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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğlu, son 
haftalardaki fiyat artışlarına dair gündem dışı 
demeçte bulundu. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu'na, 
Devlet Bakanı İsmail Arar 'm; 

Millî Savunma Bakanı Mehmet İzmen'e, Ada
let Bakanı Fehmi Alpaslan'ın; 

Ticaret Bakanı Naim Talû'ya, Devlet Baka
nı Zeyyat Baykara'nnı vekillik etmelerinin uy-
gaın görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkereleri ve, 

Şili Senatosu ve Millî Kongresi Başkanları
nın vâki davetleri dolayısıyle Şili'yi ziyaret ede
cek Parlâmento Heyetine gruplarınca aday gös
terilen üyelerin isimlerine dair Başkanlık tezke
resi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ankara Üyesi Mansur Ulusoy'a 20 gün izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi kabul olun
du. 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısının maddeleri üzerinde bir süre görüşül
dü ve komisyonun talebi üzerine kanun tasarısı 
komisyona geri verildi. 

G/570, 6/567, 6/575, 6/580 numaralı sorula
rın görüşülmesi, Hükümet yetkililerinin Genel 
Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle erte
lendi. 

7 . 12 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,50'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Macit Zeren Osman Nuri Canpokd 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolat (Konya), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 10 ncu Birleşimi açıyorum. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Halil Tunç'un, 
işçi kesiminin içinde bulunduğu huzursuzluğa, 
bu huzursuzluğun sebeplerine, işçi haklarının kı
sıtlanmamasına ve demokratik rejime herhangi 
bir müdahalede bulunulmaması için Türk işçile
rinin alacağı tedbirlere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Halil Tunç, sayın Fethi 
Tevetoğlu, sayın Mehmet Özgüneş ve sayın Tur
gut Cebe gündem dışı söz istemişlerdir. Kendi

lerine kısa olması ricasıyle sıra ile söz vereceğim. 
Sayın Tunç, buyurun. 

HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun saygıdeğer 
üyeleri; 

Ülkemiz her zamankinden daha çok birlik, 
düzenlik ve moral gücüne muhtaç bir dönem 
içinde bulunmaktadır. Ekonomimizin her kesi
minde daha cok çalışmak ve üretimi artırmak 
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ancak istikrarlı l)ir politikanın uygulanması, 
çalışanların yarınlarına güvenle bakmasıyle 
mümkündür. 

Ekonomimizin ve kalkınmamızın temel yü
künü taşımakta olan işçiler, bir süreden beri 
huzursuz bulunmaktadır. Bu huzursuzluk, bâzı 
Hükümet üyelerinin beyanatları ve bâzı kuru
luşların geleceği ve işçi hakları ile ilgili devam 
etmekte olan çalışmaların basında yer alan çe
şitli haberlerinden, gittikçe gelişmektedir. 

Bugün gündem dışı söz almamın nedeni, işçi 
kesimindeki bu huzursuzluğu kesin olarak hu
zurlarınıza getirip, ilgilileri uyarmak isteyişinı-
dir. Sanıyorum ki, başta Başbakan ve ilgili ba
kanlar olmak üzere bu konuda açık ve seçik 
bir vaziyet almak gereğini hissedeceklerdir. 

Geçtiğimiz yıllar içinde toplumumuz büyük 
• sorunlar içinde bocalar, genellikle bu sorunlara 
sokaklarda çözüm ararken, ülkenin daha büyük 
badirelere sürüklenmesini işçilerin sakin kala
bilmesi önlemiştir. Dünya tarihi işçilerin sokağa 
dökülmesinin yarattığı sonuçların örnekleriyle 
doludur. Bu örneklerden ders alabilen ülkeler, 
işçilerin huzur içinde bulunmalarını, ekonomik 
yönden olduğu kadar, demokratik rejimin ve ül
kenin selâmeti bakımından da amaç olarak al
mışlar, olanca güçleriyle işçileri daha iyi yaşa
ma koşullarına ulaştırmağa çalışmışlardır. Bu 
çalışmaların soımcundadır ki, Batıda isçi top
luluğu bugünkü yaşama düzeyine ulaşmıştır. 

1961 Anayasası ile ileri haklara kavuşan ve 
bunları yasalar sınırları içinde kullanan işçi ke
siminin huzur içinde bulunması ve hakkını so
kakta aramak gereğini duymaması, ülkemiz 
için bir şans teşkil etmiştir. Ne var ki, son za
manlarda işçi topluluğu maksatlı bir şekilde tah
rik edilmekte, huzursuz kılınmaktadır. Geçtiği
miz Haziran ayından beri işçilerin sosyal güven
lik hakları üzerinde yapılmakta olan tartışma
lar, bu huzursuzluğu yaratan nedenlerin biri
dir. Anayasa ve yasaların işçilere sağladığı sos
yal güvenlik haklarından kısıntı yapılacağı yo
lundaki söylentiler ve bu yoldaki çalışmaların 
söylentileri doğrular yönünde gelişmesi işçi ke
simini tahmin edilmeyecek kadar tedirgin duru
ma getirmiştir. 

Başta Başbakan olmak üzere Çalışma Baka
nı ve bütün siyasî parti liderlerinin işçi hakla
rından dönüş yapılmayacağı yolundaki kesin 
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beyanlarım rağmen, çalışmaların tamamen ak
si yönde geliştirilmesinde kasıt aramak gerekir. 
Bu kastın arkasında işçi düşmanlığının da öte
sinde bâzı amaçlar yatmaktadır. 

Çalışma Bakanı iş basma geldiği günden bu 
yana, durmadan demeç vererek Sosyal Sigorta
lar Kurumunun yönetiminin ele alınacağını 
söylemiş; ama buna rağmen, Kurumun yöneti
minde en ufak bir düzelme dahi kaydedilmemiş
ti!'. Aslında Sosyal Sigortalar Kurumu kötü bir 
yönetimin yarattığı bunalım içindedir ve bu yö
netimin cezası işçiye çektirilmek istenmektedir. 
Ehliyetsiz yöneticiler idaresinde ve siyasal ikti
darların baskısı altında bulunduğu sürece. Ku
rumun daha iyi koşullara ulaştırılması mümkün 
olmayacaktır. 

Türk işçi hareketi, hakların geriye götürül
mesine hiç bir şekilde müsaade etmeyeceğini 
kesinlikle açıklamıştır. Kurumun bugünkü yö
netimi içinde prim oranlarının artırılmasının 
da fayda sağlamayacağı ve işçiden kesilen 
paraların heba edileceği kesinlikle bellidir. Bu 
nedenle Kurumun yönetimi değişmedikçe, prim
lerin artırılmasına da mutlaka işçi hareketi mü
saade etmeyecektir. 

Durmadan hayat pahalılığının yarattığı sı
kıntı içinde yaşama düzeyleri her gün biraz da
ha kötüye giden ve bu durum yüzünden hızla 
bunalıma doğru sürüklenen işçilerin sırtına 
prim artışlarıyle yeni yükler yüklemeğe kimse
nin hakkı yoktur. İşçiler iane değil, ödedikleri 
paraların karşılığını almak istemektedirler ve 
hiç bir kuvvet işçileri bu istekten döııdüreme-
yee ektir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu işçilerin ödedik
leri paralarla kurulmuş, bu paralarla yaşayan, 
doğrudan doğruya işçinin sahip olduğu bir ku
ruluştur. İşçiler bu kuruluştan kendi haklarına 
sahip çıkmasını istemektedirler. 

İşçileri huzursuz eden bir diğer neden de, 
yurdumuzda lokavtların Batıda dahi görülme
yen şekilde yaygınlaşmakta oluşudur. Son ola
rak deri - iş kolunda bir greve karşı alman 74 
lokavt kararı bu durumun en yeni örneğini teş
kil etmiştir. Grev sadece üretimi durduran bir 
araçtır. Lokavt ise, hem üretimi durduran, hem 
de işçiyi açlığa iten tehlikeli bir silâhtır. 

Türkiye dünyada en az grev yapılan bir ül
kedir. Buna karşı ise lokavtlar, grevlerde oran
lanmayacak kadar hızla artmakta ve hergün 
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daha çok sayıda işçi açlığa itilmektedir. İşçileri 
açlığa iten işverenler bu dnrnmnn yaratacağı 
sonuçların sorumluluğunu da en ağır şekilde ta
şımakta olduklarını çok iyi bilmelidirler. 

İşçileri huzursuz eden en önemli sebep ise, 
demokratik rejim üzerinde sürdürülmekte olan 
tartışmalardır. 

Türk işçileri 1961 Anayasasının yürürlüğe 
girmesinden bu yana demokratik rejimin fazi
letlerine inanmış ve bu rejimin ülkemizi az ge
lişmişlikten kurtaracak tek rejim olduğunu, 
kendi hayatındaki gelişmelerden görerek anla
mıştır. 13u nedenle Türk işçileri, diktanın her 
çeşidine ve nereden "gelirse gelsin demokratik 
rejime yönelecek her- müdahaleye karşı çıkmaya 
and içmiştir. 

Türk işçilerinin sadık kalma kararında ol
dukları yemini huzurunuzda bir kere daha oku
makta yarar ummaktayım. Türk işçilerinin ye
mini şöyledir : 

«Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış 
bir milletin; insan haklarına, demokrasi ve sos
yal adalet ilkelerine, Atatürk ideallerine, fa
kirlik ve sefaletin barış ve ilerlemenin başlıca 
engeli olduğuna inanan evlâtları biz Türk işçi
leri, Anayasa rejimimizi nereden gelirse gelsin 
her türlü yıkıcı hareketlere karşı korumak uğ
runda hiç bir fedakârlıktan çekinmeyeceğimize 
and içeriz.» 

Bu ülkemizde bulunan tüm işçilerin her ge
nel kurulda tekrarladığı işçi andıdır. 

İliç bir kuvvetin Türk işçisini yemininden 
döndüremeyeeeği çok iyi bilinmelidir. Türk iş
çisi yeminine bir şeref borcu olarak sadıktır ve 
haksızlıklar önünde boyun eğdiği zaman hakla
rı yle birlikte şerefini de kaybedeceğini çok iyi 
bilmektedir. 

Batı sendikacılığının sahip olduğu bilinç 
düzeyine erişmiş bulunan Türk sendikacılık ha
reketi. bugün sorumlu sendikacılar ve hakları
na sahip çıkmak için her mücadeleyi göze al
mış, şerefli bir isçi kitlesine sahiptir; ama işçile
rin haklarına ve korumaya and içtikleri demok
ratik rejime karşı girişilecek tecavüzler, sorum
lu sendikacılığı da bir noktada geçersiz hale 
getirecek ve gücünden emin olduğu için bugü
ne kadar sükûnetini korumuş olan isçilerin bir 
/.nida hıromlaştıkları görülecekti]', 
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Bütün ilgililerin bu gerçeği çok iyi bilme
lerinde yurdumuzun geleceği bakımından sayı
sız yarar vardır. Kamuoyuna ve yüce Senato'ya 
açıkça ilân etmek isteriz ki, işçi haklarının kı
sıtlanması ya da demokratik rejime herhangi 
bir müdahalede bulunulması halinde Türk işçi
leri gerekeni yapacaktır. Bu gereken muhteme
len şu olacaktır : 

Böyle bir durum karşısında, yurt dışındaki 
işçiler döviz göndermeyi durduracaklardır. 

Böyle bir durum karşısında, Türkiye kanun 
sınırları içinde bir miting alanı haline gelecek
ti]?. 

Ve böyle 'bir durum karşısında, işçiler herhan
gi bir talimat almaya gerek duymadan genel gre
ve gideceklerdi]'. 

Hakların kısıtlanması ve demokratik rejime 
müdahalede bunulması halinde işçilerin son çare 
olarak uygulamayı düşündükleri bu -müeyyidelere 
hiçbir zaman lüzum' duyulmaması Türk işçi hare
ketinin yürekten dileğidir. 

Saygılarımla. (C. İT. P., M. B. (C, ve Cumhur
başkanınca S. (\ sıralarından alkışlar.) 

2. — Tabii Üye Mehmet Özyüneşin, 26.10.1972 
tarihli 97 nci Birleşimde Amerika Birleşik Dev
letlerinde neşredilen yanlış bir Türkiye haritası 
hat,!,-nida yaptığı konuşmaya 2$ . 11 . 1972 tarihli 
7 nci Birleşiminde cevap veren Devlet Bakam 
Tsma.il Aarın konuşmasına- dair güııdon dışı dc-

rmecl. 

BAŞKAN — Sayın Özgün eş, müracaatınızı 
ayın 6 sında, yani dün sabah mı, öğleden sonra mı 
yaptınız? Bir sıra tayini bakımından soruyorum. 

MEHMET Ö/CCNEŞ (Tabiî (Ve) — Sabah
tan. 

BAŞKAN — Sabahleyin yaptınız, buyurunuz. 
Sayın Tevetoğlu saat 15,00'te .müracaat etmişler, 
:bu bakımdan sırayı değiştirdim. 

MEHMET ÖZnf'NEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Bir müddet önce Amerika'da yayınlanan ve 
Türkiye'yi bir ırklar, B^bil Kulesi halinde göste
ren bir haritadan bahsetmiştim. Bu harita üze
rindeki hataları, iftiraları da ortaya koymuştum. 

Benim, konuşmamdan sonra Adalet Bakanımız 
Sayın Alpaslan, Dışişleri Bakanımız Sayın Bavul
ken ve J)evlet Bakanımız Sayın Arar söz alarak 
durumu izah etiler ve benim konuşmamı çevap-
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İandırmaya çalıştılar. Kendilerine buzurunuzda 
teşekkür ederim. 

Dışişleri Bakanımız Sayın Bay alken, meseleyi 
incelemeye devam ettiklerini ve sonunu bırakma
yacaklarını söylediler, Oayet tabiî ki. incelemele
rinin bitimine k a d a r bekleyeceğim. 

Buna karşılık Sayın Arar geçen oturumlar ın 
birinde söz a larak AYashington Büyükelçiliğimiz
den almış oldukları bir rapora ist umdede ıvk bâ
zı 'bilgiler verdiler. Bu bilgiler içerisinde çelişik, 
mesnetsiz olanlar bulunmasaydı huzurunuzu tek
rar işgal etmeyecek ve böylelikle Sonafo 'nuu za
bıtlarına, geçmiş olan birtakım hatalı sözlerin dü
zeltilmesi için gayret •sar!' etmeyecekrim. 

Şimdi hu yanlış sözleri, tamamiyle mesnetsiz. 
çelişik sözleri bu rafla belirtmek isth ,v.-Um. 

Sayın Arar diyorlar ki, «Dergi yöneticileri ev
velâ. Orta - Doğu halkları hakkında, bir yazı yayın
lamak üzere materyal toplamakta olduklarını Bü
yükelçiliğimize bildirmişler vo 'bu konuda hazır-
lıkladıkları yazıyı da bilâhare Büyükolç'lığimizin 
tetkikine sanılmışlardır. Büyükelçilik bu yazı tas
lağını incelemek üzere lö Aralık 1971 tarihli yazı
sı ile Dışişleri Bakanlığımıza göndermiş ve Ba
kanlık 'gerekli tashihi yaptvkumı sonra yazıyı iade 
etmiştir. Dergi idaıesi Tüıklerle ilgili kısmın tas
hihini. yapmayı kabul etmiş, ancak Fumcnilorle 
ilgili kısımda istediğimiz değişikliği yapmamış
tı / .» 

Arkadaşlarım bu doğru değil; iki bakımdan 
doğru değil: Birisi, evvelâ dergide 'çıkan yazıda 
Ermenilere ait b i r satır, bir kelimelik yazı yok. Er
menilerle ilgili kısım hari tadadır . Binaenaleyh, 
«Har i tay ı bize gündermediler, sadece dergide çı
ka Cak yazıyı gönderdiler.» demek yanlıştır. 

Şimdi Sayın Ara'/, elindeki rapora göre Klrnıe-
nilere alt kısmın mecmua tarafından çıkarılmadı
ğını, Türklere ait kısmın düzeltildiğini ifade et
mektedir; 'bu da yanlış. Oünkü, bu yazıda (asla 
girmek istemedim) Türkler hakkında son derece 
mahdut bilgi var. Yazı, bü tün islâm âleminden 
'bahsederken, b ü t ü n İslâm medeniyetini ve İslâm 
geçmişini sadece Araplara ve İranlılara hasret
mektedir. Türkler hakkında, zaten göze dokuna
cak bir şey yok ki, düzeltilsin. Yazı içerisinde Er
meniler hakkında bur tek kelime dahi yel: ki, bu
nu hiz teklif etmiş olalım da, bunlar reddetsin. 
Esas Ermenilere ait kasını har i tadadı r . Binaena-

| leyli, har i ta bizim Büyükelçiliğe gelmiştir ve dü
zeltilmesi istenilen yazı oradadır . 

Nedir arkadaşlarım bu husus? Maalesef bunu 
burada açıklamak zorundayım. Malûm, Birinci 
Dünya Harb i baş ladıktan sonra, ondan evvel 
yapı lan hazırl ıklarla Taşnaik ve Hınçak cemi
yetleri Ordumuzu geriden vurmalc için âdeta 
Doğu vilâyetlerimizi bir silâh deposu haline ge
t i rmişlerdir ve ordumuza gerisinden ihanet et
mek istemişlerdir. Ben bu memlekete namusu 
ile, haysiyet i ile hizmet eden T ü r k vatandaşı 
Ermeni ler i bundan tenzih eder ini ; ama o gün 
Taşmak vo Hınçak cemiyetleri bu cephaneyi de
po etmişler ve Türkler i a rkadan vurmanın ha
zırlığını yapmışlar ve fiilen de bu gerilla hare
kât ına. bu sabotaj lara başlamışlardır . İşte 
bundan sonradır ki, mecburen ordumuzun ge
risini emniyete a lmak için bir kısım Ermenile
ri başka mıntaikalara tehcir e tmek zorunda kal
mıştır. Harita ne diyor. ' Tam Kirmeni tezini or
t aya koyuyor ve diyor ki, «Türkler, Ruslarla 
işbirliği yapa r korkusu ile 1,5 milyon Krmeniyi 
tehcir ve takt i l ettiler.» yani muhacerete tabi 
t u t t u l a r ve kat let t i ler . Yok arkadaşlar ını yalan
dır bu. 

Şimdi burada Sayın Arar diyen- ki, «Xe ya
palım, d ışardaki görevlilerimizi bir takım san
sür memuru gibi kabul etmek', bu sansürü yap
madıklar ı için -de kendilerini suçlamak doğru 
değildir.» 

Arkadaşlar ım, ben bu radak i konuşmamda 
sansürden bahsetmedim veya buna benzer bir 
tek kelime kul lanmadım. Mvmılokette bas ından 
bahsedildiği zaman neden dik defa akla sansü
rün geldiğini de bir t ü r lü kavrayamıyorum. 
Ben burada böyle birşey istemedim. Acaba Sa
yın Arar bunu nereden çıkardılar.7 

Yine Sayın Ara r diyorlar ki, «Türkiye 'nin 
dışında bir hayli Türkiye aleyhine neşr iyat ya
pı lmakta , ama bunun ilâcı yok» Evet , belki Ba
sın Yayın Genel Müdür lüğünün eczanesinde bu 
ilâç yoktiir-, ama a rkadaş la r ım bu ilâç keşfedil
mişt ir ve asırlarca başka milletler t a ra f ından 
kul lanı lmaktadır . Bu ilâç, basma basınla muka
beledir. Bu yazı basınımdan 6.5 ay evvel Dışiş
leri Bakanlığımıza gönderilmiş, ondan çok daha 
evvel bizim Büyükelçiliğimiz habe rda r edilmiş 
demişim- ki, «Türkiye halk lar ı , Orta - Doğu 
halklar ı hakkında bir yazı hazırlıyoruz» buna 
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rağmen bizini Basın Müşavirliği, Elçiliğimiz 
yeteri kadar hassas davranmamış, bu insanlar
la temas kurmamış, bunlara yazı hazırlanırken 
materyal vermemiş ve bütün bunlar olmamış. 
Yazı hazırlandıktan sonra, yazı neşredildikten 
sonra mecmuaya müracaat etmişler. 

Arkadaşlarım, mecmuanın iyi niyeti şurada
dır ki, evvelâ bu yazıyı bir Müslüman Ameri-
ikalı yazmıştır. Binaenaleyh, bir Hıristiyan ta
assubu, bir Haçlı taassubu mevzuubahis değil
dir. Eahatlııkla, din birliğinden faydalanarak 
bizim Müşavirlik, Elçilik bu kimse ile temas 
edip, görüşehilirdi. Rahatlıkla bu mevzuu hal
ledebilirdi. Bu, 6,5 ay yapılmamıştır. Sadece 
6\5 ay önce Dışişleri Bakanlığına bu yazı gön
derilmekle iktifa edilmiştir. 

ı Bun dan sonra, iSaym Arar 'diyor ki ; «Gel
miştir bu zatlar, bizden özür dilemiştir» Neden 
özür dilemiş arkadaşlarım? Yarattığı yanlış in
tihadan; yani neşredilen yanlış sözlerden değil, 
yarattığı yanlış intihadan. Arkadaşlarım basın
da özür dilemek nasıl olur? Basında özür dile-
meik şöyle olur. Bir sonraki sayıda, «Neşrettiği
miz haritada şu, şu hatalar vardır, özür dile
riz» dersiniz. Hayır, ben tetkik ettim, Temmuz 
sayısından sonraki bütün sayılarını buldurdum, 
baletim, özür dilemeye ait tek satır yok. Ne ol
muş? Siz 5 milyon nüshayı basacaksınız, hem 
de bunu bir Müslümana yazdıracaksınız ve bu 
Müslümanlık dolayısıyle bütün İslâm Âleminde 
bu mecmuaya alâka duyulacak. Ondan sonra 
kapalı kapılar ardına gelecek ve «Yarattığı 
yanlış intihadan dolayı özür dilerim» diyeceksi
niz» Bu, özür değildir arkadaşlarım. Basında 
özür. müteakip nüshalarda bu özürün yayın
lan masıyle olur. Eğer. mecmua, müteakip sa
yılarında, «Şu hataları yaptık özür dileriz» de
seydi, o zamau ben buradan cidden Washinton 
Elçiliğimizi ve Basın Müşavirini tebrik eder
dim. 

Bundan sonra, Sayın Arar- diyor ki, «Mec
mua ilgilileri, ikinci baskısında düzelteceğiz, 
demişlerdir.» 

Arkadaşlarım, bu da Nasreddin Hoea'nm 
alacaklıya «Yollar üzerine çalı diktim, gelip 
geçen- koyunlardan biriken yünleri satacağım, 
borcumu vereceğim» demesine benziyor. Bili
yorsunuz ki, bu mecmua, Orta - Doğu halkları
na acaba kaç sene sonra gelecektir? Bu bir pe

riyodik, mütemadiyen aynı konuyu tekrarla
mıyor ki.. Yani bu, züğürt tesellisidir. Eğer mec
mua sahipleri böyle söylemişlerse, bal gibi bi
zim Basın Müşavirliğini aldatmışlar. 

Madem ki, bizim Basın Müşavirliği neşre
dilmiş bir yazı hakiki nda özür diletecek kadar 
güç gösteriyordu; bu kudretini bir yıl evvel 
gösterseydi de, kendilerine haber verildiği gün
den itibaren bu mevzu ile ilgilenip, kendilerine 
doküman temin etse ve böylelikle hatalı yazının 
çıkmasını önleseydi.. Madem ki, kendilerine 
müsvettesi verilmişti, hataları mehazlarıyle 
beraber, Türkiye'deki kurumlarla işbirliği ya
parak gösterseydi.. Hayır, bunların hiç birisi 
olmamıştır. 

Bir şaştığım taraf da, yine Sayın Arar di
yor ki ; « Bu itibarla toplattırılması gerektiği 
ifade edilmiş ve ciddî bir dergiye de ancak böy
le bir hareketin yakışacağı kendilerine anlatıl
mıştır.» 

Neşredildikten sonra bizim Basın Müşaviri 
gitmiş mecmua ilgililerine, «Size yakışan hare
ket bunu toplatmanızdır.» demiş. Ben buna, 
itiraf edeyim ki, son derece güldüm. Acaba 
diyorum, Amerika'daki mecmua ilgilileri buna 
•ne kadar güldüler? Amerika'da ciddî bir mec
mua, bu çapta bir mecmua tutacak yayın ya
pacak, dünya'ya yayıldıktan sonra bizim Basın 
Müşaviri akıl öğretecek, «Bunları toplatın.» di
yecek. Buna imkân var mı arkadaşlarım? Bu 
kadar hatalı bir teklifle acaba bizim Basın mü
şaviri mecmua ilgililerine nasıl karşı çıkabil
sin? Böyle tekliflerle bir mecmuanın karşısına 
çıkacaksanız, sizi ciddiye almaları imkânı var 
mı ? 

Saym Arar yine rapora dayanarak diyor
lar ki ; mecmua ilgilileri bu ırklar karmaşıklığı 
hakkında şöyle söylemiş.- «Bu zat, söz konusu 
haritanın bir ırk ayırımı haritası olduğunu, bu 
ırklara mensup azınlıkların Türk olmadıklarını 
iddia etmedikleri gibi, bu ırkların haritada gös
terildikleri yerlerde de ekseriyette olduklarım 
ileriye sürmediklerini ileri sürmüştür.» yani, 
gelmişler bize demişler ki, bu bir ırk ayırımı 
haritasıdır, bu ırklar burada vardır; ama biz 
bunların Türk olmadıklarını ve bunların bura
da ekseriyette olduklarını söylemedik ki.. 

Arkadaşlarım; siz Niğde'ye getireceksiniz 
Bulgarları, Arnavutları oturtacaksınız, Güney
doğu Anadolu'ya getireceksiniz Bulgar kova-
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c aksınız, Antalya'ya getireceksiniz Rumi koya
caksınız, Kuzey Anadolu'ya getireceksiniz Rum 
koyacaksınız; ondan sonra diyeceksiniz ki, biz 
bunları söyledik; ama bunlar burada ekseriyet
te değil. Soruyorum arkadaşlarım, burada içi
nizde Niğde senatörü de var; Niğde'de ilâç için 
bir tane Bulgar var mı, Arnavut var mı? An
talya'da Rum var imi, Kuzey Anadolu'da Rum 
var mı, Güneydoğu Anadolu'da Bulgar var mı 
'arkadaşlarım ? Bunu nasıl söyleyebiliyor bu 
mecmua idaresi? Bir büyükelçilik bu zırvaları 
nasıl oluyor da rapor diye Bakanlığa gönde
rebiliyor? Ye diyormuş ki, «Biz bunlara Türk 
değil demedik.» adama hem Bulgar diyeceksi
niz, ondan sonra da diyeceksiniz ki, biz Türk 
değil demedik; yani bir adam hem Bulgar hem 
Türk olabiliyor mu? Bir Türk Büyükelçisi na
sıl oluyor da bu sakat lâfları, mesnetsiz lâfları, 
gülünç lâfları rapor halinde Bakanlığa gönde
rebiliyor? 

Arkadaşlarım; durum şudur ki, Sayın Arar, 
belki vakitlerinin olmadığından dolayıdır ki, 
raporla, yayınlanan bu mecmuayı karşılaştır
mak imkânını bulamamıştır. Eğer, kendileıi 
bir defa yazıya şöyle baksalardı görürlerdi ki, 
yazıda Ermenilerle alâkalı bir kısım yoktur. 
Binaenaleyh, Büyükelçiliğin, «Ermenilere ait 
kısımları çıkarttıramadık; ama Türklere ait 
kısmını düzelttirdik» demesi, tamamen hata
lıdır ve böylelikle Sayın Arar, yanlış bilgileri 
buraya getirmek durumuna da düşmüş olmaz
lardı. 

Bu konu üzerinde niye hassasiyetle duruyo
rum arkadaşlarım? Bu mecmua, bütün dün
yada muteber bir mecmuadır. Bu mecmua tek
zip edilmezse, yaptığınız yayınlar yanlıştır di
ye hiç olmazsa iki satırlık bir resmî cevap ken
dilerine verilmezse, yarın bunlar mehaz olarak 
kullanılır. 

Misalini vereyim arkadaşlarını. İşte elimde 
yüzlercesinden bir tanesi, «The Snyrna affair» 
adlı Amerikalı bir EiTneni tarafından yazılmış 
bir kitap. 

«İstiklâl Harbinden sonra İzmir'e giren 
Türk Ordusunun kasten, mahsus, tertipli bir 
şekilde yaptığını yazan, Türk subayları hak
kında, Türk Ordusu hakkında, Türk erleri 
hakkında namütenahi alçakça iftira ile dolu bu 
kitap. Kütüphanededir bu kitap. Kitabın so
nunda «181 tane basılı kitap, 26 tane makale, 

7 tane yayınlanmamış kitap, 6 tane resmî do
kümandan faydalandığını ve ona göre yazdığı
nı» ifade etmektedir. Demek ki, vaktiyle bu 
yüzlerce kitap yayınlanmış bizim aleyhimizde 
alabildiğine iftirayı yapmış; fakat bizim tara
fımızdan tekzip edilmediği için, mukabil neş
riyat yapılmadığı içindir ki bugün rahatlık
la bir Amerikan Ermenisi, bütün bunları orta
ya atmakta ve rahat rahat Türk Ordusuna, 
Türk Milletine sövebilnıektedir, iftira edebil
mektedir. Yarın bu mecmuadan da almanlar 
mehaz olarak gösterilecektir. 

Efendim, acaba Basın - Yayın Genel Mü
dürlüğü veya dışarıdaki elemanlarımız ne ya
par? Dışarıdaki elemanlarımız, gücü yettiği 
nispette, imkânları son haddine kadar zorlaya
rak bunları karşılamaya çalışmalıdır. Muvaf
fak olamadığı yerlerde, bu memlekette bir 
Türk Tarih Kurumu var; vazifesi sadece 
PTT nin rehberlerimi basmak değildir. Bu mem
lekette üniversiteler var arkadaşlar, her sene 
milyonlarca lira verdiğimiz 'üniversiteler var. 
Bunlar tarafından mutlaka bu tip yazılara kar
şılık verilmelidir ve Devlet, elindeki bütün güç
lerle bu karşılığın verilmesini temin etmelidir. 
Bilhassa, İngilizce, Fransızca ve Almanca'da 
yapılan neşriyatın dünya üzerinde büyük etki
si vardır; bunları cevapsız bırakmak, hele bir 
senatörü cevaplandırmak için sadece mesnet
siz, çelişik birtakım ifadeleri bu Senato kürsü
sünden okumak yanlış bir harekettir. 

Saygılarımla. 
3. — Samsun Üyesi FetJıi Tevetoğlu'nun Sam

sun'da kurulması İkinci Beş Yıllık Plânda ön
görülmüş bulunan 19 Mayıs Üniversitesine ve 
buna nüve teşkil edecek Tıp Fakültesine dair 
çiünde m dışı demeci. 

BAŞKAN -— Sayın Tevetoğlu, buyurunuz. 
FETHİ TEVETOĞLU .(Samsun) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri ; 

Kalkınma yolundaki Türkiye'mizde, millet 
ve memleketimizin Kalkınma Plânını gerçek
leştirecek ilim ve irfan sahibi değerli eleman
ları yetiştirmek, hiç şüphesiz, okullarımızın ve 
bilhassa üniversitelerimizin başlıca vazifesidir. 

Bu gerekçe ve düşüncelerle Meclislerimiz, 
hükümetlerimiz, Millî Eğitim Bakanlığımız 
ve Plânlama Teşkilâtımız, daha önce yalnız İs
tanbul'da bulunan bir üniversitemizin yanma 
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Ankara, İzmir, Erzurum, Trabzon, Diyarbakır, 
Eskişehir, Elâzığ, Kayseri, Adana, Edirne, 
Bursa, Konya gibi vilâyetlerimizde de yeni 
üniversiteler, yüksek okullar, enstitü- ve fa
külteler açılmasını uygun görmüşler ve bun
ların mühim bir kısmını gerçekleştirmişler, di
ğerlerini de kısa bir zamanda gerçekleştirme 
ve geliştirme yoluna girmişlerdir. 

Bu yeni kuruluşların istihsalinde, üzülerek 
belirtmeye mecburuz ki, objektif, tarafsız in
celemelere dayanan imkânları ve zaruretleri 
hakkaniyetle, millet ve memleket menfaatle
rini her şeyin üstünde tutarak hazırlanmış bir 
plân ve sıra yerine, siyasî yan tesirler mühim 
rol oynamış ve üniversite kurulmaya en evvel 
hak kazanmış ve en çok elverişli bulunan bâzı 
bölge ve vilâyetler bu ilim ve irfan nurundan 
mahrum bırakılmışlardır. 

Yurdumuzun her köşesine ilim ve irfan me
şalesini ulaştırmak hepimizin samimî istek ve 
vazifemizdir. Siyasî yatırım, eleabukluğu ve 
aeıkgözlülükle daha sonra sıraya ve plânı a gir
mesi gereken yerlere, başka vilâyet ve bölge
lerin sırasını ve hakkını çiğner eyek üniversite 
ve fakülteler kurmak, kurdurmak plân mefhu
munu zedelediği, ortadan kaldırdığı gibi, 
vilâyetler ve onların temsilcileri arasında da 
zararlı rekabetlere, kıskançlıklara, çekişme ve 
küskünlüklere sebep olmaktadır. 

Gerçek durumu dile getirmek suretiyle mil
let ve Yüce Meclisler huzurunda sorumluların 
bu haksizlik ve plansızlıklara artık bir son ver
meleri hususunu hatırlatmak, hakkı bir kere, 
üç kere değil; beş kere. on kere yenen ve sı
rası atlatılan Samsun'un, İkinci Beş Yıllık 
Plânda öngörülmüş, Millî Eğitim Bakanlığın
ca da kabul edilmiş 1? Mayıs Üniversitesine İra
na nüve teşkil edecek bir Tıp Fakültesine ka
vuşturulmasını talep ediyorum. 

Yakında Yüce Senatomuzda, 6594 sayılı Ka
radeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da. 
kurulmuş bulunan üniversiteye, mevcut Temel 
Bilimler, İnşaat ve Mimarlık, Makine ve 
Elektrik ve Orman fakülteleri gibi dört fakül
tesi yanma, bir de Tıp Fakültesi ve Yer Bilim
leri Fakültesi açmayı öngören bir kanun tek
lifi müzakere edilecektir. Bunu, halen Mec
liste görüşülmekte bulunan ve Cumhuriyetimi
zin 50 nci yılını kutlamak gayesiyle sevk edi

lip, âdeta bir üniversite açılması kanunu şek
line getirilmek istenen diğer bir tasarı ve daha 
sonra da hepimizin beklediği ve bütün millî 
eğitim dâvalarına, gençlik davalarına çözüm 
getirecek Millî Eğitim Temel Kanunu tasarısı 
takip edecektir. 

Üniversitelerimizin geliştirilmesi ve yenile
rinin kurulması hepimizin samimî arzusudur. 
Bu kuruluş ve gelişmeler, hepimizin uyaca
ğı.ve rıza göstereceği bir plân ve prensibe uy
gun olmalıdır. Fakat her türlü imkânları kat 
kat üstün, Karadeniz'in en merkezî bölgesi Si
nop, Ordu, Giresun, Amasya, Çorum ve Tokat 
gibi vilâyetlerle komşuluğa ve hinterlanda sa
hip en elverişli vilâyeti Samsun'a, Cumhuriye
timizin 50 nci yılı arifesinde olsun bir Tıp Fa
kültesi kurarak, 19 Mayıs Üniversitesine nüve 
teşkili planlandığı, gerçekleştirilme yoluna gi
rildiği bir sırada, bu hakkın yeniden çiğnenme
sine ve geri atılmasına hiç bir vicdanlı vatan
severin rıza. gösteremeyeceği kanaatindeyim. 

Halen dört fakülte!! odan bir teknik üniver
sitenin, teknik üniversite mâna ve çerçevesi 
içinde gelişmesini sağlayacak imkânlar müsait, 
bugüne kadar ki uygulama ve neticeler parlak 
ve elverişli ise, başka fakülteler açılabilir; fa
kat Karadeniz'de daha önce Plânın öngördü
ğü, Millî Eğitim Bakanlığının tasvip ve mu
vafakat ettiği 19 Mayıs Üniversitesinin nüve
sini teşkil edecek bir Tıp Fakültesi her yer
den önce muhakkak: Samsun'da açılmalıdır. Bu, 
tâ 1962'de kanun teklifini Meclislere sundu
ğum tanı on yıldır askıda bırakılmış bir dâva
nın halli; çiğnenmiş bir hakkın iadesi. Büyük 
Atatürk'ün Millî Mücadeleyi başlattığı tarihî 
be!de ve bölgeye Yüce Meclislerin ve bugünkü 
Cumhuriyet Hükümetinin yerinde masruf bir 
büyük millî hizmeti olacaktır. Yoksa; planla
ra, programlara, gerçeklere, sıralara uyulma
dan yapılan âdeta sisli ve bulutlu ortamda bir 
kere daha kapıp kaçma oyununa getirilmek is
tenilen Samsunluların, «Dağbaşını Duman Al
mış» türküsüyle yeni bir millî yürüyüşe, bir 
hak yürüyüşüne çıkmalarını gerektirecektir. 

Hak ve hizmet aşıkı olduklarına inandığı
mız Sayın Hükümet Başkanının ve Millî Eği
tim Bakanının bu davaya ciddiyet ve süratle. 
eğilmelerini saygılarımla istirham ediyorum. 

Beni dinlemek lütfunuza şükranlarımı arz 
ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 
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BEFET EENDECİ (Samsun) — Bravo. 
4. — Ankara Üyesi Turgut Cebe'nin Anka

ra Belediyesinin imar faaliyetlerine ve Hükümet 
ile mahallî teşekküller arasındaki münasebetlerin 
mahiyeti ve sonuçlarına dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, buyurun. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Gündem dışı olarak yapmak istediğim bu 

konuşma ile üzerinde durmak istediğim mevzu 
her ne kadar Ankara şehri ile ilgili ise de, ay
nı zamanda politikacılar ve Hükümet kanatla-
riyle, mahallî teşekkül ve idareler arasındaki 
münasebetlerin biçimini, mahiyetini ve ilginç 
sonuçlarını işaret ve ifade etmeye de matuf 
bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, Hükümetin belediyeler ile 
münasebeti olan organlarına ve bâzı politika
cılara matuf tenkidi mahiyetteki görüş, izah ve 
düşüncelerimi ifade ederken, bunların ilgili-
ileri uyarmaktan başka bir maksada aidiyeti 
olamayacağını da belirtmeyi uygun görmekte
yim. 

Muhterem senatörler; her hangi bir mevzu 
üzerine eğilirken ve bilhassa bu mevzu üzerin
de memleketin ve milletin menfaati ile ilgili 
olursa, bu takdirde meseleyi her türlü şahsî 
çıkar, siyasî endişe ve makam hasretinin dı
şında kalarak ele almakta zaruret vardır. Oysa 
ki bu davranışları, çok kere temenni ettiğimiz 
istikamette görememekten dolayı üzüntülüyüz. 

Her ne sahada olursa olsun, benim yap
madığım, benim ortaya koymadığım, benim 
yeşertemediği'm müddetçe kim yaparsa yapsın, 
kim başarırsa basarsın o iş muhakkak sakat
tır, hatalıdır, (lüzumsuzdur demek veya onu 
kösteklemek kadar abes bir davranış olamaz. 
Ben bu biçimdeki sakim davranışları, bilhas
sa Ankara Belediyesinin imarla ilgili çalışma
larına karşı olan bâzı eşhas ile Hükümetin bâ
zı üyelerinde sarahaten görmekteyim. Bilin
diği üzere Ankara'da nüfusun kesafeti, nakil 
vasıtalarının, mahallelerin, meskenlerin artı
şı, belediye hududunun genişlemesi sebepleriy
le, belediye denen idarî organın iş hacminin 
ve gücünün bunlara paralel artış göstermesi 
tabiî bir haldir. 

Belediyeler bu devirde münhasıran günlük 
işlerle meşgul olacak durumda değildirler. Yıl-
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lara matuf 10 yıl, 20- yıl, 30 yıl sonrasını hesa
ba katarak ve seçim beyannamelerindeki mev
cut vaitlere uygun olarak hareket etmek zaru-
retindedirler. Ankara'daki! belediye çalışmala
rı işte bu istikamettedir. Bir taraftan yollar, 
caddeler açılıyor, genişletiliyor; diğer taraf
tan, enerji ve su tedariki hususunda imkânlar 
aranıyor, gayretler sarf ediliyor; fakat son 
zamanlarda, sayın senatörler, dünyaca meş
hur JNTervi tarafından projesi yapılmış emsalle
ri Amerika'da Kaliforniya'da, İtalya'da Vero-
na'da mevcut olan inşaatı bitirilmiş ve hizme
te sunulmuş bir üst ge çitin ulu orta tenkiti; 
çok ihtiyaç duyulan modern bir sebze halinin 
tesisinin sürüncemede bırakılması ve ilgili Ba
kanlıkça oluru çıkarılmış ve ihalesi yapılmış 
metro başlangıcı otopark, geçit ve çarşıyı 
muhtevi bir alt tesisin, yani Kızılay altgeçiti-
niıı inşasını geciktirici davranış ve faaliyetleri 
üzüntüyle izlememek 'mümkün değildir. 

Ben burada Ankara halkının benimsediği, 
yapanlara hayır dua ettiği Opera Üstgeçitinden 
bahsetmeyeceğim. Ben burada hal binasını 
da ele almayacağım. Çünkü, zannediyorum Sa
yın Başbakan bununla çok ilgilidirler; bir ba
kıma Hükümetin iktisadî politikasıyle ilgilidir 
bu mevzu. Benim üzerinde duracağım mesele, 
proje çalışmaları ta 1949 yılında başlamış, İstan
bul Teknik Üniversitesince de benimsenmiş ve 
ele aılmmış Kızılay altgeçiti', çarşısı, otoparkı
na ait bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler; 1968 yılı Temmuzun
dan itibaren 1969 yılı Mart ayma kadar Bayın
dırlık Bakanlığı ve diğer alâkalı bakanlık tem
silcilerinin katıldığı toplantılarda Ankara şeh
rinin plân işleriyle, acele realize edilmesi ge
reken diğer hususlar bütün yönleriyle müzake
re konusu yapılmıştır. Ankara Belediyesine 
bu hususta taknik ve malî yönlerden yapılacak 
yardımlarda ayrıca müzakereye tabi tutulmuş 
ve kararlara bağlanmıştır. Bu arada Kızılay 
geçitinin projesine ait çalışma ve hazırlıkların 
yapılması da karar altın/a alınmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı betonarme dahil ol
mak üzere bütün projeleri ikmal ederek 
18 Mart 1969 tarih ve 128 sayılı ve Bakan im-

- zalı bir yazı ile Ankara Belediyesine gönder
miştir. 

] 
Muhterem senatörler; bu projenin metro, 

| oradan geçen büyük bir kanal, mevcut gökcle-
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len, Kızılay'ın yaptıracağı büyük gökdelen, 
Güven Parkının altında yapılması düşünülen 
otopark ve ileride şayet bir üstgeçite karar ve
rildiği takdirde gerekli tedbirlerin mevcut pro
jede alınıp <almmadığı ve imkânlarının neler
den ibaret olduğu ve ayrıca, çok sonradan bu 
geçit ve tesislere lüzum olup olmadığı husus
larının mesnetlerini ve hesaplarını Bakanlığa 
bildirmesi Ankara Belediyesinden istenmiştir. 

Ankara Belediyesi mühendis ve yetkili mü
essese ve kimselerin hesap ve raporlarına daya
narak teker teker bu soruların halledilmeleri
nin mümkün okluğunu yazılı olarak ve ilişiğin-
deki raporlarla Bakanlığa bildirmiştir. Bu 
husus Sayın Nihat Erim Hükümeti zamanında 
da İmar ve İskân Bakanlığında müteaddit Ba
kan ve salahiyetli müsteşar, genel müdür ve 
yetkililerinin iştirakiyle yapılan brifingle pro
jeler de teşhir •edilmek suretiyle izah ve mü
zakere edilmiş, o zamanın Bakanı dahil diğer 
zevat tarafından her hangi bir itiraz veya tav
siyeye tabi tutulmamıştır. 

Bu izahatımızdan (anlaşılmaktadır ki, proje
ler teknik ve ilmî esaslara ve salahiyetli daire
lere, mercilere ve mütehassıs elemanlara iti
bar gösterilerek hazırlanmıştır ve zamanın Hü
kümetlerinin tasvibine de bu husus mazhar ol
muştur. Tam tatbikata geçileceği sırada işe 
yersiz olarak itirazda, bulunmayı şahsî bir mü
talâa ve hattâ menfî bir -düşüncenin tezahü
ründen ibaret telâkki eylemek gerekir. İnsan
ların kendi düşüncelerini bütün dünyaya ve en 
son ilmî ve teknik esaslara kendi kendini is
tinat ettirmesi iddianın mutlaka doğru olduğu
nu ve objektif esaslara dayandığını ifade et
mez. 

25 - 30 seneden beri Kızılay ve Ulus'ta yer
altı geçitlerinin yapılmasının bir ihtiyaç oldu
ğu devamlı olarak konuşula gelmekte ve yet
kili makamlar da bunu zaman zaman ifade et
miş bül ummaktadır! ar. 

En son ola.rak Kızılay meydanında bir yer
altı geç itinin yapılmasına neden zaruret hisse
dildiği, yetkililerce hadiselere ve rakamlara 
dayanılarak şöyle ifade edilmektedir: 

Kızılay kavşağı Başşehir Ankara'nın en 
önemli kavşak hattı ve münakale yönünden en 
yüksek kriterleri havi iki ana arterin, yani 
Atatürk Bulvarı - Gazi Mustafa Kemal Bulva-
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rıııın kesiştiği bir kavşak olup 5 550 metreka
relik bir alana yaydı bulunmaktadır. 

Diğer taraftan meydan, Başşehrin en önem
li ticaret merkezi, gezinti mahallî, şehrin en 
büyük sanat ve eğlence muhiti, idarî organla
rın ve müesseselerin bir araya geldiği ve dola-
yısıyle yaya kesafetinin en çok girişim arz et
tiği bir düğüm noktasıdır. 

1971 yılında bu meydanda yapılan 12 saat
lik motorlu taşıt sayımı şu neticeyi vermiştir: 

1. B a.k anlı ki ardan kavşağa gelen vasıta 
adedi : 13 979. 

2. Sıhhiye'den kavşağa gelen vasıta ade
di : 14 741 

3. Cebeci'den kavşağa gelen vasıta ade
di : 10 791 

4. Tandoğan'dan kavşağa gelen vasıta ade
di : 12 296, ki eem'an yekûn 51 807 vasıta 
12 saattlik bir zaman içinde bu kavşaktan ge
çip gitmektedir. 

1971 yılı Trafik Müdürlüğü kaza bilirkişi 
raporlarına göre, bu meydanda 12 yaralı ve 
69 hasara uğramış vasıta tespit edilmiştir. 

1971 yılı Şubat ayında Kızılay kavşağına 
giren vatandaşın bir saatlik sayımı, havanın 
soğukluğuna rağmen, 20 bini geçmiştir. 

Ankara'da nüfus artışının % 6,3 olduğu 
nazara alınırsa 1971'de ımeydandaki bir saatlik 
yaya kesafetinin 25 binin üstüne çıkacağı aşi
kârdır. 

Diğer taraftan, senede asgarî 15 - 20 vatan
daşımızın yarail anmasın a, sakat kalmasına sebep 
olan Kızılay Meydanına her hangi bir binanın 
üst katından bakıldığı zaman kavşağı kulla
nan yayaların kitle halinde taşıtların araların
dan geçmeye çalıştıklarını ve hattâ birbir
leriyle çarpıştıklarını veya taşıtlara çarptıkla
rını görmek mümlkündür. 

Kış aylarında ve yağmurlu havalarda ge
çiş telâşının daha fazla ve tehlikeler yarata
cak nispette olacağı neticesine de varmak güç 
olmasa gerektir. 

Yayalarım ve taşıtların trafik kaidelerine 
riayet edememeleri ve bu yüzden husule gelen 
ulaşımdaki randıman kaybının hiç bir memle
kette Kızılay'daki kadar olmadığı yabancı mü
tehassıslar tarafından da daima ifade edile-
gelmiştir. Yapılan hesaplara göre bu kavşak
taki beklemelerden mütevellit insan gücü kay-
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biyle, vasıtaların tahribinden doğan zarar se- j 
nede 5 ilâ 10 milyon lirayı bulmaktadır. 

Diğer yandan, yeraltı geeMerinin dünyada 
terk edildiğine dair olan beyanlar ıkarşısmda 
insan hayretler içinde kalıyor. İngiltere, Fran
sa, İtalya, Macaristan, Amerika Birleşik Devlet
leri, Kanada ve Japonya'ya ait olup bu husus
ta bilgi verem pek çok kitap mevcut bulunmak
tadır. 

Nüfus kesafetinin küçük küçük arsalar üze
rine dikilen gökdelenlere sığıştırılmak istendi
ği son senelerde, otopark sıkıntısını da önle
yeceği aşikâr olan böyle bir teşebbüsün tahak
kukuna mâni olmanın maksadını anlamak çok 
güçtür. 

Kaldı ki, İmar ve İskân Bakanlığının 
19 . 8 . 1972/H 06-0601-334-28 tarihli ve sayılı 
onayından geçen bu teşebbüsün bilâhara Ba
kanlık Müfettişlerinin Belediyeye gönderilmek 
ve tahkikata ve takibata teşebbüs -edilmek su
retiyle aniden ve yeniden durdurulmasının se
bebini anlamak da çok güç. Belediyeye mil
yonlarca lira zarara sebep olıacalk böyle bir 
durumun önlenmesi hususunda açıkça beyanda 
bulunulmasını ve bunun mesuliyetinin kime 
aiilt bulunacağının ifade olunmasını, bunun 
altında politik sebeplerin veya şahsî iğbirar ve
yahut rekabetin, çıkarların mevcut olmadığı- I 
nııı ifadesini İmar ve İskân Bakanından talep 
etmekteyim. I 

Sayın senatörler; bunu istememin sebebi, 
vaktiyle İstanbul'da inşasına geçilen Boğaz 
köprüsünün vücut bulmasını önlemek için nu
tuk atanların «Anadolu köylerinde yol, su, de
releri kaleden köprü mevcut değilken, kel ba
şa şimşir tarak, boğaz köprüsü fantazidir» di
yenlerin, sonradan bu esere kendi eserleriy-
miş veya noktai nazarlarına uygun olarak baş- I 
lanmış, hazırlanmış gibi sahip çıkışlarını ve bu 
yolda nutuk atışlarını görmem ve duymamidır. 

Buna benzer hareketlere, şimdi Kızılay mey
danı için de tevessül olunduğuna şahit oluyo
rum da onun için açık beyanda bulunmalarını 
istiyorum. 

Sayın senatörler; her sahada olduğu gibi 
idarede ve politdlkada da samimiyet şarttır. 
Neden mâni olunuyor, teşebbüs mü beğenilmi
yor yoksa ımüteşdbbis mi beğenilmiyor, mahal
lî hesaplar mı var? Muhterem arkadaşlarım, J 

vazgeçelim oyalamalardan vazgeçelim değerleri 
kötülemdkten, vazgeçelim peşin hükümlerden. 

Saygılar sunarım efendim. 
5. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Selâhattin Ba-

büroğlu'nun, TRT'nin televizyon yayınlarına 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, buyurunuz. 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli sena
törler; 

TRT'nin özellikle televizyon kısmındaki ya
yımlarına değinmek için huzurunuzda bulunu
yorum. 

Medenî araçlara sahip olmak güzel şeydir, 
fakat medenî araçları icabına uygun kullanmak 
•gerekir. Hele televizyon seyircisi dinleme, te
maşa, öğrenime zevkini tatmin için televizyo
nun önünde durur. Hal böyle iken, sayın Tica
ret Bakanının piyasada pahalılığın propaganda 
edilmesinden yakınmasına karşı bir yayın ya-
pı'lırken, belki TRT Kanununa, TRT yönetme
diklerine uyarsa da, başka yetkililerin kamu gö
revlilerinin Devletten bugünkü Hükümet ilgili
lerinden, geçmiş Hükümet ilgililerinden şikâyet 
eden ve hele teknik terimleri ortaokul bilgisinıe 
dahi uılaşamayacalk kadar yanlış kullanan, elek
trik enerjisinin, gücün, takatin, dilimlerini, tra
fo merkezinin me demek okluğunu, 'santralın, 
enerji üreten santralın ne demek okluğunu ne
rede kullanıldığını, içme suyu tesislerinin -ne ol
duğunu ve çıkanı suyun nasıl dağıtıldığını, imar 
plânı tatbikatlarının nasıl okluğunu ve burada 
kanunlara uymanın gerektiğini, fakat buna uy
mamayı hattâ Hükümet ilgililerine ve Devlete 
karşı söylettiği, televizyonun Ikomuşturucusunun 
zekâsına ve müdahalesine rağmen bunu sürdür
düğü, (Ben, TRT'nin bir ekstremden bir ekst
reme atlaması, dün-başka bir eksteremdenı şi
kâyetçi idik bugün başka bir ekstreme atlama
sı suretiyle ülkede bir tezatlar çarpışması hai
linle geçilecektir.) endişesiyle huzurunuzu işgal 
ediyorum. 

Bir ıkopya projeyi dilediği gibi kullandığınız 
zaman aynı şartları yaralamazsanız orada, İs
tanbul'u bozarsınız. Ve bir sorumlu kalkıp da 
«Ben bütçeyi uydurma yapıyorum çünkü, şu, 
şu, şu sebeplerle 600 milyon liralık bütçeyi 1 
milyar 200 milyon lira gösteriyorum; ama bu 
yalandır.» diye kamuoyuna eğer bildirirse, o ül-
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kede, o ülkenin insandan kamu görevlilerinin 
'dirayetine biraz da doğruluğuna güvenmekte 
zorluk çekerler. 

Burada arz ettiğim hususları Bütçe Plân 
Komisyonunda. genişlemesine, derinlemesine 
eleştireceğiz ve konuşacağız. Ben buradan ilgi
li Bakanı ve Mgili Bakanla beraber Yüksek De
netleme Kurulunun TRT'nin İm kouaulaiki ya
yınlarını kanunun verdiği Ölçüler içerisinde 
(Çünkü, Yüksek Denetleme Kurulu TRT yayım
larını, yayınlamadan önce denetleyeniz, ama 
yayınladıktan sonra denetleyebilir) bu yayın
ların yasalara uygun olup olmadığını, başkala
rını tahkir vasıtası olarak kullanılıp, kullanıl
madığını gerek sayın Bakandan gerek Yüksük 
Denetleme Kurulumu a 11 dil iyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Öztünkçine buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNK (İstanbul) — Sayın 

Başkan, söz talebi ile ilgili yazımda tarihi de 
belirtmiştim, anut e akıp celsede söz alacağım. 

6. — Vazife ile yurt dışına gidecek ol-an Dışiş
leri Bakanı, Halûk Bayülken'e, Başbakan Ferid 
Melen'in vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/213) 

BAŞKAN— Başkanlık Divanının sunuşları 
var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Bask'anlığma 
Vazife ile yurt dısma gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Halûk Bayülken'iıı 'dönüşün.1 kadar; Dış
işleri Bakanlığına, Başbakan Ferid Mel en "in vekil
lik etmesinin, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhıırbaşkanı 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunuldu. 
7. — Mo.raş Üyesi Hihni Soydan in, Tarım 

Komisyonundan çekildiğine, dair önere/esi (4/74) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Üyesi bulunduğum Tarım Komisyonundan isti
fa ettiğimi bilgilerinize arz ederim. 

Maraş 
Hilmi Soydan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu. 

S. — Şili Senatosu ve 'Milli Kongresi Başkan
larının vâki davetleri doluymylc Siliye ziyaret 
edecek Parlâmento Heyetine üye secimi ile ilgili 
Başka nl il: Divanı kararı (3/47) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı karar: vardır, 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Başkanlık Divanının 6 Aralık 1972 Tarihli 

toplantısında alman 5 sayılı Karar ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Genel Kurulun yüksek takdirlerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Karar No: 5 

Karar tarihi : 6 Aralık .197'2 
Toplantı No: 5 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 6 Ara
lık 1972 Çarşamba günü sat 11.00'de Başkanve-
killcrinden Maelt Zeren'in Başkanlığ nda. Başkan-
veklleri Mehmet Ünaldı, Sırrı Atalay, İdare 
Âmirleri Akif Tekin, Abdülkerim Saraçoğlu, 
Şükran Özkaya, Divan Kâtipleri Mehmet Çam
lıca ve Azmi Erdoğan'ın iştirakiyle toplandı. 

Cumhuriyet Senatosu Bağımsız üyeleri arasın
dan Şili'ye gidecek bir sayın üyenin ne suretle tef
rik edileceği görüşüldü. 

İlgiliye duyurma ve pasaport işleri g" ' 
erle konunun müstacel i vet 

; sciıep-
\eshet m e,-d vüz ünden 

gelenek teşkil etmemek kaydıyle kur "a çekilmesi
ne. kukada ilk kazanan üyenin asil ve ikinci sıra
da kazanan üyenin ise yedek üye itibar olunarak 
tasvipleri alınmak üzere Genel Kurul'a sunulma
sına prensip olarak karar verildi. 

52 bağımsız üye arasında yapılan kur'a sonu
cunda. asil üye adaylığına Tabiî Üye Haydar 
Tunçkanat ve yedek üye adaylığına Maraş Sena
törü Hilmi Soydan tefrik edilmişlerdir. 

Başkan. Başkanvekili 
Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
Mac i t: /eren 
Başkanvekili 
Sırrı Atalay 

Kâtip 
1599 sayılı Kanun bu ka
rara tamamen aykırı olduğu 

için muhalifim 
Azmi Erdoğan 

İdare Âmiri İdare Âmiri 
Abdülkerim Saraçoğlu M. Şükran Özkaya 

ORHAN KÜRÜMOaLÜ (Bitlisi — Sayın 
Başkan, Başkanlık Divanının kararı aleyhinde 
grubum adına usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Bir teklifiniz 
d,ı olacak mı? 

Katıp 
Mehmet Çamlıca 

İdare Âmiri 
Akif Tekin 
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ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Evet efen
dini. 

BAŞKAN — Buyurun. 
A. P. GRUBU ADINA ORHAN KÜRÜM-

O0LU (Bitlis) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun muhterem üyeleri; 

878 sayılı Kanunu tadil eden J599 sayılı 
Kanun. Parlâmentolararası dış münasebetlerin 
nasıl düzenleneceğine dair gayet sarih hüküm
ler getirmiştir. Bu cümleden olarak Parlâmen
to içerisinde siyasî parti gruplarından ve müs
takil üyelerden nasıl aday tespit edileceği, ge
ne mezkûr kanunun 1 nci maddesinde gayet 
sarih şekilde ifade edilmiştir. 

Bu cümleden olarak, biraz evvel okunmuş 
bulunam Raşkanlılk Divanı kararını Grubumuz 
gerek 1599 ve gerekse 378 sayılı Kanun hü
kümlerine açıkça aj'kırı gördüğü için bu ko
nuşmayı yapmak mecburiyetinde kaldık. 

1599 sayılı Kanunun 1 ncıi maddesini teşkil 
eden ve 378 sayılı Kanunun 1 nci maddesi yeri
ne geçen maddenin siyasî parti grupları dışın
daki «müstakil sayılabilecek üyeler arasında na
sıl seçim yapılacağına dair olan 4 ncü fıkrasını 
oiku yorum. 

«Siyasî parti grubu mensubu olmayanların 
seçimi, .mensubu oldukları Yasama Meclisinde o 
Meclisin içtüzüğüne uygun olarak "yapılır» di
yor. 

İçtüzükteki bu konuya taallûk eden hüküm 
de aynen şöyledir : 

Genel Kurulda ve Komisyonlarda seçim usu
lü : 

Madde 111. — Genel Kurulda ve Komisyon
larda yapılacak seçimlerde aşağıdaki şekilde 
hareket olunur. 

1. — Kürsüye, oya mahsus olmak üzere bir 
kutu konur. 

2. — Her üye, soyadı alfabe sırasına göre 
adı okundukça kürsüye gelerek seçim ek istediği 
şahsın veya şahısların ad ve soyadlarını havi 
pusulayı kutuya atar. 

3. — Başkan tarafından adçekme suretiyle 
seçilen üç üye; mevcut üye adedini; yeter sayı 
olup olmadığını, oy pusulalarının adedini, çe-
kinserleri, iptal olunmuş oy pusulalarını ve 
bunların niçin iptal edildiklerini, oy alan şahıs
ların ad ve soyadlarıyle aldıkları oy miktarını 
bir tutanakla tespit eder. 

4. — Seçim neticesi, bu tutanak okunmak 
suretiyle, Başkan tarafından o oturumda Genel 
Kurula bildirilir.» 

«•Genel Kurulda ve Komisyonlarda karar 
yeter sayısı : 

Madde 112. — Cumhuriyet Senatosu, üye 
tamsayısının saltçoğunluğu ile toplanır ve Ana
yasada başkaca hüküm yoksa, toplantıya katı
lanların salt çoğunluğu ile karar verir. 

Komisyonlarda, oylarda eşitlik olursa, Baş
kam in bulunduğu taraf tercih olunur. 

Bir mesele oylanırken, mevcut üye adedinde 
Başkan ve Divan kâtipleri birleşemezlerse; 
yoklama yapılır. 

Yeter sayı bulunmadığından dolayı oylama
ya gitmek mümkün olmazsa, görüşülen husu
sun kararı ertesi birleşime bırakılır ve bu hu
sus o birleşimin gündemine alınır.» 

Bu sarih hükümler karşısında bir defaya 
imahsus dahi olsa, kanunları ihlâl edici mahiyet
te bir karar almaya esasen Başkanlık Divanı
nın yetkisi yoktur. 

Bu sebeple Yüce Heyetinizden Başkanlık 
Divanının bu kararının aleyhinde oy kullanıl
masını istirham eder ve İçtüzük ve 1599 sayılı 
Kanunun belirttiğini hükümlerine uygun şekil
de seçim yapılmasını arz ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, teklifiniz de 
var değil mi efendim? Teklifiniz kürsüye kutu 
konulması suretiyle seçim yapılması... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Bu usulü t akli f ediyorsunuz,, 
teşekkür ederim. 

Şimdi, usıılî bir konu ortaya çıktı. Usul 
hakkında bir teklif vâki olduğu zamıan lehte 
ve aleyhte birer sayın üyeye söz vermek usul 
icabıdır. 

Şimdi soruyorum: Lehinde ve aleyhinde söz 
isteyen sayın üye var mı? 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Sayın Kü-
rümoğlu'nun teklifinin aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Lehinde söz isteyen? Yok. 
Aleyhinde Sayın Koksal, buyurun efendim. 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Bendeniz, Başkanlık Divanının kararının 
yerinde olduğu hakkındaki kanaatimi ve dola-
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yisiyle Sayın Kürümoğlu'nun teklifinin aley
hindeki görüşlerimi arz ötmek istiyorum. 

'Başkanlık Divanı şimdiye kadar bu usulde 
bir teamül kurmuştur. Başkanlık Divanı, Sena
toda grupları olmayan üyelerin seçimlerini da
ima kur'a ile yapmaktadır. Buna ait misal geç
miş teamüllerimizde mevcuttur. Hattâ yine 
böyle bir seçime itiraz olmuştur; Sayın Suat 
Hayri Ürgüplü Başkanımız olduğu zaman bu 
itirazı yerinde mütalâa etmemiş ve Umumî He
yete de gelmemiştir. Onun için geçmiş teamü
lün devam etmesinin yerinde olacağı kanısını 
Yüce Heyetinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Lehinde söz isteyen başka sa
yın üye? Yok. Tüzük «Lehinde, aleyhinde iki 
kişi konuşur» diyor. Lehinde olmadığı için aley
hinde iki kişi konuşuyor. 

Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evvelâ ola
yın şekli hakkında özet olarak Genel Kuru
la bilgi vermek isterim. 

13ün Başkanlık Divanı, olağan toplantı gü
nü dışında konunun çok acele ve derhal görül
mesi nedeni ile toplanmış, uzun görüşmelerden 
sonra bir karara varmış idi. Sayın Kürümoğlu'
nun söz konusu ettiği yasanın 1 nci maddesinin 
5 nci bendi de bu görüşme sırasında dikkate 
almmış idi. 

Başkanlık Divanı şu görüşe vardı: Bağım
sızların 59'u bulan sayılarının bir araya gelip 
birkaç gün içerisinde yapılacak seyahattan önce 
seçim yapmaları mümkün olmayacağı cihetle, Baş
kanlık Divanınca buna bir çare bulunması gerek
mektedir. Sanırım, üyelerden o âna kadar 7 ımüra-
caatda vâki olmuştu. Sonunda yalnız gitmek için 
taJjibolanlar arasında değil, Cumhuriyet Senato
sunda mevcut bütün bağımsız üyelerin adına 
ad çekilmesi konusu çoğunlukla kabul edildi. 
Bu konu, bugün yeniden Başkanlık Divanına 
acaba yanlış bir şey mi yapılıyor nedeni ile ge
tirildi ve görüşmeler sonunda biraz önce Sayın 
Başkanın okuttuğu metin Başkanlık Divanınca 
kabul edilerek huzurunuza getirildi: 

Şili'ye, Parlâmentolararası bir münasebet 
dolayısıyle gidişe bağımsızlar adına Cumhuriyet 
Senatosuna düşen yer için ad çekme yolu ile 
varılan bu mutaibakatın Genel Kurula arzına 
karar verilmiştir. Genel Kurul- şüphesiz her 
konuda olduğu gibi bu konuda da son sözü söy

leyebilecektir. Bu görüşe, Cumhuriyet Senato
su Başkanlık Divanı varmış bulunuyor. 

«'Siyasî parti grubu mensubu olmayanların 
seçimi, mensulboldukları Yasama Meclisinde o 
Meclisin İçtüzüğüne uygun olarak yapılır». 

İçtüzüğümüz, 26 Haziran 1972 tarihli bu 
yasadan çok önceki bir tarihi taşır, 1963'tür. 
İçtüzüğümüz de bu yasaya uygun hüküm mev
cut değildir. Haziran tarihini taşıyan bu ya
sa, yeni bir şekil getirmiş bulunmaktadır. Sa
yın Kürümoğlu'nun burada okuduğu 111 nci 
madde herhangi bir şekilde yapılacak seçi
min şekline aittir. 

Şimdi, gruplar adına yapılan kontenjan için 
talep ve teklifler, gruplarda ad çekmek suretiy
le yapılır; Genel Kurula gelir okunur, bu okun
ma seçim sayılır. Gruplarca isim bildirmenin 
Genel Kurula arzı üzerinde itiraz, ancak yere 
göre yapılır. Birinci maddeye göre bu da Bir
leşik Toplantı Başkanlığına yapılması gereken 
bir husustur. 

Şimdi bağımsızlar adına Başkanlık Divanı
nın geçmişte de vâki ve mümkün olan bir usule 
başvurması; Genel Kurul adına bir ön hazır
lık yapması ve Genel Kurulda yapılacak bir 
ad. çekmeyi veyahut bir başka şekli Divanda 
yapmış bulunmasından ibarettir. Yasaya aykırı 
bir durum mevcut değildir. Çünkü yasa, «O 
meclisin İçtüzüğüne uygun olarak yapılır» di
yor. Ne yapılacak? Arkadaşlarımız, birinci mad
dedeki «iSeçim» tâbirini bizim anladığımız mâ
nadaki seçim ile beraber tutmamaları gerekir, 
onu dikkatlerine sunacağım. Günkü, biraz önce 
de ifade ettiğim gibi, dış münasebetlerde is
ter bir kamu tüzel kişiliğini haiz olsun, ister 
bir andlaşma neticesiyle olsun milletlerarası mü
nasebetleri tanzim hususunda yapılan bu kabîl 
iştiraklerde, gruplar adına gösterilen adaylar, 
Genel Kurulun bilgisine sunulmakla seçim ya
pılmış sayılır. Özellik arz etmektedir; yani bu
radaki seçimi mUtad ve malûm bilinen seçimle 
karıştırmamak lâzımdır. 

Şimdi, gruplar adına bildirilme işlemi, ba
ğımsızlar adına nasıl yapılacaktır? Bağımsızlar 
adına burada seçim mi yapılacaktır, yoksa ba
ğımsızlar aralarında toplanıp aday mı göstere
ceklerdir? Bu hususta tespit edilmiş bir me
tin mevcut değildir; Yani İçtüzük bu hususu 
hükme bağlamış değildir. Bağlamadığına göre, 
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Başkanlık Divanı işte bu nedenle yasanın bu 
hükmüne dayanarak bağımsızların tümü ara
sında bir ad çekme yoluna başvurmuştur ve 
ad çekme de Sayın Çamlıca'nın eliyle Sayın 
Tunçkanat'a, yedek üyelikte Sayın Hilmi Soy-
dan'a çıkmış bulunımaktadır. 

İşin müstaceliyetine binaen Başkanlık Di
vanı, en objektif ve münasip yol olarak bu
nu bulmuş, huzurunuza getirmiştir. Başkanlık 
Divanı kararının bilgilerinize sunulması husu
su, bir yoldur. Ayrıca Başkanlık Divanı kararı
nın tasviplerinize arz edilmesi bir yoldur. Bu, 
yasadan sonra tatbik edilen ilk husus olacak
tır. Yüce Heyetten Başkanlık Divanı kararının 
benimsenmesini istirham edeceğim. 

Saygılar sunarım. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, bu izahlardan sonra takririmi daha 
etraflı izah. etmem için müsaa.de eder misiniz1? 
Kısa olacak. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Kürümoğlu, tak
ririnizi izah ettiniz, teklifinizi yaptınız. Lehte 
aleyhte iki sayın üye görüştü. Müsaade eder
seniz ben de birkaç kelime Divan adına söz 
söyledikten sonra, oylarınızla meselenin halli 
cihetine gideyim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Takririn 
lehinde. 

BAŞKAN — Efendim, iki sayın üye konuş
tu. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Lehinde 
bir kişi konuştu. 

BAŞKAN — Lehinde konuşan olmadı. Da
vet ettim, talebolmadığı için aleyhte iki kişi
ye söz verdim efendim. Huzurunuzda beyan 
ettim. 

Muhterem arkadaşlarım; Riyaset Divanı, Cum
huriyet Senatosuna verilmiş olan üç üyelik hakkı
nın tamamı ile kullanılamaması endişesiyle şu 
kararı ittihaz etmiştir. Bu kararın bir cümle
sini bir kere daha dikkatinize sunuyorum : 

«Kıır'ada ilk kazanan üyenin asil ve ikinci 
sırada kazanan üyenin ise yedek üye itibar olu
narak, tasvipleri alınmak üzere Genel Kurula 
sunulmasına prensibolarak karar verildi.» 

Demek ki, Riyaset Divanı kararında kati 
değildir. Netice Genel Kurulun oyları ile hal
ledilecektir. Takdirlerinize sunuyorum: 

Şimdi elde Sayın Kürümoğlu'nun takriri 
var, okutup evvelâ onu oylayacağım. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz, usul hakkında bir ka
rar- ittihaz etmeye ve bu takriri de okuyup ka
rara bağlamaya imkân yoktur. Çünkü, gelen 
mazbata bize tasvip için gelmiştir. Binaenaleyh, 
bunu oya vazedeceğiz. Bunun hakkında söyle-
reeek söz varsa söylesin. Usulü münakaşa ettik
ten sonra, takriri reye koymak mümkün olmaz. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, meseleyi çık
maz hale lütfen sokmayalım. Her şey Tüzükte 
açıkça yazılmış ve sarih. 58 nci maddeyi şimdi 
okuyorum. Bu madde ne diyorsa ona göre hal
ledeceğiz, yani yeniden hüküm ihdas etmeye im-
Lâu yok. 

«Madde 58. — LTsul hakkındaki konuşma is
teki eri, asıl mesele hakkındaki konuşma istek
lerinden önceye alınır. L\sul hakkındaki ko
kuşmalar; bir konunun görüşülmesine yer ol
madığına, gündeme veya bu Tüzük hükümlerine 
uyulması gerektiğine ilişkin olur. 

Bir üyenin usul hakkındaki teklifinin leh 
ve aleyhinde, ancak iki üye onar dakika söz 
söyleyebilirler. Neticede oya başvurulmak ge
rekirse mesele iş'ari oyla çözülür». 

Şimdi usul hakkında bir teklif vâki oldu; 
aleyhinde söz isteyen olmadığı için iki sayın 
üye lehinde konuştu. Şimdi oylayacağım, mese
leyi oylarınızla halledeceksiniz. Değil ise, niçin 
konuşalım. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Başkanlık 
Divanının kararı ne olacak? O zaman karar or
tada kalacak. 

BAŞKAN — Efendim, diğer komisyonların 
raporları burada nasıl görüşülüyor, nasıl bir 
akıbete vardırılıyorsa, Riyaset Divanının ev
velce almış olduğu karar da aynı akıbete uğra
yacaktır. İsterse Genel Kurul Riyaset Divanı
nın kararını bu takriri reddetmek suretiyle be
nimser, dilerse takriri benimser Riyaset Diva
nının kararını reddetmiş olur. Hâdise bundan 
ibaret. 

Takriri okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Şili'ye gidecek Parlâmento heyetine katı

lacak müstakil üyenin 1599 sayılı Kanun ve 
İçtüzük hükümlerine uygun işlem yapmak üze-
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re Genel Kurulda oylama yapılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kü r üıııoğlu 

A. P. Grup Başkanvekili 

BAŞKAN -— Şimdi oylarınıza sunuyorum 
efendim. Takriri kabul edenler... Kabul etme
yenler... 

'Saymaya zaruret var efendim. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. 

Et"endim, takrir 31 oya karşı 47 oyla. kabul 
edilmiştir. Şimdi kürsüye oy .sandığı konmak 
'suretiyle secim yapacağız. Ancak... 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz işitiyorum. 

BAŞKAN —• Neyim usulü hakkında efen
dim ? 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, şimdi 
•müsaade ederseniz, şöyle arz edeyim.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önerge yanlış. 
SAFFET URAL (Bursa) — Şahsî sempati 

veya antipatikti veya bir partinin .ağırlığını 
muayyen bir <;day üzerine koymak .gibi bir du
rum hâsıl olacaktır. Seçim müstakil üyeler ara
sında onların oylarıyle yapılmalıdır. Soktuğu
nuz çıkmaz budur. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ural, görüşülmüş ve 
oylarınızla halledilmiş bir meseleyi başka, bir 
istikamete- götürııieye imkân yok. 

SAFFET URAL (Bursa) — Beyefendi, siz 
götür dünüz. 

BAŞKAN — Biz götürmedik efendim, biz 
götürmedik. «Lehte, aleyhte söz isteyen var 
•mı ?» diye sordum, hattâ iki Halk Partili sayın 
üyeye aleyhte söz verdim. Sonra da oyladım; 
hadise bu, yaptığım bu. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Beyefendi, usul 
hakkında söz istiyoum. 

BAŞKAN — Usul bitti efendim, bu mesele 
halledildi, söz veremem efendim. 

LÛTFİ BİLGEN -(İçel) — Sayın Başkan, 
yapacağınız seçimin usulü hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, rica ederim; 
oylanmış ve neticelenmiş bir meselenin usulü ol
maz, efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Hayır efendim, o 
bitti. Yapacağınız seçimin usulü hakkında söz 
istiyorum. 

I BAŞKAN — Ne hakkında efendim?.. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Usul hakkında 

I söz istiyorum. 
I BAŞKAN — Tüzükte ne yazıyorsa, unu ya-
I pacağız. 
I LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sizin yapacağınız 
I seçimin usulü hakkında söz işitiyorum. 
I BAŞKAN —- Yapacağım seçim, Tüzükte ya-
I zıh. olduğu şekilde yapılacak olan seçimdir. 

LÛTFİ BİLGEN ı(lçel) — Hayır efendim, 
I ;o ayrı mesele. Şimdiki yapacağınız seçimin usu-
I lü hakkında söz istiyorum. Söz isteme hakkımı 
I kullanacağım. 
I BAŞKAN — Evvelâ ne yapacağınızı lütfe-
I der, söyler misiniz? 
I LÛTFİ BİLGEN (İçel) — «Seçim ya paça-
I ğız» diyorsunuz. Onun usulü hakkında söz isti-
I yorum. 
I BAŞKAN — Ben bunun usulü hakkında he-
I nüz bir şey yapmadım ki, Tüzükte yazılı. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Kanuna aykırı 
I hareket ediyorsunuz. Kanunun emrettiği şiekil-
I de olacağın] söylemek istiyorum. Bana lütfen 
I söz verin. 
I BAŞKAN —• Yani, kürsüye sepeti koyma-
I nııı ve ad okumak suretiyle yapılacak olanı seçi-
I m in nsule aykırı olduğunu mu söylüyorsunuz?. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet; oylama 
I yanlış. Seçim istemiyor Sayın Kürümoğlu. Öner-
I goyi, okuyun efendim, oylama istiyor. 
I BAŞKAN —• Afedersmiz, Kurukla- oylama 
I yapılmasını istiyor... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tabiî seçim iste-
I mayor ki... 
I BAŞKAN —• Ben izahatınızla beyanınız 
I arasında fark görüyorum. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Fark 
I yük efendim. 159-9 sayılı Kamun ve İçtüzük hü-
I kümlerine göre oylama yapılsın diyorum. 
I BAŞKAN — Ne demek, neyi kastediyorsu-
I nuz; kimi. oylayacağız efendim?.. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Seçim 
I oylamasını. 

BAŞKAN — Yani; seçim yapılmasını istiyor-
I sunuz. Yanlış bir anlama yok, rica etlerim: 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş-
I kan. müsaade eder misiniz, bir husus hakkında 
I bii' şey söyleyeceğim 

I BAŞKAN — Ne hakkında söyleyeceksiniz 
efendim?.. 
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HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Y a p ı t a ş ı 
düşünülen seçim üzerinıe... 

BAŞKAN — Efendim, Tüzüğün maddesin
den bahisle burada bir secim yapılmasını isle
diler. Ne ıls'tedikleri açık; maddesiyle, ismiyle 
bieılli... Bu da kararlaştırılmıştır. Size ayrım ne
den süz vereyim 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Müs'aadıe bu
yurun söyleyeyim efendim; sizin söylediğinizin 
ıbu seçimle, yahut bir saıym senatörün verdiği 
önergeınin oylamasından çıkan sonucun bu se-
'çim'le ilgisi olmıadığı 'hususunda konuşmak isti
yorum. 

BAŞKAN —• Bu mesele 'kapandı efendim, bu 
mesele oylandı ve neticelendi. Genel Kurul (bile
rek bir şeye kanar verdiler. Onu uygulayacağız. 
Evet efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkanıan, 
evvelâ şunu söylem ek istiyorum; 47 ile 31 "i top
lar mısınız ? 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, bağımsızlar bir gruptur. Bağımsızlar ken
di aralarından seçerler. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, yapılacak işler 
.meyanında... 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Yanlış olu
yor muamele, Kanuna eolk aykırı oluyor. 

BAŞKAN —• Rica ederim efendim, oturunuz 
efendim. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Bütün ba
ğımsızlar bir grubuz ef emdim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İçeride co-
ğuınruik yoktur, yoklama yapılmasını istiyorum. 

BAŞKAN —• Sayın öztürk, kabul edenlerle 
•etmeyenlerin arasında müstenkif ıkalanlar da 
var. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yoklama 
yapın efendim. 

BAŞKAN — Yoklama istiyorsanız, o ayrı. 
Bu neticeyi benim bulmamı arzu 'ediyorsanız, 
kabul ile reded enlerin sayısı Genel Kurulun 
sayısını vermez. 

Şimdi iki mesele var.. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Çoğunluk 

yolk Sayım Başkan. 
BAŞKAN —• Sayım Öztürk, lütfediniz ıben 

bir noiktayı izah edeyim. Şimdi elimizde bâzı 
'mieseleler daha var, aktarma kamun tasarıları 
var, seçim zaman alacaktır. Bu itibarla, yapıla
cak bu işlen- arasında bir öncelik teklifi de var
dır; aktarma kanun tasarılarının her şeye tak-
dinnen görüşülmesi istenmektedir. Genel Kurul 
(karar verirse evvelâ tasarıları görüşeceğiz. Son
ra da oylamaya geçeceğiz. Bilmiyorum nasıl bu
lursunuz"?... 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkanım, 
lütfedin söz verin, iki dakika dinlemenizi rica 
ediyorum. 

BAŞKAN —• Yoklama yapıyorum efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Aktar-

ma kanunları var, Sayın Başkan. (A. P. sırala
rından «yoklama isteyen yok» sesleri) 

BAŞKAN —• Yoklamıa isteyen var efendim, 
daha evvel bana sayıyı hatırlattılar. Evvelâ te
reddüt hâsıl oldu, bu tereddüdü izale etmemiz 
lâzım. Takdir Riyasete aittir. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim; Genel Kurul; Riya
set Divanınca müttehaz kararı reddetmiş; Şili' 
ye gidecek bağımsız adayın Genel Kurulda se
çimi usulümü oylamak suretiyle benimsemiş ise 
de, yeteri kadar sayı olmadığından seçimin ic
rasına imkân görülmemelktedir. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, Halk Partili üyelerin bir kısmı dışarı
ya çıktığı için ekseriyet olmamıştır, arz ederim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Adalet Partili 
üyeler dışarıya çıktıkları için.. 

BAŞKAN — 12 . 12 . 1972 Salı günü saat 
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum* 

(Kapanma Saati : 16,30) 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

10 NCU BİRLEŞİM 

7 . 12 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/616; 
C. Senatosu : 1/113) (S. Sayısı : 154) (Dağıt
ma tarihi : 23 . 11 . 1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

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

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

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

X 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/715; C. Senatosu 
1/116) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 
5 . 12 . 1972) 

X 7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/727; 
C. Senatosu 1/118) (S. Sayısı : 156) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 12 . 1972) 

X 8. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/724; C. Senatosu 1/117) (S. Sayısı : 
157) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

X 9. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 2/758; C. Senatosu 2/34) 
(S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


