
C i L T : 54 TOPLANTI : 9 

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

8 nci Birleşim 

20 . 11 . 1969 Perşembe 

içindekiler 

Sayfa 
1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 364:365 

2. —. YOKLAMA 365 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 365 
1. — İçişleri Bakanı Haldun Menteşe-

oğlu'nun, İstanbul Adliye binasını taşlı-
yanlarm adalete teslim edildiklerine dair 
demeci 365:366 

2. — Malatya Üyesi Hamdi Özer'in; 
özel Rum okulları hakkındaki gündem dışı 
konuşmasının basma yanlış intikal ettiği
ne dair demeci! 366:368 

3. — Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'-
m; Yozgat ve çevresinde çekilen kömür 
sıkıntısına dair demeci 368:369 

4. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün; 
sanat okulları öğrencilerinin boykotlarına 
ve isteklerinle dair demeci 369:371 

5. — Çanakkale Üyesi Nahit Altan'm; 
gündem dışı ve geçen tutanak hakkındaki 
görüşmelerin İçtüzükçe derpiş edilen mak
sadı aşar şekilde kullanıldığına dair de
meci 371:372 

6. — Tabiî Üye Sami Küçük'ün; Anka
ra Televizyonunun getirdiği filmin sansü
re tabi tutulduğuna dair demeci 372:373 

Sayfa 
7. — Devlet Bakanı Refet Sezgin; 

Anayasa ve kanunlara aykırı filimlerin 
televizyonda gösterilmesini önlemenin Hü
küm eltin görevi olduğuna dair demeci 373:374 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 374 

1. — Başkanın Gençlik ve Spor Komis
yonuna üye seçimi ile ilgili olarak oranla
rın yeniden teishit edildiğine dair beyanı 374 

2. — Kars Üyesi Mehmet Hazer'in; 
Kars ve çevresindeki hayvan yemi sıkın
tısı ve yem sevkiyatı hakkında Cumhuri
yet Senatosu araştırması açılmasına dair 
önergesi 374:375 

i5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 375 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Ege Elektrik Türk Anonim Şir
keti arasında Demirköprü Hidro - Elek
trik tesislerinin devrine mütaallik olarak 
akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik 
edilen mukavelenin feshi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler Komisyonu raporu ile Anaya
sa ve Adalet Komisyonu mütalâası ve 



0. Senatosu B : 8 

Sayfa 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/392; Cumhuriyet Senatosu 1/999) 
(S. Sayısı : 1275) 375:377 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bul
garistan Halk Cumhuriyeti arasında ild 
memleketin topraklarından akan nehirle
rin sularından faydalanmada işbirliği ya
pılması konusundaki Anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
(MiRet Meclisi 1/609; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1014) (S. Sayısı : 1276) 377:378 

3. — Su ürünleri kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra-

1. — GEÇEN Tl 

Gaziantep Üyesi ibrahim Tevfik Kutlar; is
tanbul Üyesi Ekrem özden'in, Gaziantep Adli
ye binasının yakıldığı hakkındaki beyanını 
tashihen binanın elektrik kontağından yandığı
nın sabit olduğunu açıkladı. 

Konya Üyesi Fakih özlen; Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun konuşmasında Konya Mil
letvekili Sadi Koçaş'ın kitabının da Bakanlık
ça satınalındığma dair beyanını tashih yolun
da adı geçenin kitabını millî ve sosyal yardım 
derneklerine hibe ettiğini ve satışın bu der
nekler tarafından yapılmış olabileceğini bildir
di. 

Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz; Malatya 
Üyesi Hamdi özer'in temas ettiği özel Rum 
okullarının kanun, tüzük ve Lozan Andlaşma-
sı hükümleri dairesinde ve Batı Trakya'da bu
lunan Türklerin menfaatleri göz önünde bu
lundurularak tanzim ve idare edildiğini, Türk 
öğretmenlere baskı yapıldığına dair haberlerin 
doğru olmadığını ve akalliyet okullarının kon-
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distan'ın büyük Lideri Mahatma Gandi'nin do
ğumunun yüzüncü yıldönümüne rasladığını, bir
liğin, bu yıldönümü münasebetiyle, Mahatma 
Gandi'nin üye bütün memleketlerde anılması 
hususunda karar aldığını bildirdi. 

Tabiî Üye Mehmet özgüneş; Selçuk sanatı
nın şaheserlerinden Kayseri'deki Gülük Camii-
nin bakımsızlık yüzünden yıkılmaya yüz tuttu
ğunu ve süratle ele alınması gerektiğini be
lirtti. 

Samsun üyesi Fethi Tevetoğlu; Konya Üye
si Fakih özlen'in, kendi konuşmasını tasihiih 
için yaptığı konuşmaya temasla, Konya Millet
vekili Sadi Koçaş'ın kitabı aleyhinde bir söz 
sarf etmediğini, bakanlıklarca yalnız kendi ki
taplarının değil, başkalarının kitaplarının da 
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kurucusuna dair, yazılı soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un cevabı 
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alındığını belirtmek için o konuya dokunduğu
nu söyledi. 

Yeni kurulan Orman ve G-ençlik ve Spor 
Bakanlıklarına mütenazır komisyonların kurul
ması konusunu görüşen Danışma Kurulunca 
Orman Komisyonunun Tarım Komisyonuna ilâ
vesine ve 9 üyeli bir Gençlik ve Spor Komis
yonu kurulmasına karar verildiğine dair Baş
kanlık tezkeresi okundu ve üzerinde yapılan 
görüşmelerden sonra karar kabul olundu. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
ek ve (geçici maddeler eklenmesi hakkında Ka
nun teklifi görüşüldü ve isteği üzerine komis
yona geri verildi. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı görüşüldü ve tasarının ka
nunlaşması kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege 
Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında De-
mirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine 
mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Ka
nunla tasdik edilen mukavelenin feshi hakkın
da kanun tasarısının görüşülmesi, ilgili komis
yon hazır bulunmadığından, gelecek birleşime 
bırakıldı. 

Başkanlıkça görülen lüzum üzerine yapılan 
yoklamada, salonda yeter çoğunluğun bulun
madığı anlaşıldığından, 20 Kasım 1969 Perşem
be günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birle
şime saat 17,05 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Lûtfi Tokoğlu Âdil Ünlü 

Kâtip 
Manisa 

Doğan Barutçuoğlu 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatoısu Zonguldak Üye

si M. Ali Pestilci'nin, Zonguldak il Emniyet 

Müdürüne dair yazılı soru önergesi, 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/607) 

içişleri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Doğan Barutçuoğlu (Manisa), Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 8 nci Birleşimi açıyorum. 

% — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, yeter 
sayı vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
1. — İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'-

nun, İstanbul Adliye binasını taşlıyanların ada-
le.te teslim edildiklerine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet gündem dışı 
bir talebiniz mi var efendim? 

— 365 — 
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İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE- ] 
ŞEOĞLU (Muğla) — Müsaade ederseniz, sayın 
arkadaşım Ekrem özden'e cevap arz edece
ğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; geçen Perşembe günü, değerli 
arkadaşımız Sayın Ekrem özden, istanbul Ad
liye Binasının taşlanması dolayısiyle gündem 
dışı bir konuşma yaparak, hâdiseyi hem eleş
tirmiş, hem de mütalâa ve görüşlerini beyan 
etmişti. Seyahatim dolayısiyle zamanında ken-
ilerine cevap arz etmek imkânını bulamamış
tım, şimdi o imkânı buldum, kendilerine ce
vabımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
11 . 11 . 1969 günü, muhtelif suçlardan sanık 
bulunan Deniz Geçmiş'in istanbul Adliyesin
de duruşması vardı. Bu dâvanın, muhteva 
itibariyle, bâzı reaksiyonları uyandıracağı dü
şüncesi ile zabıtaca tedbir alınmış idi. Tedbir 
iki kısımda tecelli ediyordu : Birincisi; Ad
liye Binasında sivil polis memurları vazife 
almıştı, 30 sivil memur. Diğer 130 toplum 
zabıta memuru da Adliye Binasına çok yakın 
olan Alemdar Karakolunda yer almış bulunu
yordu. 

Takdir buyurursunuz ki, emniyet çalış
malarında hâdiselere takaddüm etmek, hâdi
selerin ihtimallerini düşünmek ve ona göre 
tedbir almak emniyet hizmet politikasında 
hiçbir zaman değişmiyecek olan bir genel pren
siptir. Burada de bu genel prensibe uyul
muştur. Duruşmanın cereyanı esnasında du
ruşmayı takibeden ve zıd temayüllü bâzı genç
lerin bulunduğu görülmüştür. Bunların bâzı 
çatışma ihtimalleri belirdiği anda sivil polis
ler ortada görünmek suretiyle itişip, kakış-
mıya imkân verilmemiştir. Duruşma bittikten 
sonra Adliye Binasından ayrılmışlar, meydan
da birden bire bir çatışmıya, bir kavgaya 
başlamışlardır. Bu kavga esnasında birbir
lerine taş atmışlardır, yerden buldukları ve 
ceplerinden çıkardıkları taşlarla birbirleri üze
rine hücum etmişlerdir. Bu taşların bâzıları 
maalesef Adalet Binamızın camlarını kırmış
tır. 

Hâdise esnasında, çatışma noktasına, der
hal karakolda bulunan hazır toplum zabı

tası ekibi gelmiş, gençleri ayırmış ve Ada
let Binamızı taşlıyanları yakalıyarak bir kıs
mını orada, bir kısmını gittikleri yerde yaka
lıyarak adalete teslim etmişlerdir. Cumhu
riyet Savcısı tevkif talebinde bulunmuş; hâ
kim, tevkif kararı vermemiş; yine Cumhu
riyet Savcısı üst mahkemeye itiraz etmiş, 
üst merci de bunları tevkif etmemiştir. 

Hâdisenin şu tarzı cereyanı zabıtanın hâ
diseler karşısında uyanık ve tedbirli olduğu
nu göstermektedir. Adalet Binasının taşlan
masından biz de arkadaşımız kadar üzüldük. 
ister arz ettiğim şekilde, ister başka şekil
de olsun bu tecavüzü mukaddes adalet mef
humuna karşı bir tasaddî, bir tecavüz olarak 
takbih ediyoruz. Kendileri gibi biz de adalet 
müessesesine samimî duygularla hürmetkarız. 
Bundan sonraki hâdiselerde de, arz ettiğim 
gibi, hâdiselere takaddüm etmek ve tedbirli 
olmak genel prensibimizi canlı ve işler halde 
tutacağız. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, teşekkür 
ederim, efendim. 

2. — Malatya Üyesi Hamdı özer'in: Özel Rum 
okullun hakkındaki gündem dışı konuşmasının 
basına yanlış intikal ettiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem 
dışı söz talepleri var, okutuyorum» efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Parlâmento kürsülerinde yapılan konulmala
rın basın ve yayın organlarınca basan halk ef
kârına yanlış intikal ettirilmesi ile tekziplere 
yol açılmaktadır. 

Bu arada, 13 Kasım 1969 günü Cumhuri
yet Senatosunda yaptığım gündem dışı konuş
mamda yanlış akıetiirilmiştir. 

Bu hususlarda gündem dışı açıklama yap
mak zaruretini duymaktayım. Gereğini arz 
ederim. 

Malatya 
Haindi özer 

BAŞKAN — Muhterem özar, talebinizde, 
13 Kasım 1969 tarihli konuşmanızın basma 
yanlış intikal ettiği iddiasiyle gündem dışı 
söz istiyorsunuz, 
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Takdir edersiniz ki, bu gibi ahvalde vatan
daş, Parlâmento üyesi dâhil hakkını 5680 sayı
lı Basın Kanununun 19 ve 29 ncu maddeler! 
ahkâmınca aramak imkânına sahiptir. Anaya
samızın 12 nci maddesinin son fıkrası, hiçbir 
kişiye, aileye, zümreye veya sınıflara imtiyaz 
tanımıyan Anayasanın tatbikatçısı olarak zatı-
âlinize bu mevzuda söz veremiyeoeğim. Eğer 
dır eniyorsanız, o takdirde Yüce Heyetin rey
lerine arz edeceğim, efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim, efendim. 
Muhterem senatörler, gündem dışı söz tale

bini okuttum ve dinlediniz. Riyaset, arz etmiş 
olduğu esbabı mucibe ile söz vermiyor. Sayın 
üye, direniyor; oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenier... Talep kabul edil
miştir. Sayın özer, buyurunuz, efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Muhterem Baş
kan ve muhterem senatörler; Türkiyeliniz'de 
basın ve yayın organları bazan gerçekleri değil, 
işine gelenleri halk efkârına duyurmaktadır. 
Böyle bir tutum ile doğru haberlere de şüphe 
lekeleri sürülmektedir. Basın ve yaym; top
lumun geren gözü, işiten kulağı ve duyan vic
danı olmalıdır. Basın ahlâk ve yasası da bu 
temel üzerine kurulmuştur. 

13 Kasım 1969 günü bu kürsüde, hepinizin 
huzurunda gündem dışı bir konuşma yaptım. 
Fakat, aynı gün Radyonun Meclis saatindeki 
duyduklarımla, birkaç gazetenin yazdıklaırı kü
çücük özetler ve bilhassa Ulus Gazetesinin ya
zısı beni hayretler içerisinde bıraktı. Her hal
de sizler de bu tezatları fark etmişsinizdir. Ben 
burada, İstanbul'daki özel Rum okullarının 
Türk Bayrağına, Türkiye haritasına ve bilhas
sa Fatih Sultan Mehmet ile, diğer Türk bü
yüklerinin resimlerine karşı bir megalo idea 
duygusu ile davranışta bulunduklarını anlat
tım. Buna kargılık bir turancılık iddiası güt
meden, millî sınırlar içerisinde bir Türkçülük 
idealinin de bulunduğunu ve hükümran duy
gunun anca'k bu olacağını hatırlattım. istan
bul, Fatih Sultan Mehmet'in evi olduğu için, 
onun okullarında resimlerinin ve büstlerinin 
bulunmasını, heykellerinin dikilmesini, bir 
megalo ideaya karşı da oîisa Ayasofya Camimin 
müslümanların ibadetine açılmasının millî istik
lâlimiz için bir zaruret ve hâttâ millî bir hare
ket olduğunu savundum. 

Radyo ile basın, bunları maalesef millet ef
kârından kaçırırcasına beyanlarıma temas et
meden, tekziplere yol açar şekilde değişik be
yanda bulundular. Özel Rum okulları Ata
türk'ün resmini atmışlar da, ben de bu okul
larda Atatürk'ün resminin bulundurulmasını 
telebeltmişim. işte, hepiniz şahitsiniz, ben ne 
Atatürk'ün resmi atılmış ve ne de bunların yeri
ne takılmasını burada konuşmuş değilim. 

Ben, Senato tutanağmdaki gibi konuştum. 
Fakat, bu konuşmaları aynen duyurmak iste-
miyenler, onu yalan perdelerle örtmiye kal
kışmak suretiyle anamaksadı başka mecralara 
sürükliyerek silmek istemişlerdir. Fatihin res
mi, büst ve heykellerini istedim. Çünkü, istan
bul valilerinin büstleri Gülhane Parkında sıra 
ile bulunduğu halde, istanbul'un gerçek sahi
bine neden bunlar lâyık görülmüyor, dedim. 
Eğer Fatih olmasaydı ben burada bu konuyu 
konuşamazdım. Eğer Fatih olmasaydı, Tak
sim'deki Hürriyet Abidesi de olamazdı, eğer 
Fatih olmasaydı, İstanbul^da hiçbir Türk oku
lunda, hiçbir Türk büyüğünün ve hattâ Ata
türk'ün resmi de bulunamıyaoaktı. Çünkü hiç 
bir okul bizim olaımıyacaktı. Ben burada bü
tün konuşmalarımı Fatih üzerinde topladığım 
halde, konuşmamı yanlış aksettirerek bu yanlı
şa teklif kapılan açılmıştır. İşte bunlardan 
bir tanesi, eski istanbul Milletvekili Sayın Hris-
taki Yuhanidis'ten bir mektup aldım. Ken
disini gerçek Türkçü bir vatandaş olarak bil
mekteyiz. Mektubunda, hayret ve üzüntüsünü 
ifade ederek, Rum okullarının da Türk okulla
rından farksız olarak Millî Eğitim Bakanlığı
nın kontrol ve teftişine tabi bulunduklarını, 
şanlı bayrağımıza ve aziz Atatürk'ümüzün re
sim ve büstlerine kimsenin yan gözle bakamı-
yacağmı ve bu aziz emanetleri kimsenin kal
dırmaya cüret edemiyeceğini samimî ifadelerle 
anlatmaktadır. Bu değerli vatandaş, basın ve 
yayından öğrenebildiği kadarına cevap verebil
miştir. Kendisi haklidir. Çünkü Atatürk re
sim ve büstleri hakkımda tek kelime konuşma
dım. Bütün Rum vatandaşlarımızın da bu mil
letin kaderi üzerinde söz sahibi olmak derece
sine yükselmiş bulunan Sayın Hristaki Yuha-
nidis gibi vefakâr ve faziletkâr olmasını bile
lim. Arkadaşlar 14 Kasım 1969 tarihli Ulus 
gazetesinde, büyük bir başlıkla bir Adalet Par-
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tili senatörü inönü'nün heykelinin yapılmasını 
istiyor yazısını okudum. Sanki burada konuş
mamın tek sebebi, hem de gündem dışı bir 
ivedilikle inönü'nün heykelinin dikilmesini is-
temekmiş. insaf arkadaşlar. Ben burada ne
ler konuştum ve neler talebettim. Bütün bun
ların içinden İnönü'nün heykelini kapıp ala
rak, geri kalanlarını fırlatıp atıyor. Ana mak
sadın özüne dahi dokunmuyor. 

Muhterem senatörler, burada konuşmamda 
bir megalo-iddea karşısında, istiklâl Savaşın
daki millî birlik ve beraberlik ruhunun heya-
canı içindeydim. Bu ruhu savundum. Her çeşit 
partizanlıktan sıyrılıp Millî bir tesanüt ve vah
detin zaruretine inandım. Bunun içindir ki, mil
lete hizmet yolunda tarihî değer taşıyan dün
kü, bugünkü ve yarınki Türk büyüklerini bir
birlerinden ayırdetmeden heykellerinin dikil
mesini bu duygunun icabı saydım. Bu heykelle
rin gelecek nesillere, o günkü hizmetleri anla
tacak canlı tarihler olacağını savundum. Bun
lar arasında ismet Paşanıkini yadırgarcasma 
gazetede belirtilmesini ben de yadırgadım. Be
nim anladığım mânada millî bütünlük duygusu, 
parti çizgileri ile parçalanmamalıdır. Bu duygu 
ne Adalet Parti zihniyetine, ne onun senatörü
ne ve heykelin sahibine nakise getiremez. 

Arkadaşlar, istiklâl Savaşımız millî birlik ve 
beraberlik ruhunun şahlanışıdır. Bu savaşta, 
Gazi Mustafa Kemal, Kâzım Karabekir, Fevzi, 
İsmet, Ali İhsan, Ali Fuat, Refet ve Kâzım pa
şalarla, Rauf Orbay gibi birçok zevatın tarihî 
hizmetleri hepimizin malûmudur. Bunlar bu 
hizmetlerinde milleti tek vücut kabul ederek, 
onun organları halinde çalıştılar, onlar bir par
tinin değil, bir milletin malı oldular. Fakat, in
sanların ömür safhası içinde değişik oluşumlar 
geçirerek âdeta değişik insanlar haline geldik
lerini ve geleceklerini de kabul etmek zaruretin-
deyiz. Bir insanın bu oluşumlarından en değer
lisini seçecek ve millîleştirmek suretiyle benim-
siyecek surette düşünmemiz lâzımdır. Ben de bu 
görüşe uyarak tarihî ismet Paşanın, tarihî hey
kelinin de diğerlerinkinden ayırdetmeden dikil
mesini söyledim. Böylece istiklâl Savaşındaki 
millî ruhun doğmasını istedim. Bu istek, millî 
bütünlüğün isteğinden doğmuştur. 

Muhterem senatörler, millet bütünlüğü par
tiler içine sığmaz. Fakat partiler ancak millet 

I bütünlüğü içinde var kalabilir. Bu bütünün var 
kalabilmesi için milletçe el ele, gönül gönüle bağ
lı kalmalı, hür basım ve yayın organı da bu bü
tünlüğün yapıcı dili olmalıdır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Özer teşekkür ederim. 

3. —• Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'tn; Yoz
gat ve çevresinde çekilen kömür sıkıntısına dair 
demeci 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem 
dışı söz talebi var okutuyorum. Riyasete, saat 
13,30 da verilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Yozgat ilmideki yakacak sıkıntısı hakkında 
gündem dışı mâruzâtta bulunmama müsaadeleri
nizi saygı ile rica ederim. 

Sadık Artukmaç 
Yozgat 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurunuz 
efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın se
natörler, 

Yozgat ili, memleketimizin en soğuk bölge
lerinden biridir. Burada kış mevsimi, bütün 
hükmünü icra eder. Bu sebeple halk, yakacak 
maddelerini zamanında tedarik etmek zorunlu-
ğundadır. 

Bu özel durumu sebebiyle Hükümet, halk 
ihtiyacı için, Yozgat'a; kok kömürü tahsis et
miş idi. Yozgat'ın ilçelerinden biri olan Sorgun'-
da, linyit kömürü bulunduktan sonra, bu tah
sis kaldırılmış ve bu linyitten Yozgat ili halkı
nın öncelikle ve birinci derecede yararlanması 
uygun görülmüş idi. Geçen yıllar, bu esaslar 
dâhilinde ve normal sınırlar içerisinde, yaka
cak ihtiyacı giderilmiş bulunuyordu. 

Bu sene, üzülerek ifade etmeliyim ki, durum 
değişmiş ve kömür ticareti mahdut bâzı kara
borsacıların eline geçmiştir. 

Tavşanlı kömür ocaklarında çıkarılan lin
yit, yer altının çok derin bir mesafesinden çıka
rılmasına ve yıkamp elenmesine rağmen, ocak
ta 90 liradan satıldığı halde; kreyderlerle yer 
üstünde çıkarılan Sorgun kömürünün elenme
den ve yıkanmadan ocakta 110 liraya satılması 
dikkati çekmektedir. Oysa ki, ocakta tonu 110 
liraya satılmakta olan bu kömür 30 kilometre 

I mesafede bulunan Yozgat merkezinde 210 İra-
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ya satılmaktadır, ilin dana uzak mesafedeki il
çelerine ise daha pahalıya verilmektedir. 

Mesafe uzadıkça fiyatlar artırılmaktadır. 
Bu nedenle kömür, Yozgat'tan ziyade diğer vi
lâyetlere taşınmakta ve dolayisiyle Yozgat hal
ikı kömürsüz bırakılmaktadır. 

Yozgat Valisi, bu durumu önleyici ve kömü
rün normal fiyatla halka intikalini sağlayıcı ted
birleri almamıştır. Bu sebeple halk galeyana 
gelmiş ve bir hafta önce il merkezinde sessiz bir 
yürüyüş yaparak durumu protesto ve vali ile 
belediye başkanını da itham etmiştir. 

Diğer taraftan, normal fiyatla ve öncelikle 
kömür almak üzere Sorgundaki kömür işletme
sine giden kimselere kömür verilmemiş ve bun
lardan bir kısmı ölesiye doğulmuş ve yaralan
mıştır. Ağır yaralananlardan Hacı Tangül isimli 
vatandaş halen Yozgat Devlet Hastanesinde yat
maktadır. Üzülerek belirtmeliyim M, bu suçun 
failleri de henüz yakalanmamıştır. 

Yozgatlıların % 90 nmm evde yakacakları 
yoktur. Halk, vilâyet makamının pasif durumu 
karşısındaki, haklı bir endişe içerisindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu mâruzâtımla, durumu Hükümetimize ak

settirmek istedim. Hükümetimizden, bu işle ya
kından ve acilen ilgilenmesini rica eder, hepi
nize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, teşekkür ede
rim efendim. 

4. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün; Sanat 
okulları öğrencilerinin boykotlarına ve isteklerine 
dair demeci. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler gündem 
dışı söz talebi vardır okutuyorum. Riyasete 
14,30 da verilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
Sanat enstitüsü öğrencilerinin yaptıkları boy

kotların nedenleri hakkında açıklama yapmak 
ve gerekli tedbirlerin alınmasında dikkat edile
cek hususları belirtmek ve ilgililerin dikkatini 
çekmek amaciyle bugünkü Birleşimde gündem 
dışı kısa bir konuşma yapmak istiyorum, müsa
adelerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Hüseyin öztürk 
Sivas 

BAŞKAN — Sayın öztürk buyurunuz efen
dim. Muhterem arkadaşlarımdan zamanı tasar

ruf etmekte Riyasete yardımcı olmalarım rica 
ediyorum efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
bugün ülkemizin bâzı illerinde sanat enstitüsü 
öğrencilerinin giriştikleri boykotlara bir özenti 
veya yanlış bir tutumla kabul edip bakmak bisi 
yanıltacaktır. Sayın Bakanın bugün saat 13,00 
haberlerinde bir yanhş anlaşılmadır bu, sözü 
üzerine işin gerçek yönünü ortaya koymak ve 
alınacak tedbirleri belirtmek bakımından huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

iki yıldır yüksek okul ve üniversitelerdeki 
boykot ve işgal olaylarında, bütün uyarmaları
mıza rağmen, yanlış teşhis konulması ve anlat
tığımız gerçeklerin önemle üzerinde durulma-
ması bakımından yüksek öğrenim bir çıkmaza 
girmiştir ve böylece yüksek öğrenim gençleri
mizi bir yönüyle annelerinden babalarından ve 
okullarından soğutucu durumlar yaratmış bulu
nuyoruz. 

Sayın senatörler, bilindiği gibi, Millî Eğitim 
Bakanlığı, Mesleki ve Teknik öğretim bölümün
de sanat enstitüleri için bir yönetmelik ve bir 
program hazırlatarak uygulamalara girişmiştir. 
Buna göre ortaokulu bitiren öğrenciler sanat 
enstitüsünün ortak sınıfı diye adlandırılan ens
titü birinci sınıfına alınırlar. Yalnız okulun 
sanat bölümlerine göre ayrılışlarında, bâzı bö
lümlere istek çok olursa o böülmler için istek
liler sınava tabi tutuluyorlar. Bu ortak sınıfta 
okuyan öğrenciler, sanat enstitüsü öğrencileri 
bilahara yeni açılan teknisyen okullarına gire
bilmek için bir seviye sınavına tabi tutuluyor
lar. Seviye sınavını kazanamıyanlar enstitü kıs
mına devam ediyorlar. Seviye sınavını kazanan
lar bilhassa Türkçe, fizik, kimya matematikten 
bu imtihanı geçiriyorlar, seviye sınavını kaza
nırsa teknisyen okullarının 2 nci sınıfına kaydo-
lunuyorlar. Kazanamazlarsa sanat enstitülerinin 
2 nci sınıf ma kayıtlarını yaptırıp devam ediyor
lar. Bu enstitü kısmında bilhassa derslerin yarı
sının atelye faaliyetlerine ayrılması ve uygula
maya ayrılması bakımından bu öğrencilerin, ya
ni enstitü kısmına ayrılan öğrencilerin fen ders
lerinden yeteri kadar zaman ayınp kendilerini 
yetiştiremedikleri için, ara sınıflarında yani iki
de, üçte ve üçüncü sınıf tan mezun olduktan son
ra da teknisyen okullarına girmelerine imkân 

— 369 — 



0. Senatosu B : 8 20 . 11 . 1969 O : 1 

verilmesine rağmen, yetersiz bilgi almaları bakı
mından bıı sanat enstitüsü kısmındaki çocukla-
rm aleyhine işlemektedir durum.. Oysa lise me
zunları fen derslerinden sınava tabi tutuluyor
lar, teknisyen okullarının 3 ncü sınıfına alını
yorlar, 3 ve 4 ncü sınıfın derslerini birlikte yü
rütüyorlar ve bu yürütmede de, bir hazırlık sı
nıfı olduğu için burası teknisyen okullarının 
4 ncü sınıflarına rahatlıkla girme imkânını bu
luyorlar. Sanat Enstitüsü 3 ncü sınıfını biti
ren öğrencilerin de teknisyen okullarına gi
rebilmeleri için, hiç değilse, üç dört ay
lık bir kurs veya bir hazırlık sınıfının olması 
gerekmektedir. Böylece bir adaletin sağlanacağı 
kanaatindeyiz. Hattâ bu işin uzmanlarının bile 
yönetmelik çıktıktan sonra, program uygulan
maya başlandıktan sonra farkına vardıklarını 
görüyoruz ve bu fikrimizin benimsendiğini ya
kın incelemelerimizden anlıyoruz. 

Yine sanat enstitüsü orta sınıfından teknis
yen okulunun 2 nci sınıfına geçen çocuklar 3 
ncü sınıfına da geçebiliyorlar. Fakat başarı gös-
teremiyenler tekrar enstitü kısmına dönüyorlar. 
Enstitü kısmına dönerken de, enstitü kısmında 
olan uygulama ve meslek dersleri fark imtihanı
nı tekrar veriyorlar. Bakın şimdi sanat enstitü
lerinin okumasını o kadar güçleştiriyoruz ki, 
hem teknisyen okullarına geçişi güçleştiriyoruz, 
hem de dönüşte sanat enstitüsüne intibak etmek 
için yeniden meslek derslerinden ve atelye ders
lerinden çocukları farklı imtihanlara tabi tutu
yoruz. Bu sene 22 ilde 32 tane teknisyen okulu 
açılmıştır ve bunların meslek bölümlerine göre 
de 40 tane meslek bölümü vardır. 3402 öğrenci 
müracaat etmiş sanat enstitülerinden ortak sını
fı okuyan çocuklardan, 1 145 öğrenci alınmış; 
buna karşılık lise mezunlarından 250 öğrenci 
alınmış. Müracaat edenlerin miktarını bilmiyo
ruz. Şimdi bu duruma göre bu sanat enstitüsünü 
bitiren öğrencilerin bilhassa ortak sınıfı okuyup 
diğer sınıflara geçen öğrencilerden bir de bitir
dikten sonra sanat enstitüsünü ya kurs ya bir 
hazırlık sınıfının açılmasının şart olduğu orta}^ 
çıkmaktadır. Çünkü biz teknik alana, meslekî 
teknik öğretime öğrencifleri aktaralım, kaydıra
lım derken sanat enstitüsüne devam eden çocuk
ların bilhassa teknisyen okullarına geçişini bu 
kadar zorlaştınrsak ve onlara bir öncelik tanı
mazsak daha çok sanat enstitüsündeki öğrenci
leri de bir bakıma ürkütmüş ve soğutmuş olu

ruz. Nitekim bu başlangıç belirmiştir. Ayrıca 
bugün Türkiye'de başlamış olan boykotlarda sa
nat enstitüsü öğrencileri ne üniversite gibi, ne 
de yüksek okul öğrencileri gibi bir devamsızlık
la sınıfta kalma diye geniş bir imkâna sahip de
ğildir. Bunlar bir süre devam etmezse, tebligat
lar yapılır ve yönetmeliğe göre derhal cezalan
dırılır, okuldan da kovulur. Öyle ise bu öğrenci
lerin, bu şekilde yönetmeliklerle kovulacak hale 
düşürmeden, haklı isteklerine ilgililerin dikkati
ni çekmek istiyorum. 

Nedir bu haklı istekleri? 
1. Sanat enstitüsü mezunu gençlerin Tek

nisyen Okulunun 4 ncü sınıfına geçmek için sa
nat enstitüsünde okuduğu sürece yansı atelye 
dersleri, yarısı da nazari dersler olması bakımın
dan fen derslerinden iyi yetişemediği bir ger
çektir. Buna göre bir hazırlık sınıfının veya ye
terli bir kursun verilmesi gerekli idi. 

2. Sanat enstitüsü mezunlarına teknisyen 
okullarına girmek için öncelik tanınmasıdır. 

3. Lise mezunları teknisyen okullarının 2 
ve 3 ncü sınıflarını birlikte bir süre içerisinde 
okuyacaklardır. Hem uygulama derslerini, atel
ye derslerini, meslek derslerini hem de diğer 
kültür derslerini birlikte yürüteceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk daha ne kadar 
var acaba konuşmanız? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkan. Bu mümkün değildir. 
Şöyle ki, lise mezunu gençler bir yıl içerisinde 
bu kadar meslek dersleri verip teknisyen oku
lunun 4 ncü sınıfına geçecek nazari ve tatbiki 
bilgi alamazlar. Bilhassa uygulama, atelye 
bilgisini almaları gerekir, bunu alamazlar, bu 
süre içerisinde. Haklı olarak dikkat edilirse 
sanat enstitüsü öğrencileri buna itiraz etmek
tedirler. Biz sanat enstitülerine düne göre bu
gün daha çok öğrenci almak imkânına çalışır
ken, Türkiye'de hâlâ % 34 e ancak ulaştırdı
ğımız meslekî teknik öğretime kaydırdığımız 
Öğrenci sayısını bir de bu haliyle, bu zorlaş
tırma ile başka yüksek okullara gitme imkân
ları da bunların çok azdır, bir teknik öğret
men okulu, birkaç tane de mühendislik okul
larına girebilmektedirler, Maçka Teknik, Yıl
dız Teknik gibi.. Bu bakımdan bu öğrencilerin 
önünü kapatmamak bakımından, daha çok im
kân verilmesi bakımından en kısa zamanda ba-



C. Senatosu B : 8 20 . 11 . 1969 O : 1 

kanlıkça bunun hazırlanması, boykotların bu 
şekilde durdurulması gereklidir. Yani istenen 
şeyler malûmdur, bu mâkuliyet içerisinde ha
reket edilirse bu iş büyümez. Yok eğer ille de 
onlar yanlış anlıyor, öğrenciler, böyle devam 
etsinler, biz de böyle devam edeceğiz derlerse, 
bu işler memleketin aleyhine olur, hem mes
lekî teknik öğretimin, hem de sanat enstitüsü 
öğrencilerinin çok çok aleyhine olur. Saygılar 
sunarım. 

5. — Çanakkale Üyesi. Nahit Altan'ın, gün
dem dışı ve geçen tutanak hakkındaki görüşme
lerin İçtüzükçe derpiş edilen maksadı aşar şe
kilde kullanıldığına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın senatörler gündem dışı 
söz talebi var, Riyasete 14,55 te verilmiştir, 
okutuyorum. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Günün bir 
tanesini gündem dışı konuşmalara tahsis ede
lim. 

BAŞKAN — Bir teklif verirsiniz, oya ko
yarız, kabul edildiği takdirde istediğiniz şe
kilde muamele görür efendim. Buyurun efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun çalışma durumu 
hakkında gündem dışı söz verilmesini arz ede
rim. 

Çanakkale 
NahitAltan 

BAŞKAN — Sayın Altan buyurunuz efen
dim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bu mevzu üze
rinde gündem dışı konuşma istememin sebebi, 
beş senedir içinde bulunduğum Senatonun şim
diye kadar çalışmasının Anayasanın kendisi
ne vermiş bulunduğu vazifeyi ve bizim hepi
mizin, bütün senatörlerin gönlünden geçtiği şe
kilde çalışmayı temin edemediğimiz kanaatine 
varmış olduğundan dolayıdır. Bunun muhtelif 
sebepleri vardır. Bu sebeplerin hepsini burada 
zikretmiyeceğim; iki tanesine temas edeceğim. 
Son zamanlarda bilhassa bu suiistimal derece
sine varmıştır. 

Biri gündem dışı konuşmalar, diğeri de zaptı 
sabık hakkında söz istemelerdir. 

Gündem dışı konuşmalar mevzuu 54 ncü 
maddede ele alınmış. Fakat geniş bir izahat ve 
han^i mevzularda konuşma hakkı verdiği, ta-
dadedilmediğinden takdire bırakılmış ve bu 
takdir eğer üyenin, söz istiyen üyenin aleyhin
de olursa direnme hakkını kullanması zikredil
miş ve nihayet Umumi Heyetin reyine sunulmak 
sureciyle meselenin halline gidilmiştir. 

Ama tatbikat daima şu şekilde cereyan et
miştir. Arkadaşım gece saat 22,45 te radyosun
da kendi mmtakasınm bir felâkete uğradığını, 
yangın, sel ve zelzele gibi veyahut her hangi 
bir şeyi duyar. Sabahleyin gelir, Hükümetin va
zifesinden olan bu gibi işleri yapma hususunda 
ne gibi harekete geçtiği daha bilinmeden, bura
dan, temennilerde, tenkide varan derecelerde 
konuşmalar yapar. Bu bence gündem dışı konuş
manın bir suiistimalidir, seçmene selâm mahiye
tinde olmaktadır. Burası seçmene selâm yeri de
ğildir, burası seçmene selâm için işgal edilecek 
bir müessese değildir. 

Yine arkadaşım gazetede kendisi hakkında 
veyalhut da her hangi bir şekilde kendi fikrini 
ve benimsediği bir fikrin aleyhimde yazı görür. 
Buradan kalkar, sanki burası bir tekzip müesse
sesi kürsüsü imiş gibi, buradan, tekzip mahiyetin
de konuşma yapar, cevap müessesüsi imiş gibi 
buradan cevap mahiyetinde konuşma yapar. 

Diğer işleri bırakırız, biz, burada bunları din
lemek mecburiyetinde kalırız. Gündem dışı ko
nuşmanın mahiyeti gündeme girmesi imkânı 
'olmıyan hususların burada dile getirilmesidir 
ve demin arz ettiğim gibi bu mevzular yani ce
vap ve tekzip müesseseleri de olmadığına göre, 
âcil vakalarda, çok mühim hâdiselerin dile ge
tirilmesi ancak düşünülebilir. Yoksa, şimdi yine 
nümunssini gördüğümüz gibi biraz evvel, bir 
cevabın cevabı, cevabın cevabı mahiyetinde Ba
kan konuşur, öbürü konuşur, Bakanın icraatına 
ait hususlar veyahut da icra organının diğer 
kademelerindeki vazife alan arkadaşların işle
rine ait konuşmalar olursa bu bir soru veya 
yazılı soru müessesesine inkılâp etmiş demektir 
ki, gündem dışı konuşma mevzuu olmaz. Bu
radan gene Senatör arkadaşlarımız tenkid edi
yor denetleme imkânımız olmuyor, Anayasanın 
hüküme'ti denetleme imkânlarını maalesef Se
natoda elde edemiyoruz. Çünkü Bakanlar yok, 
şu yok, bu yok diyorlar. Tabiî olmaz. Her gün 
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burada yarım saat bir saat gündem dışı konuş
malarla burayı işgal edersek, üyelerimizin bir 
çoğu tahammül edemeyip dışarı çıkar ve tekrar 
üyenin, geri gelmesi imkânını bulamazsak, Ba* 
kanlarımız da her gün burada lüzumsuz yere 
işgal edilirler ve burada öncelikle, ivedilikle 
bir çok mevzularda gelirse elbet de Bakan da 
vazife göremez, dolayısiyle Bakan da icabeden 
sorulara cevap veremez. 

Bunu burada kısaca arz ettikten sonra zaptı 
sabık hakkında da aynı şeyi beyan edeceğim 
115 nıci madde hangi hallerde ne şekilde görüş
me yapılacağım zaptı sabıkta 1^ade1mıemişttir, 
tasrih etmemiştir. Bunu da gene takdire bırak
mış gibi bir durum vardır. Burada son olarak 
tatbikatta şunu gördük M, tüzüğümüzün emret
tiği bütün imkânlar verilmiş, hâdise kapanmış 
aradan bir birleşim geçiyor, arkadaş çıkıyor; bü
tün imkanlar kapandığı halde bunu da suiisti
mal ederek, maalesef Divan da yanlış bir anlayı
şa girdiği takdirde burada cevap mahiyetinde 
konuşmalar yapılıyor. Bunun en son misalini ve
reyim. Hükümet programı okunuyor, bunun ne 
şekilde tatbikatta burada ne şekilde konuşuldu
ğu malûm, gruplar konuşuyor, şahıslar konuşu
yor, en son Başbakan konuşur ve bu iş biter. De
mek ki, bu işin bundan sonra görüşülecek bir 
tarafı yoktur, ertesi günü bir arkadaş çıkar, 
hattâ konuşma imkânı kendisinden alman arka
daş demiyeceğim, konuşmuş arkadaşın dışında 
başka bir arkadaş çıkar, cevap mahiyetinde za
bıt hakkımda konuşacağım der ve konuşur. 

Zaptı sabık şudur : Bir üye burada her han
gi bir mevzuda konuştuktan sonra konuşması 
yanlış anlaşılmış ve zapta yanlış geçmişse bunu 
düzeltme halinde bizzalt kendisi konuşur ve 
zaptın düzeltilmesini yazılı veya sözlü olarak 
istîyebilir. Bunun dışında her hangi bir arka
daşın, diğer bir arkadaşın müdafaası mahiye
tinde, veyahut da cevap mahiyetinde tutanağı 
düzelteceğim diye buraya çıkıp da zaptı sabık 
hakkında konuşma hakkı yoktur. Bu da maal
esef Senato çalışmalarını aksatan tüzüğün im
kânlarını başka türlü 'kullanıma yolundan doğan 
hatadır ve bu yüzden biz burada çalışamıyoruz. 
Birçok mevzular dile getirilemiyor ve dolayısiyle 
diğer bâzı arkadaşlarımızın şikâyet ettiği gibi, 
Hükümetin denetlenmesi gibi en mühim günleri
mizde sırayı işgal eden sorular mevzuu da dile 
getirilemiyor. I 
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Bundan sonrası için istirhamım, gündem dışı 
konuşmalar mevzuunda Başkanlık Divanında 
bulunan arkadaşlarımızın titiz davranması ve 
takdirini kullandığında, üyelerimizin İsrarı ha
linde Umumi Heyetinde aynı titizlikle şimdi arz 
etmiş olduğum usul çevresinde reylerini kullan
maları halinde zannederim şu birkaç saatimiz 
her birleşimde alınmamış olur, daha çok iş yap
mış oluruz. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Altan teşekkür ederim. 
Sayın Altan Riyasete de tevcih buyurduğu

nuz bir talebiniz bakımından Riyaset cevap ver
mekle kendini mükellef addetmektedir. 

Riyaset, ikinci Birleşimde gündem dışı söz 
talebinde bulunan bir arkadaşımıza karşı zabıt
lara intikal etmiş bulunan şu mütalâayı derme-
yan etmiştir: Hükümetin denetlenmesi Anaya
sanın 88 içtüzüğün 117 - 118 nci maddelerin
de soru, Meclis soruşturması, genel görüşme, 
Cumhuriyet Senatosu araştırması olarak tadâde-
clilmiştir. Bu sebepten gündem dışı görüşme 
hususi ahvalde kullanılacak bir haktır. 54 ncü 
maddede bu haklan doğabilmesi için fevkalâde 
bir hâdisenin zuhuru, bu hâdiseyi Hükümete, 
Yüce Senatoya Türk efkârı umumiyesine duyur
mak gayesini taşımam, gerekmektedir; diye Riya
set kanaatini bildirmiş ve Riyaset bu görüşü is
tikametinde gündem dışı söz taleplerini kıymet
lendirmekte bulunmaktadır. Arz ederim efen
dim. 

6. — Tabiî Üye Sami Küçük'im; Ankara Te-
1 e vizyonunun getirdiği filmin sansüre tâbi tutul
duğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler son ola
rak, bir gündem dışı söz talebi vardır, okutuyo
rum saat 15,00 te Riyasete tevdi edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Televizyon f ilimlerine konan sansür hakkında 

kısaca maruzatta bulunmak iteere gündem dışı 
söz istiyorum. Saygılarımla. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

BAŞKAN — Sayın Küçük buyurunuz efen
dim. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşların; televizyonun öğre
tici niteliği yanında haberleri ulaştırma vasfı 
da vardır. Eğer basında yer alan önemli ha-
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berler televizyonda görülmezse televizyon öne
minden kaybeder. 18 Kasım 1969 Salı gecesi 
televizyon yayınlan yapılırken yirminci yüzyıl
da insanlık dışı faciaların cereyan ettiği ve bu 
sebeple de insanlık için âdeta yüz karası olan 
Vietnam Harbini protesto etmek üzere Ameri
ka'daki sekiz yüz bin kişilik ölüm yürüyüşlerine 
ait filimîerin gösterilmesi gerekirken, ki buna 
ait resimler gazetelerde bol bol görüldü, spiker 
Amerika'dan gelen filimlerle birlikte yine aynı 
harbi telin eden Londra, Paris ve Roma'daki 
yürüyüşlere ait filimîerin de 1939 tarihinde ya
yınlanan bir Bakanlar Kurulu kararına uyu
larak, sansür heyetince gösterilmesinin yasak
landığım söyledi, ilân edilmediği halde yıllar
dan beri sürüp giden ve 45 binden fazla genç 
Amerikalı ile yüz binlerce yoksul Vietnamlının 
hayatına malolan Vietnam Harbini Amerikalı
lar dahi tel'in ederken antiemperyalist, daha 
doğrusu millî bağımsızlık savası vermiş, Atatürk 
Türkiye'sinde bu protesto yürüyüşlerine ait 
filimîerin yasaklanmasını en azından Anayasa
mızın 23 ve 24 ncü maddeleriyle bağdaştırmak 
mümkün değildir. 

Bacandan öğrendiğimize göre, Sayın Cumhur
başkanının Rusya'daki gezisine ait Devlet Tele
vizyonunca çekilen filimlere de polisçe el kon
muş. Doğru ise, bilmiyorum, bu hareketi izah 
ve mazur gösterecek kelime bulmakta güçlük 
çektiğimi arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, unutmamak lâzımdır 
ki, bu gibi yasaklamalar ve kamu oyunu taraf 
tutan haber ajanslarının haberleri ile beslemek, 
onları yanlış yargılara sevk eder ve bir gün Ca-
zair faciasında olduğu gibi, kamu oyu gerçek
leri öğrendiği zaman şoke olur ve kendini yöne
tenlere karşı olan güveni sarsılır. Geçmişte çok 
uygulanan bu gibi yasaklamaların Türk Mille
tine yarardan çok zarar getirdiği bir gerçektir. 
Bu ve Anayasa açılarından hareket ederek Sa
yın Hükümetten sansür konusunda daha dikkat
li olmasını ve dünya uluslarının bildiği olayları 
Türk kamu oyundan gizlemenin Türk Milletine 
karşı güvençsizlik ve inançsızlığın bir ifadesi 
olarak yorumlanabileceğini ve bundan sakınmak 
gerektiğini hatırlatır, saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Küçük teşekkür ederim. 

7. — Devlet Bakanı Refet Sezgin'in Anayasa 
ve kanunlara aykırı filmlerin televizyonda göste
rilmesini önlemenin Hükümetin görevi olduğuna 
dair demeci. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı buyuru
nuz efendim. 

DEVLET BAKANI BEFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; televizyon fonksiyonunun öğre
ticiliği yanında haber alma bakımından da ce
miyete faydalı hizmetler yaptığı doğrudur. Hü
kümet olarak televizyonun bu fonksiyonu ifa 
etmesi bizim de arzu etmemiz ve bunun takipçi
si olmamız gerekmektedir. Tatbikatımız da bu
dur. Ancak, Türkiye'de bütün kuruluşların ol
duğu gibi Televizyon Kurumunun da bütün ey
lemlerinde bağlı bulunduğu kurallar vardır. 
Banlar, tabiatiyle en başta Anayasa hükümleri 
ile sınırlıdır. Anayasamızın hükümleri neyi me-
nediyor ise, neye müsaade ediyor ise televizyo
nun davranışları da buna uygun olmak mecburi
yetindedir. Televizyonun özerk bir kuruluş ol
duğu izahtan varestedir. Hükümetiniz de Ana
yasamızın bu hükmünü dikkatle takibetmekte 
ve televizyonun bir Hükümetin veya bir siyasi 
iktidarı amaline hizmet eden bir kuruluş olma
sını değil, bütün TRT de olduğu gibi, özerk bir 
kuruluş olmasını bir Anayasa hükmü olarak ve 
bir inanış olarak da benimsemektedir. Ancak bu
nu Anayasa hükmü muvacehesinde Televizyon 
Kurumunun, radyonun her eyleminin mutlak su
rette kanunlarımıza uygun olduğu peşin hükmü
nü ifade etmez. Kanunların Anayasaya uygun 
olarak vermiş bulunduğu yetkileri tabiatiyle 
Hükümet veya gerekli kuruluşlar da istimal 
ederler. Bu cümleden olarak, Bakanlar Kuru
lu Kararnamesine istinaden bir film sansür edil
mişse, bunu normal telâkki etmek gerekir. Me
ğer İd, sansür edilmemesi gereken bir husus var 
da bu sansür ediliyorsa, o zaman buna dikkat et
mek lâzımdır ve Sayın Sami Küçük Beyin Hü
kümeti dikkate davet eden mütalâası bu konu
dan önemlidir. Hükümet olarak biz, hiçbir fik
rin, kanunlarımızın, Anayasamızın müsamaha 
ettiği, tecviz ettiği fikirlerin vatandaşlar tara
fından öğrenilmesine elbette karşı değiliz. Yine 
kanunlarımızda, Anayasamızda yasak bulunan 
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hususların da, millî menfaatlerimize aykırı bu
lunan 359 sayılı Kanunda yazılı hususlar eğer 
bir neşir vasıtasından istifade etmek suretiyle 
kamu oyuna duyuruluyor ise, bunun da yapıl
mamasını temin etmek görevi ile karşı karşıya-
yız. Hükümet olarak icranın görevi, yürütme or
ganı olarak kanun hükümlerinin hassasiyetle yü
rütülmesini temin etmektir. 

Sayın Küçük, Sayın Cumhurbaşkanının Rus
ya seyahati ile ilgili filmlere el konulduğu husu
suna değindiler. Huzurunuzda şunu ifade etmek 
isterim. Bu filmlere el konmuş değildir. Bunu 
sureti katiyede huzurunuzda ifade etmek istiyo-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Başkanın Gençlik ve Spor Komisyonuna 
üye seçimi ile ilgili olarak oranların yeniden tes-
bit edildiğine dair beyanı. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, yedinci 
birleşimde Yüce Heyetinizin aldığı bir kararla 
Gençlik ve Spor Bakanlığına mütenazır bir ko
misyon kurulması karar altına alınmıştı. Bu 
komisyon kararla kurulduktan sonra Riyaset da
ha evvel yaptırmış olduğu hesaplara göre, muh
terem A. P. için dört, muhterem C. H. P. için 
iki, muhterem G. P. için bir, muhterem Millî 
Birlik Grupu için bir, muhterem Kontenjan Gru-
pu için bir üyenin tefriki ieabettiğini beyan et
miştim. Bu arada Sayın Tuna Riyaseti ikaz et
miş, bu hesabın yanlış olduğunu bildirmişti. 
Riyaset hesabı tekrar yaptırmış, şu neticeler 
istihsal edilmiştir, arz ediyorum. Muhterem A. 
P. 5, muhterem 0. II. P. 2, muhterem M. B. 
G. 1, muhterem Kontenjan Grupu 1. Ancak, 
muhterem Kontenjan Grupu bu hakkından sar
fınazar etmesi hasebiyle, muhterem G. P. Gru-
punun bir üyelik hakkı doğmuştur. Heyeti Umu-
miyeye arz ediyorum. Muhterem grupların bu 
istikamette üyelerinin listesini Siyasete verme
lerini rica ediyorum efendim. 

2. — Kars Üyesi Mehmet Ilazer'in; Kars ve 
çevresindeki hayvan yemi sıkıntısı ve yem sevkı
yatı hakkında Cumhuriyet Senatosu Araştırması 
açılmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, içtüzü
ğün 134 neü maddesi gereğince okunması gere
ken bir Cumhuriyet Senatosu araştırması var, 
okutuyorum efendim. 

rum. Binnetice sonsür konusunda Hükümet ola
rak dikkatli olduğumuzu, millî menfaatlerin vi
kayesi kadar fikir hürriyetine saygılı ve tatbi
katta bu açıdan hareket eden bir görüşe sahip 
bulunduğumuzu, Hükümet olarak da kanunların 
vermiş olduğu vazife ve yetkiye göre millî men
faatleri vikaye işinde kanuni yetkilerimizi de 
gerektiği zaman ve şekilde tabiatiyle kullanmak 
durumunda bulunduğumuzu arz etmek isterim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, teşekkür 
ederim efendim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bu yıl Kars ve çevresinde hüküm süren 

amansız bir kuraklık bölge hayvancılığına ve 
ekonomisine büyük zararlar vermiştir. Hayvan 
yemi nakli için ucuz tarife uygulanması, Et ve 
Balık Kurumu ve Devlet üretme Çiftliklerinin 
piyasaya müdahale etmesi, kredi yardımları, 
borçların ertelenmesi işçi kontenjanının artırıl
ması gibi mümkün ve mâkul tedbirlerin alınma
sını vaktinde ilgili ve yetkili mercilere duyur
muştuk. Sayın Başbakan da durumu yerinde 
görmüş ve geniş vaitlerde bulunmuştu. Bekle
nilen yardımlar yapılmadı, yapılanlar da yeter
li ve etkili sonuçlar vermedi. Ucuz yem nakliye 
tarifesi, ihtiyaçları olmayan bâzı illere de teşmil 
olunarak vagon tevzii ve tahsisinde bölge aley
hine bir durum yaratıldı. Aynı zamanda vagon 
tahsislerinden gerçek üreticiden çok aracılar ya
rarlandı. Bunlar yem ticaretine ve vagon' sı
rası satışına başladılar. İş başında böyle tutul
duğu için sonradan düzeltmek de mümkün olma
dı. Bu yüzden de Kars'a yem sevkıyatı, bugüne 
kadar ancak ihtiyacın 1/10 u civarına varabil-
miştir. Durum böyle devam ederse Kış ayların
da Kars'ta bir, birbuçuk milyon hayvanın ha
yatı tehlikededir. Devletin diğer vasıta ve im
kânlarından da faydalanmak zaruret haline gel
miştir. 

Et ve Balık Kurumu da üreticiden çok ce
leplerden alım yapmış, gününde vagon temin 
edememiş, böylece piyasada düzenleyici bir rol 
oynıyamamıştır. Üretme Çiftliklerinin müda
halesi ise hissödilmiyecek bir ölçüde kalmıştır. 
Halbuki bu çiftlikler köylünün elinde her gün 
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fiyatı düşen genç ve zayıf hayvanları alarak, 
besleyip ihtiyaç bölgelerinde satabilir ve kaza
nabilirdi. Bölgede halk elinde bulunan onbin-
lerce at alıcı bulamadığından sahipsiz başıboş 
kırlara bırakılmış, kurda kuşa terk edilmiş bir 
haldedir. Bu millî servet gözlerimizin önünde 
heder olup gitmektedir. Bu konuda çok âcil ve 
etkili bir Devlet müdahalesine ihtiyaç vardır. 
Devlet Süt Kurumu da piyasaya beklenilen 
olumlu yardımı yapamamıştır. Üretici yine te
fecilerin elinde oyuncak, yine kilosu 130 kuru
şa olan süt, tefeciler eliyle 60 - 65 kuruştan alın
maktadır. Zirai kredi teşvik ve geliştirme fonu 
yine belli kişilerlı tekelinde. Bu krediler de 
halkın müzayaka halini sömürmede kullanıl
maktadır. Böylece Devlet imkânlariyle vatandaş 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege 
Elektrik Türk Anonim Şirketi arasısda Demir-
köprü Ilidro - Elektrik tesislerinin devrine mü-
taallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla 
tasdik edilen mukavelenin feshi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu raporu ile Anayasa ve Adalet Ko
misyonu mütalâası ve Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/392; Cumhuriyet Sena
tosu 1/999) (S. Sayısı: 1275) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 18 Ka
sım 1969 Salı günü 7 nci Birleşimde almış oldu
ğumuz öncelik kararı gereğince 1275 sıra numa
ralı kanun tasarısının müzakeresine geçliyorum 
efendim. 

Muhterem Hükümet, Muhterem Komisyon, 
Muhterem Bütçe ve Plân Komisyonu lütfen yer
lerini' alsınlar. 

Muhterem senatörler hizmetin aksamaması 
için içtüzüğün bir maddesiniden istifade etmek 
imkânına mâlikiz. Bu tasarı Malî ve İktisadi 
işler Komisyonunda da müzakere Edilmiştir. 
Eğer bu Komisyonun başkanı veya... (Komis
yon Başkanı geldi, sesleri) Sayın Komisyon te
şekkür ederim. 

Muhterem senatörler, kanun tasarısının Ko-

(1) 1275 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır, 

soyulması sürüp gitmektedir. Ayrı bir işçi kon
tenjanı ise Hükümetçe hiç düşünülmemiştir., 
Bölge ekonomisini' ve tarımını yakından ilgilen
diren yeni ve ciddî tedbirler alınmadığı takdir
de, hayvan ve insan ölümüne sebebolacak bu 
duruma bir çare bulmak için konu hakkında 
bilgi edinilmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını 
arz ve teklif ederim. 

20 Kasım 1969 
Mehmet Hazer 

Kars 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge 
tüzük ahkâmına göre muamele görecektir. Arz 
öderim efendim. 

misyon raporunun gerekçesinin okunup okun
mamasını oylarınıza arz edeceğim. Gerekçenin 
okunmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenlsr... Gerekçenin okun
maması kabul edilmiştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye var mı?... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Muhterem Atalay, 21.11.1968 

Perşembe 7 nci Birleşimde, zatıâliniz bir mev
zuun görüşülmesinde, Riyasetten söz talebetmiş 
bulunuyorsunuz. Riyaset Anayasanın 84 ncü 
maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince muhterem 
zatıâlinize söz veremyieceği iddiasını dermeyan 
etmiştir. Uzun müzakerelerden sonra 7 nci Bir
leşimde alman kararı arz ediyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Bu prensip konusu bilâhara Genel Kurulca 

ayrıca konuşulmak üzere, Kars Senatörü Ata
lay'm bu celsede kendi sırasında söz hakkını 
kullanılmasını arz ve teklif ederim. 

Hayri Mumcuoğlu 
Tekirdağ 

BAŞKAN — Efendim, takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Böylece zatıâlinize Heyeti Umumiyedeki 
umumi müzakerelerde söz vermemek Riyasetin 
fikri olduğu gibi, Heyeti Umumiyenin de kara
rma iktiran etmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Şimdi ise, gündemimizin tüzük gereğince bir 
defa görüşülecek işler sırasında, üçüncü sırayı 
işgal eden kısmında, Anayasanın 84 neü mad
desinin 3 ncü fıkrası muvacehesinde başkanve-
killerinin Genel Kurul görüşmelerine katılıp 
katılmıyacakları hakkında Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporları ve Başkanlık Divanı ka
rarının müzakeresi vardır. Bu husus müzakere 
edilip, karar istihsal edilinceye kadar zatıâlini-
ze söz veremiyeceğimi teessürle arz ederim efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Beyanatınız 
hakkında izin verirseniz. Çünkü Saym Başka
nım, bu uygulamaya rağmen, daha bundan bir 
hafta önce yine Genel Kurulda konuşmuş bulu
nuyorum. Bu sebeple bir oturumda konuşmak, 
bir oturumda konuşmamak bir hakkın alınması
dır. Bu sebepten izin verin Genel Kurulda, Ana
yasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasiyle il
gili Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunun 
görüşülmesine değin, söz hakkımı istimal ede
yim, 

BAŞKAN — Muhterem Atalay, 21.11.1968 
Perşembe, 7 nci Birleşimde zatıâlinize esas hak
kında söz vermemiş, buna mukabil usul hakkın
da söz vermiştim. Bugüne kadar cereyan eden 
bütün hâdiselerde zatıâlinize Riyaset ettiğim 
birleşimlerde ancak usul hakkında söz verilmiş
tir. Bu sebepten bir seneyi mütecaviz tatbika
tımda alman karara aykırı hiçbir hareket yok
tur. Beni affetmenizi rica edeceğim . 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
görüştüğümüz bu kanun tasarısı üzerinde Ge
nel Kurulun, mahiyeti icabı, geniş bilgileri yok
tur. Konu, 1955 te içine katıldığım bir olayla 
meydana gelmiş bulunuyor. Kanunların Cum
huriyet Senatosunda rahatlıkla görüşülebilmesi 
için, bilgileri olanın bunu Heyeti Umumiyede 
dile getirmesi kadar tabiî bir şey yoktur. Umu
mi Heyet önünde meselenin berraklığa kavuş
turulması için bir üye tarafından söz istendiği 
takdirde Umumi Heyetin bunu vermemezlik et
mesine imkân yoktur. Bir hafta önce sizin Riya
set etmediğiniz bir birleşimde konuşmuş bulu
nuyorum. Lütfen söz veriniz, Arada bir anlaş
mazlık vardır. Bir Başkan söz veriyor, bir Baş
kan söz vermiyor. Bu celsede söz alıp almamak-
lığım hususunu lütfen Genel Kurulun oyuna su

nunuz. Arkadaşlarımın bunu lütfedeceklerini 
ümidediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem Atalay, maatteessüf 
Riyasetin, Riyasette bulunan Tokoğlu'nun bü
yük bir kusuru var; prensipleri ihlâl etmemek 
hususundaki azimli iradesi. Onun için zatıâlini
ze söz veremiyorum. Halbuki, Lûtfi Tokoğlu da 
zatıâlinizin konuşmasından daima istifade et
miştir. Şu anda da istifade etmeyi canı gönül
den arzu eder. Ama, kanun anlayışı buna mü
saade etmediği için veremiyorum, efendim. 

İkinci husus baklandaki fikirlerimi arz ede
ceğim, efendim. Bir kanun tasarısının tümü 
üzerinde Muhterem Heyetin söz istememesi, o 
mevzuda bilgisiz olduğunu değil, fakat kâfi de
recede bilgiye sahibolduğunun delili sayılır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Üçüncü olarak; bir mevzuu Genel Kurulda 
bir kere müzakere ve karar ısdar edilir. Aynı 
kararı mütaaddit defalar Genel Kurulun kar
şısına getirip de mütenakıs kararlar almaya 
Başkanlık kendisini salahiyetli acMetmemekte-
dir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen 
başka sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum : KaT^ul edenler... Et-
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir.. 

Talepte ivedilik teklifi vardır. İvedilik tek
lifini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir, efendim, 

Birinci maddeyi okutuyorum efendim : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege Elek
trik Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü 
Hidro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik 
olacak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik 

edilen Mukavelenin feshi hakkında Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında 
Demirköprü Barajı Hidro - Elektrik tesislerinin 
devrine mütaallik olarak 23 . 5 . 1956 tarihinde 
akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik olunan 
mukaveleyi, mukavelede ve imtiyaz şartname
sinde mevcut bütün hukukî ve malî hükümleri 
dikkate alarak feshetmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üve? 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
1955 yılında genç bir milletvekili olarak bugün, 
şu anda konuşulmakta olan bu tasarının büyük 
bir suiistimal konusu olduğunu iddia etmiştim. 
Şimdi bunu açıklamak fırsatını lütfen bana ve
rir misiniz? Büyük bir suiistimalin hikâyesidir. 
Burada, beni seyirci olarak bekletmek istemi
yorsanız. Lütfedin, görüşeyim. 

BAŞKAN — Ben, zatıâlinizin bu ithamını 
hukukî görüşüm itibariyle takabbül ediyorum. 
Ben zatıâlinize, iddianızı geçiştirmek için değil, 
kürsüden söz söyleme hakkını vermeye hak sa
hibi olmadığım için, söz veremediğimi zabıtla
ra tescil ettiriyorum, efendim. 

Birinci madde üzerinde söz istiyen başka 
sayın üye?... Yok. Birinci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Mukavele birinci madde gere
ğince feshedildiği takdirde, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü, Ege Elektrik T. A. Şirketi
ne 10 750 000 (on milyon yediyüzelli bin) li 
raya kadar ödeme yapabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... ikinci mad
de kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bakanlar Kurulunca tasdik edi
len 25 . 8 . 1955 tarihli ve 5805 sayılı imtiyaz 
Mukavelesi 1 nci maddede yazılı mukavelenin 
feshi halinde yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 3 ncü mad
de kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 4 ncü mad
de kabul edilmiştir efendim. 

Madde 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarımza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 5 nci mad
de kabul edilmiştir, efendim. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok. Kanun tasarısını tümüyle 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.., Etmi
yenler... Kanun tasarısı tümüyle kabul edilmiş
tir, efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İvedilik kararı 
alınmadığı için 2 nci defa görüşülecektir. 

BAŞKAN — ivedilik kararı alındı. Zatıâli-
niz o esnada ihtimal meşguldünüz, Muhterem 
Atalay. 

Muhterem senatörler, kanun tasarısı açık 
oylarınıza arz edilecektir, efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Büyük bir suiis
timalin şahidi oldunuz. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Siz de, bu
rada Başkanlık ediyorsunuz, Başkanlığa bu söz
ler yakışmaz. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, hâdiseler zap
ta intikâl etmiştir, efendim. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında iki memleketin top
raklarından akan nehirlerin sularından fayda
lanmada işbirliği yapılması konusundaki Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/609; Cumhuriyet Senatosu 1/1014) 
(S. Sayısı : 1276) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem
le ilgili bir takrir var, okutuyorum efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ilişik (1276) sıra sayılı ka
nun tasarısının müstaceliyeti sebebiyle bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu Bşk. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... öncelik ta
lebi kabul edilmiştir efendim. 

Komisyon raporunun gerekçesinin okunup 
okunmamasını oylarınıza arz ediyorum: Gerek-

(1) 1276 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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cenin okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Gerekçenin okunmaması kabul edilmiştir efen
dim. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isti-
yen sayın üye?... Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler,,.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir, 
efendim. 

Talepte, ivedilik teklifi vardır, ivedilik tek
lifini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... ivedilik teklifi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cum
huriyeti arasında iki memleketin topraklarından 
akan nehirlerin sularından faydalanmada işbir
liği yapılması konusundaki Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı; 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bul
garistan Halle Cumhuriyeti arasında 23 Ekim 
1988 tarihinde istanbul'da akdedilmiş bulunan 
iki memleketin topraklarından akan nehirlerin 
sularından faydalanmada işbirliği yapılması ko
nusundaki Anlaşmanın onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz 
istiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bi
rinci madde kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu aknunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isti
yen sayın üye? Yok. Kanun tasarısını tümüy- | 
le oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kanun tas ansı tümüyle kabul edil
miştir. Açık oylarnıza arz edilecektir. 

3. — Su ürünleri kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec

lisi 1/190; Cumhuriyet Senatosu 1/1026) (S. 
Sayısı : 1281) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem
le ilgili bir önerge var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gündemin 1 nci defa görüşülmesi yapıla
cak işler bölümünde bulunan (1/1026) esas 
sayılı «Su ürünleri kanun tasarısı» nın, Ko
misyon kararına uygun olarak öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon sözcüsü 
Samsun 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — Sayın Rendeci?. Buradalar. Sa
yın Hükümet? Buradalar. Muhterem senatör
ler, önerge üzerinde söz istiyen sayın üye? Bu
yurun Sayın Baysoy. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; uzun seneler beklediği
miz bir kanun tasarısı önümüze gelmiş bulunu
yor. Fakat bu kanun tasarısı mühimce bir ka
nundur. üzerinde enine boyuna görüşülmesi 
gerekir. Hal böyle iken daha çok kısa zaman
da elimize intikal etmiştir, tetfkik fırsatını da
hi bulamadık. Üstelik, bilmiyorum şimdi biraz 
tuhaf olacak ama, ekseriyet de yeterli değil. 
Lütfederseniz bunu bir daha sonraki görüşme
ye bırakalım. Teklifim bu mealde olacaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, teşekkür ede
rim efendim, önerge üzerinde aleyhte konuşma 
yapılmıştır, öncelik önergesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önce
lik önergesi reddedilmiştir. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 
Başkan, bu kanunun süresinin bitmesine galiba 
daha vakit var değil mi? 

BAŞKAN — Süresi daha var efendim. Müd
deti öğrenmek ister misiniz? 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — iyi 
olur, efendim. 

BAŞKAN — 54 günümüz var efendim, mü
zakeresi için 54 günümüz var. 
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6 .— SEÇİMLER 

1. — Komisyonlara, üye secimi. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, günde
min seçimlerle ilgili maddesine geçiyoruz. Ko
misyonlara üye seçimi. Diğer sayın gruplar lis
telerini verdiler. Yalnız muhterem C. H. P. 
grupu henüz komisyonlara seçilecek üyelerin 
listesini Başkanlığa tevdi edemediği için maat
teessüf bu seçimi yapmak mümkün değildir. 
Yalnız muhterem C. H. P. Grup Başkanı arka
daşımıza İçtüzüğün 18 nci maddesini hatırlat
mak isterim. Eğer Salı gününden evvel bize 
listeleri vermezlerse tabettirip sayın üyelere 
dağıtamayız. Sayın üyelere bu listeler dağı
tıldıktan bir birleşim sonra seçim yapılacağı 
nazarı itibara alınırsa âzami Pazartesi günü 
bize bu listeler verilmezse önümüzdeki hafta
da bu seçimi yapmak imkânı hâsıl olmaz. Ma
lûmatınızı rica ederim, efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Vere
ceğiz efendim. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
secimi. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesine bir ye
dek üye seçimine geçiyoruz. (Ekseriyet yok 
sesleri) Muhterem senatörler, 5 arkadaşımız 
nısaibolmadığmı mı iddia ediyor? Görebilir 
miyim beş arkadaşımızı? (Ahmet Yıldız, Hay
dar Tunçkanat, Kâmil Karavelioğlu, Sami Kü
çük, Saffet Ural ve Fakih özlen ekseriyet ol
madığını söyliyerek ayağa kalktılar.) 

Efendim, 6 arkadaşımız nisabın olmadığını 
iddia ediyorlar. Yoklama yapılacaktır. 

Yalnız muhterem senatörler iki tane açık oy 
muamelesi cereyan etmektedir. Müsaade eder
seniz, oylamanın neticelerini bu birleşimden 
muhterem heyetinize bildirmeye meoburum. Bu 
neticeleri bildirdikten sonra... 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Ekseriyet ol
madığı zaman oy toplanmaz. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Oy kul
lanmak hukukî bir muameledir. Ekseriyet olma
dığı zaman oy toplamak caiz değildir. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Riyaset 
şu anda oy toplamış değildir. Oylar daha ev
velki muamelelerde toplanmıştır, şimdi sayıl
maktadır... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Hayır sayıl
mıyor, daha toplanıyor Sayın Başkan, (C. H. P. 
sıralarından «toplanıyor» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Tesbit et
tim. Oyları toplamayın. Açık oy gelecek birle
şimde tatbik edilecektir. 

Yoklama yaptırıyorum efendim. 
Sayın özden, öşür dilerim 15 dakika evvel 

bu muameleye başladığımız için bittiği kanaa
tini taşıyordum, göremedim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Mümkün
dür, belki göremediniz efendim. 

(Muş Üyesi isa Bingöl'e kadar yoklama 
yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler müsaade 
ederseniz bir hususu açıklamak istiyorum. Bu
gün müzakere ettiğimiz 1275 Sıra sayılı Kanun 
tasarısının müddeti ayın 24 ünde, yani Pazartesi 
günü bitiyor. Açık oylama neticesini muhterem 
heyetinize bildirmediğimiz takdirde kanun, oto
matik olarak kanunlaşmış olacaktır. 

SAFFET URAL (Bursa) — Öyle olsun. 
BAŞKAN — Şimdi, müsaade ediniz, haddi

zatında bir açık oy mn.amelesi vardır, açık oy 
yoklama yerine geçer. Bu sebepten müsaade 
ederseniz açık oyu tatbik edeceğim. Çünkü, açık 
oy birinci derecede nazarı itibara alınır- oyla
madır. Bu sebepten 5 arkadaşımızın yoklama ta
lebini is'af edemiyeceğim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Öyle şey ol
maz Sayın Başkan, böyle bir kaide yok. 

SAFFET URAL (Bursa) — Yoklamaya geç
tiniz, onu durdurmaya hakkınız yoktur. 

EKREM ÖZDSN (İstanbul) — İzah edeyim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; İçtüzük hükümleri
ne göre 5 arkadaş ayağa kalkınca Başkanın ya
pacağı iş; derhal bir j^oklama muamelesini tat
bik etmektir. Hiç başka çaresi yoktur. «Ben bu 
yoklamayı erteliyorum, şimdi açık oy muamelesi 
başlamıştır, bu muamele devam etsin, bu mua
meleden sonra oyları sayalım. Eğer ekseriyet 
varsa, «yoklamaya hacet yok. Ekseriyet var sa
yılır» diye bir hüküm çıkarmaya İçtüzük müsait 
değildir. Bunu, Sayın Başkan da gayet iyi bilir
ler, ama bilmiyorum, her halde Senatonun iti-
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barı noktasından, oylanmadan kanun kesinleşti 
denmesin diye bir hisse kapılmış olacak ki, Sa
yın Başkanım, yoklama muamelesini erteledi. Ne 
pahasına olursa olsun demincek Sırrı AtaHay'a 
söz vermiyen; kanunu; nizamı, İçtüzüğü kendi 
hissine rağmen tatbik edeceğini ifade buyuran 
Sayın Başkanımın bu muameleyi tatbik etmesini 
doğrusu yadırgadım, Kendilerinden özür dile
rim. Lütfen İçtüzüğü tatbik buyursunlar, yok
lamayı yapsınlar, ekseriyet varsa bu muamele 
devam eder. Hattâ bu muamele şimdi iptal edil
miştir. Atılan oylar dahi muteber değildir. Yok
lamada ekseriyet teessüs ederse, tekrar oylama
ya geçilir, bu muameleler çok yapılmıştır, temer
küz etmiştir, takarrür etmiştir. Bu içtihat, artık 
takarrür etmiş bir itiyat olduktan sonra, tekrar 
Muhterem Başkanımızın buradan bir hüküm te
sis etmesine doğrusu gönlüm razı olmuyor ve ar
kadaşlar da razı olmuyor. Ben, burada hiçbir 
partiyi destekliyerek yahut des'teklemiyerek bir 
şey söylemiyorum, yalnız kendisine iltihak edi
yorum. Kendileri, kanun ve nizamın tatbik edil
mesi hissine dayanıyor, ben de aynı hisse daya
nıyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özden, ikazlarınız için 
çok teşekkür ederim. Yalnız Riyaset ettiğim şu 
esnada demin vermiş olduğum kararı İçtüzüğün 
106 ncı maddesine istinadettirmeye gayret et
tim. 106 ncı maddenin birinci fıkrasının son 
cümlesi; «işari oyları, Başkanla kâtipler birlikte 
sayarlar. Bunlar; el kaldırmak suretiyle verilen 
oyların, miktarında anlaşamazlarsa veya çoğun
luğun mevcudoluşımda şüpheye düşerlerse ve
yahut beş üye tarafından ayağa kalkmak sure
tiyle oylama istenirse, ayağa kalkmak usulüne 
başvurulur. Burada da anlaşamazlar veya şüp
heye düşerlerse, açık oya başvurulur.» Binaen
aleyh, bir yoklamanın sıhhati, işari oydan ziya
de açık oyla mümkün olması hasebiyle, ben açık 
oyla yapılacak olan oylamayı, işari oyun önünde 
telâkki ettim. Bu sebepten dolayıdır ki, bu ka
ran verdim, 

Şimdi, zatıâliniz bir iddiada bulunuyorsu
nuz; diyorsunuz ki; «Başkanın İçtüzüğü tatbik 
etme şekli hatalıdır», mümkündür, ben anlayı
şımı İçtüzüğün 106 ncı maddesine bağladım. Gö
rüşümde hatalı olabilirim, hatalı olduğum za
man da beni irşadedecek olan Yüce Heyetiniz

dir. Bunu, bir teklif olarak telâkki ediyorum, 
şimdi Heyeti Umumiyenin oylarına arz edece
ğim. 

•MEHMET HAZER (Kars) — Demin oku
duğunuz 106 ncı madde gayet açıktır. «İşari 
oya başvurulur, işari oy sayımında Riyaset 
Divanında ihtilâf olursa ayağa kalkılır. On
da da ihtilâf olursa o takdirde açık oya baş
vurulur» diyor. Henüz o safhalara geçilmedi. 
Binaenaleyh zorlamaya lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Tüzüğe göre hareket ederiz, 
istical buyurmayınız. 

SAFFET ÜRAL (Bursa) — imdadı sıhhi 
geliyor. Bâtılı savunmak ne kadar zor, Sayın 
Başkanım. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Tüzük, size 
o kadar hak tanıyor ki... Ekseriyete bakarsı
nız, «ekseriyet var veya yok» dersiniz. Orada 
oturan Reisler, hep böyle yapardı. Siz de böyle 
yapınız. 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Usul 
hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh
terem arkadaşlar, bu görüşün aksi bir gö
rüş arz edeceğim. 

Mevzu, bu şekilde siyasi ihtilâfa sebebiyet 
verecek bir mahiyet taşımıyor. Yoklama ne 
zaman yapılır? Mesele; burada düğümleniyor. 
Bu itirazı ilk yapan Sayın Sırrı Atalay bi
lir ki, Genel Kurulda kâfi üye bulunmadığı 
iddia edildiği zaman başlanmış olan işlem 
bitirilir ve o işlemin akabinde yoklama yapı
lır. Diyelim ki, bir hatip burada konuşuyor. 
o sayın üye kalktı «Efendim, ekseriyet yok, 
derhal yoklama yapılsın» dediler. Ne ola
cak? Konuşmacının sözü yarıda mı kesilecek? 

Sayın Sırrı Atalay'm Başkanlığı sırasın
daki tutumlarının nasıl olduğunu, arzu 
ederlerse, zabıtlardan bulabilirim. Başlıyan iş
lem bitirilir, ondan sonra yoklama yapılır. 

Bugün Genel Kurulda bir kanunun açık oyla
ması yapılmaktadır, işlem başlamıştır ve kutular 
da dolaşmakta. Bu açık oylamanın içersinde, esa
sen yoklama mevcuttur. Açık oylamalar hem 
üye tamsayısını tejbit eden bir muameledir, 
hem de bir kanunun lehinde, aleyhinde oyları 
tesbit eden bir muameledir, en sıhhatli bir 
muameledir. Yani, açık oylama ama şimdi 
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toplandığı şeklinde. Elbet bunun lehinde, aley
hinde bir söz söylenebilir, fakat açık oylama 
muamelesi; hem mevcut üye sayısını tesbit 
eden ve hem de lehte ve aleyhtekileri ayıran 
isabetli bir yoklama şeklidir. 

Sayın Başkanın tutumu isabetlidir. Çünkü: 
Birincisi; başlamış bir muamele var, beş üye 
kalkmıştır, başlanmış muamele derhal yarıda 
kesilip yoklamaya başlanmaz. Başlanmış mua
mele ikmal edilir, yoklama yapılır. 

ikincisi; ne istiyoruz biz? Yoklama yapıl
sın istiyoruz. Hangi muamele başlamış? Açık 
oylama muamelesi başlamış. Açık oylamanın 
içinde, arz ettiğim veçhile, yoklama mevcut
tur. Bu itibarla, bahusus böyle siyasi veç
hesi olmıyan, o şekilde kabulü, bu şekilde ka
bulü mümkün olan bir mevzuda Sayın Başka
nımızın, bir başka şekilde hareket ediyor şe
kilde, töhmetlendirilmesine gönlüm razı olma
dığı için söz aldım. Bu tatbikatımız bu zamana 
kadar da böyledir, içtüzüğün aslı da böyledir, 
tatbikat da böyledir. Binaenaleyh açık oylama 
muamelesi vardır, bitiyor, bittiği zaman yok
lamaya geçilir. O muamele, ki yoklamayı yapan 
bir muameledir, onun beklenmesi şeklindeki 
Başkanın tutumu isabetlidir. Onun tefhiminden 
sonra yine üyeler kalkar, yoklama yapılmasını 
isterlerse ayrı bir yoklama yapılması da müm
kündür, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Tuna. 
Sayın Atalay buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın üyeler; 

oylama sırasında, oyların sayılmasında Başkan
lık Divanının tereddüdü ayrı şeydir, Cumhuriyet 
Senatosunda birleşim açıldığını takibeden gö
rüşme vaktinde gerekli çoğunluk olup olmadığı
nın tesbiti ayrı şeydir. Evvelâ, bunun ikisini 
ayıracağız. Sayın Başkan, oyların sayımı sıra
sında tereddüt hâsıl olduğu takdirde nasıl bir 
işlem yapılacağına dair 106 ncı maddeyi oku
dular. Bizim ilgilendiğimiz konu, içtüzüğün 
52 nci maddesi; birleşimin açılması ve yeter sayı 
ile ilgili olan kısımdır. Onun son fıkrasını 
okuyorum «Oturum esnasında yeter sayı olup 
olmadığında Başkanlık Divanı tereddüdeder, 
veya üyelerden beşi sözle ve yazılı olarak yeter 
sayı olmadığını ileri sürerse yoklama yapılır» 
Beş sayın üye, oturum devam ettiği sırada, kalk
mış, yeter sayı olmadığını iddia etmiştir, yokla
ma yapılır. Bu açık hüküm karşısında bir baş

ka tatbikat mümkün değildir. Sayın Tuna'nm 
dediği hususlarla bu konu birbirinden farklıdır, 
Bir hatip burada konuştuğu sırada, şüphesiz ki, 
konuşmayı yaptığı anda «yeter sayı yoktur» 
diye bir iddiada bulunmadı. Başlanılmış bir 
muamele; hukukî neticeler tevlidetmesi yönün
den değil, onun işleyişi yönünden mühimdir. 
Yani, bir hatibi susturma yönündenclir. Ama, 
meselâ; kanunun görüşülmesi sırasındadır, bir 
kanunun tam orta yerindedir, hatip konuşma
sını bitirmiş aşağıya inmiştir. Yoklama istene
bilir. Bu takdirde görüşmeler derhal kesilir. 
Şimdi, kanunun ismi hatırımda değil. Ama şek
li ve oluşu ile hatırımdadır. Tabiî üye arka
daşlarımız, Sayın Tiğrelin Başkanlık ettiği bir 
oturumda, bir yasanın görüşülmesi sırasında, 
itirazda bulundular. Sayın Başkan, şimdiki tat
bikata uygun bir tatbikatı yürütmek istedi ve 
«oylama yapılacaktır.» dedi, Anayasa Blahke-
mesine gidildi. Anayasa Mahkemesi, fıkra ha
tırımdadır, şu gerekçe ile iptal kararını verdi : 

(Bilâhara yapılan yoklamada ekseriyet ol
madığı anlaşıldığı cihetle, beş kişinin, «ekseri
yet yoktur» demecine rağmen görüşmelere de
vam ecn mistir. Görüşmelerin devamı sırasın
da, ekseriyet olmadığını göstermektedir. Bu 
sebeple Tüzüğe aykırılığı yönünden iptali). 

Şimdi, ekseriyet olmadığı açıkça ifade edil
mesine rağmen, Sayın Tuna, en sahihi yokla
madır, açık oy demesi gerçeklerin... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Öyle değil mi Sayın Başkan? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hangisi sa
hihtir, Sayın Tuna?.. Eğer, ekseriyet olursa, 
şimdi bir önerge vereceğiz ve bunun açık oyla
masını istiyeceğiz. Hangi açık oylama Sayın 
Tuna? Burada ad okunmak suretiyle, buraya 
sepet konduğu takdirde, yapılan açık oy sahih
tir. Onun dışındaki açık oyların burada müna
kaşasını yapmıyalım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Riyaset tenevvür 
etmiştir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben daha sö
zümü biltirmedim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi, me
sele birinci safhası ile, yoklama istenmiştir. 
Yoklama, yani ekseriyet olmadığı beş sayın üye 
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tarafından ifade edildiğine göre, yapılan işlem; 
bir üyenin konuşması gibi. kesilmesi mümkün 
olmıyan bir işlem değildir, Yapılan işlem, sıh
hatli olmıyan bir nraanıelenin durdurulmasını 
istemektedir, Bu nedir? îçeride şu anda 50 ki
şiden aşağı üyenin bulunduğu bir zamanda sıh
hatli diyebileceğimiz bir açık oylamanın da 
mümkün olmıy a cağının tesbiti yönünden istenen 
bir yoklama usulüdür ki, asıl sıhhatli olan bu
dur. Bu sebeple,, Sayın Başkanın İçtüzüğün 52 
nci maddesinin son fıkrası gereğince yoklama 
yaptırma zorııııluğu .mevcuttur. Bu yoklama ya
pılmadığı takdirde zaten Anayasa Mahkemesi
ne, Anayasaya aykırılığı yönünden gitmesi mu
kadder olan, Ege Anonim Ortaklığı ile, Türki
ye Cumhuriyeti Kükrhım'H arasındaki mukavele
nin feshine dair işbu kanun tasarısı ayrıca bu 
yönden İcîÜ2İiğs aykırı olacaktır ki. buna Yük
sek Heyetin hakkı yoktur. Anayasa Mahkeme
sine müracaatı, eğer 35 imza toplarsam ben yap
maya hazırım, Çünkü, Anayasaya aykırı bir ta
sarı çıkmak üzeredir. Bunun İçtüzüğe aykırılı
ğını da ayrıca, arz Fiderim ama, gönlüm razı de
ğildir. Çünkü, ayrıca bu yönden de Anayasa 
Mahkemesine başvurduğumuz zaman, «İsteme
mize rağmen yarrm^nr-^rr. ekseriyet olmadığı 
halde bir acık oybm.rya gidilmiştir» diyeceğiz 
ve Anayasa hukukuna nykmıkğı olmasa dahi, 
îotüzüğfl aykırılğı y muine!-̂ .ı. iptali cihetine 
gidilecektir, Siz3 yardımcı oluyoruz. Bizim va
zifelerimiz birbirimize kimtek olmak değil, bir
birimize yardımm mmmrtm, İctüriiğün tatbikatı
na yardımcı olmaktır, Er. rönü ile, Başkanlığın 
yoklama yapması zorunlugu vardır. Ama, «ha
yır ben yaptırnmyacmmm. d'^ms edeceğim.̂  do-
nirse, o zammı da;, '̂mhmm ki, bunun karcısında 
olanların da kanun yokların?, müracaat hakları 
vardır. Karşılıklı olarak bakiarımızı kullanırız. 
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| Saygılarımla. 
j BAŞKAN — Sayın Atalay, teşekkür ederim. 
j Muhterem senatörler... 
i MEHMET HAZER (Kars) — Usul hakkın

da söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, usul hakkında bir 

lehte bir aleyhte konuşuldu. Müsaade ederseniz 
I müzakere bitmiştir. Şimdi, Başkanlık fikir ve 

kanaatlerini Yüce Heyetinize ifade edecektir. 
Muhterem senatörler, İçtüzüğün 52 nci mad

desinde Sayın Atalay'm da belirttikleri gibi, 
«Üye tamsayısının salt çoğunluğu hazır bulun
madıkça, görüşmeye başlanılamaz», hükmü var
dır. Bunun mânası; sonuna kadar salt çoğunlu
ğun bulunmasının, görüşmelerin devamı için 
şart olduğunu âmirdir. Bu husus, yoklama ile 
sabit olur. Yoklama İçtüzük hükümlerinde ta-

I dadedilen şekilde yapıldığı gibi, açık oyun ne
ticesi de yoklama telâkki edilir. Ama, İçtüzü
ğün açık hükmü karşısında beş arkadaşımız 
ayağa kalkarak yoklamanın yapılmasını talebet-

• tiğine ve işin esprisi de yoklamanın yapılması 
I meselesi olduğuna göre, tereddütleri izale etmek 

kasdiyle beş arkadaşımın bu talebini is'af ede
ceğim, 

! Yoklama yapılacaktır, efendim. 

| Buyurun efendim. 
i 

! MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
I Kötü bir gelenek olur, Beyefendi. 
î (Yoklama yapıldı,) 
i 
| BAŞKAN — Muhterem senatörler, yoklama 
j neticesinde yeter sayı bulunmadığı sabittir. Bu 
j sebeple 8 nci Birleşimi, 25 Kasım 1969 Salı günü 
\ saat 15,00 te toplanılmak üzere, kapatıyorum. 
j 
i Kapanma saati : 16,50 
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7 — SORULAR \ 

B — YAZILI SORULA 

1, _ Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgünefin, Kadıköy Özel Yüksek Mühen
dislik ve Mimarlık Okulunun kurucusuna dair, 
yazdı soru önergesi MUM Eğitim Bakanı Orhan 
Oğuz'un cevabı (7/586) 

19 . 6 . 1969 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırırılmasını 
saygiyle rica ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

19 Haziran 1969 tarihli Ulus Gazetesinin bi
rinci sayfasında, (Öğrencilerin iddiasına göre: 
Özel okullar rüşvet yuvası haline geldi) başlık
lı yazıda Kadıköy Özel Yüksek Mühendislik 
ve Mimarlık Okulunun kurucusunun okulun 
yönetmeliğini çıkartabilmek için Bakanlıkta 
her imza için 500 lira rüşvet vermiş olduğunu 
öğrencilere övünerek anlattığı ve bu sözlerinin 
zabıtla tesbit edildiği ifade edilmektedir. 

Soru : 1 Bu iddianın doğru olup olmadığı 
hakkında her hangi bir kovuşturma açılmış mı
dır? 

Soru : 2 Koğuşturma açılmış ise, ne netice 
elde edilmiştir. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 18 . 11 . 1969 

Özel 
302 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 3 . 10 . 1969 tarih ve 290 sayılı yazı

mıza ek. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

Özgüneş tarafından verilen Kadıköy Mühendis-

'E CEVAPLAR 

ıR VE CEVAPLARİ 

lik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu kurucusu 
ile ilgili önergeye cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim. 
Prof. Dr. Orhan Oğuz 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Sayın 
Mehmet Özgüneş'in, Kadıköy Mühendislik ve 
Mimarlık özel Yüksek Okulu kurucusuna dair 
yazılı soru önergesine cevabımız. 

Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık özel 
Yüksek Okulu kurucusu Mehmet İylik'in, oku
lun yönetmeliğini çıkartabilmek için her imza 
karşılığında ilgililere 500 lira verdiği yolunda 
basında çıkan haber üzerine durumun tahkiki 
için derhal müfettiş görevlendirilmiştir. 

İlgililere 500 lira verildiği şeklinde çıkan 
sözlerin Mehmet iylik tarafından söylenilmedi-
ği. bu haberin Metin Velioğlu adında bir öğ
renci tarafından yapılan basın toplantısında 
ileri sürüldüğü, bu haber dolayısiyle kurucu 
tarafından bir tekzip yayınlandığı, ayrıca Me
tin Velioğlu'nun da hakaret maddesiyle mah
kemeye tevdi edildiği, haberin Bakanlıktan her 
hangi bir belirli kişi veya kişileri hedef alma
dığı, bu konuda sarf edilen bir sözü kastettiği; 
neticenin adlî mercilerin yapacağı tetkikten 
sonra vuzuha kavuşacağı, bugünkü hali ile 
mesnetsiz vs mevcut belgelere göre açıklığa er
memiş daha doğrusu varit olmamış bu iddia 
hakkında her hangi bir işlem yapmaya mahal 
olmadığı ilgililer hakkında yaptırılan tahkikat 
sonucunda düzenlenen 3 . 10 . 1969 tarih ve 
ve 80/135 sayılı rapor ile tesbit edilmiştir. 

» ı ı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

8 NCİ BİRLEŞİM 

20 . 11 . 1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl üye 

seçimi. 
4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 

üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARAR
LAŞTIRILAN İŞLER 

X 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında De-
mirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine 
mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Ka
nunla tasdik edilen mukavelenin feshi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi îşler Komisyonu raporu ile Anayasa ve 
Adalet Komisyonu mütalâası ve Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/392; Cum
huriyet Senatosu 1/999) (S. Sayısı : 1275) (Da
ğıtma tarihi : 31 . 5 . 1969) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
L — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay

dar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
akdolunan kredi anlaşmasına dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/23) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa

zar günü İstanbul'da vukubulan olaylara dair 
iSenato (araştırması istiyen önergesi ı(10/26) 

3. — İAnayasaınıın 84 MCÜ maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekilleriakı Ge
nel 'Kurul »görüşmelerine (katılıp /kaîtılamıya-
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Koımis-
yonu raporları ve Baş/kanlılk Divanı kararı. 

4. — -Cumhuriyet Senatosu (Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
da görevli Yaşar Tunagör'ün faaliyetleri hak
kında ISeuaıto .araştırması istiyen 'önergesi 
(10/28) 

5. — Cumhuriyet (Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'ın, Cumhuriyetti (Senatosu İçtüzü
ğünün 5 inci (maddesinin 13 (ncü ve 4 aıcü cümle
lerinin (kaldırılması ve '8 inci 'maddesinin auatla-
bının ve (A) fıkrasının 1 İnci, 2 inci ve 3 incü 
bendleriyle (B) fıikrasıının değiştirilmesi hak
kında ilçtüzüik teklifi ile (Cumhuriyet Senatosu 
Adana 'Üyesi (Mehmet Ünaldı'ının, Cumhuriyet 
•Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, ,11, 13, 14, 15, 17, 
54, (56, '59, (60, 72, 73, 74, 120 ve 125 inci madde
lerinin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve 
Anayasa ve Adalet (Komisyonu raporu (2/211, 
2/255) (S. iSayısı : 1272) .(Dağıtma tarihi : 
28 . İ5 . 1969) 

6. — 'Cumhuriyet ıSanatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atımaca'nın, S Temmuz 1969 günü 
Kayseri'de vukubulau hâdiselere dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/30) 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Şükran Özkaya'mn, İller Bankası ve banka 
tarafından kurulan Simel Şirketinin sorumlu 
kişilerine dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/31) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
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X I . — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında iki memleketin top
raklarından akan nehirlerin sularından fayda
lanmada işbirliği yapılması konusundaki Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (Millet 

....>.. 

Meclisi 1/609; Cumhuriyet Senatosu 1/1014) 
(S. Sayısı : 1276) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1969) 

X 2. — Su ürünleri kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/190; Cumhuriyet Senatosu 1/1026) 
(S. Sayısı : 1281) (Dağıtma tarihi: 18 . 11 . 1969) 
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Toplantı : 8 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi 
arasında Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik 
olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edilen mukavelenin 
feshi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu ile 
Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası ve Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/392; Cumhuriyet Senatosu 1/999) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 681) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 4 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4666 - 27317 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 31 . 3 . 1969 tarihli 71 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi ara
sında Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sa
yılı Kanuni* tasdik edilen mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 26 . 6 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17, 21, 24, 28 ve 31 . 3 . 1969 tarihli 65, 67, 68, 70 ve 71 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedi
likle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 681) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 24 . 4 . 1969 
Esas No. : 1/999 
Karar No. : 18 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Ege Elektrik Türk 
Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik olarak akdedilen 
ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edilen mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı» Komisyonumu
zun 24.4.1969 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakleri ile tetkik ve müzakere 
edildi. 
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Tasarının genel gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa 

edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle 
aynen kabul edilmjiştir. 

Havalesü gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek. 
Başkanlığa sunulur. 

Bu raporda Başkan ve Sözcü Kâtip 
Muş Erzincan Afyon K. 

1. Bingöl F. Baysoy Y. K. Şenocak 

Erzurum, 
O. AUhocagÜ 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Maraş 
A. Karahüçük 

Muğla 
İ. Karaöz 

Ordu 
B. 8. Bay kal 

Giresun 
Muhalifim. Söz hakkım 

mahfuzdur. 
/ . Topaloğlu 

Samsun 
Muhalifim, ve söz hakkım 

mahfuzdur. 
R. Isıtan 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 1/999 
Karar No: 146 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

29 . 4 .1969 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığına 

Komisyonumuzun 29 Nisan 1969 tarihli 34 ncü Birleşiminde, «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine mü-
taallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edilen Mukavelenin feshi hakkında kanun tasa
rısı» nm yargı organının görev ve yetki alanına giren konulara ilişkin hükümler ihtiva ettiği hu
susunda beliren tereddütlerin izalesi bakımından, Komisyonunuzdan mütalâa alınması kararlaştırıl
mıştır. 

Mütalâanın ivedilikle gönderilmesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Yiğit Köker 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1275) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 30 . 4 . 1969 

Esas No. 1/999 
Karar No. 26 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığına 

İlgi: 29 Nisan 1969 tarihli ve esas 1/999; karar 14 sayılı yazıları. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü 

Hidro - Elektrik teısisl'erinin devrine imütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edi
len mukavelenin feshi hakkındaki kanun tasarısına dair mütalâa istemi, Komisyonumuzun 30 Ni
san 1969 tarihli Birleşiminde tetkik ve mütalâa olumdu. 

Tasarı mevcut bir imtiyaz (mukavelesinin feshini öngörmektedir. 
İdare hukuku düzenimizde, Ikaımu hizmetlerinden bâzılarının, gerekli görüldüğü hallerde, özel 

huikuk tüzel kişileri tarafından yürütülebilmesi imkân dâhilinde olup. böylece görevlendiriiLen 
bir özel hukuk tüze! kişisi kendisime tevdi olunan kamu hizmetinin görülmesine münhasır olmak 
üzere bir kamu kuruluşunun yetkilerimi kullanabilir ki, bu husus bir '.kanunla 'onaylanan imtiyaz 
sözleşmelerinin mahiyetlerinin bir sonucudur. 

Hakkında mütalâa talebedilen tasarı il'e de «kanunla 'onaylanarak verilen mevcut bir imtiyaz 
'mukavelesinin vazedildiğinin aynısı ile ve bir kanunla feshi öngörülmektedir. 

Bu nedenlerle tasarı, Anayasamıza, (kanunlarımıza ve hukuk düzenimize aykırı göraktı emiştir. 
Mütaılâaten sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

Balıkesir 
İV. Demirel 

Sözcü 
Samsun 

R. Rendeci 

Çankırı 
G. Titrek 

A. 

0 

Tabiî Üye 
S. O'Kan 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

•Maraş 
Karaküçük 

Rize 
. M. Agun 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
L. Akadlı 

Hatay 
M. Deliveli 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/999 
Karar No. : 156 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

26 . 5 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 31 Mart 1969 tarihli 71 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi ara
sında Denıirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı 
Kanunla tasdik edilen mukavelenin feshi hakkındaki kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1275) 



_ 4 — 

8 Nisan 1969 tarihli ve 4666 - 27317 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle Komisyonumuzun 29 Nisan ve 28 Mayıs 1969 tarihli Birleşimlerinde Hükümet temsilcileri de 
hazır (bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege Elektrik Türk Anonim şirketi (arasında De-
mirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla 
tasdik olunan sözleşmenin feshini öngörmektedir. Tasarının gerekçesinden anlaşıldığına göre, Ma
nisa - Salihli Demirköprü Hidro - Elektrik santralinde enerji üretilmesi ve tüketim merkezlerine 
nakli ile toptan satışı imtiyazı Bakanlar Kurulunun 25 Ağustos 1955 tarih ve 5809 sayılı kararı ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketine verilmiş ve imtiyaz sözleşmesine göre de adı geçen santral or
taklığı devredileceğinden DSİ ile ortaklık .arasında 22 Mayıs 1956 tarihinde devir sözleşmesi imza
lanmış ve bu sözleşme 1 Eylül 1956 tarihinde kabul edilen 6844 sayılı Kanun ile onaylanmıştı. Sözleş
meye göre, tesisin bedeli olan 20 Milyon Türk Lirası DSİ ye ödenecekti ve tesisler bedeli 44 mil
yon liradan yüksek olduğu takdirde fazlalık yılda bir milyon Tl. İlk taksitlere bağlanacaktı. Tesis 
Mayıs 1960 tarihinde işletmeye açılmış, Ege Elektrik Türk Anonim şirketi 1961 yılma kadar 
10 750 000 lira ödemiş gerisi için de çıkaracağı (B) hisse senetlerini DSİ ye verememiştir. Büyük 
yatırımla meydana gelen tesisin üretimde bulunması ve artan enerji isteklerinin karşılanması zo-
runlukları dolayısiyle devir ve imtiyaz sözleşmesini ti tatbikatta vâki gecikmeler karşısında santral 
enerjisinin toptan nakil ve satış işinin Etibank tarafından yapılması icabetmiş ve halen de bu hiz
met söz konusu kuruluş tarafından yürütlmekte olduğundan Ege Elektrik 'Türk Anonim şirketi 
işletmeciliğine ihtiyaç kalmamış ve sonucunda da sözleşme tatbik kabiliyetini kaybetmiştir. 

'Tatbik kabiliyetini kaybeden ve bundan sonra da uygulanmasnım .mümkün olmadığı ileri sürü
len sözleşmenin feshine dair olan tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Sakarya Balıkesir Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Y. Köker O. Salikoğlu C. İnhaya R. Vner 

İstanbul Manisa Niğde Trabzon 
i l . Berkol O. Karaosmanoğlu K. Baykan Ö. L. Hocaoğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1275) 



_ 5 — 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Ege Elektrik Türk Ano
nim Şirketi arasında Demirköp
rü Hidro - Elektrik tesislerinin 
devrine mütadilik olarak akde
dilen ve 6844 saydı Kanunla 
tasdik edilen 31 ukavelenin feshi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Ege 
Elektrik Türk Anonim Şirketi 
arasında Demirköprü Barajı 
Hidro - Elektrik tesislerinin 
devrine mütaallik olarak 
23 . 5 . 1956 tarihinde akdedi
len ve 6344 sayılı Kanunla tas
dik olunan mukaveleyi, muka
velede ve imtiyaz şartnamesin
de mevcut bütün hukukî ve 
malî hükümleri dikkate alarak 
feshetmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

MADDE 2. — Mukavele bi
rinci madde gereğince feshe
dildiği takdirde, Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğü, Ege 
Elektrik T. A. Şirketine 
10 750 000 (on milyon yediyüz-
elli bin) liraya kadar ödeme 
yapabilir. 

MADDE 3. — Bakanlar Ku
rulunca tasdik edilen 25.8.1955 
tarihli ve 5305 sayılı İmtiyaz 
Mukavelesi 1 nci maddede ya
zılı mukavelenin feshi halinde 
yürürlükten kalkar. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Malî ve iktisadi işler Komis
yonunun kabul ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Ene Elektrik Türk Ano
nim Şirketi arasında Demirköp
rü Hidro - Elektrik tesislerinin 
devrine vıütaallik olarak akde
dilen ve 6844 sayılı Kanunla 
tasdik edilen Mukavelenin feshi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli-
sinco kabul edilen 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci mad
de avnen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Ege Elektrik Türk Ano
nim Şirketi arasında Demirköp
rü Hidro - Elektrik tesislerinin 
devrine mütaallik olarak akde
dilen ve 6844 sayılı Kanunla 
tasdik edilen 3Iukavelenin feshi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet. Mecli
si metninin 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
si metninin 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
si metninin 5 nci mad
de avnen kabul edilmiştir. 

Gurübııtiyet Senatomu (S. Sayısı : 1275) 





Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında iki 
memleketin topraklarından akan nehirlerin sularından faydalan
mada işbirliği yapılması konusundaki Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/609; Cumhuriyet Senatosu 1/1014) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 869) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 17 . 5 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : S629 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 5 . 1969 tariMi 93 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında iki memleke
tin topraklarından akan nehirlerin sularından faydalanmada işbirliği yapılması konusundaki Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 28 . 1 . 1969 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 13 ve 14 . 5 . 1969 tarihli 92 ve 93 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 869) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 28 . 5 . 1969 

Esas No. : 1/1014 
Karar No. : 22 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Türkiye 'Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 'arasında iki memleketin topraklarından 
:&kan nehirlerin sularından faydalanmada işbirliği yapılması konusundaki Anlaşmanın onaylanması
nın uygun 'bulunduğuna dair kanun fbasarası, Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonunun 28 . 5 . 1969 tarihli toplantısında, ilgili Bakanlık temsilcileri ide hazır bulundukları 
i ıalde incelendi ve görüşüldü. 
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Tasarının gerekçesinde açıklıkla belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildi
ğinden tasan, Millet Meelisindeaı gelen şekliyle aynen<ka!bul edilmiştir. 

Oenıel Kurulun îtaısviplerin'e ;arz ©dilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

F. Tevetoğlu 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

Sö'z-cü 
Tekirdağ 

Cemal Tarlan 

Konya 
Feyzi Halıcı 

istanbul 
Tekin Arıburun 

Çorum 
S. Yolcuk 

Ankara 
H. Bekata 

Talbiî Üye 
A. Yıldız 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Cumhuriyeti île Bulgaristan Halk Cum
huriyeti arasında iki memleketin topraklarından 
akan nehirlerin sularından faydalanmada işbirliği 
yapılması konusundaki Anlaşmanın onaylanma

sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ifle Bul
garistan Halk Cumhuriyeti arasında 23 Ekim 
1968 tarihinde İstanbul'da akdedilmiş bulunan 
iki memleket topraklarından akan nehirlerin su
larından faydalanmada işbirliği yapılması konu
sundaki Anlaşmanın onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğ'e girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM YE TANITMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cum
huriyeti arasında iki memleketin topraklarından 
akan nehirlerin sularından faydalanmada işbirliği 
yapılması konusundaki Anlaşmanın onaylanma

sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Mifllet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

»9<i 
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