu üzerinde söz değil, açıklama yapmak istiyor Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Beyefendiler, kendi şeyimize göre 
yorum yapamayız ki. İşte iki arkadaşım burada, iki

sinin de kanaati benim gibi. Biz buna bir şey yapa
mayız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz vermeyin, bu konuyu açık
lamak için, münhasıran bu konu için lütfen efendim, 
lütfen... 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Beyefendiler, burada bu kadar açık 
hüküm karşısında zorlamayı ben anlamıyorum. Ben 
ne yapayım bunun dışında? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 18 senelik tat
bikatta böyle şey yok. Mümkün değil. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, konu, Dışişleri üzerinde. 

BAŞKAN — Genel görüşme değil beyefendi. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Hayır efen

dim, açıklama yapmak. Açıklamanın eksik kaldığına 
ve bunun memlekete zararlı olduğuna kaniyse Hükü
met, söz vermemek Parlamento için, memleketin 
menfaatini düşünmemek g;bi bir noktaya varır. Tak
dirini size bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, Parlamentoyu 
ben elimdeki İçtüzüğe göre yönetirim. Bunun dışında 
benim hiç bir yetkim yoktur; ama, Sayın Bakanın 
her zaman bu mevzuda çıkıp burada açıklama yap
ma hakkı vardır Tüzüğümüze göre. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İzin verin 
yapsın efendim. 

BAŞKAN — Hayır, şu anda mümkün değil. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Niye efen

dim? 
BAŞKAN -— Şu anda mümkün değil... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ama niye 

efendim? 
BAŞKAN — Beyefendi, mümkün değil. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 132'ye gö

re çıkacak Bakan, müsaade edin. 
BAŞKAN — Şimdi, bakın tekrar okuyorum. 

«Cumhuriyet Senatosu üyeleri Hükümeti iç ve dış 
durum hakkında açıklama yapmaya davet eden 
önergeler verebilirler.» Şimdi bu «Verebilirler» dert 
sonra bu müzakere şekli şöyle : «Hükümetin açık
lamasından sonra önerge sahiplerinden birisine ve 
grup sözcülerine söz verilir.» Ve biter. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet, doğ
ru. Doğru da efendim, bir konu açık... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 18 senedir böy
le tatbik ediliyor bu. (Gürültüler, karşılıklı müdaha
leler) 
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BAŞKAN — Şimdi beyefendiler, hiç zorlamayın. 
Şu Tüzüğün hükmü karşısında yapacak hiç bir şey 
yoktur. Mazur görmenizi rica ediyorum. 

Efendim, grup adına başka söz isteyen Sayın üye 
var mı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, mesele, bizim de grup adına bu açıklamayı yap
maya geldiğim zaman Sayın Çağlayangil'in burada 
alınan bu açıklamayı yapmaya geldiğim zaman Sayın 
Çağlayangil'in burada vaki beyanlarıyla Sayın Hik
met Çetin'in Başbakan Yardımcısı olarak Rus Sefi-
riyle U-2'lerin uçması, uçmaması hakkında konuştuk
larını kendisi ima ettiler. Bunu ben nereden bilirim 
ve benim bilmeme olanak yoktur. Çünkü Hükümet 
ve hatta Devlet sırrıdır; ama o, bunun ne miktarının 
açıklanacağını bileceği için sizden istediğimiz, şudur: 
Bu konu çok önemlidir. Bu konu önemli olduğuna 
göre, milletin menfaati mevzuubahis olduğuna göre 
izin verin bu konuya münhasır olmak üzere... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bu konuşma oluyor, zabıtlara geçiyor. Bu konuşma 
değil midir efendim? 

BAŞKAN — Şimdi beyefendiler, bu sizin söyle
diklerinizin hepsi doğru olsa bile, benim Başkan ola
rak şu hükmün dışında kendiliğimden bir hareket 
yapmamı istiyorsunuz. O zaman İçtüzük değişikliği 
olur beyefendiler. Ben nasıl bu işin altına girerim? 
Bu haklar Bakana vardır. Yarınki oturuma gelir, gün
dem dışı söz ister, çıkar bu işi açıklar beyefendiler... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, yarınki oturuma kalmasın efendim, izin verin. 

BAŞKAN — Hiç bir şey yapmamız imkânı yok
tur efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İzin verin 
Sayın Başkan, çok önemli bir devlet sorunudur. 

BAŞKAN — Yok efendim, yapmak mümkün de
ğil, mümkün değil... 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü beyefendi? Bir şey yok 
ki, 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Tutumu
nuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır, bir şey yok ki burada, açık. 
«Bir usul» deniyor. Ben kimseden yardım istemiyo
rum. Kesin, rijit madde var. Hiç bir şey yapmak 
imkânı yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bakın Baş
kanım, görüyor musunuz? Oturumu yönetiyorsunuz, 

çok güzel yönetiyorsunuz. İzin veriniz, bakın önerge 
vermek zorunda kalmayalım. 

BAŞKAN — Ne olur? Önerge ne yapacak beye
fendi? 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Ne mi 
yapacak? 

BAŞKAN — Ne yapacak? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İçtüzükte 

ne yazılı ise, o yapılacak. 
BAŞKAN — İçtüzük değişikliği mi istiyorsunuz? 

(CHP sıralarından «Hayır» sesleri) 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır 

efendim. Önerge verdik. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Açıklamalar 

baştan tanzim olmalı Sayın Başkan. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi 131 ko

nuşuyor. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Belki siz 

de istersiniz. 
BAŞKAN — Sizin talep ettiğinizi önerge ile isti

yor. Bu yeni bir şekil değil ki. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yok efen

dim neden öyle olsun. İçtüzükteki maddelere daya
narak önerge verdik. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Hangi maddeye? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 131 nci madde 

şimdi işlemiyor. Başka maddeye de giremezsiniz. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan siz eski parlamen

tersiniz. Burada sizin sözlerinizi yazılı olarak talep 
ediyorlar. İçtüzükte buna ait başka bir madde bula
mazsınız ki. Maddenin müzakere şekli burada. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efendim, 
önerge verdik ama. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Biz 
açıklama istiyoruz Bakandan. 

BAŞKAN — Bağırmayınız beyefendi. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ben 

bağırmıyorum. 
BAŞKAN — Siz üslubunuzla da bir bağırma 

hastalığına tutuldunuz. Bağırarak korkutamazsınız, 
evvela. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sesi
min tonu öyle. 

BAŞKAN — Güzel, sesinizin tonu öyle. Ne isti
yorsunuz beyefendi? 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ba
kandan, açıklama yapmasını istiyorum bu konuda. 

BAŞKAN — Hangi tüzüğün hangi maddesine 
göre? (CHP sıralarından gürültüler, anlaşılmayan 
müdahaleler) 
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Beyefendi, yok ki. 
ORHAN VURAL (Ordu) — 131'e göre söz isti

yoruz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

bitti efendim. Başka konuşan yok, bitti. 
ORHAN VURAL (Ordu) — Allah Allah, yani 

siz üyesiniz de, biz üye değil miyiz? 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Usul hakkında konuşacaksınız. 
Buyurunuz efendim. Usul hakkında konuşmak 

üzere buyurunuz Sayın Çelebi. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu görüşmeyi bu hava içinde bitirmek olanağımız 

yoktur. 131 nci madde Hükümetten önerge yoluyla 
açıklama istendiğinde ne yapılacağını tadadi olarak 
saymıştır. 

BAŞKAN — Açık canım, hayret yani. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Bunun 

bir benzeri gensoru önergelerinin Millet Meclisinde 
tabi olduğu usuldür. Millet Meclisinde bir insanı, 
gensoruda Yüce Divana götürecek kadar ağır itham
lar karşısında tutmak mümkündür; ama o insanın 
konuşma hakkı da bir tanedir. Orada da böyle ta
dadi. «Efendim, şu sırada çok önemli bir mesele 
söylendi, ona cevap vereceğim» hakkını Millet Mec
lisinin İçtüzüğü de, Anayasanın 89 ncu maddesi de 
kabul etmemektedir. 

Şimdi, aynı o prosedüre tabi bir prosedürle kar
şı karşıyayız. Kimlerin konuşacağı sayılmış: Önergeci 
konuşacak, grup temsilcileri konuşacak, Bakan ko
nuşacak. Buraya bir daha ilave yapmak, «Efendim, 
ben açıklama yapacağım, tamamlayacağım» demek 
imkânından yoksunuz, bir. 

İkincisi, efendim, Sayın Bakan, Sayın Çağlayan-
gil'in söyledikleri karşısında bir açıklama daha yap
mak gereğini duyuyor ise, 132 nci maddeyi yarın 
işletebilir. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Yok öy
le bir şey. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Evet, 
re'sen, gelir, (U-2) konusunda Yüce Senatoya bilgi 
vereceğim, der. 

ORHAN VURAL (Ordu) — O 132, ayrı. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Müsaa

de buyurunuz, müsaade buyurunuz; «Ancak o yolla 

bu mesele bir daha konuşulabilir» der; fakat onun 
da bir şartı var. Bütün grup sözcülerine yeniden söz 
verme hakkı doğar. 

Şayet, sizin yorumunuza katılır da şimdi Bakana 
cevap verme yahut açıklama yapma imkânı sağlarsak 
(U-2) 1er için, hemen şu anda yeniden gruplara söz-
verme hakkı doğar. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Hay hay. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Olmaz 
efendim. 

Şimdi, müsaade buyurunuz... Müsaatie buyuru
nuz efendim, yani meseleler, anında İçtüzük hükmü 
koyarak çözemeyiz. İçtüzüğün öngördüğü usulü ya
rın işletmek hakkımız var. Kaldı ki... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Önerge 
vermiştik, niye cevap vermiyorsunuz. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz efendim. 

BAŞKAN — Susunuz efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Kaldı ki 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Sayın İleri'nin önergesi de Hükümeti dış politika 
konusunda, açıklamada bulunmaya çağından ibaret
tir. Nasıl Adalet Partili arkadaşlarımızın önergeleri 
bir usul takip ederek bugüne gelmiş ise, o önergede 
ancak öyle muamele yapılabilir. Hemen anında, bu
rada müzakere devam ederken, «Ben açıklama isti
yorum» diyemez bir arkadaşımız. Bilfarz eğer öyle 
olacaksa bendenizin de o zaman Sayın Bakana sual 
sormak gibi bir durumum var; ama ben onu düşüne
miyorum, bu İçtüzük buna cevaz vermiyor diye dü
şünemiyorum. Bu meseleyi bugün kapatırız; ama ya
rın Sayın Bakan gerek duyarlar ise, gelirler (U-2) 1er 
mi diyecekler, genel dış politika konuları mı diyecek
ler, ne diyeceklerse açıklama yaparlar; fakat arz et
tiğim gibi gruplara da cevap hakkı doğar. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Önerge
mi açıklamak istiyorum Sayın Başkan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — «Usul hakkında» diyorsunuz. 
Buyurunuz Sayın Fikret Gündoğan. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Önerge
mi açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Bırakınız efendim. Ne önergesi? 
Buyurunuz beyefendi. Fikret Gündoğan, «Usul 

hakkında» dediniz. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Önergesini 
açıklayacak arkadaşımız. 

BAŞKAN — Önergesini ben işleme koymadım 
ki. Ne önergesi? Ne hakkında konuşacaksınız?. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Neden 
koymuyorsunuz? 

BAŞKAN — Beyefendi siz şifahi talebi... 
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde)" — Neden 

ok ütmuy orsu nuz?.. 

BAŞKAN — Bana her verileni burada okunma
ya memur değilim beyefendi. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın 
Başkan, önergemi işleme k oymayı şınızın usulsüzlüğü 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeniz... Okuyorum önergenizi. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Mümkün değil. 

BAŞKAN — «Hükümet adına...» Bakınız şimdi, 
fetenen şey, «Hükümet adma Christopher'in sözleri 
ve yapılan görüşmeler hakkında açıklama yapılma
sını Hükümetten dileriz. 

Saygılarımla». 
İstenen bu zaten. İstenen bu. Yani, bizim tartış

mamız, Hükümetin burada konuşup konuşmayacağı. 
Yani, yenilik ne getirdiniz?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, buyurun, ne usulü 
hakkında söz istiyorsunuz?.. Buyurun efendim, buyu
run. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yok efendim. 
Görüşme b'JJti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır. Usul, benim tutumum hak
kında; söylesin efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Görüşme bitti, 
ne tutumu yahu. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 131 nci madde 

çalıştı bitti efendim. 
BAŞKAN — Sarih. Tabii açık. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bir usul müzakeresi açarak konuyu halletmeye 
uğraşmamızın nedeni, elbette biliyorsunuz ki, Tür
kiye'nin gerçekten içinde bulunduğu koşullar, biraz 
evvel cereyan eden müzakerelerden de anlaşılacağı 
üzere ve hepimizin yaşadığı bir gerçek olduğuna gö
re, birçok sorunların bu kürsülerden en sorumlu ki
şiler dfiKyle açıklanmasına lüzum ve zaruret gösteren 
dönemler. Öyle bir dönem yaşıyoruz. 

i Şimdi, filhakika.,; 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Onun da usulü 

I var ama. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, ta-

I bii. FilhakJka, aşağı yukarı bir ayı geçen süreden 
I berii Amerika ile Sovyet Rusya arasında varılan Salt 
I 2 Anlaşması gereği, her iki tarafın nükleer silahların 
I yapımını denetleme için çareler aradığı bir dönemi 
I yaşıyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
j bu usul mü, esas mı, tutum mu?.. 

BAŞKAN — Hangi usul efendim?.. Benim tutu-
j mum ve yaptığımız... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Yol mu bu?.. 
I BAŞKAN — Yolumuzda bir hata var her halde, 
I onu söyleyecekseniz, 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hayır 
I efendim. Tamam, tamam. 

BAŞKAN — Böyle grup adına konuşma hakkı-
I nız var zaten. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Böyle bir 
I durumda bulunduğumuzdan dolayıdır ki, sayın ar

kadaşlarım, bir önerge verip Dışişleri Bakanlığından ' 
izahat istemişlerdir ve 131 nci maddeye göre de bu 
süreç işletilmiştir. Gelmiştir Bakan, izahat vermiş-

I tir, gruplar adına bir kişi konuşmuştur; bir de öner-
I ge sahibi. 
I Sayın Başkan; 
I Şimdi, bu konuşmalar sırasında, özellikle Ada-
J let Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız dedi

ler ki, «U-2'lerin uçmasına izin isteyen Amerika'nın 
istemi karşısında burada bulunan adam (İşte burada) 
gitti, Rus Sefiriyle konuştu ve Rus Sefiriyle ne ko
nuştu, bilemem; yahut «Şöyle konuştu. Böyle konuş-

I tu» dedi. Hal böyle olunca Sayın Başkan, ne oldu?.. 

I Bakınız; hiç soruda yokken, sorunun içinde böyle 
bir öğe yokken, böyle bir unsur, böyle bir konu yok
ken, soru münhasıran Christopher'in Amerikan 
Temsilciler Meclisi Dışişleri Alt Komisyonunda yap
tığı bir beyanın muhalefete değin bölümünün ce
vabı iken buraya kadar intikal etti. Dosdoğru bir 
soru soruldu ve kişi tashih edilerek de yapılan bir 
görüşmenin çok önemli bir konuya müteallik olduğu 
belirtildi. 

İşte bu ihtiyaç ile biz, otursak; bütün bu Tüzü
ğün yazılı maddelerine rağmen, şu Genel Kurul, gün
demine ve her şeyine hâkim olduğuna göre, «B'iz bu 

i sorunun aydınlanmasını istiyoruz» desek ve 131 nci 
J maddenin bu kere bizim tarafımızdan ve arkadaşları-
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mızın verdiği önerge istikametinde şu anda .işletilme-
sinli talep etsek, bunun aslında ne usule, ne hukuka, 
ne akla aykırı bir yanı var mıdır?.. Mesela, ben... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Var var. Çünkü 
gruplara da yeniden söz hakkı doğuyor. Onu söyle
men lazım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Doğsun. 
Bir daha eğer Bakan buraya gelir. Bu çok önemli 
konuyu açıklama fırsatı... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) Perşembe günü, 
perşembe. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ... fırsatı 
bulur ve fırsatı bulduktan sonra gruplara yeniden 
söz hakkı doğarsa, o hakları da kabul ediyoruz. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Perşembeye, Per
şembeye gelin, toplanın. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İzin verin 
efendim, lütfedin Sayın Başkanım. 

Usul şu: Bir konunun öğrenilmesi. Bir konunun 
öğrenilmesi için açılan bu müzakerede 131 nci mad
denin mefadından anlaşılan bu olmasına rağmen, ya 
Genel Kurulun tasvibiyle bu konuda Bakanın ne gö
rüştüğü, çok önemli konuda ne görüştüğü memleket 
meselesi olarak buradan dinlenmesi ve bilinmesi la
zım geldiği, «Consent» sözü karşısında izin verin ko
nuşsun, ya da şimdi arkadaşlarımızın verdiği önerge 
istikametinde Bakan gelsin, o önergeye cevap versin. 

İzin verin Sayın Başkan; izin verin de, gerçek
ten sizin ben hakikaten hukuka çok saygılı olduğunuzu 
bilen bir kişiyim. Bu müzakereden bir sonuç çıkma
sını isteyen bir kişi olduğunuza da emin bir kişiyim. 
Şu müzakereden lütfen efendim, «Hangi usul?..»1 de
ğil, bu usulü tatbik ederek, U-2'ler hakkında ne ko-
nuşulmuşsa işitelim, Memleketin kurtulması veya her
hangi bir şekle dönüşmesine yönelik bir girişim var
sa, izin verin de Parlamento bunu önlesin Sayın 
Başkan. İzin verin Sayın Başkan, bundan hiç bir 
şey çıkmaz. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Yeni bir U-2 
önergesi veririz Perşembeye. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu, bir 
usul ihlâli olmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam beyefendi, tamam. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan; 

pazarlık olmaz. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika, ri

ca ederim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir)' — 131 nci madde 

çalıştı, bitti. 

BAŞKAN — Şimdi beyefendiler; lütfen kendi
nizi bizim yerimize koyun. Bir Tüzükle sizi yöneti
yoruz. Burada bizim başka bir yetkimiz olacağını 
sanmıyorum. Nitekim, en ufak şekilde bu Tüzüğün 
dışına çıktığımız zaman, yerinizden olmayacak şekil
de hareket ediliyor ve Senatoya yakışmayacak şekil
lere de muhatap oluyoruz. 

Şimdi Tüzüğün çok belirgin, çok açık b'ir madde
sini şu veya bu şekilde herkes kendi anlayışına gö
re bizden b'ir feragat istiyor; ama biz bu feragati 
yapma yetkisine sahip değiliz... 

SAMİ KÜÇÜK (Tabii! Üye) — Sayın Başkan; 
konu birdi, Christopher konusu idi. Konuşmalar sı
rasında U-2 konusu da konuya dahil edndC Binaen^ 
aleyh, yeni bir unsurdur. Yeni unsur hakkında Sa
yın Bakanın bizleri aydınlatması lâzım. 

BAŞKAN — Beyefendi; Sayın Bakan konuşur
ken başka bir konuya değinir, bu sefer başkası söz 
ister. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabii Üye) — O konu yoktu. 
BAŞKAN — Müzakerenin içinden çıkamayız. 

Şu açık maddeyi... 
SAMİ KÜÇÜK (Tabii) Üye) — Yeni bir konu 

geldi. 
BAŞKAN — Bakınız, ben size bir hususu hatır

latacağım. Birleşimi açar açmaz, bu dosyaya sıra 
geldiği zaman bilmem dikkatinizi çekti mi; evvelâ 
131 ndi maddeyi okudum, prosedürünü ortaya koy
dum. Çünkü, bugüne kadar olmamış bu. Müzakere 
şeklini ortaya koydum, zabıtlara geçti ve o sistem1 

içinde başladık. Birinci dosyayı aynı şekilde bitir
dik. İkinci dosya geldir böyle bir taleple karşılaşı
yoruz. Nasıl yaparım beyefendiler?.. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Sayın Başkan; bir 
soru sormama müsaade edin, lütfedin. Şimdi mese
le şudur: Sayın İleri'nin Cumhuriyet Senatosu üye
liği hakkında bir şüpheniz var mı?.. Yok. Cumhuri
yet Senatosu üyesi, bir önerge vermiş size, 131 nci 
maddeye göre vermiş. Bunun tatbikatı olmamış; 
ama şimdi size soruyorum: «Bu önerge üç gün 
sonra, beş gün sonra gündeme alınır, şu saatte gö
rüşülür.» diye bir madde var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, bu önergenin... 
ORHAN VURAL — (Ordu) şu anda istiyoruz, 
BAŞKAN — Siz karıştırıyorsunuz. Şu önerge 

Hükümetten bir açıklama 'istiyor. Hükümetten açık
lama isteme şekli üyelere verilmiş zaten, Yazılı soru 
var, Bu, Sayın Fikret Gündogan'ın başta istediğinin 
yazılı isteği. 
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ORHAN VURAL (Ordu) — Arz edeyim müsaa
de ederseniz?... 

Bu önergeye göre nasıl muamele yapacaksınız; 
üç gün sonra mı, bir hafta sonra mı getireceksiniz 
gündeme?.. 

BAŞKAN — Hayır. Bunu ben götürürüm Baş
kanlık Divanına; yazılı soru olarak Bakanlığa ya
zarız, Dışişleri Bakanı cevap verir ona. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Sayın Başkan; 131 
nci maddeye göre açıklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, hiç bir şey yapmamız 
mümkün değildir. Bizi bağışlayınız. Divandaki iki 
arkadaşım da benim kanaatimdedir. Binaenaleyh, bu 
zorlama ile nereye vardıracağınızı bilmiyorum. Tü
züğün dışına çıkmamız mümkün değildir. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın 
Başkan; usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul efendim?.. Usuller gö
rüşüldü beyefendi. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Efendim, 
lütfen. 

BAŞKAN — Şimdi grupları adına başka söz iste
yen sayın üye var mı efendim?.. Sayın Gündoğan, 
buyurum efendim. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde)' — Sayın 
Başkan; bir hususu zapta geçirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın 
Gündoğan'ın konuşmasından önce bir hususun tu
tanağa geçmesini istiyorum. 

Siz de belirtiyorsunuz ki, «131 nci maddeye göre 
üyeleı'in, hükümeti, herhangi bir konuda açıklamaya 
davet etmelerinin biçimini, yönetimini açıkladım gö
rüşmelerin başında ve ona göre de görüşmeleri sürdü
rüyorum.» buyuruyorsunuz. 

Buna karşılık, bizim Sayın Esatoğlu ile vermiş ol
duğumuz, şimdi sizde bulunan önergemizi bir nevi 
yazılı soru önergesi biçiminde yorumladınız biraz ev
velki beyanınızla. Bu hususun yanlışlığını tutanağa ge
çirmek istiyorum. Blzüm o önergemiz, yazılı soru 
önergesi değildir. 

BAŞKAN — Tutanağa geçti efendim, tamam. 
Sayın Gündoğan, Grup adına buyurun efendim. 
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — 131 nci 

maddeye göre verilmiş bir önergedir. O nedenle yap
tığımız işlem yanlıştır. 

BAŞKAN — Hiç bir şey yapamayız efendim. 
Öyle her önerge gelince, kendi isteğinize göre işlem 
olmaz. 

i ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — bu beya
nınız da yanlış, «Hiç bir şey yapamam.» beyanınız 
da yanlış. 

BAŞKAN — Tamamdır efendim. 
Sayın Gündoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Gru

bu adına, buyurunuz efendim. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabii Üye) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Tamam efendim, bitmiştir, 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiii Üye) — Durumu nereden 

öğreneceğiz?.. 
BAŞKAN — Bakandan malumat alın efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efendim, 

izin verin. Bakandan malumat alırız da; bakınız saat 
18.30 oldu. Benim söz hakkım mahfuz kalsın, gele
cek celsede konuşayım. Şimdi Bakandan malumat 

j alalım. Ben konuşmakla saat 19.00'u doldururum. 

Bunu yapmayın efendim. 
I BAŞKAN — Nasıl?.. 
I FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bitilme

yeceğim, gelecek celse de kullanacağım hakkımı. 
BAŞKAN — Gelecek celsede. Yani, bu müzakere 

I gelecek celse de devam mı edecek. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efendim, 

I bitmediği zaman ne yapacaksınız. Farz edelim saat 
I 19.G0 olduğu zaman ne yapacaksınız?.. 

BAŞKAN — Saat 19.00 olmadı efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Peki 19.00 

I yapalım. Sayın Başkan. . 
BAŞKAN — Hayır 19.00'dan evvel tatil etmemi 

mi istiyorsunuz?.. Bugün acayip tekliflerle karşılaş-
I tını. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır 
I efendim anlatamadım. 

BAŞKAN — Ben 19.00'dan evvel tatil mi ede
yim?.. 

I FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır 
I efendim izah edeyim. 

BAŞKAN — Evet 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efendim, 

şimdi gördünüz ki bu müzakerelerin gelip düğüm-
j îendiği nokta U-2'lerin Rusya'da nükleer... 

BAŞKAN — Şimdi beyefendi bir dakika efen-
I dim. Sayın Gündoğan, İçtüzüğün 131 nci maddesi 

gereğince prosedürü söyledik. Şimdi bunda sizinle 
ihtilaf haline düşebiliriz; ama biz uygulamamızı 

I böyle yapacağız. Siz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına bu mevzuda söz hakkınız vardır, bu 
söz hakkını isterseniz kullanabilirsiniz. İstemiyor
sanız bu müzakere biter efendim. Gruplar adına 

I konuşma olmayınca da biter. 
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NÎYAZt UNSAL (Erzincan) — Müzakere batik
ten sonra da Ba'kan kalkar «açıklama yapacağım» 
der, gelir açıklama yapar. 

BAŞKAN — Hayır yek öyle bir şey efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Var öyle şey. 
BAŞKAN — Beyefendiler, kendi kendinize icat 

ederek böyle nasıl yaparız?.. O zaman yönetim ol
maz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sizinki doğru
dur. efendim. 

BAŞKAN — Beyefendi, Sayın Gündoğan, şimdi 
grup adına konuşma hakkınız var, daha 35 dakikanız 
da var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yetişmez 
35 dakikada efendim. 

BAŞKAN — Uzatırız efendim süreyi ne olacak. 
Buyurun efendim. 
Beyefendiler lütfen müzakereler devam ediyor. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Efendim hayır, 

bu iş kapanır, yeniden gelir, «Ben açıklama yapaca
ğım» der. 

BAŞKAN — Tabii 132 nci madde gereğince Ba
kanın daima hakkı var efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — Sayın 
Başkan, sizin daima takdir ha'kkınız vardır efendim. 

CHP GRUBU ADİNA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Sayın Unsal, biz hepinizi öyle düşün
müyoruz bakın. 

BAŞKAN — Evet devam edin efendim. 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Adalet Partisi mensubu arkadaşlarımızdan 
Karaosmanoğlu'nun imzaladığı bir soru önergesiyle... 

BAŞKAN — Dinleyin beyefendiler, dinleyin. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Amerikan Dışişleri Bakanı Yardımcısı 
Christopher adlı nam zatın Temsilciler Meclisinde ku
rulan bir Alt Komisyonda Türkiye'ye 50 milyon dolar
lık hibe şeklinde bir yardımın yapılması teklifinde bu
lunması sırasında konuşmaları arasında, Türkiye'ye am
bargo uygulamasından dolayı, Türk Ordusunun zaafa 
uğratıldığı bu nedenle 50 milyon dolarlık bir hibe ya
pılarak ambargodan doğan zararların veya Türk Or
dusunun zaafa uğramasının giderilmesi isteminde bu
lunulduğu anlaşılıyor. 

Christopher adlı Dışişleri Bakan Yardımcısı, Tem
silciler Meclisi Alt Komisyonunda böyle bir teklifi 
yaptıktan sonra, uzun süreden beri Türkiye'nin üze

rinde askeri ambargonun kalmasını sağlayan Temsil
diler Meclisi üyelerinin bazıları Christopher'e bir
çok sorular yöneltiyor, bu arada Christopher'e 50 
milyon dolann veriliş sebebi soruluyor ve yine bu 
arada Christopher'e «Acaba bu 50 milyon dolarlık 
hibenin Türkiye'ye verilmesinin nedeni, Türkiye'nin 
Kıbrıs'ta tavizkâr bir politika izlemesi karşılığı mı
dır» diye sorular soruluyor. Yine, bazı temsilciler ta
rafından Christopher'e «Neden dolayı Türkiye'nin 
bu konularda ve özellikle Kıbrıs konusunda dirençli 
hareket etliği»' soruluyor ve rivayet o k'i, Christop
her, sorulara verdiği cevapların birisinde, «Türkiye' 
de Mevcut Hükümetin ve onun partisinıin sorunları 
çözmekte, özellikle Kıbrıs sorununu çözmede çok iyi 
niyetli ve her türlü görüşme, anlaşma eğiliminde 
bir pari'i olmasına rağmen ve güya alarivayetin mu
halefet partisinin kendisine yardımcı olmadığından 
ve onu; yani Hükümeti sıkıştırdığından dolayı başarı-ı 
lı olamadığını ifade ediyor. Bundan dolayı da 
Adalet Partisine mensup arkadaşlarımız Christop-
her'in, Türkiye'nin içişlerine karışan bir beyanda bu
lunduğu manasını çıkarıyorlar ve geliyorlar Dışiş
leri Bakanından, Hükümetten, Christopher'in bu 
mealdeki beyanına ne gibi bir tepki yapıldığı ya 
da ne gibi bir tavır takınıldığı hakkında soru soru
yorlar. 

Arkadaşlarım; 
Gerçekten Christopher adlı Amerikan Dışişleri 

Bakan Yardımcısının kendi meclislerimin bir alt 
komisyonunda söylediği sözler arasında veya ver
diği cevaplar arasında Türkiye'de muhalefetin nâmi-
zâc olduğu ve bu itibarla Hükümete yardım et
mekten çok engel olduğu şeklinde bir beyanı, kesen
kes bir beyanı, kaste makrun bir beyanı, muhale
feti küçük düşürücü bir beyanı, Türkiye'nin içişleri
ne karışma kastine yönei'ik bir niyetle söylenmiş sö
zü varsa; böyle bir söz söylendiği zabıtlarla mı, sair 
usullerle mi, kesenkes sabÜ't bir halde ise, herkes be
ni bağışlasın, böyle b'ir beyanın yapılması yalnız bir 
ülkenin içişlerine karışmak anlamı taşımakla kalmaz, 
biraz da nezaket dışı bir davranıştır. Çünkü, Dışişleri! 
Bakan vekili yahut yardımcısı Ohristopher'in, kendi 
meclisi önünde düştüğü müşkül durumdan kurtul
mak için şu veya bu kimselere kötülük atfetmesi biz
ce kabule şayan olmayan, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
nazik olmayan bir davranıştır. Bunun, Türkiye'nin 
içişlerine karışır mahiyette bir beyan olduğunun ka
bulü mümkündür; ama biraz evvel söylediğim gibi, 
gerçekten bu beyanın, Bakanın da ifade ettiği gilbi, 
kendi ağzından, Türkiye'nin içişlerine karışmak 
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maksadıyla sadır olduğunun sübutu lazımdır. Sabit 
olmadığı sürece bu beyanın o veya bu şekilde yorum
lanması meseleyi çözmekten çok, karıştırır. 

Ben, Sayın Çağlayangil'in söylediklerinden şöyle 
bir anlam çıkardım: Sayın Bakan, «Biz Hükümet 
olarak Christopher'lin Temsildiler Meclisi Ait Komis
yonda yaptığı konuşma ve sorulara verdiği cevabın 
itam metnini istedik. İçeriğine vakıf olduktan sonra 
da bu metin üzerinde gereken işlemi yapacağız» de
mesi karşısında Sayın Çağlayangil, «Efendim, Tem
sildiler Meclisli Komisyonunda hüve nüvesine, harfi 
harfine zabıt tutulmaz, mealen yazılır» dedi. Böyle 
işittim. Amerika'da zabıtlar mot'a mot'mu tutulur, 
hüve hüvesine mi tutulur, bir steno ile mi tutulur 
yahut başka bir modern aletle mi tutulur; bilini yo
rum. 

Şimdi, Sayın Çağlayangir'in dediği gibi ise, mea
len not tutulmuş ise, şöyle dedi, böyle dedi (Çünkü, 
ifadesinden öyle anladım) şeklinde bir beyansa, haki
katen Sayın Bakanın dediği gibi, o konuşmanın Ame
rikan Hükümetince resmi meiimlinfin bize gönderilmiş 
olması lazım gelir ki, bu konuşma, bu soru ve binne-
tice Christopher'in beyanınım Türkiye'nin içişlerine 
karışma raddesine gel'ip gelmediği, o maksatta yapı
lıp yapılmadığı anlaşılsın. Ben bu bakımdan Bakana 
hak veriyorum; ama eğer Çağlayangil'in dediği gibi 
ise, mealen tutuluyorsa, not halimde tutuluyorsa, ben 
bu münakaşanın yapılmasından hiç bir fayda çıkma
yacağı kanısındayım. Pek muhtemeldir ki, yıllar yılı 
ambargonun Türkiye'nin başında bir bela olarak kal
masını sağlayanların veya Rum lobisinin veya ondan 
yana olanların, ona benzer lobilerin Türkiye'nin içiş
lerini karıştırmaya matuf bir hareketi de olabilir; 
ama kabul ediyorum ki, Sayın Bakanın buyurduğu 
gibi, «O konuşma muhalefet partilerine yöneliktir. 
İçeriği belli olsun, gelsin ve şayet Christopher Tür
kiye'nin içişleıine karışmış ise, Hükümetimiz en şid
detli tepkiyi göstersin.» Ben de aynı kanıdayım. Hiç 
kimse Türkiye'nin içişlerine karışmaya yetkili değil
dir. 

Bu itibarla sorunum, henüz Hükümet düzeyinde 
gereği gibi ele alındığı ve fakat merin gelmediği için 
gereken reaksiyonun gösterilmesine imkân bulunma
dığı bir zamanda sorulmuş olması, yeterince bu mü
zakerenin istifadeli geçmesini sağlamaz. Ben bu mü-
zîakeremim. o metin geldikten sonra tekrarından yana
yım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bundan evvelki Kıbrıs sorununa ilişkin müzakere

lerde de gördüğünüz gibi, Sayın Adalet Partisinin 
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maksadı, Chrİstopher'in yaptığı bir konuşmadan, Ada
let Partisini, muhalefeti suçlamasından neş'et eden ve 
onun Türkiye'nin içişlerine karışmasını pro.esto etme
ye yönelik bir soru olmadığı anlaşılıyor. Adalet Par
tisi, Kıbrıs sorununda olduğu gibi, Christcpher beya
nında da başka amaçlar güdüyor. Türkiye'nin içişleri
ne karışan bir Christopher'in Türk Hükümeti tara
fından tel'in edilmesi, protesto edilmeji amacı pe
şinde değil Adalet Partisi. Adalet Partisi başka amaç
lar güdüyor, güttüğü amaç belli. 

Şimdi Türkiye'de bilinen bir gerçek k'i, bu Hükü
metin kurulduğu günden bu yama, gerek diplomatik 
ilişkilerimiz açısından, gerek ekonomik ilişkilerimiz 
açısından, onların zamanındaki Hükümetlere ölçekle 
bir başkalık, bir yenilik, bir celâdet, bir onurluluk ve 
giderek sorunları daha çok kendi ülkemizin çıkarları 
düzeyinde ele alma süreein'n başlamasından ve onun 
yavaş yavaş semere vermesinden duyulan kuşku ve en
dişe. Benim anladığım bu. Böyle gözüküyor bana. 

Biz, yıllar ylı Adalet Parti'simn ortaklarıyla kur
dukları Hükümötîertn idaresinde yaşadık. Bu idare 
içinde biz, yedi cihanda itibarsız, dipJoraatiik ilişkileri 
'neredeyse kopma noktasına gelmiş, ekonomik ilişki
leri bozulmuş, kopmuş; kopmaktan da ileriye âdeta 
bir çeşit ters ilişki hafine gelmiş bir halde idik. Nere
sinden tutarsanız tutunuz; diplomasıi'yi ellinize alınız, 
Amerika ile olan ilişkilerimizi elimize alınız, Ortak 
Pazarla olan ilişkilerlirnlizi elinize alınız, bağlantısız
larla olan iİLşkilerirriizii elinize alınız, yakın komşu-
laırmızla olan ilişkilerirnizi elinize alınız, MC dönem
lerinde, hatta daha önceki dönemlerde bu ilişkiler, tü-
müyîe Türkiye'min aleyhine işleyen, tümüyle Türkiye' 
hin giderek dar bir çember içine alınmasını sağlayıcı 
bir süreç içinde cereyan ediyordu. Türkiye her tara
fıyla bağlanan, cüceler memleketindelki Güliver gibi 
saçının her tellinden toprağa çakılan bir ülke haline 
getirilmiş bulunuyordu. En büyük gösterge de ambar
go, udi. Ambargo en acımasızca, en haîinane bir sertlik
te ve içerikte Türkiye'nin üzeninde üç yıldan fazla fevka
lade inat1'a ve ısrarla yürütüldü ve ambargo Türkiye'nin, 
(Chrürtopher'in o beyanında geçtiyse öyle, Çağlayan-
gil'e göre de öyle) Türkiye Ordusunun zaafını sağla
yan bir büyük Ameı'ika (Vey;a tabii yandaşlarıyla be
raber) baskısı idi. Amerikan baskısının Türk Ordu
sunu zaafa uğrattığından dolayı, 50 milyon dolarlık 
hibe verilerek o zaafı karşılamaya gidişi, fcend'islinii 
dahi üzen bir zulüm olduğunun bence ikrarıdır. Bu 
i'lüşikileıüimzin biraz evvel arz ettiğim gibi, onların dö
neminde bir önemli, özel kesimim' teşkil ediyor. Ge
lelim Ortak Pazarla ilişkilerimize. 
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OvKak Pazarla Türkiye ilişkileri 1975 sonlarından 
ıba'şîayan, 1976'da giderek artan bir hızla, 1976 orta
larında kesenkes en dlorük noktasına çıkıp, orada 
bıçakla kesilir gibi kesilmişti. Türküye - Ortak Pazar 
ilüşlkileri kesenlkes kopmuş idi. Ben o Ko'm'isyonun bir 
üyesi isıfaltııyla rü'y - 'el - a'yn müşahada etmi'şiimdtir ki, 
1975 - 1976'larda bizzat o zamanki Hükümetin Başı 
Deimiüe! o komisyonlara gelmiş ve Ortak Pazarın 
Tüılkl'ye'ye yüklediği yükümlülüklerin, Türkiye'ye 
Ve-idiği tavizlerin çok üzenine çıktığını ve 197Cı'te ikti
darda bulundukları sırada kendi imzalarıyla meyda
na getirdikleri Katma Protokolün Türkiye'yi ekono
mik alanda boğma noiktasına getirdiğini kendi diliyle 
ikrar ediğini ve bu ikrarlarının zabıtta bulunduğunu 
bilen kişiyim. Kendi elleriyle alelacele, bilmem ne
reden mal kaçırırcasına imzaladıkları Katma Proto
kolün Tüıikiyalye ekonomik açıdan nasıl ağır, büyük 
ve geniş kapsamlı boyunduruklar altına soktuğu ve 
Tüılkİye ile Ortak Pazar arasındaki ekonomik ilişki
lerin güderek Türkiye aleyhine işleyen bir sürece dön
düğümü ve en sonunda 1976'larda Türkiye ile Ortak 
Pazar arasındakli ticari 'ilişkilerin 2 milyar dolar ölçe
ğinde Türk'iye aleyhine geliştiğini ve bu nedenle artık 
Türlkliye ile Ontalk Pazar ülkeleri arasında iktisadi 
ilişkilerin yürüyemeyecek noktaya geldiğini, o dev
rin Başlbakanı, Dışişleri Bakanı ve başka balkanları 
ağzından kâh Ortak Pazarla münasebetimizi tesis. 
eden Balkanlar Konseyi konuşmalarında, kâh Karma 
Parlamento komisyonlarında, kâh komisyon düzeyin
de defalarca işitmiş, görmüş insanlarız. 

Tıpikı onun gibi, Türkiye ile Iralk, Türkiye ile Su
riye, Türkiye ile Mısır, (Ki tarihi yanılgılar içinde 
gei'miş geçmiş bir şeydir.) Türkiye ile Balkan ülkeleri 
arasında, ŞİJmal ülkeleri arasındaki ilişikliler hiç m'esa-
beuJnde idi. Türkiye'nin bunlarla en ufak bir alışverişi 
olamıyordu. Çünkü, Adalet Partisinin ortaklarıyla 
kuılduğu MC döneminde getirip en son noktasında 
iflasa vardırıp, ceketini alıp kaçıp bıraktığı ekonomâ 
politikası şuydu: 

IDüyordu ki Adalet Paris'i, 30 yıl müddetle uğraştım, 
bu ü1lkede, bu ülkenin gerçeklerine ve gereksinmele
rine kafiyen, uymayan, tarihi koşullarına zıt ve ülkeyii 
mutlaka bir gün batıracağı söylendiği halde, benim 
gibi, Demokrat Parti ğilbi, AP gibi iktidarlarca ısrar
la Ve inatla ve Amerika'nın özellikle büyük dürtüsüy
le ve şevkiyle takip edilen 'ekonomi politikaları yü
zünden ülkeyi içimden çıkılmaz bunalıma getirrnliş'ti 
ve o yüzden de sadece DÇM gibi veya daha başka 
türlü banker kredileri ğibli, tefeci kredileri gibi, n'erdle 

n'e bulduysa, neye mal olacağını hesap etmeden alıp 
günü gün etmek, bir an evvel seçimlere atlamak ve o 
saçömllere kadar memleketin düruimunu mehmâ em
ken idare etmek; ne ıgam arkasından 18 milyarlık borç 
gelecekmiş düşünmemek, ne gam memlekettin İtibarı 
Ikaîmayacalkımış düşümmierhek, ne gam elçilerin 
maaşlarını bozacak bir banka bulunmaması diyerek, 
ne gam banker kredilerini ödemezsem, bana başkası 
kredi vermezse, ben gittiğim zaman başkası düşün
sün demek... Bu politikayı izliyorlardı. O itibârla on
ların dış münasebetlerinde ne diplomatik, ne de eko
nomik, bir sağlam ilişki türü mevcut değildi, mevcut 
olamazdı. Çünkü izledilkleri ekonomi politikasının ge
reği sağlaim ekonomik iliş'kiler, sağlam diplamıatiik 
ilişkiler kurimak değil; tefeci kredileriyle banker kre
dileriyle büyük borçlanma yoluyla günü gün ederek 
çarpıik kapitalizmin çarklarını son dakiikaya kadar 
işletmek ve ondan sonra ceketi alıp kaçmak. Nite
kim öyle olmadı mı?.. Neydi Adalet Partinin zoru 
da, 1977 lerin başlarında geld'i bu Meclislerden hatta 
biraz da böyle halk deyimi ile söyleyeyim; frize caka 
isaîtaralk ergken seçlim İstemlerimin n'edeni şunldan dolayı 
9di: B'ir taraftan doktor Frankeştayn'ın uğradığı akı
bet gilbi, ortaklarının ülkeye giderek kendisine bırak
mayacak ölçüde işgal etme sürecinin başlamış olması, 
bir taraftan artık alınacak dış kredi kalmamış ol
ması, bir taraftan DÇM lerin insanın boğazını sıkar 
gibi sıkması, bir taraftan ambargo, bir taraftan Or
tak Pazarla münasebet, ilişkilerin kesilmesi, bir taraf
tan bulunacak artık hiç bir kredinin kalmaması, 82 
'bin düvele yahut kişiye borç yapılması... işte erken 
ıseçim talebinin sonucu. 

Sayın Oral Karaosmanoğlu konuşmasının bir ye
rlinde diyor ki, «Biz Amerika'nın uydusu değiliz» Bu 
30 yıl sonra kendi tecrübelerinden edindikleri bir 
bilginin en ıbillurlaşmış litirafı ve ikrarı. Siz Ame
rikanın uydusu bir memleket yaratmaya çalıştınız. 
Başaramadığınız iç̂ in şimdi geliyorsunuz burada, 
«Biz, Amerika'nın uydusu değiliz» diyorsunuz. Buna 
da şülkür. Bir ülkeye 30 yılını kaybettiren bir siyasal' 
öngültlün, 30 yıl sonra bir büyük kapStalist ülkenin7 uy
dusu olma poilitlilkasının iflasını ikrar etmesi bizim 
içlin, şarklı olduğumuz idin yine de şayanı şükranıdır. 
30 yıl süren o süreç, Amerika'nın uydusu olma süreci 
yiirie bunların elimde devam etseydi, acaba ne olacak
tı, diye bir düşünceye bir hayali düşünceye gerek yok. 
Alınız bugün Türkiye'nin verilerini, o verilerin içlin
de görünen şudur: Eğer Adalet Partisinin uygulaya 
geldiği ekonomi politikalarımı deVam ettürme olanak -
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îarı elerinde kalsaydı; yani iktc darda bulunsalardı, 
olacak beslheÖi şuydu; Türküye 1918 ferde Sevr Mua-
'hiddîisüne oturduğu gün ne halde ise... 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Tdknrik bir arıza oldu. Tabii böyle durmak da 

mümkün değil, saat 18.50, süremiiz de yitmek üze-
ıredlir. Tatil vermeden önce sayın üyelerle bir hususu 
hattıriaitlmayı ben uygun buldum. 

'Biraz evvel 131'ndi madde hakkımdaki tartışmamı
zı lütfen bu arada sayın arkadaşlarım Cumhuriyet 
Senatosu îçtiüzüğümün ımaiddeierie göre tasnifli tuta
naklarımın 1073 nöü sayfasımdan okusunlar. Uygula-

1. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Nevşehir iline bağlı Gülşehir - Tuzköy ka
sabasındaki ocaktan çıkarılan tuz satışlarının aracısız 
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mata
racının yazılı cevabı. (7/1059) 

15 , 2 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda beyan edilen sorumun yazılı olarak Sa

yın Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından cevaplandı
rılmasını arz ve rica ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Nevşehir - Gülşehir - Tuzköy kasabasında Kaya 
tuzu çıkarılan bir ocak vardır. Her vatandaş bura
dan istediği kadar tuz almakta idi halen bu satış usu
lü kaldırılmış bu iş bir kaç aracıya verilmiştir. Ara
cılar ise HaLapa dediğimiz parça halindeki tuzun ki
losunu 15 kuruştan alıp 3 liradan; ince tuzun kilosu 
ise 5 liradan satılmaktadır. 

Bu durum vatandaşı bizar etmektedir. 
Eskiden olduğu gibi tuz satışlarının aracısız ya-

prlmasına imkân var mı dır? 

12 . tf . 1979 O : 1 

mamızın tamamen doğru oliduğunu göreceklerdir. Bu
nu da zabKîarıa geçtirmek üzere söylemeyi uygun bul
dum. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Zabıtlara geç
mek üzere ben de şunu söyleyeyüım ki; komu Tüzük 
hükümler iyie halledilecek bir konu değildir. Bunu 
'Sl'zjn takdir etmemizi beklerdim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 13 Haziran 1979 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 

TC 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 12 . 6 . 1979 
Tetkik ve Murakabe Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 4.1.3681 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü, 
a) 2 3 . 2 . 1979 tarih, 06.212.00042-00159/212 sa

yılı, 
b) 21 . 3 . 1979 tarih, 4 . 1 . 1949, 
c) 2Q . 3 . 1979 tarih, 06.212.0C042-00159/7/1059, 
d) 7 . 5 . 1979 tarih, 06.212.00042-01 C45/7/1059 

sayılı yazılarınız : 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak 
cevaplandırılması önerilen, Gülşehir, Tuzköy kasaba
sındaki ocaktan çıkarılan tuz satışlarının aracısız ya-
pılmas hakkındaki 15 . 2 . 1979 günlü yazılı soru 
önergesi yanıtı 3 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur 

Bilgilerine arz ederim. 
Tuncay Mataracı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner' 
in Gülşehir - Tuzköy kasabasındaki ocaktan çıkarı
lan tuzun aracısız satılmasına iiişjicin 1 5 . 2 . 1979 ta
rihli yazılı soru önergesi yanıtıdır. 

Soru : Nevşehir - Gülşehir - Tuzköy Kasabasın
da Kaya tuzu çıkarılan bir ocak vardır. Her vatan-. 
daş buradan istediği kadar tuz almakta idi halen bu 
satış usulü kaldırılmış bu iş bir kaç aracıya verilmiş
tir. Aracılar ise Halapa dediğimiz parça halindeki 
tuzun kilosunu 15 kuruştan alıp 3 liradan; ince tu
zun kilosu ise 5 liradan satılmaktadır. 

Bu durum vatandaşı bizar etmektedir. 
Eskiden olduğu gibi tuz satışlarının aracısız ya

pılmasına imkân var mıdır? 

Yanıt : Tuz üzerinden sağlanan haksız kazancı 
ve spekülatif faaliyetleri önlemek için üretim artışı 
yanında satışlarda da yeni bir düzenlemeye gidilmiş
tir. 

Yapılan yeni düzenlemeye göre : 
T* Mahalli mülki amirhklerce saptanan gerçek 

ihtiyaç sahiplerine mülk] amirliklerce verilen belge 
karşılığında satış yapılmaktadır. 

Örneğin; Tuzlanın bulunduğu mahalde bulunan 
köydeki gerçek ihtiyaç sahibi muhtarlıktan, nahiye
deki nahiye müdürlüklerinden, ilçedeki kaymakam
lıktan, vilayetteki valilikten getireceği belgeye istina
den tahsis alabilmektedir. 

2. Diğer vilayetlerdeki ihtiyaç sahiplerine de 
mevcut stok olanaklarına göre valiliklerden getire
cekleri belgelere göre tahsis yapılmaktadır. 

3. Bunun dışındaki stok tuz ise; ticari amaçla 
isteyenlere satılmaktadır. 

Tahsis işlemleri Tekel Genel Müdürlüğünce yü
rütülmekte olup, satışların bu şekilde sürdürülmesi 
için bütün Tekel Başmüdürlüklerine gerekli talimat 
verilmiştir. 

Böylece, hakiki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacı olan 
tuz hiçbir aksamaya meydan verilmeden karşılan
maktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Tuncay Mataracı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 Mali Yılı Bütçesiyle Balık
esir'de götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi' 
nin yazılı cevabı. (7/1107) (•*) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bakanlıkların 1979 Mali Yılı Büt

çesiyle seçim bölgem olan Balıkesir'e götürecekleri 
hizmetlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delalet buyurmanızı saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

TC 
Bayındırlık Bakanlığı 11.6.1979 

Ankara 
A. P. K. D. Bşk. Pl. Md. 

Sayı : A-08 /11 /337 

Konu : Senatör Hikmet Aslanoğlu'nun 
yazılı sorusu. 

İVEDİ 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 01086/66212.00248 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hikmet As

lanoğlu'nun yazılı sorusu ile ilgili olarak; 
Bakanlığımız Demiryollar İnşaatı Genel Müdürlü

ğü tarafından Balıkesir İlinde 1979 yılında 4 milyon 
TL. tutarında «Bandırma - Bursa - Osmaneli - İnö
nü demiryolu»nun teknik ve ekonomik fizibilite etüdü 
yaptırılacaktır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü ve Limanlar İnşaatı Genel Müdürlüğün
ce Balıkesir İline 1979 yılında götürülecek hizmet
leri gösteren listeler ekte gönderilmiştir. 

Bilginize arz ederim. 
Şerafettin Elçi 

Bayındırlık Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldının, yurda kati dönüş yapan meslek memuru 
diplomatların ev eşyalarının görev yaptıkları memle
ketten yurda kadar naklinde cereyan eden muamele
ye dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Gündüz 
Ökçün'ün yazılı cevabı. (7/1112) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerini arz ve 
rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi 

Mehmet Ünaldı 

(*) Yazılı soruya ekli üç adet liste Kanunlar Mü
dürlüğündeki dosyasındadır. 

• 
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Soru 1. Yurda kati dönüş yapan meslek memu
ru diplomatların ev eşyalarının görev yaptıkları mem
leketten yurda kadar naklinde cereyan eden muame
latın ne şekilde ve hangi yollardan yapıldığına dair 
tahkik mevzuu edilmesi usulden midir? 

Soru 2. Usulden ise bu nevi tahkikat yabancı ül
kelerdeki nakliye firmalarından mı? Yoksa yabancı 
nakliye firmalarının Türkiye'de temsilciliğini yapan 
ve bahse konu eşyaların Türkiye'ye ithal işlemlerini 
yürüten Türk nakliye firmalarından mı yapılır? 

Soru 3. Görev yaptıkları yabancı memleketler 
nezdinde Türk diplomatlarını küçültücü ifadelerle tah
kik soruları sormak diplomatlarımızın haysiyetini mu
hafaza ve müdafaa ile görevli Dışişleri Bakanlığımıza 
yakışır bir keyfiyet midir? 

Soru 4. Bakanlığınızdan (Avusturya'daki A. Kühner 
- Sohn) firmasına 18.3.1979 tarih ve 2977 sayılı ya
zıyla iki diplomatımızın kendilerine suç isnadı sure
tiyle yazılmış olan yazıdan ve bu yazıya firma tara
fından Bakanlığınızı mahcup edecek şekilde verilmiş 
olan 4.4.1979 tarihli cevaptan Bakan olarak haberiniz 
var mı? 

Soru 5. Yukarıdaki yazı ile haklarında tahkikat 
düzenlenen memurlara yapılan muamele, evrakında 
ve muamelatında en ufak fark bulunmayan örneıc 
olarak Pulat Tacar, Sönmez Koksal, Hüseyin Çelem 
gibi memurlarla diğer bütün memurlar hakkında da 
yapılmış mıdır? Yapılmamış ise Bakanlığın memur
ları hakkındaki hakkaniyet ve eşit muamele mükelle
fiyeti ciddi ölçüde zedelenmiş olmamakta mıdır? 

Soru 6. Yukarıda adı geçen 3 memurunuzla di
ğer birçok memurlarınızın yolluk beyannamelerine 
ekli gümrük giriş tahakkuk belgeleri ile Gümrük ve 
Tekel Bakanlığında saklı nüshalarının birbirinden 
farklı olduğu tarafımdan tespit edildiği gibi ve esas 
olan manifesto ve konşimentoların hiçbir memurunu
zun diğerininkinden farklı bulunmadığı ve hepsinin 
aynı maksada muzaf tanzim edilmiş olduğu uzaklar
da değil yurt içinde yapılacak ciddi bir tahkik veya 
tetkik ile anlaşılması mümkün olduğuna göre akla 
şöyle bir husus gelmektedir : Acaba yurda kati dö
nüş yapan diplomat memurlarınızın bu konudaki du
rumlarını topyekûn tespit için haklarında tahkikat 
acılan iki memurunuz örnek olarak mı seçilmişler
dir? 

TC 
Dışişleri Bakanlığı 8.6.1979 

Personel Gn. Md. 
Sayı : Sicil : 100004/5483-19 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliğine 

j İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 29.5.1979 tarih
li ve 01255 /06.212.00294 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünal-
dı tarafından Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru 
önergesi yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini izinlerine sunarım. 
Gündüz Ökçün 
Dışişleri Bakanı 

Yanıt 1. Yurda kesin dönüş yapan Dışişleri Ba-
' kanlığı meslek, idari, telsiz memurları, koruma gö

revlileri ve diğer memurlarının eşyalarının yurda ta
şınması sırasında yaptıkları masrafların mahsubunda 
beyan esastır. Bu işlemlerde açıklığa kavuşturulması 
gereken hususlar olursa, bunların araştırılması da usul
dendir. 

j Yanıt 2. Bu konularla ilgili yazışmalar yabancı 
I ülkelerdeki nakliye şirketleri ya da Türk taşımacıları 
i ile ya da işlemin gereğine göre ilgili makamlarla ya

pılır. 
Yanıt 3. Dışişleri Bakanlığının bu gibi işlemlerle 

görevli Denetleme Kurulu yabancı ülkedeki Türk dip
lomatlarını küçültücü ifadelerle tahkik sorulan sor-

I mamıştır. 

Yanıt 4. Dışişleri Bakanlığı Denetleme Kurulun
ca Avusturya'daki Kühner - Sohn firmasına 18.3.1979 

i tarihinde yazılan yazının nedeni Viyana Büyükelçili
miz Başkâtipleri Polat Erol ve Bilge Erol ile ilgili 
olarak Bakanlığa intikal eden bir belgede kayıtlı kişi 
hukukuyla ilgili bir mahkeme kararının, bu evli çif
tin eşyalarının nakliyle ilgili işlemleri nasıl etkileye
bileceğinin saptanmasına ve taşınan eşya rayicinin bi
linmesine gereksinme duyulmasıdır. Bilindiği gibi evli 
memurların görev yeri değiştirmelerinde tek bir nak-
lihane işlemi yapılmaktadır. Yazışma aynı kentte otu
ran ve aynı evi paylaşan evli ailenin yurda tek bir 
hane nakli yapması uygulamasına değişiklik getirip 
getirmediği tereddüdünün giderilmesi amacını gütmek-

| tedir. 
Yanıt 5. Yazılı soru önergesinin 5 nci maddesin

de kayıtlı memurlarımızın faturalarının incelenmesi, 
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bu memurlarımızdan birinin faturasının aynı ülkeden 
alınmış bulunan faturaların en düşüğü olduğunu, di
ğer iki memurun faturalarının geldikleri ülkede uygu
lanan rayice uygun bulunduğunu ve bu hususun ma
halli makamlarca onaylanmış olduğunu göstermiştir. 
Öte yandan bu memurlarımızın evrakiyle ilgili olarak 
ilgili makamlarımızca yapılan işlemler soru önergele
rinde de belirtildiği gibi, diğer memurlara uygula
nandan farklı değildir. 

Yazılı soru önergelerinde değinilen sorunun nede
ni kara ve deniz nakliyatında artık kilogram birim 
ölçüsünün değil, metreküp birim ölçüsünün kullanıl
masıdır. 

Taşıyıcıların metreküp esası üzerinden taşıdıkları 
eşyalara, harcırah yasamız nedeniyle kilogram üzerin
den fatura tanzim ettikleri ve bu kilogramların yakla
şık olarak saptandığı gerçeği ayrıca bilinmektedir. 

Bu durumun düzeltilmesi amaciyle ilişikte örneği 
sunulan yazışmalarla Başbakanlık nezdinde girişimde 
bulunulmuştur. 

Bu konuda gerekli işlemler sonuçlandırıldığında so
runun büyük ölçüde çözümlenebileceği sanılmaktadır. 

Yanıt 6. Viyana'dan 1978 yılında yurda dönen 
Polat Erol ve Bilge Erol'un naklihanelerinin tek bir 
ev nakli olup olmadığının açıklığa kavuşturulması için 
yazışmalar yapılmış bulunması, ayrıcalıklı bir işlem 
değildir. 

Bilgilerine sunarım. 
Ek : 
— Başbakanlığın 9.1.1979 tarihli ve 136-67/01052 

sayılı yazısı. 
— Maliye Bakanlığının 3 Ocak 1978 tarihli ve 

BÜMKO : 115534-5656/508 sayılı yazısı. 

— Dışişleri Bakanlığının 23 Ekim 1978 tarih ve 
PEGM - PAKD - 100004/Şb. IV - 1519/1463 sayılı 
yazısı. 

TC 
Başbakanlık 9.1.1979 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 136-67/01052 

Dışişleri Bakanlığına 

İlgi : 23 . 10 . 1978 tarihli ve PEG. PAKD. Gn. 
Md. 100004/Şb. IV-1519-1463 sayılı yazınız. 

Harcırah Kanununun 47 nci maddesinin değişti- ! 
rilmesine ilişkin Maliye Bakanlığından alınan 3.1.1979 I 
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tarihli Ve 508 sayılı yazının örneği ilişik olaraik gön
derilmiştir. 

Bilgilerine sunarım. 
Ahmet Durakoğlu 

Başbakan Adına 
Müsteşar 

TC 
Maliye Bakanlığı 3.1.1978 

Ankara 
KY - 14 

BÜMKO: 115534-5656/508 
Konu : Dışişleri Bakanlığının 
Harcırah Yasası ile ilgili de
ğişiklik önergesi Hk. 

Başbakanlığa 
(Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi) 

İlgli: 8 . 12 . 1978 tarih ve 136-67-09666 sayılı ya
zınız. 

Yazınız ekinde alınan Dışişleri Bakanlığının 23 
Ekim 1978 tarih ve 100004/Şb. IV. 1519-1463 sayılı 
yazısında söz konusu edilen 6245 sayılı Yasanın 
47 nci maddesi ile ilgili değişiklik önerileri Yetki Ya
sasına göre Harcırah Yasasında yapılacak değişiklik 
sırasında gözönünde bulundurulmak üzere not edil
miştir. 

Bilgilerine arz olunur . 
Maliye Bakanı Y. 
M. Turan Başkurt 

Müsteşar Yardımcısı 

TC 23.10.1978 
Dışişleri Bakanlığı 

MüsVt. PRMG-PAKD 
100004/Şb. IV.-1519 

Başbakanlık Makamına 
Sürekli görev nedeniyîeyer değiştiren Bakanlığı

mız memurlarının karşılaştıkları önemli güçlüklerin 
halli için, Ye'rki Yasası çerçevesinde Harcırah Kanu
nunun 47 nci maddesinde yapılması uygun değişikli
ğe ilişkin önerimiz ve bunun gerekçesi ilişikte sunul-
maktadii', 

Söz konusu madde ve (2) sayılı cetvel, memura 
225 veya 320 kilo eşya taşıma olanağı vermektedir. 
Gerek bu miktarın gerek kilo esasının günümüz ge
reksinmelerine uymadığı açıktır. Gerekçedeki çizel
geden de görüleceği gibi, başka ülkeler memurlarına 
tanınan imkân, Türk memurlarına tanınan 19 ila 
60 katı arasında değişmektedir. (Ek: 2'de sunulan 
cetvel). Özetle, eşya taşımalarında çağdaş taşımacı-
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lığın kullandığı metreküp esasına dökülmesi ve me
mura tanınan haddin yükseltilmesi, dış hizmetin ka
çınılmaz bir gereği olarak belirmektedir. 

Diğer yandan, kıtalararası yer değiştirmelerde ve
ya aynı kıtada demiryolu, deniz ya da karayolu ta
şımasının çok uzun zaman aldığı hallerde,memurlan 
bir süre 20 kiloluk bir bavul eşya ile yaşamak zor
luğumdan kurtarma'k için, eşyanın 100 kiloya kadar 
olan kısmını uçak kargo ile taşıtabilmesi imkânını 
bahşetmek yerinde olacaktır 

Kendilerinden hizmet beklenen memurların, yer 
değiştirmelerde karşılaştıkları güçlüklerin, ilişikteki 
madde değişikliği ile kısmen olsun bertaraf edilece
ği düşünülmektedir. 

Arz ederim. 
Gündüz Ökçün 
Dışişleri Balkanı 

Harcırah Kanunu Madde : 47 (Değişiklik Önerisi) 
1. — Süreikli görev ile yurt dışına, yurt dışında

ki bir görevden yurt dışındaıkii başka bir göreve ve 
yurt dışındaki bir görevden merkezde bir göreve 
atanan görevMleriin, taşınma sırasında taşıyacakHan 
eşyanın taşıma, yükleme, indirme ve diğer zorunlu 
masrafları sunacaikları faturaya göre kendilıenime öde
nir. Taşımla bedelli ödeneceJk eşyanın hacmi ya da 
ağırlığı aşağıdaki cetvelde gösterilen tavanı aşamaz. 

! Taşıma bedeli ödenecek 
Memurluk derecesi eşyanın mfktarı 

1 - 4 derece memurlar 
5 - 1 5 derece memurlar 

35 ms (ya da 6 125 Kg.) 
25 m3 (ya da 4 375 Kg.) 

Eş için, yukarıda gösterilen sayıların 1/3'ü ka
dar, bakmakla yükümlü olduğu yakınları ile çocuk
larının her biri için 1/3'ü kadar bu miktara eklenir. 

2. — Sürekli görevle bir kıtadan başka bir kıtaya 
ya da aynı kıtada gemi, demiryolu ya da karayolu ile 
eşya taşınması uzun süren bir ülkeden başka bir ül-. 
keye atanan memurlara 100 kilograma kadar, bak
makla yükümlü olduğu yakınlarına 50 şer kilogra
ma kadar, uçak kargo ücreti ayrıca ödenir. 

Hangi üllkeler arasında uçak kargo ücreti ödene
ceği Dışişleri Bakanlığının öneıiisli üzenine Maliye 
Bakanlığınca saptanır. 

3. — Harcırah Kanununa ek (2) sayılı cetvel 
(kaldırılmıştır. 

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 47 noi Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkımdaki Yasa Tasarısının 

Gerekçesi 

Harcırah Kanununun dış görevde yer değiştirme 
masrafına ilişklin bu maddesi, günümüz koşulları
nın çok gerisinde kalmış durumdadır. Bu madde
ye ve dolayısıyla kanuna bağlı (2) sayılı cetvele gö
re bir görevli yurt dışındaki evine taşınırken, 225 ya
da 320 kg. eşyanın taşıma parasını devlet ödeye
cek, geri kalanını kendisi ödeyecektir. 

Rastgele alınmış birkaç ülkedeki mukayeseli 
uygulama aşağıda gösterıilmişıîlir. 

Çeşitli ülkelerde sürekli görevde, taşıma ücreti 
devletçe ödenen ev eşyasının miktarı : 

Almanya 
Fransa 
Hollanda 
İngiltere 
Pcrtekiz 
Yunanistan, 
Türkiye 

1 - 4 dereceler-
deiki memurlar 
m.3 

110 
50 
90 
60 
40 
45 
1.8 

Kg. 

19 250 
11 375 
15 750 
10 500 
6 000 
7 875 

320 

5 - 7 dereceler-
chki memurlar 
•m.3 Kg. 

65 11 375 
30 5 250 
45 7 875 
33 6 000 
25 4 000 
25 4 375 

1.2 225 

8-11 dereceler
deki memurlar 
m.3 Kg. 

50 8 750 
33 5 250 
25 4 375 
21 3 750 
25 4 375 
25 4 375 

1.2 225 

12-16 dereceler
deki memurlar 
m.3 

35 
20 
20 
16 
25 
25 

1.2 

Kg. 

6 125 
3 500 
3 5-00 
3 000 
4 375 
4 475 

225 

Yukarıdaki cetvelden anlaşıldığına göre, bazı ya- j ha fazla bilgi vermeyi gereksiz kılacak kadar anlam -
bancı ülkelerin yurt dışında görevlendirdiğii memur- lıdır. 
lar Türk memurlarının 19 katı (yüzde bindokuzyüz), 
bazıları ise 60 katı (yüzde altıbin) fazla eşya taşıma
ya yetki vermektedirler. Bu cetvel bu konuda da-

Memloketimiz için örnek alınırken bu ülkeler 
arasında en mütevazi ölçü kullananlardan biri olan 
Yunanistan seçilmiş ve taşıma ücreti devletçe öde-
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necek ev eşyasının rnliıktarı 1 - 4 derece memurlar 
için 35 metreküp, 5 - 1 5 derece memurlar için 25 
metreküp olarak saptanmıştır. 

Kendıislinden belli bir düzeyde temsil görevi bek
lenen bir memurun ev eşyasının 40 - 50 m3 den az 
olamayacağını kabul etmek gerekir. Aiksi takdirde 
neden Fransa'da 50 m3, ingiltere'de 60 m3, Hollan
da'da 90 m3, Almanya'da 110 m3 ev eşyasının taşı
ma bedellimin devletçe ödendiğini izah etmek zor 
olurdu. 

Bu konuda gerçekçi olmayan tavanlar saptama
nın uygulamada hiçbir yarar sağlamadığı, aksine 
sakıncalar doğurduğu bugüne fcadarki uygulamadan 
bilinmektedıir. Taşınacak ev eşyasının miktarı ma
kûl ölçülerde tutulduğu talkdird'e, bunun Bütçeye 
yeni bir yük getirmeyeceği de hesaplanmaktadır. 

47 maddemin 1 nci fıkrasının ikinci paragrafı 
memurun eşi ve bakmakla yükümlü olduğu yakın
ları ile çocuklarından, her biri için eklenecek mikta
rı düzenlemektedir. Bu oranlar bugün kullanıl
makta olan oranların aynıdır. Nitekim bugün 7 - 1 5 
derecelerdeki memur için eşya hakkı 225 kg. iken 
eş ve yakınları için bu miktarın 1/3 yani 75 kg. ek-
lenımeıktediir. 

İkinci fıkra şu düşünce ile konmuştur: 
Dış kuruluşta sürekli görevle atanan memurlar

dan bir kısmı yer değiştirme sırasında önemli güç
lüklerle karşılaşmaktadırlar. Örneğin merkezden 
Meksiko'ya, Santiago'ya ya da Bankdk'a atanan 
memurların eşyaları önce Ankara'dan İstanbul'a 
trenle gönderilmekte istanbul'da bir süre germi bek
ledikten sonra çoğu zaman bir Batı Avrupa lima
nına gönderilmektedir. Bu umanlardan dünyanın 
çeşitli ülkelerine güden gemilerden biri ile. eşyalar 
önce memurun görevlendirildiği yere en yakın ulus
lararası limana ulaştırılmaktadır. Bu uluslararası li
man ile memurun atandığı şehir arasında ulaşım bağ
lantısı yoksa eşyalar oradan, memurun atandığı şe
hirle kara yahut demiryolu bağlantısı olan başka 
bir limana gönderilmekte ve o limandan da uygun 
bir araçla memurun görevli bulunduğu şehre gitmek
tedir. Bu aktarmalar aylarca sürmekte ve böyle 
uzak ve sapa ülkelere atanan memurlar eşyalarına 
genellikle 5 - 6 ay sonra kavuşabilmektedirler. Her 
yılkli yer değiştirmelerde birkaç memurun ev eşyası 
bu dolambaçlı yollardan geçmiektediir. 

KendlMnden hizmet beklenen bir memuru böyle 
güçlüklerle karşı karşıya bır&kmıaik herhalde hakka
niyete uygun düşmiez. Üstelik bu sapa ülkelerin bir 
kısmı, gliyim kuşam ve diğer tüketim maddelerinin 
kolayca bulunamadığı, bulunursa da çok pahalı ol
duğu ülkelerdir. 

Bu nedenle memurun, bu eşyaları, ikinci defa 
satın alması kendisi için büyük ve gereksiz bir kül
fet olacaktır. 5 - 6 ay süre ile 20 kiloluk bir bavul 
eşya ile yaşamak ise memuru en medeni ihtiyaçların
dan yoksun kılmak demektir. Bu nedenle eşyaları 
gelinceye kadar memurun pek mübrem eşyalarımı 
beraberlinde götürebilmesi olanağı sağlanmak isten
miştir. 100 kiloluk uçak kargo eşya memurun, aslı! 
eşyaları beş altı ay sonra gelinceye kadar kendisiine 
nlîs'bi bir ferahlama sağlayabilecektür. 

Eşyaların, birinden diğerine geç taşınabildiği ül
keler mutlaka coğrafi olarak birbirinden uzak ülke
ler değildir. Bazen birbirine o kadar uz:ak olma
dıkları halde aralarında ulaşım bağlantısı olmayan 
ülkeler vardır. Örneğin Fransızca konuşulan Siyah 
Afrika ülkeleri ile ingilizce konuşulan komşu ülke
lerinden bazıları arasındaki bağlantı böyledir. Eş
yaların bir komşu ülkeye gönderilebilmesi için önce 
bir Avrupa limanına gidlip oradan tekrar Afrika'ya 
dönmesi gerekebilmektedir. 

Bazı durumlar düşünülerek «kıtalararası taşınma 
sırasında uçak - kargo hakkı verilir» giibi soyut bir 
ölçü getirilmemiştir. Örneğin Marsilya'dan Ceza
yir'e taşıma kıtalararası taşıma olduğu halde bu iki 
şehir arasında eşya taşınması istanbul - tzmıir ara
sındaki eşya taşınmasından daha kolaydır. Öte yan
dan örneğin Şam ile Islamabad aynı kıtada olduk
ları halde eşyaların gönderilmesi oldukça uzun ve 
aktarmalı bir yola bağlıdır. (Eşyalar önce Beyrut'a 
oradan bir Batı Avrupa limanına, oradan Afrika'yı 
dolaşarak Karaçi'ye, Karaçi'den de tslamabad'a gön
derilecektir.) 

Bu nedenlerle hangi ülkeler arasındaki taşımalar 
için uçak - kargo hakkı verileceğinim, üfkeler ve 
şehirler teker teker sayılarak Dışişleri ve Maliye Ba
kanlıklarınca saptanması kuralı götirtJimliştiir. Bu 
yöntem yetkili makamlara, sonradan aralarında ula
şım bağlantısı kurulan şehirleri listeden çıkartmak gibi 
bir kolaylık da sağlayacaktır. 

— 897 — 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

74 NCÜ BİRLEŞİM 

12 . 6 ş 1979 Salı 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLıK DIVANıNıN GENEL 

KURULA SUNUŞLARı 
B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Arıkan'ın, Kore'ye gidecek heyete dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/105) 

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 Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» başlıklı 
yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 
(Gündeme giriş tarihi : 8.11.1977) 

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

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met AH 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) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, boş büyükelçiliklerin dol
durulması ve diğer atamaların yapılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 28.2.1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihi : 30.5.1978) 

10. -— Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutlük'un, merkez valisi ve müşavir kadrolarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Gündeme gi
riş tarihi : 30.5.1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi : 6.6.1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile Etibank'ın Doğu Anadolu'daki işçi ve personeline 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/100) (Gündeme giriş tarihi : 26.9.1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından başta Tür
kiye olmak üzere son beş yıl içinde bazı ülkelerde kişi 
ve kuruluşlara rüşvet vermesi nedeniyle mahkemeye 
verildiği hakkında basınımızda çıkan habere dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş 
tarihi : 21.11.1978) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, bazı dernek üyelerinin Muş'a yaptıkları 
gezideki masraflarına dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/102) (Gündeme giriş tarihi : 28.11.1978) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsünün kapatılması 
olayına dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/103) (Gündeme giriş tarihi : 12.12.1978) 

16. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tarihi : 30.1.1979) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Musta
fa Deliveli'nin, iskenderun Demir - Çelik Tesisleri 
hakkında Tercüman Gazetesinde yayımlanan bir ya
zı dolayısıyla ne gibi işlem yapıldığına dair Sanayi 



ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu. (6/10,8) 
(Gündeme giriş tarihi : 20.2.1979) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrım'ın, Sarıkamış merkez deposuna nakledi
len kerestelere dair Orman Bakanından sözlü so
rusu. (6/109) (Gündeme giriş tarihi : 27 . 2 . 1979) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrım'ın, Sarıkamış ilçesinde belediyeye ait 
Sartur oteline dair Yerel Yönetim Bakanından sözlü 
sorusu, (6/110) (Gündeme giriş tarihi : 27,2.1979) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Türk basınının 
sorunlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/111) 
(Gündeme giriş tarihi : 27.3.1979) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, İstanbul Topkapı 
Müzesinde bulunan «Emamet-i Mukaddese» nin 
Hac mevsiminde Suudi Arabistan'a götürülerek ser
gileneceğinin doğru olup olmadığına dair Kültür 
Bakanından sözlü sorusu. (6/112) (Gündeme giriş ta
rihi : 24 . 4 . 1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da ;r Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

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

5. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S, Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

6. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

7. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29.8.1978) 

8. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

9. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979) 

10. — Yabancı Ülkelerde Çalışan Yurttaşlarımızın 
Sorunları Hakkında Kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/62) (S. Sayısı : 
918) (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1979) 

İL — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Akdolunan Kredi Andlaşması ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1979) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa 
Yalçuk ile Tabii Üye Haydar Tunçkanat'ın. Devlet 
Demiryollarının içinde bulunduğu durum hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergeleri, (10 SS) 



17. — Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün 
(Tıp Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 13 . 4 . 1978 tarih ve 
2 Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 Sayılı Tevfik 
Hadi Açay, Şehmuz Timuroğlu, Hasan Özel, Abdül-
aziz Yaşar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve 
174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/466) (S. Sayısı : 
905) (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

18. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kanı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş 
Tümer'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 2 0 . 2 . 1979 
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 
775'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1979) 

19. — Kütahya Eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek-
ça 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 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı: 360'a 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 

20. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 , 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait Ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 .1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

21. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
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Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 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 ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu: 4/181) (S. Sayısı: 399'a 4 ncü Ek) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 3 . 1979) 

22. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 tarih ve 
51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 saydı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/199) (S. Sayısı : 
402'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

23. — Eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 21 . 2 . 1977 tarih ve 165 sayılı Raporu ile Ko
misyon Başkanlığının S . 2 . 1978 ve 20 . 2 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senato.su : 4/293) (S. Sayısı : 
671'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

24. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
üeniz Baykann. Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek îpek'e ait kararın 
Gene! Kurulda görüşülmesine dâir Dilekçe Karrna 
Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 151 sayılı Raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20.2.1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/283) (S. Sayısı : 
672'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

25. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 21 , 2 . 1977 tarjh ve 
152 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 3,5.1978 
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ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/284) (S. Sayısı : 673'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19.3.1979) 

26. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 Tarih ve 6 Sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a Ait Kara
rın 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 164 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 3 . 5 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/292) (S. Sayı
sı : 674'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

27. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve_ 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye 
Ait Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Ka
rarın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 163 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 
4 291) (S. Sayısı : 675'e 2 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19 . 3 . 1979) 

28. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4254 sayılı Ramazan Kurt'a Ait Kararın 
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 161 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/289) (S. Sayı
sı : 676'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

29. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a Ait Kararın Tatbik 
Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel Kurulda 
Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 Tarih ve 162 sayılı Raporu ile Komis
yon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4,290) (S. Sayısı : 
677 ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 
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• 30. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu İzmir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale Mil
letvekili Zekiye Gülsen'in Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan Göksel'e 

J ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner-
I geleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21.2.1977 

tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli teskerele
ri. (C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 678'e 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

31. — Prof. Dr. Safa Reisoğlumun (Eski Milli 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28.6.1973 tarih ve 160 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Okyay'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 154 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2,1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679'a 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

32. — İstanbul Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) İlhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/285) (S. Sayısı : 680'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

33. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye Ba
kanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29.11.1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 16459 sayılı İshak Şafak'a ait kara
rın 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 sayılı raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

34. •— C. Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhattin 
Acar'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuruîu-

| nun 22.7.1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 2L2.1977 tarih ve 158 sayılı 
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raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 
20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/288) (S. 
Sayısı : 682'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğiu'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 ra
poru ile Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tez
keresi. (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

36. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Baka
nı) ismail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 19.4.1978 tarih ve 169 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. (C. Senato
su : 4/336) (S. Sayısı : 779'a 1 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19.3.1979) 

37. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlunun 

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 
Dilekçe Karma Komisyonunun 6 , 6 , 1974 tarih 
ve 1, 3 . 3 . 1975 Tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 Tarih ve 
1 Sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 4 ncü Ek) (Dağıt
ma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

38. — Ziya Müezzinoğiu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışarıdan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 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 ve 20 . 2 . 1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365'e 4 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 21 . 3 . 1979) 

39. — Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4257 sayılı Ahmet Barmdırır'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
42 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 .2 .1977 tarih ve 166 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 8 .2 .1978 ve 20 .2 .1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/294) (S. Sayısı : 670'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 2 1 . 3 . 1979) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Eski Üye
si Orhan Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12.11.1969 tarih ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 
10 . 5 . 1972 tarih ve 6, 20 .6 .1974 Tarih ve 6, 
3 . 3 . 1975 Tarih ve 6, 21 .2 .1977 Tarih ve 6 
Sayılı Raporları ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 
ve 2 0 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/81 -
4,22) (S. Sayısı : 1574'e 6 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1979) 

41. — Kırklareli Eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.7.1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun 31.5.1971 tarih ve 17/1, 10.5,1972 tarih ve 17/1, 
26.6.1974 tarih ve 17, 3.3.1975 tarih ve 17, 21.2.1977 
tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığı
nın 8.2.1978 ve 20,2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Se
natosu : 4/80-4/23) (S. Sayısı : 1575'e 6 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3,1979) 

42. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet GÖkşin'e 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 tarih ve 
31, 21.2.1977 tarih ve 31 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 3.5.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. 
(C, Senatosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 4 ncü ek) (Da
ğıtma tarihi : 22.3.1979) 

43. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bayram'a ait 
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Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge-
nei Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 19.4.1978 tarih ve 167 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

44. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.11.1969 Tarih ve 71 Sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 5875 Sayılı Ayşe Dursun'a Ait Kararın Genel 
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 Sayılı Raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 ve 20.2.1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/162) (S. Sayısı : 
362'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 26.3.1979) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Külah ya Üyesi Os
man Albayrak'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1637) (S. Sa
yısı : 929) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'm. yasama dokunulmazlığı hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3 1594) (S. 
Sayısı : 930) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Suphi Ka-
raman'ın. yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1622) (S. Sayısı : 
931) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Vehbi 
Ersü'nün, yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3 1608) (S. Sayısı ; 932) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Halil Tunç'un, yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3 1583) (S. Sayısı : 933) (Dağıtma tarihi : 7.6.1979) 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 1/45; C. Senatosu : 1/641) (S. 
Sayısı : 935) (Dağıtma tarihi : 8 . 6. 1979) 
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