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CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

21 r,zı DMeshn 

7 ir^'K €?,^'s 

İÇ İNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak ikeü 

II. — Yoklama 

III. — Başkanlık Divaımım 
sunuşları 

Genel 

bayın 
500 

501 

Karına 
501,536 

1. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyaîkn, 
Viranşehir'deki kaçakçılık ve müsademe olayı
na dair gündem dışı demeci. 501:503 

2. — Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçlinii'in. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tara
fından hazırlanmış olan Yönetmeliğe dair gün
dem dışı demeci ve Devlet Bakanı Mehnıst 
Özgüneş'in cevabı. 503:505 

3. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekaların 
yurt dışına ve Libya'ya işçi gönderilmesi konu
sunda gündem dışı demeci ve Çalışma Bakanı 
Turhan Esener'in cevabı. 505:507 

4. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın 1966 Var
to depreminden sonra Varto, Muş, Hınıs mer
kez ve köylerinde Devletçe ele alınması gere
ken işler konusunda gündem dışı demeci. 507:509 

5. — Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'ın. 
Eğedeki kıta sahanlığı ve sismik petrol araştır
ması konusunda gündem dışı demeci. 509:511 

Sayfa 
6. — Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Tür

kiye Televizyonunun yayın alanı ve yayınlar
daki İLtu.nııı konusunda gündem dışı demeci. 511:512 

7. — Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'ın, ay
çiçeği ve buğday ekiminde kullanılan kimyevî 
gübreye dair gündem dışı demeci ve Gıda -
Taran ve Hayvancılık Bakanı Reşat Aktan'in 
cevabı. 512:514 

S. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bahriye 
Uçok'un, «Hutbeler» adlı kitap ve bazı yerel 
yayınlara dair gündem dışı demeci ve Devlet 
Bakanı Mehmet Özgüneş'in cevabı. 514:517 

9. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, 12 
saydı. Kanun Hükmündeki Kararnameye dair 
gündem dışı demeci ve Devlet Bakanı Muslih 
Ferin cevabı. 517:519 

10. — Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanlı-
ynm, komisyonlarının görev bölümüne dair 
tezkeresi. (3/570) 519 

11. —• Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/572) 519:520 

12. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla 
izin alan Niğde Üyesi Hüseyin Avni Göktürk'e 
ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/573) 520 
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Sayfa 
13. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla 

izin alan Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ecvet Gü-
resin'e ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi. (3/574) 520 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üye
si Hüsnü Dikeçiigil ile Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından ha
zırlanmış olan Yönetmelik hakkında Senato 
araştırması isteyen önergeleri. (10/16) 520:521 

15. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim. 521 

16. — Yozgat Üyesi Süleyman E. Erginin, 
Avrupa Konseyine M. S. P. Kontenjanından 
yedek üye seçimi hakkında T. B. M. M, Baş
kanlık Divanı kararına dair önergesi ve Millet 
Meclisi Genel Sekreterliği yazısı. 521:526 

17. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun içinde bulunduğu duruma dair Senato araş
tırması isteyen önergesi (10/3) 536 

18. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının ne
denleri ve çözüm yolları konusunda Senato 
araştırması isteyen önergeleri (10/6) 536 

19. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi Özer'in, mason localarına dair Sena
to araştırması isteyen önergesi. (10/7) 536 

20. — Cumhuriyet Senatosu Ankara. Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapı
mı inşaatına dair Senato araştırması isteyen 
önergesi. (10/9) 536 

21. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığı
nın 7 . 2 . 1974 tarih ve özel 000.01/114 sayılı 
tamimi ve bu tamime göre yapılan tayinler 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/10) 536 

22. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Necip Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri 
ve Devletin temel ilkeleriyle ilgili işlemler hak
kında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/11) 536 

23. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Turan ile Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Fethi Çelikbaş'ın 11 sayılı Kanun Hükmünde
ki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü-
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j Sayfa 
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato araştır -

j ması isteyen önergeleri (10/12) 536 
24. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye

si Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yapılmış olan tayin ve na
kil tasarrufları hakkında Senato araştırması is
teyen önergesi (10/13) 536 

25. —• Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Özer Derbil ve 3 arkadaşı
nın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve ithal 
belgeleri ile bu firmanm gümrük işlemleri hak
kında Senato araştırması isteyen önergeleri. 
(10/14) 537 

j 26. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
j Şeref Kayalar ve arkadaşlarının, TRT hakkın

da Senato araştırması isteyen önergeleri (10/15) 537 

i IV. — Görüşülen işler 536,537 
1. — Türk Hava Yollan Anonim Ortaklığı 

üe Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) 536 

2. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Haziran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına 
ait. hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/14) 
(S. Sayası : 404) 537 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare 
Meclisi Reisliği sıfatıyle Senatörlük sıfatının 
bağdaşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul 
Üyesi Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta 
Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 
28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 1974 
tarih ve 9, 13 . 11 . 1974 tarih ve 2 sayılı ka
rarlar). 537 

V. — Sorular ve cevaplar 526,537 
A) Sözlü sorular ve cevapları 526 
1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be

liğ Beler "in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 526 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 526 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, tarım ürünlerinin fiyatla-

j rma dair Başbakandan sözlü sorusu (6/18). 526 

— 498 — 
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Sayfa 
4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'nm, haşhaş ekiminin yasak-
Knmasma dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/20) 526 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mehmet Feyyat'm, hâkimlerin görevlerinden 
başka herhangi bir görev yapıp yapamayacağı
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/29) 526 

6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Türkiye tş Bankası 
Anonim Şirketine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/31) 526:533 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nım Hilâfetin kaldırılışının 
50 nci yıldönümü nedeni ile PTT idaresince 
bastırılması programlanan pul emisyonundan 
vazgeçilmiş olması sebebine dair, Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/32) 533 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'm, mahkeme tutanakları ile ya
pılan iddia ve haberlere dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/26) 533 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak 
kazasına dair, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/27) 533 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, TRT 
Genel Müdürüne dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/33) 533:534 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, A. E. G. Telefun-
kem Şirketleriyle yapılan sözleşmeye dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/34) 534 

12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, tütün ta
ban fiyat politikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/35) 534 

13. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi 
Süreyya Öner'in, Tekel İdare binasına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/36) 534 

14. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, Ankara Ata
türk Lisesi Müdürüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/37) 534 

15. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi 
Süreyya Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayın-

Sayfa 
larından faydalanması hususunda neler düşünül
düğüne dair Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu (6/38) 534:535 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun yurt dışından hibe 
olarak gönderilen arabalara dair, Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/39) 535 

17. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun, Kayseri Merkez İl
çesine bağlı Güneşli Nahiyesinde yapılmakta 
olan Ziraat Okulu inşaatına dair Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu (6/40) 535 

18. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Cemâlettin înkaya'nın, şeref tribününe ve res
mî araba ile stadyuma gelenlere dair Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/43) 535 

19. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Oral Karaosmanoğlu'nun, TARİŞ Anasözleş-
mesinin bazı hükümlerinin neden değiştiril
diğine dair Köy İşleri ve Kooperatifler Baka
nından sözlü sorusu (6/44) 535 

20. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Sabahattin Orhon'un, fındık taban fiyatına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/47) 535 

21. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin Türki
ye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim 
Kuruluna dair Başbakandan sözlü sodusu (6/48) 535 

22. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Arıkan'ın, T. P. A. O. Genel Mü
dürlüğü ile Batman İşletme Müdürlüğünde vu
kubulan bazı emekli işlemleri ve atamalara dair, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/49) 535 

23. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir -
Çelik Sanayiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü -sorusu. (6/50) 535 

24. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahi-
sar Üyesi Kemal Şenocak'ın, Afyon Karahisar 
ili Dazkırı Kaymakamı hakkında hazırlanan 
müfettiş raporuna dair, İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/51) 535 

25. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in buğday ithaline dair, Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/52) 535 

— 499 — 
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Sayfa 
26. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üye

si Cemal Tarlan'ın, 1974 yılı köy elektrik ya
pım programına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu. (6/53) 535 

27. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka

nınca Seçilen Üye Özer DerbiPin, Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi yöneticilerine dair Millî Eği

tim Bakanından sözlü sorusu (6/54) 535 

Sayfa 
B) Yazdı sorular ve cevaplan 537 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

M. Nuri Âdernoğlu'nun, gübre • fiyatına dair 
soru önergesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı î. Hakkı Aydınoğlu'nun yazılı ce
vabı. (7/297) 537:538 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'ın, askerî tabip ihtiyacına dair 
soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı İlhami 
Sancar'ın yazılı cevabı. (7/307) 538:539 

• > • • < « 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Saat 16,13'te toplanan Genel Kurulda : 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun bulun
madığı anlaşıldığından; 

21 . 1 . 1975 Sah günü saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16,20'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekiii Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Mehmet Ünaldı Hüsamettin Çeleb, 
Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

SORULAR 

Yazıh sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Ahmet Karayiğit'in, Petrol Ofisi Genel Mü
dürlüğünce 1975 yılı doîayısıyle yaptırılan özel hedi
yelik eşyalara dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/321) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Kökerin, Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğün
de vukubulan olayın doğru olup olmadığına dair ya

zılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/322) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, tırpan ithaline dair yazılı soru öner
gesi, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/323) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Ankara İmar Limitet Şirketine 
dair yazılı soru önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/3 24) 

i>9<«^—<•' 

500 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkan vekîli Necip Mirkeiâmoğju 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

II. - YOKLAMA 

BAŞKAN 
cağız. 

(Yoklama yapıldı) 

21 nci Birleşim için yoklama yapa- B AŞK AN — Çoğunluğumuz vardır, 21 nci Birle
şimi açıyorum. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GZNEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN' — Sayın üyeler; 
Gündem dışı konuşma istemleri vardır. Gündem 

dışı konuşma istemleri alışılandan fazladır. Günde
mimizde konular müsait bulunduğundan, gündem dış; 
konuşma isteminde bulunan bütün sayın üyelerimize 
söz verme kararındayız. 

Ancak, gündem dışı konuşacak sayın üyelerin ge
rek süre bakımından, gerek gündem dişi konuşmala
rın sınırı bakımından Başkanlığm ve Genel Kurulun 
temayüllerini gözönüne alarak konuşmalarını bilhassa 
istirham edeceğim. 

/. — İ'staribul Üyesi Mehmet Feyyat'ın, Viranşe
hir'deki kaçakçılık ve müsademe olayına dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN —• Sayın Mehmet Feyyat Viranşehir' 
deki kaçakçı!!!; ve müsademe olayları hakkında gün
dem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Mehmet Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Urfa Milletvekili Sayın Celâl Paydaş'ın Meclise 

yaptığı konuşma ve mahallinde yaptığı inceleme, ke
za aynı bölgenin. Milletvekili Sayın Necati Aksoy'un 
intibaları ve bu konudaki Meclis Araştırması ile il
gili önerge ve yine Cumhuriyet Gazetesindeki incele
me yazılarına atfen : 

«...Öyle ki, tarihe Viranşehir katliamı olarak ge
çecek kadar mühim olan bu kaçakçılık ve adam öl
dürme olayı, önce bir basit zabıta olayı gösterilmek 
ve geçiştirilmek istenmiştir. Daha sonra çeşitli tepki 
ve uyanlar karşısında bizzat olay mahalline giderek 
olayı yaşamış bulunmaktayız.» 

Yine aynı önergeden : 
«... Ölen Mehmet Dikmen bu dehşet verici man

zarayı yakınlarına aynen şöyle nakletmektedir : 

Olayda yaralı idim, bir balyanın arasına sinmiş
tim. Ele geçirilenler teker teker hepsi öldürüldüler. 
Benim sağ olduğuma kanaat getiren bir yüzbaşı bir 
jandarmaya emir vererek; onu da öldürün dedi. Jan
darma yan-başıma gelip, ayağı ile beni dürterek, Me
rak eî.me seni kurtaracağım deyip, balyaya ateş aç-
rrvştir. Etraf sakinleştikten sonra oradan kaçtım.» 

Ve yine : 
«Olayda (sırt hamalı) diye tabir edilen kaçakçı

lar, esas sermayedarların, ağaların ve de şeyhlerin bi
rer maşalarıdır, maddî sermaye araçlarıdır. Asıl bü
yük vurgunu vuranlar vapurlarla tankerlerle kaçakçı
lık eden kimselerdir.» 

Sayıp, senatörler; 
Konu sizce bilinmekte olduğu için tekrar etmekte 

fayda görmüyorum. Ancak, 1943 senesinde rahmetlik 
Mustafa Muğlah'nın Van bölgesini ziyater ettiği sı
rada, o zaman-n Van müddeiumumisi o bölgenin yer-
üsi idi. Hadiseler nasıl intikal ettirildiyse, rahmetlik 
Mustafa Muğlalı zamanında 33 kişinin kurşuna dizil-
d;ği, o zamanın Demokrat Partilileri tarafından bu 
Meclis kürsüsüne getirildi. 

Ne acı bir tecellidir ki, aynı yerin savcısı hem 
Van'ın yerlisi ve hem de hadisede sorumlu olan kişi
dir. Bu sabık savcı bilâhare politikaya atılınca bu ne
denle Özalp'a sokulmuyor. Demokratik Partiden 
milletvekili olduktan sonra rahmetlik Mustafa Muğ
lalı suçunu itiraf ediyor; fakat bu zat iştiraki olduğu 
halde suçunu, İsmet P?,şa ile rahmetli Mustafa Muğ-
lalı'ya yüklüyor. 

Ben bu tip konuşmacılara benzemem. Çünkü hay
siyetime saygılıyım ve onun üzerinde titizlikle duru
rum. Haysiyetime söz söyletmem ve bu tiplere ben
zemem. İster ölsün, ister hayatta olsun, Türk Ulusu-
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nun bu kürsüsünden bu tipleri lanetle yad etmek gö
revdir artık. 

Bu itibarla ben, olayın içyüzünü duyduğum kada
rıyla anlatıyorum; ne derece kesin olup olmadığını 
bilemem. 

Milâttan evvel 4 ncü Asırda, Sokrat'ın muhake
mesinde jüri, bugünkü Amerika veya batı ülkelerin
de olduğu gibi bir jüriye benzemezdi. Jüri, bir halk 
kalabalığıydı, başıboşluktu; Sokrat da öyle muhake
me edildi. 

Şimdi, sayın senatörler; «Bir memlekette bir kim
se kaçakçı ise vurulur» kanaati yaygmiaşmışsa, o 
yerde anarşi tam manasıyle yerleşmiştir. Artık, o 
memlekette anarşist ne bir Deniz Gezmiş'tir, ne şu
dur; bu düşüncenin yayg'nlaşnıasıdır. 

«Ef endim, kaçakçıdır, vurulur», düşüncesi sağ ka
natta, yani gayrı millî olduğu görüntüsünü veren bir 
cephede söz konusudur. Bunlardan bir tanesi de kal-
k'p, İstanbul'da, bir İşçi Partisinin yaptığı propagan
dayı istismar ederek «ırkçılık isteniyor» demiştir. 

Suç işlenebilir. Başka bir tanesi kalkıp da Sürücü
lük suçunu işleyebilir; ama Kürtçülük suçu işlendiği 
için buradaki hadiseyi küllerneye kimsenin hakkı 
yoktur. 

Bu itibarla eğer, bir memlekette suçluluk, susuz
luk teknik bir konu ise ve bu, yetkili mercilerce hal
ledilmesi, neticeye varılması lâzım gelen bir durum 
ise, buna saygılı olmamız lâzım. Aksi halde bu Yüce 
Parlamentonun da tekniğine kimse saygı göstermez. 
O zaman, bindiğimiz dalı kestiğimizi unutmayalım. 
Çünkü ,bugüniçin, «kaçakçıdır; vurulur, öldürülür,» 
diyenler adalete saygısız kimselerdir. «Efendim, parla
menterler iş yapamıyor, şunu yapamıyor, bunu yapa
mıyor» balçığını buraya alanlara da yarın prim ver
miş olacağımızı, düşünmeliyiz. 

Bu itibarla bunlar eşdeğerdir. Bir suçlu varsa, yet
kili mercilerce cezasının verilmesi lâzım; ama bir mü
sademenin bütün anasırını şartlarını gerektiren durum 
var mıdır, yok mudur? Sayın içişleri Bakanımız, bunu 
her halde biîiyoriardır. Eğer gerçekten bir ızrar hali, 
bir meşru müdafaa, bir müsademe hali söz konusu 
ise, pek tabiî ki, jandarma burada görevini yapmış
tır; diyecek bir s üzümüz yok. 

Sene 1963, 1964, 1965 veya 1966 yıllarından birin
de mi hatıriayamıyacağım; matufiyeti belli olmaya
cak şekilde arz edeyim. Zamanın Dahiliye Vekili, iki 
savcıyı çağırıyor ve zammın Adliye Vekili de Dahi
liye Vekilinin emri itaatında; emrinde. Çünkü, has
belkader adliye vekilleri daima partisinde zayıf olan 
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kimselerden çıkmıştır, parti içerisinde kuvvetli kişiler 
ise Dahiliye Vekili olmuştur. Bu zayıf Adliye Vekili
nin emrindeki iki savcıya zamanın Dahiliye Vekili di
yor ki, «Siirt'te eşkiyalar kol sarmış, jandarma bizar 
oluyor, savcılar jandarmayı mahkemeye veriyorlar. 
Seni oraya tâyin edeceğiz. Altı ay orada görev yap. 
Ondan sonra İstanbul'da en iyi yere yine seni tâyin 
edeceğiz...» 

Şimdi düşünün; bir Dahiliye Vekili savcıya, «Ka
nunları ihlal et?> diyor. Yani, müsademede haklı da
hi olsa, zabıta görevlilerinin kaçakçıyı veya şakiyi 
öldürmesi yerinde de olsa, yüzde yüz haklı da olsa 
mahkemeye verilmesi usul hükürnlerindendir. Beraat 
kararının sadır olması; çıkması lâzımdır. Çünkü, sav
cılık takipsizlik kararı veremez. Biliyor sunuz, aklen 
malul kimselerin rne;ru müdafaa ve bu hallerinde ta
kipsizlik karan savcılığın görevi dışındadır, işte, zama
nın-Dahiliye Vekili, «Sen, takipsizlik kararı ver, jan
darmayı bizar etme, mahkemeye verme» diyebilmek
tedir. Yani, artık, zamanın zabıta idaresi, hâkimin 
önüne çıkmayı da bir zül telâkki edecek kadar ah
lâki redâete düşürülüyor. İsmet Paşa ise o zaman, 
«Eşkıyanın bir gecede ne yapacağı belli olmaz.» de
mişti. 

işte, bütün bu zihniyetlere son vermediğimiz tak
dirde, Cenup bölgesinde meydana gelen kaçakçılık 
olaylarında Türkiye'den ne gidiyor ne geliyor, dış ti
caret bakımından Türkiye'nin zararı nedir, faydası ne
dir, bu, sosyo - ekonomik açıdan göz önünde bulun-
uurulmadığı takdirde daima siyasî polemiklere âlet 
olacaktır; jandarmamız da yıpranacaktır, vatandaşlar 
da boşuboşuna öldürülmüş olacaktır. 

Brifing yapılırdı bir zamanlar; rahmetli Gürsel 
Paşa, Sayın Sunay Paşamız (Şimdiki Cumhurbaşkanı
mız daha bu konuya eğilmediler) bu brifinge katılır
lardı. Hiç unutmam, bir savcılık odasında bu münaka
şayı yaptık; bir Cumhurbaşkanının huzurunda bir bri
fing yapılıyor; arka kaçakçıları, arkacıhklar, Türkiye' 
de ne kadar kaçakçılık oluyor, ne kadar gidiyor, ne 
kadar geliyor, bunun dokümanı veriliyor. Buraya kim
ler girer? Buraya Jandarma Genel Komutanı, valiler, 
vali muavinleri, emniyet müdürleri; yani bu konuda 
üst makamdaki amirlerine meseleyi kamufle etmekte. 
gizlemekte mahir olan kimseler... Bu mahir olan kim
seler bu meseleyi gün ışığına çıkarmamışlardır. Aca
ba o zaman bir Merkez Bankasının yetkilisi, bir dö-
viz mahkemesinin hâkimi, bir diviz mahkemesinin 
savcısı bu toplantıya gidipde, Türk Parasını Koruma 
Kanununa müsteniden çıkan bir kararname ile Türki-

— 502 — 



C Senatosu B : 21 21 . 1 . 1975 • O : 1 

ye'deki döviz ziyaı ne kadardır, ne kadar değildir, 
bunu verebilmiş midir? Çünkü, basiretten daima uzak 
kaldık, zor işleri yapmaktan daima kaçındık ve daima 
bu halden de kurtulamıyacağız. 

Saygılarımla. 

2. — Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlan
mış olan Yönetmeliğe dair gündem dışı demeci ve 
Devlet Bakam Mehmet Ozgüneş'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil, Başbakan
lığa bağlı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
tarafından hazırlanmış olan yönetmelik hakkında gün
dem dışı konuşma isteminde bulunmuştur. 

Buyurunuz, Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlar; 
Sayın Başkana, gündem dışı konuşma isteğinde 

bulunan arkadaşlarıma (Ben de dahil) söz verdiği için 
teşekkür ederim. 

Arkadaşlarım; 
Bu konuşmam bence, Devleti idare edenlerin, hü

kümet olanların bizatihi Türkiye'nin bütünlüğüne 
hürmet edecekleri yerde, bütünlüğünü bozucu hare
ketlere nasıl tevessül ettiklerini açık, sarih delili ola
caktır. Bir Hükümet olacak, bu Hükümete bağlı Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı kurulacak, bu 
Müsteşarlığın başına elbette kendi yapılarına, kendi 
duygu ve görüşlerine uygun Veteriner Saim Kendir 
getirilecek; diğer arkadaşları toplanacak... Bunlar ola
bilir, getirilir. 

Bu Toprak ve Tarım Reformundan maksat ne? 
Türkiye'de, tahmin ediyorum ki, haksızlıkları kaldır
ma, toprak verimini artırma, Türkiye'yi iktisaden kal
kındırma, bütünleştirme hareketidir; fakat maalesef 
bu Müsteşarlık böyle yapmamıştır. Bir yönetmelik 
hazırlamıştır. Yönetmeliğinde, Urfa havalisinin Akça
kale bölgesinde toprak kooperatiflerini dil, (O'nun ta
biriyle etnik) mezhep anlayışına göre kurmaya git
miştir. Bu, yönetmelikte sarihtir, açıktır. Bir arka
daşımla bu hususta verdiğimiz araştırma önergemiz 
gelecek; araştırıldığı vakit bu hakikatler meydana çı
kacaktır, ama Hükümet etmekte olan insanların da 
memlekete hangi yönde hizmet ettikleri anlaşılmış ola
caktır. 

Bununla da kalmamıştır, ayrıca bir kitap yazmış 
bu arkadaşlarımız. Kim yazmış bu kitabı? Veteriner 
Saim Kendir bey, muavini Ziya Özal, Ahmet Akşit... 

«Urfa Akçakale İlçesi Toprak Reformu Koope
ratifleri Yapısal Modelleri» adlı kitap, Köy İşleri Ba

kanlığı matbaasında basılıyor ve Devlet kesesinden 
parası veriliyor. Bu kitabın 6 ncı sayfasının üçüncü 
bölümünde söylenenler şöyle : (Bunlar tabiî araştır
ma önergemizde de olacak.) 

«Toprak tarım kooperatiflerinin ortaklarına çok 
yönlü hizmet edecek bir örgüt olmaları nedeniyle ba
şarıları, ortakların uyumlulukları demografik yapı
ları, sosyal dayanışmaları, konuşma dilleri (dikkat bu
yurunuz) ve mezhepleriyle bağlı oldukları sosyal top
lulukların aynı olmasıyle ilişkilidir. 

Bu nedenle etnik yapı kooperatif yapısını etkile
yen önemli sosyal bir faktördür.» 

Bu ifade sarih. Bu ifadenin üzerinde duracak olur
sak manası nedir? Köy kooperatifleri kurulacak; Halk 
Partisinin anladığı manada. Daha doğrusu Cumhuri
yet Halk Partisi ile Selâmet Partisi ortaklık Hüküme
ti zamanında bu Müsteşarlıkta yayılan bu ifadeye gö
re; söylenen, yazılan bu ifadeye göre bakınız, Tür
kiye kooperatifçilikte nasıl parçalanıyor : 

Bir; etnik yapı. 
i Meselâ, benden önce bir arkadaşımız burada ko-
I rıuştu. Biz her zaman söylüyoruz; Doğu'daki kardeş-
j lerimiz bizim canımızdan, kanımızdandır. Hele Ur-

fa'nm tarihini bilen insan sıfatıyle Millî Mücadelenin 
i çocuğu olmam itibariyle şunu ifade etmek isterim ki; 
I Fransızlar Urfa'yı işgal ettiği vakit bir kardeşimiz 
j çıkrmştır, o entarisiyle, o giyimi ile; «Omuzumda si

lâhım martin, arkamda Karacadağ olduğu müddetçe 
Fransız Ordusu buradan bir karış ileriye geçemez» 
demiştir, durdurmuştur. Bu kahramanlığını tarihe tes
cil ettirmiş, tebcil ettirmiş ve geçittirmiştir. 

I Siz böyle bölgelere gideceksiniz, ona kooperatif 
kuracaksınız, İstiklâl Mücadelesinde bu memleketin 

. çocuğu bu memleketin kanından, soyundan geldiğini, 
aynı milletin evlâtları olduğunu ispat etmiş insanlar 
arasında, bu bölgede ayırıcıiık yaratacaksınız, diye
ceksiniz ki; Arapça konuşuyorsa, Arapça konuşanlar 
bir araya gelip kooperatif kuracaklar, Kürtçe konu
şanlar bir araya getirilecek, buna göre kooperatif ku
rulacak... Ayırıma dikkatinizi çekerim; mezhebi Ale
vî ise Alevîler bir araya getirilecek, kooperatifler ku-

I rulacak. Bunun açık, sarih manası budur. Bu Devleti 
idare edenler, bu teşkilâtın başına bu insanları na
sıl getirmişler? Bunlar hangi düşüncenin, hangi duy
gunun sahibidirler? İnsan buna hayret ediyor. Hangi 
partiye mensup olursa olsun, acaba bunu kabul ede
cek bir arkadaşım var mı? Varsa parmak kaldırsın, 
«ben kabul ediyorum» desin. Söylemek istediğim bu. 

j Kabul edeceğine kani değilim. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün insanların siyasî düşüncesi olabilir; fa

kat bu siyasî düşünce maalesef milleti parçalamaya, 
bölmeye matuf değil, milleti birleştirmeğe matuf ol
malıdır. Atatürk'ün gölgesine, Millî Mücadelede mil
lî misâkın hudutlarını tamamlayan zatın gölgesine sı
ğınıp böylesine hareketlere girişmek çok kötü şeydir. 
Tarihimiz bunun çok defa şahitliğini yapıyor. Böyke 
hareketlerle Doğu Anadolu'da çeşitli mezhep isyanla
rı doğmuştur. Bu isyanların neticesinde masum kanı 
akmıştır. Bir gün huzurunuza bu parçalama nedeniy
le bu kışkırtma nedeniyle yazılan kitapları getirece
ğim ve bu maksatla Türkiye'nin millî birliğini, vah
detini temin etmek için çalışan Türk Ordusuna neler 
söylendiğini; benim Ordu Komutanlığımı yapmış Ge
neral Abdullah Akdoğan'a nasıl hakarette bulunul
duğunu da huzurunuzda kürsüden okuyacağım. 

Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi elbette siyasi
lerin tutumlarıdır. Bunun sebebi eibetteki. Devleti ida
re edenlerin sola mütemayil sloganJanyle «Halkçılık» 
deyimiyle sınıf farkı yaratır, halkı birbirine düşür
mekten öteye geçmeyen hareketleridir. 

Bir Başbakan ve Başbakana bağlı bir Müstesarhk 
düşününüz; bu insanlar böyle bir yönetmelik k a r l a 
sın, böyle bir kitap yazsın... Türkiye Cumhuriyetinde 
o mevikde ne böyle bir Başbakan oturabilir, ne de 
böyle insanlar o vaziyette kalabilir. 

Hükümeti vazifeye davet ediyorum. Bu insanlar 
hakkında derhal gerekli takibatın yapılıp mahkemeye 
verilmesini istiyor, saygılarımla hııturunvızdan aynk-
yorum. Allah bu Milleti bu gibi adamlardan kodu
sun. (A. P. ve C. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Mehmet Czgü-
neş, bu konu da mı söz istiyorsunuz? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Evet. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Mehmet Üz-
güneş, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNE? (Ta
biî Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeler; 

Sayın Dikeçligil'e getirmiş oldukları elemli konu 
dolayısıyle teşekkür ederim. Bize ayrıca bu konu üze
rinde fikirlerimizi beyan etme imkânı verdikleri için 
cidden minnettarız. 

Bahsettikleri cümle Toprak Reformu için yapılan 
hazırlıklar esnasında bir raporda geçmiştir. Bu cümle 
duyulur duyulmaz bizzat Savm Başbakan tarafından 
emir verilmiş ve tahkikat açılmıştır. 
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; Hükümet olarak bu husustaki kanaatimiz şulur : 
; Türk Devleti, milleti ve ülkesiyle bölünmez bir 

bütündür. Hiç bir hürriyet bu sınırı aşamaz. Ferdin 
gerek farda gerek toplu hak halindeki hürriyetlerinin 

: hiç birisi Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölün
üşçe bir küakı olduğu hakkını, hakikatini inkâr etme 

, saunaa vanımaz. Bu Anayasamızda açıkça ve hem 
de bir Meyil birçok maddelerinde ifadesini bulduğu 

• gibi, tarih boyunca böyle olagelmiştir. 

S'vas Kongresinde bütün delegeler istisnasız şu 
gerecin ' ayh;rnnştard?r : «Türkiye'de müslüman azın-

j fık yol:tur.» Çanakkale'de, Dumlupınar'da yan yana 
\ cmuz omura savaşanlar, kanları kemikleri birbirine 
I kancanla" acaba hangi sebeple bir kooperatifin içeri-
\ sinde beraber bulunamayacaklar 

\ En an on asır birlikte ağlayan, birlikte gülen bu 
i aaiecs fertleri acaba hangi gizli sebeplerle bir koopera-

Lij içerisinde bir araya, gelemeyecekler? 
i Arkadaakanm; 
I ücy's bir şey yok. Tekrar ediyorum ki; Hükümet 
j hhkrssii bütün üyeleriyle kanaati şudur : Türk Dev-
j kay ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Tür-
| ahekia etnik farklar yoktur. Türkiye'de ayrı zümre-
I 'er yoktur. Türkiye'de bir tek Türk Milleti vardır Tür-
İ H okkka' deaii Tikk Mihed. Alkışlar) 
i 
i 
j .dobrbnek istediğim ikinci nokta; Sayın Dikeçli-
İ besi nsevuba'us ettiği için söz konusu etmek zorun-
\ aaTsa*a : hkahep ayrılıkları davasıdır. 

\ E a konuda mecburen birkaç kelime söylem is-
j iyonum. Herkes bilir ki. îalâmiyette mezhep ayrılkla-
j rureı iki ana sebebi sardır. Birisi, siyasî iktidar hangi 
| yordan askşecek; yani babadan oğula mı intikal ettiri-
I 'ec.ay ;-eksa bir cins seçimle mi olacak? İslâm mezhep-
\ kahirin r>v!'i'k sebeplerinin birisi budur. 

Fkagün görülüyor ki; siyasî iktidar şu veya bu şe-
! kir:1 e dini yoldan değil, tamimiyle Türk Milletinin 
İ serbest se-a imlerine dayanan bir şekilde yürütülmekte-
j cer. Şu "aide mezhepler arasındaki bu fark ortadan 

î ." '' . 
\ Ikınan!; kukuk meselesidir. Herkes bilir ki, Is-
î 
t lam. ' reriepierının her birisi birer hukuk ekolüdür. 
i hasaan artık hukuk objektif hukuk halinde yürütük 
\ mak'edh. Bu duruma göre mezhepler arasında hu-
J ::nk farkkr: da artık bugün söz konusu değildir. Oy-
| ]:•--•-^ T :k;dy^k :e Alev" - Sünnî ayrılığı yoktur. Nite-
î kan e^'eaı Divanet işyeri Başkanlığı kurulurken Ata-
! aka . Divanet Is-eri haskanhğmı her türlü mezhep 
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farklarının üstünde, Müslümanlığı bir bütün halinde j 
kavrayacak şekilde kurmuştur. Maalesef bazı kimse- i 
ler, 1965 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât 
Kanunu çıkarken bu mezhep farklarını ortaya atmak 
istemişlerdir; fakat komisyonda ittifak hanide redde
dilmiştir; «Türkiye'de Atatürk'ün kurduğu Diyanet 
işleri Başkanlığı İslâmiyeti bir bütün halinde ele alır, 
mezhep farkları yoktur» denmiştir. 

Bu memleket imam - hatip okulları kurmuştur, 
yüksek islâm enstitüleri kurmuştur, İlahiyat Fakülte
si kurmuştur. Hiç birisinin kuruluşunda da, demin 
bahsettiğim iki tarihi hakikat sebebiyle sureti katiye-
de mezhep farkları ete alınamamıştır. Ben bugün bu 
kürsüden iddia ederim ki, eğer bir kimse Türkiye'yi 
mezhepler bakımından da birtakım farklara ayırmak 
istiyor ve şu veya bu mezhebe ayrılan iki kişi bir 
kooperatif içerisinde bir araya gelemez diyorsa, gizli 
maksatları vardır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

3. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Be hatanın yurt 
dışına ve Libya'ya işçi gönderilmesi konusunda gün
dem dışı demeci ve Çalışma Bakanı Turhan Esener'in 
cevabı 

BAŞKAN — Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, yurt dışı
na ve Libya'ya işçi gönderilmesiyle ilgili kısa gündem 
dışı bir konuşma yapmak isteminde bulunmuşlardır. 

Buyurunuz Sayın Hıfzı Oğuz Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli senatör arkadaşlarım; 
Geçenlerde dost ve kardeş Libya'nın Başbakanı Sa

yın Callud memleketimizi ziyaret etmişlerdi. Bu zi
yaretin mahsûlü olarak Hükümetimizle Libya ara
sında bazı güzel anlaşmalar imzalandı. Bunlardan 
biri de, Türkiye'den vasıflı ve vasıfsız 500 bin kadar 
işçinin Libya'da çalışmak üzere gönderilmesi anlaş
masıdır. Bu vesileyle ve Sayın Çalışma Bakanımızın 
da şu anda Senatomuzda bulunmasından faydalana
rak bu konudaki düşüncelerimi, bir esas meseleyi de 
dile getirerek huzurunuzda belirteceğim : 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizde ve diğer bütün ülkelerde iş, ve işçi ve işsiz

lik sorunları hemen hemen o toplumların başta gelen 
meseleleri halinde bulunuyor. Ancak, diğer ülkeler
de bunlardan işçi, iş ve işsizlik bir bütün olarak ele 
alınmakta, planlara bağlanmakta ve işsizlik konusu 
tehlikeli bir sorun halinden çıkarılmak üzere kendi 
memleket. olanakları içinde çarelere kavuşturulmak
tadır. 
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Burada arz etmek istediğim nokta şudur ki; na
sıl umumî halk deyimiyle «Taşıma su ile değirmen 
dönmez;;- ise, bir memleketin işçi konuları ela zaman 
zaman dışarıya işçi sevk etmek suretiyle çözülemez 
ve istihdam politikası böylece rahat bir teminata bağ
lan a ma::. 

Bu hemen herkesin bildiği bir koşul olduğu için 
üzerinde fazla durmayacağım: ama iki belirtisini arz 
ettikten sonra ası! diyeceğime geçeceğim. 

Geçenlerde Almanya, kendi endüstri müessesele-
rindeki sıkıntı doîayıs'yîe en başta gelen Türk işçile
rinin bir kısmına yol verdi. Türkiye'de ne yapacak
ları beiü olmayan ve ena göre bir hazırlığımız bu-
îu-ımayau bu işçilerin memlekete dönüşlerinin bizde 
ya^att/.ği buhranı hatırlarsınız. Şimdi, yine .Alman
ya'da birçok müesseselerde işçilerin işlerine son ve-
s'kı.o veya azahdma konusu ortaya çıktığı için, 
yakında bir problem daha huzurunuza gelecek ve 
memleket yeni bir sıkıntının içine girecektir. 

İşte b^n, bu büyük bütünün içinden bir parçayı 
almak istiyorum. O parça, işsizlik konusu: Dün
yanın her tarafında da işsizlik vardır; fakat bu bir 
ölçü içindedir. İşsizliğin, dediğim gibi muayyen 
planlar, programlar içinde, ülkelerin kendi oîanak-
},v-\ içinde, müesseselerinde iş bulma ve işsizlik sigor-
talariylc teldi.keli duruma girmesi önlenmekte ve bun
lar olumlu çarelere kavuşturulmaktadır. 

Bkv'.le dışarıya isçi gönderme konusu başlangıçtan 
• "•:•'. bence ciddî yanlışlarla beraber yürütülmüştür. 
Sebebini şimdi kısaca arz edeceğim : 

Biliyorsunuz ki, işsizlik konusu Tüıkiye'de şehir
lerde iş arayan insanlar tarzında açık, köyde yazın 
çalışan kışın oturan insan cinsinden gizlidir. Şimdi 
benim ele alacağım üçüncü konu; Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinde de 3 0 kişinin yapacağı işe 20 kişi, 
30 kişi, 40 kişi hizmete alınmak sureciyle asıl iktisadî 
anlamda gizli işsizlik tarzında görünüyor. 

Bizim önümüze dışarıya işçi gönderme tarzında 
bir konu gelince, şehirlerde sıraya girmiş olan işsiz
lerden önce, henüz işsiz kalmanın bilincine varma
mış bulunan köyleri tahrik etmek suretiyle, bir mil
yona yakın işçiyi göndermişiz, bir milyona yakın 
işçiyi de sıraya koymuşuz ve bunlara deva aramakla 
meşgulüz. Hemen arz edeyim ki, Türk endüstrisinin, 
yatırımların bugünkü temposu içinde Türkiye'deki is
tihdam politikasının çözülmesine ve köyler bu ölçüde 
tahrikte devam edildiği takdirde, bir büyük buhranın 
önlenmesine imkân yoktur. Bunlara kısa kısa do-
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kundaktan sonra, şimdi asil söylemek istediğim, nok
taya geleceğim. 

Değerli senatörler; 
iktisadî Devlet Teşebbüslerinin bir kısmının adı 

bugün gayri iktisadî Devlet Teşebbüsleridir. Sebebi; 
burada çalışan memur sayısı, burada çalışan işçi sa
yısı fiyatlarına ve yönetimlerine müdahaleler dolay»-
siyle normal maliyetleri aynı maddeyi yapan d-ş ve 
iç piyasadaki maliyetlerin üstüne çıktığı için, bunlar 
bir kısım iktisadi teşebbüs olmaktan çıkmış gayri ik
tisadî teşebbüs haline gelmiştir. 

Buna mukabil konu. Türk ekonomisini tehd:t 
eder Ar kale gelmiştir bugünkü hayat pahahhğı için
de. Nedeni* Çünkü, aynı vasıfları haiz iki fabrika 
farz ediniz, birisi özel setörde. ötekisi kamı: sektö
ründe. Öze! sektörde aynı vasıfları haiz fabAka 10 
memur 1 000 işçi ile çzkuyerse- aynı vasıfları haiz 
fabrika devlet sektöründe 50 memur, 3 000 işçi ile ça
lışıyor. Hükümet her ikisinin ürünü, mamulü veya 
masnaatıyie (Eski tabirle) fiyatını Devlet sektörünün 
maliyetine göre koymaktadır. 

Şimdi bir tek örneği tebarüz ettirelim: Bir birim 
alınız. Devlet sektörü bunu maliyet olarak 100 liraya 
malecliyor. Hükümet buna 125 liradan satmak için fi
yat veAyor. Aym birim içinde, aynı *'mb özü srktör, 
bu işçi, memur ve vesair faktörler dolay.sayie 70 A 
raya mal ediyor, 95 liraya satmaya hazn* ok'uğıı hal
de, Devlet fiyatı 100 liralık maliyete göre 125 lira ver
diğinden, havadan 70 ih 100 arasındaki farkı aM:k-
tan sonra, Hükümetin tayin ettiği fiyat üzerinden sat
ma vaziyetine varıyor. 

Bizim iktisadî hayataam bire ok nedenler arasın
da tehdit eden ciddî ve şifa bulmaz he "dangımızın 
bir tanesi budur, işte şimdi önerime, asıl meseleme 
geldim: Mademki harece işçi gönderiyoruz, herhangi 
bir kamu sektörünün elinde bulunan bir tabaka
daki fazla işçiyi sokağa çıkartmamız da mümkün de
ğildir, Libya vasıflı işeri de istiyor, eyle ise sırada 
bekiiyenîerm haklarına da kak:l gelmemek kaydiyie 
bir kambur halinde İktisadî Derlet Teşebbüslerini 
gayri iktisadî hale getiren bu fazla işsizlerden, onla
rın da hakları mahfuz tutularak harice gönderme 
yolunu açarsak; bu, gayri İktisadî Devlet Teşebbüsle
rini yavaş yavaş iktisadî hale doğru götürür ve böy
lece ciddî bir özürden kurtarrms oluruz. Aynı zaman
da, dış ülkelere vasıfh işçi diye, vasüh ohsp olmadı
ğı belli olmayan insanlar gönderilmek suretiyle de 
ayn bir kayınlmadan dışta kalınmış olur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözümü şöylece bağlamak istiyorum: Bugün, Türk 

ekonomisi perişan bir durumdadır. Bu perişan duru
mun içinde, deva bulmaz hastalıklarımızın yanında 
bir de bu konu vardır. Mademki şimdi Libya, vasıflı 
ve vasıfsız işçi istiyor; o halde, geçmişteki hataların 
tekrarına gidilmeden Hükümetimiz bu vasıflı işçilerin 
arasına, İktisadî Devlet Teşebbüslerinde fazla bulun
duğunu arz ettiğim işçilere de ciddî bir kontenjan ver
mek suretiyle iktisadî hayatımızı bugün tehdit eden 
ve yenn tehdit etmekte devam edecek bulunan bu 
haünhğı karnen de olsa bir şifaya kavuşturmuş olur. 

kayan CAbşma Baka;vnı:z;n ve Hükümetimizin bu 
k arnikam kendilerinin geçici vesaire olduklarını naza-
v, kiozee almadan, kendi zamanlarında bir karara bsA-
lamakrı mümkün ise. böylece bir karam bağlarlar
sa; sanmcen în-lır, kür ameller Oe bu prensin karar

ın -> ı • i o : ıo;n, çuvalı en on* rıızmı 
vermiş olurlar. 

Bu konuyu Yüce Senatonun huzurunda dile ge
tirmeyi. acele mehiyeri dolayısıyla görev bildim. 

Teşekkür cdar, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BARKAN' - - Sayın Cahşma Bakam Turhan Ese

nce, Sayın Bekataürm ifade buyurduğu konu üzerin
de rıh konuşaceks-uie efendim? 

ÇÂIhOMA BAKAM TÜRKAN ESENEîl — 
Leret eıs..mum. 

TAŞA Ahi -— LAıyun.maz efendim. 
ÇALİA A\ BAKANI TURHAN E5ENER — ka-

y-n Başken, sayın senatörler: 

Huzurunuzda, her şeyden evvel, memleketimiz 

•n en onemu uonuîa birisi olan issizlik nrobîe-
m :uı değ!uchg' için, kıymetli arkadaşnsuz Saym Hu-
ZÎ Oğuz Bekata'ya Bakanhğ-ro ed:na Aşekkür etme
zi bir borç biliyorum. 

manAaıen e kalen önemh bir soruna işaret ettiler. Ben 
geçenlerde huzurunuzda Almanyadaki işçilerimiz 
hakkında konuşmuştum; bu sefer eğer müsaade eder
seniz. Libya'ya gidecek ölen işçilerimiz haklımda bir 
iki kelime söylemek istiyorum. 

Bakaumymîzın politikası, yapmış olduğumuz ba
sen AylauNarmda da açuelandığt gibi gayet açık ola
rak sudur: 

Çahsma BAırmhğn Libya'ya veya diğer herhangi 
bir mene..kele katiyen işçi göndermek arzusunda de-
ğAAr: ama işsücü fazlası do'ayssiyîe kendisine da
ha iyi yaşama imkkmur- sağlayan, başka memleket
lerde çalışmak arzusunu ileri süren ve kendilerine iş 
bulan kellerimiz var ise Çahsma Bakanlığının arna-
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cı bu gibi işçilere, yabancı memleketlerdeki çalışma 
koşullarını en iyi şekilde sağamak, bu işçilerin yurtdı
şına gönderilişleriyle yurtdışından dönüşlerini bir dü
zene sokmak ve bu arada bir istihdam politikası da 
izleyerek, memleketimizin iktisadî bünyesi için gerek
li olan işçileri ve meselâ vasıflı işçilerden bazılarım 
göndermemek ve mümkünse vasıfsız işçileri gönder
mektir. İzlediğimiz politika açıkça budur. 

Bu Libya meselesi ortaya çıktığı zaman; Libya' 
lilarla görüşmelerimizde şu konular üzerinde ısrarla 
durduk: 

Bunlardan birincisi gidiş gelişlerin düzeni.: nme-
siydi ve yaptığımız anlaşmada Libyalılar, Türk işçi
lerinin hem gidiş ve hem de dönüş masraf kuma. kat
lanmayı kabul ettiler. 

İkinci sorun; oradaki çalışma koşullarıydı ve bu
nun için de tip hizmet akitleri, sözleşmeleri yapıldı. 
Bu sözleşmeleri işçilerimiz burada imzalayacaklar 
ve bundan başka bu sözleşmeler İş ve İşçi Bu ima Ku
rumunun onayından geçecektir. Eğer onaylanmaz
sa işçi gidemeyecektir. 

Üzerinde durduğumuz bir üçüncü nokta ise şu ol
du; eşitlik ilkesi. Libya'da çalışan Türk işçileri, Lib
ya'da çalışan diğer yabancı işçilere verilen haklar
dan aynen faydalanacaklardır. Eğer Libyalı işçilere 
ve meselâ italyan gibi yabancı işçilere bir fazla hak 
verilirse, bu hak aynen bizim İşçilerimize de uygula
nacaktır. 

Dördüncü bir nokta ucreuenr» 
transferi meselesi idi. Bu nokta üzerr.de de ısrarla \ 
duruldu. Sebebi de şu idi: Bir Tü:'k işçisi yabancı 
memlekete niçin gider?.. Yapmış olduğu tasarrufu 
Türkiye'ye transfer için gider. Buna imkân verilmez
se, hiçbir Türk işçisinin gitmesinde bir anlam kal
mayacaktır. Bunun için, bu anlaşmada özel olarak bu 
transfer imkânları, bilindiği üzere, bekâr işçiler için 
ayrı, evli işçiler için ayrı garantiye bağlandı. 

Bunun dışında üzerinde çok önemle durduğumuz 
bir beşinci nokta da bizim çocukla'rmzm eğitimi 
mese'esi oldu. Çünkü bilindiği gibi, yabamu memle
ketlere giden Türk işçilerinin çocuklarının eğitimi 
büyük bir problem olmaktadır. Bunlar Türkiye'ye 
döndükleri zaman kendilerine sınıf bulma bakımından 
bazı müşkülâtlarla ve bazı zorluklarla karşılaşmak
tadırlar. Bunun önüne geçmek için ısrarla Libya'ya 
giden Türk çocuklarının, Türk eğitim usullerine gö
re açılacak okullarda eğitim görmesi, Türk öğretmen
leri tarafından eğitilmesi sağlanmıştır: ama bunun 
dışında bunlara pekâlâ Arapça ders ek olarak verile
bilecektir. 

Şimdi, Sayın Bekata'nın değindiği çok önemli bir 
noktaya gelelim: Acaba hangi işçiler gönderilecek
tir?.. Bu hakikaten bir sosyal politika meselesidir, 
sosyal politika sorunudur. Bunun üzerinde dikkatle 
durulması gerekir. 

Bizim, şimdiye kadar düşündüğümüz şu oldu: Her
hangi bir kimseye öncelik vermeden, kimsenin hakkı
nı yemeden, sıraya girmiş bulunan işçiler normal ola
rak giderler; fakat buna rağmen şunu size söyleyeyim 
ki, bir notayı mahfuz tutuyoruz. O da şu: Türk hükü
metleri, bundan sonra bu soruna önemle eğilecek
leri için, acaba hangi iş kokanda çalışan kalifiye iş
çilerin hangilerinin gitmesi lâzım, hangilerinin git
memesi lâzun; bunu tespit edecekler ve buna göre 
kolaylıkla bir politika izleyebileceklerdir. 

Benim için büyük bir sorun; her şeyden evvel Al
manya'da eahşan işçilerin durumu geliyor. Alman
ya'ya yaptığımız bir yayında. Almanya'da çalışan İş
çilerimizin Libya hayaline kapılarak işlerini bırak
mamalarım rica ettik; ama bunun yanında büyük bir 
soiun var. O da, Almanya'da işini kaybetmiş ve bil
hassa turist pasaportuyla gidip de yurda dönmek mec
buriyetinde kalan, bir sene bile kalamamış olan iş
çilerin durumudur. Bunlar, Libya'ya gitmek arzusu
nu şiddetle gösteriyorlar. Buna ne cevap vereceğiz?.. 
Bu bir sorun. 

ikinci sorun; yani Sayın Bekata'nın ileri sürdüğü 
husus: Acaba iktisadî Devlet Teşekküllorindeki çalı-
şınılariP tkınımu nedir?.. İktisadî Devlet Teşekkülle
ri^.! ki kalabalık daha ziyade işçilerden çok memur
lardan ihi'i gelmektedir. Bizim bunları Libya'ya gön
dermemiz de şu anda mümkün değil. 

İşçilere gelince: İktisadî Devlet Teşekkülleri, be
nim aldığım son ranorlnra uöre; kalifiye isçileri ko
lay Dirakmak niyetinde değil. Çünkü, bu kali
fiye işçiler giderse, yerlerinin doldurulması zor ol
maktadır; fakat buua rağmen hakikaten bu bir etüt 
meselesidir. Sayın Bekata'ya bilhassa teşekkür ediyo
rum; hakikaten çok önemli bir noktaya değindiler. 
Bu hususta çalışmalar yapılmaktadır. 

Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 

4. — Muş Üyesi İsmail İlken m 1966 Varto dep-
rcmind''ii sonra Varto, Muş, Hınıs r.ıcrkez ve köyle-
riiHİe Devletçe ele alınmet'u gereken işler konusunda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın İsmail İlhan, 196İ6 Varto dep
reminden sonra; Varto, Muş. Hınıs merkez ve köy
lerinde, Devletçe ele alınman gereken işlerin hâlâ as
kıda olması, köylerde 
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konutların yapılmamış bulunması, çilekeş ve sab=r-
İ! vatandaşların Doğu'daki yakacağı genellikle te
zek olduğuna göre, dokuz yıldan beri tahta bara
kalarda yaşamakta olmaları nedenleriyle gündem 
dışı söz istemişlerdir. Kendilerine gündem dışı söz 
veriyorum. 

Buyurunuz Sayın İsmail ilhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, muh

terem senatörler; 
Sizleri bundan 9 sene evveline, Varto'daki dep

rem günlerine, gerilere götürdüğüm için üzgünüm ve 
huzurunuzda özür dilerim; fakat 1966 depreminden 
bugüne kadar Devlet tarafından 1 - 2 yıl için yapıl
mış olan geçici barakalarda, Doğu Anadolunun so
ğuğunda kışlarını ve yazların;, geçirmekte c h n vatan
daşların durumlarını dile getirmek zorunda olduğu
mu kabul edersiniz. Milyonlarca, lira harcanmış, 19 -
20 köyde nüve tipi konutlar yapılmış, geriye kalan 
köylerde de geçici barakaların 2 yıl için yapılmış ol
duğunu düşündüğünüz takdirde, 9 seneden beri bura
larda yaşayan vatandaşların halini tahmin edersiniz. 

Varto'nun 90 köyü. Muş merkezine, Bulanık'a ve 
Hınıs'a bağlı sayısız köyün insanları 1965 depremin
den itibaren muvakkat olarak yapılan barakalarda 
yaşamaktadır, imar ve İskân Bakankğmea 1966 - 1957 
senelerinde nüve tipi konut olarak yapılmasına ka
rar verilen konutlar hâlâ yapılamamıştır. Vatandaş. 
«Benim Devletim bana yardım elini mutlaka uzata
caktır, ben sabırla bekliyorum» diye bugüne kadar 
beklemiştir: gazetelerle temas etmemiştir, yürüyüş yap
mamıştır. fakat Devletin yardımının mutlaka gelece
ğini beklemiştir. Üzülerek belirteyim ki. hâlâ Devlet 
yardım elini, uzatmamıştır. 

18 Ağustos 1966 tarihinde Varto'nun merkezi 90 
köyüyie yede bir olduğu zaman Türk milleti Kıbrıs 
harekâtında olduğu gibi tek vücut halinde maddi, ma
nevî bütün yardımlarını Varto, Hınıs, Bingöl halkın
dan mahrum, etmemek için. seferber olmuştur. Milli 
Eğitim Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı aynı şe
kilde ellerindeki bütün imkânîanyîe Varto, Hınıs, 
Bulanık, Muş halkım kışın soğukta bırakmamak için 
uğraşmış, çaba göstermiştir. O güne kadar görü'me-
mis olan korkunç derecede bir başarıyle Varto halkı 
barakaya kavuşmuştur; ama altını çizerek söylüyo
rum: «.Bir - iki yıl için yapılmış olan barakalara!..'.; 

Üzülerek belirtmek istiyorum ki, imar ve İskân 
Bakanlığı bu kısa vadeli çalışmayı, bitirip, esas uzun 
vadeli daimî konut çalışmalarına gelince, çalışmalar 
olduğu gibi kalmıştır. Varto'dan gelmiş olan bir' he-
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yetie İmar ve İskân Bakanlığına 1968 - 1969 yılların
da başvurduğumuzda, «Varto dosyası kapanmıştır, 
Varto'da yapılacak işimiz kalmamıştır» diye cevap ve
recek duruma kadar gelmiştir. Halbuki, Varto halkı 
bu barakalarda kışın soğukta, yazın sıcakta (Hepiniz
ce malum olan) tezek yakmak suretiyle günlerini geçir
mekte. 

Anayasamızın 76 ncı maddesi, her Meclis üyesini 
tüm Türkiye'nin temsilcisi saydığına göre; Varto dep
remi gibi binlerce cana mal olan korkunç bir afetten 
sonra yanılmasına Hükümetçe karar verilmiş olan ko-
netlarm bir an önce yapılması için her senatör ve mil
le-' -vekilinin kendine düşen çabayı göstermesi gerekir
ken. SAV olmamış; «Gemisini kurtaran kaptan» zih-
myekyle çakşdnuş, maalesef ve maalesef bu yöre 
raku büyüne kadar barakalarda kalmıştır. 

Varto depreminden çok daha sonra olan Gediz, 
Sakarya Bartım Demirci afetlerine Devlet en kısa za
manda yardım elini uzatmıştır, bununla iftihar edi
yorum; fakat Varto 9 seneden ben hâlâ bu şekilde 
sahipsiz kaldığı. için aynı şekilde üzüntü duyuyorum. 
Anayammn 76 ncı maddesini bunun için zikrettim. 

"Muhterem senatörler; 
y i anda Vari.o'rmn 90 köyü, Muş merkezinde he

yelan drVyeuyko Devlet tarafından konut yapılması
na kamr verilen 3 mahaUe ve aynı zamanda 1966 dep-
emkıker; sonra Mıış'da toplanmış olan yüzlerce aile, 

yine Mkvyit. Kınu-'a. Bulanık'a bağlı yüzlerce köylü 
Dsvieuu. daknî konut beklemektedir, imar ve İskân 
Bakankğı. bunlara söz vermiştir: fakat bugüne kadar 
bu sözü yerine getirmemiştir. 

kkT.Mİ bkVLBANTOĞLU (Erzurum! — Yaz gel
sin yapacaklar. 

İSkluİL İLHAN (Devamla) — 1971 Bingöl dep-
ı eminden sonra, o zamanki Sayın Başbakan Nihat 
Erim, şimdiki Sayın İmar ve İskân Bakanı Selâhaddin 
Babüroğİu *yîe beraber Bingöl'den dönerken Varto'ya 
da uğramış, Varto'da 19 köyde İmar ve İskân Bakan
lığı tarafından parası ödenerek yapılmış olan bütün 
binaların yıktırılmasına ve 71 köyle beraber bu 19 
köydeki konutların da tekrar ele alınmasına karar ve-
rilmuti. Acaba bu 19 köye harcanan para nereye gitti? 
Bu 19 köyde konut yapılırken îmar ve İskân Bakan
lığı bu konutların gerçek maksada, yörenin koşulla
rına. uyup. uymadığını kontrol etmediyse, bunun so-
vamlusu kimdir? 

Duvarları hasırdan oluşan bu konutların durumu
nu biraz kar ve biraz da yağmur yağdıktan sonra tüm 
ç.'phkhğ-.yle görmek mümkündür. Sayın Nihat Erim ve 
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Selâhaddin Babüroğlu aynı manzaraya şahit oldukları 
için, 19 köyde Devlet tarafından yapılmış olan bu 
konutların tekrar ele alınacağına karar verilmiştir. 

Geçen hafta Erzincan Senatörü 5 ay m Niyazi Un
sal, birkaç ihaleden bahsettiler. Bense, 19 köydeki bi
nalardan bahsediyorum; bu binalar yıkılacak, yerine. 
yeniden (Ki, o da mümkün olursa.) diğer 70 - 100 
köydeki binalarla beraber bina yapılacaktır. imar ve 
İskân Bakanlığının bu konudaki cevabını bekliyorum. 

Geçen yıl Sayın eski İmar ve İskân Bakanı Ali 
Topuz beyefendiyle Doğu Anadolu'ya bir seyahat ter
tipledik, daha doğrusu Muş ve Binböl parlamenter
lerine haber verdiler. Doğu Anadoinya bir gezi tertip 
ettiklerini söylediler. Beraber gittik. Muş'da bir top
lantı yaptılar ve bu toplantıda. «1974 senesinde Muş' 
da, Varto'da herhangi bir oahşmaıun yapılmayacağı
nı» belirttiler. Aynı konuşmayı Varto'da da yaptılar. 

Hınıs'a geldik. H.uus'daki toplantıda. (Şimdiki 
Erzurumlu parlamenterlerimiz almmasınlar, kendile
rine haber vermemişlerdi: çünkü esas seyahat Muş ve 
Bingöl ile ilgiliydi.) Herhalde Sayın Hilmi Nalbantoğ-
lu'nım Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında 
vermiş oldukları, önergeden mütevellit olacak ki, Hı
nıs'da 197-1 senesinde çalışmaların mutlaka başlaya
cağını belirttiler. Tabiî Muş parlamenterlerinin bu du
rumda çok müşkül bir vaziyete düşmüş olduklarını 
siz takdir edersiniz. Çünkü, seyahat Muş seyahatiydi; 
fakat çalışma ise Hınıs'a gidecekti. 

Yine üzülerek belirtiyorum, 197! senesinde bu ver
miş olduğu, söz de yerine gelmedi; Hınıs'da cia çalış
malara başlanmadı. 

Sözlerimi, bu konuda İmar ve İskân Bakanlığına 
birkaç öneride bulunmak suretiyle bitirmek 'istiyorum: 

1. — İmar ve İskân Bakanlığı bu kış süresince ma
sa başı çalışmalarını bitirmeli, önümüzdeki inşaat 
mevsiminde senelerden beri büyük bir sabır ve tevek
kül ile Devletin yardımını bekleyen vatandaşın hizme
tine mutlaka yetişmelidir. 

2. — Çalışmalara Muş merkezi, Varto ve Hınıs'da 
aynı zamanda başlanabilse haliyle çok fazlası ile va
tandaşı memnun etmek imkânı elde edilmiş olacak
tır. Aksi takdirde, teknik kadro yetersizliği dolayısıyle 
çalışmalar üç dört yerde aynı zamanda başlamıyorsa, 
depremin, ağırlık merkezi nerede ise oradan başlanması 
mecburiyeti ile bizi karşı karşıya bırakıyor. Bu kadar 
süre vatandaş bekledikten sonra, hizmeti götürmede 
öncelik bakımından İmar ve İskân Bakanlığının ala
cağı yanlış bir karar vatandaşı çok fazla üzecektir. 
Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. 

3. — Eğer gerçekten, bundan evvelki işlerde oldu
ğu gibi, yine müteahhitlere iş verilecekse kontrol sis-
temimn çok iyi bir şekilde kurulması, lâzım gelir. 

4. — Aynı şekilde, geri kalmış bir yöre olan Doğu 
Anadolunun. depremde yık'lmış olan bu yörelerine gö-
dh-üiseek elan hizmetler; yol, su, okul gibi altyapı hiz
metlerinin diğer bakanlıklarla koordine çalışmak su
retiyle götürülmesi şayanı tavsiyedir. Bu hususta da 
Sayın Bakandan bazı atılımlar bekliyoruz. 

5. — En önemlisi, İmar ve İskân Bakanlığının bu 
gibi mühim çalışmalarla ilgili değişmeyen bir politi
kası GÎmakdır. Her bakan geldikçe, her bakan de
ğiştikçe İmar ve İskân Bakanlığının bu gibi büyük 
çalışmalarla. ilgili politikası değişmemelidir. Bakanlı-
ğ;n kendine özgü bir politikası olmalıdır. Sayın Babür
oğlu hemşehrimizden bu hususta da gereken girişim
de bulunmalarını istirham eder, sizleri saygılarla se
lâmlarım. (Alkışlar.) 

5. — Tabii Üye Haydar Tunç kanat'in, Ege'deki 
kıta sahanlığı ve sismik petrol araştırması konusunda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Haydar Tunçkanat, Ege'deki 
kita sahanlığı ve sismik petrol araştırması hakkında 
Hükümet tutumu üzerinde gündem dışı söz isteminde 
bulunmuşlardır. 

Buyurumuz Sayın Haydar Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Gündem, dışı konuşmaların çokluğu karşısında hu
zurum:.''.1 çok kısa bir süre işgal etmek için kürsüye 
geldim. 

Kıta sahanlığı meselesi bugünlerde Türk kamu
oyunun üzerinde çok dikkatle durduğu ve tatminkâr 
djğru bilgileri almayı beklediği bir döneme girmiş 
bükmüyoruz. Çünkü, gazete sütunlarına intikal, eden 
haberlerle Bakanlığın vermiş olduğu haberler birbir
lerini tutmamakta ve bu suretle gerçeğin kamuoyun
da arzu od i1 en ölçüde belirınediği anlaşılmaktadır. 

Kıta sahanlığı meselesi, hakikaten Türkiye için bir
çok yönlerden çok önemlidir. Bunların başında evve
lâ güvenlik meselesi gelir. Hava ulaştırması, deniz ulaş
tırması ve adaların tahkimatı bakımından Ege bizim 
için çok önemlidir. Hava ulaştırmasında dikkat eder
seniz Yunanlılar kendi üzerlerinden; yani karasula
rından ve kendi ülkeleri üzerinden geçiş müsaadesi 
vermedikleri için, bizim NATO ülkeleri ile olan iliş
kilerimiz, bilhassa askerî uçakların, Tobruk üzerinden 
dolaşarak yapılmasına sebep olmaktadır veyahut da 
Bulgaristan'dan istenen özel müsaadelerle sağlanmak
tadır. 
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Şu halde, havadan ilişkilerimiz; yani hava ulaştır- [ 
mamız askerî bakımdan oldukça kritik bir duruma 
girmiştir. 

Deniz Kuvvetlerimizin ulaştırması yahut da deniz 
birliklerimizin ulaştırması bakımından da bazı sürp
rizler hazırlanmaktadı'. Bu sürprizler de denizlerdeki 
karasularının 12 mile çıkarılması suretiyledir. Eğer 12 
mi! olacak olursa (Yunan adalarını da alıp bir hudut 
çizecek olursanız.) Türklerin Ege Denizinden Ak'deni-
ze olan irtibatları tamamıyîe kapanmış olacaktır ki, 
Yunanlılar bunun da-hazırlığı içerisindedirler. 

Şu halde, Ege Denizindeki kıta sahanlığı meselesi 
öyle yalnız başına mütalaa edilebilecek bir sorun de
ğil, bilakis birçok konulan içine alan ve güvenlik ted- I 
birleri ile daha da güçlenen büyük bir sorun haline 
gelmiştir. Bunda Hükümet pek öyle kaygısız veTyahut j 
da şimdiki gibi biraz daha konuya önem vermez bir 
biçimde davranamaz, böyle bir tutum içinde buluna
maz. 

İkinci önemi petrol meselesidir arkadaşlar. Ameri
kalıların dünya, yörüngesinde dolaştırdıkları uydular
dan alınan bilgilerle Ege Denizinde büyük petrol re
zervlerinin veya yataklarının bulunduğa tespit edil
miştir. Yunanlılar başlangıçta bu kıta sahanlığı meşe- i 
îesiyîc ilgili olarak evvelâ kendi karasuları içerisinde 
araştırmaya başlamışlar ve bakmışlar ki, Türklerden 
ses çıkmıyor, biraz daha ileriye, biraz daha ileriye çı
karak sonunda bizim burnumuzun dibine kadar ara
ma yapma müsaadelerini vermeye başlamışlardır. Bu
nu yalnız kendileri yapmıyorlar. Bunu, uluslararası pet
rol arama şirketlerine verdikleri için, eğer bugün bun
lara bir çözüm bulunamazsa, Türk Hükümeti bu kıta 
sahanlığı konusunda kendi haklarını korumak için 
şimdiden gerekli atılımları ve girişimleri yapmazsa, 
bu sorun ileride uluslararası bir sorun haline geîebi- I 
lecektir. Çünkü, bu şirketlerin çoğu uluslararası nite
likteki petrol arama şirketleridir. Demek ki, konu bu 
bakımdan da çok. önemlidir. I 

Sonra petrol, bugün hem bir silâh olarak, hem de 
enerji bakımından çok büyük bir önemi haizdir. Tür
kiye'nin Ege Denizinde bu uydularca tespit edilen ya
takları araştırmak için, hakkımız olan yerlerde pet
rol araması kadar normal bir şey olamaz. 

Yunan Savunma Bakanı Averof geçenlerde bir | 
beynatında dedi ki, «Bizim Kıbrıs'ta hava üstünlüğü- } 
müz olmadığı için, Yunan donanmasını oraya getirip j 
Türklerle savaşamadık.» Çünkü donanmasının tama
mıyîe o civarda tahrip edilmesi mümkündü, ama Ege 
Denizinde durum öyle değil. Yalnız Yunanlılar bu- I 

nu bir blöf olarak yapmıyorlar arkadaşlar. Yunanlı
lar, hava silâhlarını da büyük ölçüde takviye etmekte ve 
Fransa'dan, Amerika'dan büyük, ölçüde bu konuda 
yardım almaktadırlar. Halbuki Amerikan Hüküme
ti bu konuda, Kıbrıs konusunda bize baskı yapmak 
için Türkiye'ye olan yardımı kesmektedir. 

Şimdi, bu durum içerisinde Hükümetin garip bir 
tutumunu, müşahade etmekteyiz. Kıbrıs sorunu ile il
gili olarak bize verilen Amerikan yardımı Amerikan 
Kongresince kesilmek suretiyle bize baskı yapılmak is
tenmektedir. Türkiye'nin buna karşı elinde silâhları 
mevcuttur; yani bu tedbire karşı Türkiye'nin de ala
cağı tedbirler vardır. Fakat Türk Hükümeti bu tedbir
lere. (Yalnız dün Bütçe Komisyonunda Millî Savun
ma Bakanı bu konuya biraz değindiler.) mukabil ted
birleri alma yolunda nedense kararlı görünmemekte
dir. Bu hususta Türk Hükümetinin de kararlı olması 
lâzımdır, kanımca. 

Bundan daha önceleri iki tane Amerikan gemisi ile 
anlaşma yapılmıştı, Ege Denizinde sismik araştırma
lar yapılmak üzere; fakat Amerikan Hükümetinin bas
kısı sonucunda bu gemiler, mukavele yapılmış olma
sına rağmen, Ege'de sismik araştırma yapmadan mu
kavelelerini bozarak Türkiye'den ayrılmışlar ve bu 
aramayı yapmamışlardır. Bunun üzerine Hükümet, bir 
Norveç gemisiyle anlaşmaya varmış, kontrat imzala
mış, gemi 40 günden beri Akdenizde dolaşmakta; fa
kat Yunanistan ile aramızda bir olay çıkar da, Ame
rika'nın 5 Şubattaki Türkiye'ye yardım kararını et
kileyebilir endişesiyle (Öyle zannediyorum) bu gemi 
Akdenizde dolaştırılmakta ve Eğedeki gerçek araştır
mayı yapmaktan alıkonulmaktadır. Eğer Hükümet, 
böyle bir varsayıma dayanarak bu gemiyi Ege Deni
zine sokmuyorsa, bir program dahilinde idiyse bu, ay
da 320 bin dolara kiralanmış olan bu geminin daha 
önce kiralanmamış olması gerekirdi. Bu gemi demek 
ki, çok önceden kiralanmış ve ücreti de ödenmiş ol
duğuna göre, bu geminin 1 - 1 , 5 günlük arızası, Ege 
Denizine girmesine bir neden olarak gösterilemez. 

Dışişleri Bakanının son yapmış olduğu beyanat 
da açıkça gösteriyor ki, 5 Şubat civarında bu prog
ram başlayacaktır. Şu halde Hükümetin, bir karar 
değiştirmiş olduğu anlaşılıyor. Gemi çok daha evvel 
kiralanmış ve gelmiş olmasına rağmen, Ege Denizin
deki sismik araştırmalara müsaade edilmemiş ve prog
ram tehir edilmiş, ancak 5 Şubat tarihinden sonra 
bu aramalara Ege Denizinden başlamak üzere Hükü
met yeni bir program yapmıştır. Demek ki, bu daha 
ziyade Amerikan Kongresinin 5 Şubatta Türkiye'ye 
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yapılacak yardım konusundaki kararıyle ilgili olarak 
tehir edilmiştir. Hükümetin bu tutumunu biz pek ba
şarılı bir politika olarak saymıyoruz. Şu nedenle ki : 

Kibri" sorunu, Ege Denizi sorunu, Ege Denizinde
ki bize yakın adaların tahkimi sorunu, kıta sahan
lığı sorunu ve Batı Trakya'daki Türkler sorunu birbi
rinden ayrı mütalaa edilemez. Birisini çözelim ondan 
sonra ötekine geçelim diyorsak, bu konulan ayrı ayrı 
çözme imkânı yoktur. Bu nedenle Hükümetin daha 
aktif ve kendi ifadeleriyle daha dinamik bir Ege po
litikası takip etmesi yerine dinamik, Yunanlılara kar
şı bu belirttiğimiz hususları da içine alan geniş bir po
litika izlemesinde büyük yarar görüyoruz. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

6. — Malatya Üyesi Hamili Özerin, Türkiye Te
levizyonunun yayın alanı ve yayınlardaki tutumu ko
nusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hamd Özer, Türkiye Televiz
yon yayın alanlarının durumu ile, yayınlardaki tutum 
hakkında ilgililerin dikkatini çekmek üzere gündem 
dışı konuşmak istediğini ifade buyurmuşlardır. 

Buyurunuz Sayın Hamdi Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Yurdumuzdaki televizyon yayın alanları kademeli 

biçimde genişletilmektedir; ancak bu alanların tespitin
de uygulanan plan, objektif olarak coğrafya bölgele
rine; sübjektif olarak da sınıf bölgelerine dayanmak
tadır. 

Bu bölgeler arasında değerlendirme yapılarak ya
yın alanlarındaki öncelik sırası tespit edilmiştir. Her 
nedense, Malatya yöresi bu değerlendirmede âdeta he
saba katılmamış ve yine geride kalmıştır. Bir milyo
na yaklaşık Malatya ve civar halkı televizyon mucize
sini tatlı bir masal gibi dinlemekte ve gönül buruk
luğu içinde Devletten en kısa zaman içerisinde tele
vizyon istemektedir. 

Televizyonun sağladığı görgüye dayanan eğitim ve 
öğretimden Malatya halkı daha fazla yoksun bıra
kılmamalıdır. Bunu ısrarla bekliyoruz. 

Sayın senatörler; 
Bundan önceki ve şimdiki TRT Genel Müdürleri

nin gayretlerini inkâr etmek vicdana aykırıdır. Kom
şu ülkeler arasında televizyonsuz kalan Türkiye'miz, 
bu iki Genel Müdürün çabasıyle televizyon körlüğün
den kurtanlmîştıı. Huzurunuzda kendilerine teşekkür 
etmeyi borç bilirim. 
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Televizyon programlan üzerinde tenkitler ve suç
lamalar olabilir. Bir görüntünün herkesin hoşuna git
mesi mümkün olmadığı için, bunları olağan karşıla
mak gerekir. Ancak tenkitte ve suçlamada insaflı ol
manın da gerekliliğine inanmalıyız. Televizyon bir 

i okuldur. Öğretir ve eğitir, iyiyi kötüden ayırt etmek 
| için onları tanıtır. Seyredenleri uyararak iyiliğe ve 

ileriye yöneltir. Çünkü televizyon gerçekleri göste
ren bir aynadır. Eğer aynadaki görüntü çirkinse, bun
da aynanın kabahati, yoktur. Aynadan kaçmaktansa, 

I aynaya bakacak yüze sahip olmaya çalışılmalıdır. 
J Onu çirkinliğin giderilmesinde uyarıcı bir araç olarak 
{ kabul etmek gerekir. 
i 
! Televizyonumuz Kıbrıs harekâtımızı gösterirken, 
I milletçe coşup taştık. Gökler, denizler ve topraklar 
| Türklükle şahlandı. İftiharla kanatlanan gönüllerimiz 
! tek vücut halinde aynı hedefte birleşti. Bu görüntü bir 
ı 
j gerçekti, bunda milletçe güven ve gururun zevkini 
I tattık. 
I 

Aynı televizyon, pamuk tarlalarında çalışan işçi
lerimizin çilelerini de gösterdi. Bu görüntüdeki çirkin
lik de bir gerçekti. Bu gerçek de vicdanlarımızı ve 
izanlarımızı uyararak, halkımızı daha insancıl bir ya
şantıya ulaştırmamızı ihtar ediyordu. Bu tarlalarda 
çalışan kadın ve çocuklarımızın yüzlerindeki ve göz
lerindeki, yüzlerce sineğin yaptığı işkenceyi bir insan 
olarak utançla seyrettik. Bunları kurtarma yollarını 
bulma gereğini daha fazla duymaya başladık. 

Bu görüntülere, Rusya'dan hazırlanmış bir film 
damgası vuranlar vardır. Bu gülünç iftiralar karşısın
da hayvanlarıyle koyun koyuna yatan, onların nefes-
leriyle ısınmaya çalışan yüzbinlerce insanlarımızı dü
şündüm. Bunları görmeyen gözlerin pembe dünyala
rında acı gerçeklere perde çekilmektedir. İşte televiz
yon bu perdeyi parçaladığı için bazı çevrelerce sevim
siz olmaya başlamıştır. 

Televizyonda gördüğümüz o tarlalar, o insanlar ve 
o sinekler bizimdir. Sinekler, Moskova'dan veya Kızıl 
Çin'den ithal edilmiş değildir. O sinekler halkın nafa
kasını istif edip, onları kıtlık içinde boğmaya çalışan 
vurguncuların ortaklarıdır. Bunları üreten onlardır. 
Halkın gözlerini bunlarla körleştirerek, gözlerden kaç
maya çalışanlar onlardır. Kadın ve çocuklarımızın ço
ğunlukta olduğu bu işçileri seyrederken, insanım di
yen, milliyetçiyim diyen, mukaddesatçıyım diyen her
kes azap duymalıdır. Bu görüntülerden huzursuzluk 
duyanlar, insanları sadece kazma ve kürek gibi gö
ren kimselerdir; fakat Türk insanları ne kazma kü-

j rek ve ne de orak çekiç olmayacaktır. Çünkü bu in-
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sanlar uyanmıştır, uyanmaktadır. Bu. uyarıda TRT' 
nin pays çok büyüktür. . 

Yurdumuz: artık televizyon projektörleriyîe ay-. 
dınianmaktadıi'. Güzel, çirkin, tüm gerçekler saklı kal
mayacak, halkın gözleri tanık, vicdanları hâkim ola
caktır... Böylece milletimizin kaderi gerçeğin hükmü
ne bağîı kalarak yücelecektir. Bu nedenle Türkiye Te
levizyonları (acı da olsa) gerçekleri Türk halkına gös
termeye devam etmelidir. 

Işıktan kaçan gözler, halkın gözü olamaz. Tele
vizyon halk için olmalı, halka karşı olmamalıdır. Te
levizyonlarımız tarafsız ve fakat gerçeğin taraflısı ol
malıdır. Kısa zamanda Türkiye'mizin televizyon alanı 
kapsamına alınmasını da diler. Yüce Senatoya saygı
lar sunarım. 

7. — Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlanın, ayçiçeği ve 
buğday ekiminde kullanılan kimyevî gübreye dair 
gündem dışı demeci ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Reşat Aktan m cevabı. 

BAŞKAN — Trakya Bölgesi ayçiçeği ve buğday 
ekimiyle ilgili olarak Sayın Cemal Tarlan gündem dışı 
söz isteminde bulunmuşlardır. 

Buyurunuz Sayın Cemal Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 

Trakya bölgesi, buğday, ayçiçeği ekimi ve verimi 
ile ilgili ciddî bir konu üzerinde çok kısa sürecek bir 
maruzatım olacaktır. 

izahına çalışacağım nokta, buğday ve ayçiçeği 
ekiminde kullanılan ve faydası görüldükçe istihlâk 
miktarı artan kimyevî gübre fiyatiar.na, birkaç ay 
evvel yapılan zamlardan mütevellit hasıl elan yeni bir 
durumun, genel istihsale, yani Türkiye çanında-genel 

' istihsale tesiri olup olmadığı konusudur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gerçek odur ki, tarımda kullanılan kimyevî güb

re fiyatlarına yapılan zamlar, yavaş yavaş yeni ve 
sakıncalı durumlar yaratmak istidadı göstermeye baş
lamıştır. Yüksek malumları olduğu üzere, kurr-cvi güb
re fiyatlarına, yanlış hatırlamıyorsam. 1 Ağuîtoı; 1974 
tarihinde zamlar yapılmıştı. Bu tarih, ekim mevsimine 
bir hayli uzak bulunduğundan, artan fiyatlar o za
man daha çok politik açıdan ele alınarak eleştiril
mişti. Halen Trakya'da ekime geçilmiş ve kimyevî 
gübre kullanan çiftçi temsilcileri, tarafından feryat
lar dile getirilmeye başlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Trakya bölgesinde bilhassa buğday ekimine 

Ekim ayından sonra başlanır. Nitekim, güz ekimi ta

bir olunan kış döneminde çok miktarda buğday ve az 
mkktarda ayçiçeği ekimi: yaz devresinde ise az mik
tarda buğday ve çok miktarda ayçiçeği ekimi yapı
lır. Bu tür ekim Trakya'da tamamlanmış durum -
dad:r. Bendenize 1-al.en çeşitli ziraat oda başkanlık
larından yazılar gelmekte ve bunların hepsinde, ar
tan kimyeu gübre fiyatlarının sakıncalarına ve ted
birlerine değinilmektedir. Sözü fazla uzatmadan 
banları özetlemeye çalışacağım. 

Ziraat oda başkanlıkları evvelâ, artan kimyevî 
gübre fiyatlarının buğday ve ayçiçeği güz ekimine 
müessir olduğunda ve bunun 1975 senesi tüm ekili
sinde yüzde 30 nispetinde bir azalmaya müncer ola
cağında müttefiktirler. 

Muhterem aık?.cias!ar>m; 
Bu iddiaların tahakkuku hali, 1975 senesinde bil

hassa nebatî yağ istihsaline de müessir olacak de
mektir ki, bu durum, memleket ekonomisi için çok 
ciddî sakıncalar yaratacaktır. Halen Türkiye'nin, ne
batî yağ ihtiyacını kendi istihsalimde kapatamadığt 
bir devrede, bir de bejde bir sorunun ortaya çıkması, 
tabiatıyîe hepimizi düşündürmesi lâzım gelen bir du
rumdur. Bu noktayı kısaca bu suretle tespit ettikten 
sonra, şimdi ziraat odalarının diğer şikâyet ve öner
dikleri tedbirlerini sıralamaya çalışacağını. 

Ziraat Odaları, kimyevî gübre fiyatlarının artışı 
karşısında; 

1. Tarım kredilerinin tavanında herhangi bir 
yükseltme yapılmadığından ve plasmanlar aynı sevi
yede tutulduğundan. 

2. İstenilen kimyevî gübrelerin yeteri kadar ve 
zamanında Ziraî Donatım Kurumunca teinin edile
mediğinden şikâyetçidirler. 

Bu hallerin, toprak işlemine ve bilhassa gübrele
menin tekniğe uygun olarak yapılamamasına değini
lerek. bunların verime müessir olduğu ileri sürül
mekte ve bundan dolayı cia ekimin azaldığı ve yaz 
ekimine sirayet edeceği iddia edilmektedir. 

Ziraat odalarının, Hükümetten evvelemirde iste
dikleri: artan bu fiyatlar karşısında çiftçinin maruz 

'.kın-tıli duruma bir tedbir bulunmasıdır. Sa
fi yatları üzerinde alınabilecek ııiye-n, kimyevî gül 

tedbirin uzakça sayılabilecek bir zamana ihtiyaç gös
terdiği dikkate alınarak, aşağıdaki maddelere aldığım 
tedbirlerin tahakkukunu ilgililerden süratle bekle
mektedirler. 

1. Girdiler deki fiyat artışı nedeniyle tarım kre
di kooperatifleri plasmanlarının yetersiz hale gel
mesi nedeniyle bu plasmanların asgarî bir misline 
ircaı, 
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2. 25 bin liradan 40 bin liraya çıkarılan, fakat 
plasman yetersizliğinden dolayı uygulanamayan kre
di tavanının bugünkü şartlara göre yeniden düzen
lenmesi, 

3. Gübre ithal eden Ziraî Donatım Kurumu
nun, öncelikle Tarım Kredi Kooperatiflerinin güb
re ihtiyaçlarım karşılaması hususunun temim. 

4. Finansman yetersizliği yüzünden uygulana
mayan, kooperatif ile Ziraî Donatım Kurumu ara
sındaki anlaşma gereğince; Ziraat Bankasının koo
peratiflere teminat mektubu vererek, vadeli olarak 
gübre satın alınabilmesinin sağlanması, her cins güb
renin ihtiyacı karşılayacak miktarda ve zamanında 
kooperatifler emrinde bulundurulması istenmekte
dir. 

Bu isteklerin, yerine getirilemeyecek istekler ol
madığını Yüce Senatonun takdir edeceğini ümit et
mekteyim. 

İşte muhterem arkadaşlarım, ziraat odalarının ile
ri sürdükleri bu tedbirleri yüksek itinalarınıza arz ve 
dolayısıyle Hükümete intikal ettirmiş bulunuyorum. 
Yetkililerin bunlar üzerinde önemle duracaklarına 
ve yapılabileceklerin süratle yerine getirileceğine dair 
olan inancımı muhafaza ederek, şimdilik mâruzâtı
ma son veriyor ve Yüce Senatoyu hürmetle selâm
lıyorum. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

GIDA - TARİM VE HAYVANCILIK BAKANI 
REŞAT AKTAN — Sayın Başkan, müsaade eder 
misiniz cevap vereyim efendim? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

REŞAT AKTAN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Sayın Senatör Cemal Tarlan, Trakya'nın ayçiçe
ği, buğday, ve gübre sorunu üzerinde konuştular. 
Müsaade ederseniz Hükümet adına kısaca cevap arz 
edeceğim. 

Ayçiçeği, Trakya'nın has denilebilecek bir ürün. 
Özellikle yağ sanayiinde hammadde olduğu için, yal
nız çiftçi için değil, aynı zamanda sanayiciler için 
çok önemli bir gelir kaynağıdır, istihdam sağlayıcı 
bir zirat koludur. Bu bakımdan, ayçiçeği tarımının 
yalnız Trakya'da değil, bütün Türkiye'de geliştiril
mesi arzu edilmekte ve bu istikamette tedbir alın
maktadır. Ayçiçeği tarımının Anadolu'ya aktarılma
sı, elverişli diğer bölgelerde de, özellikle haşhaş böl
gesinde geliştirilmesi için Bakanlığımızca çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Ayçiçeğine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır; 
zira bitkisel yağ kıtlığı ülkemizde hissedilmektedir. 
Bu bitki ziraatinin Trakya'da mahsur kalmasını ar
zu etmiyoruz; ülkenin diğer bölgelerine de yayılma
sını istiyoruz. 

Trakya'da ayçiçeği ile rakip halde yetişen çok 
önemli bir diğer ürün de buğdaydır. Bilindiği gibi, 
buğday temel gıda maddemizdir. Bir zamanlar Tür
kiye buğday ihracatçısı iken, son yıllarda sürekli ola
rak açık vermekte ve buğday ithali zorunluğu doğ
maktadır. Türkiye'nin buğday ithal etmesi, hem eko
nomimiz için büyük bir yük teşkil etmekte, hem de 
haysiyet kırıcı, akıl dışı bir davranış olmaktadır. Bu 
sebeple, çeşitli yollardan özel gayretlerle buğday üre
timinin de artırılmasına çalışılmaktadır. Buğday üre
timinin artırılmasında uygulanan tedbirlerden bir 
kısmı; ıslah edilmiş tohumların yayılması, gübrele
menin teşviki, yeni toprak işleme usullerinin uygulan
ması ve ziraî mücadele tedbirlerinin artırılmasıdır. 

Bunlardan en önemlisi ve en iyi sonuç vereni 
i"lah edilmiş tohumlardır. Nitekim, yerli üretim ıs
lah müesseselerinde ve dünyanın başka bölgelerin
de ısla!> edilmiş çeşitli tohumlar, Türkiye'ye bu ba
kımdan ithal edilmekte ve yerleştirilmektedir. Trak
ya'da bir Rus buğday ceşid' olan bezestia çok iyi 
bir rekPde geliştirilmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır. 

Trakya'da böyie bir buğday çeşidinin yayılması. 
ayçiçeği ekimini azaltmaktadır, zira sınırlı olan top
rak i^:n yapılan rekabette ayçiçeği güç duruma düş
mek;? ve mağlûp olmakta, bezestian buğdayı dö
nüm başına ortalama 400 kilo buğday ürünü ge
tirirken, ayçiçeği ortalama olarak dönüm başına 100 
k'lo ürün sağlamakta, üretim masrafları aşağı yu
karı ayrı olduğu halde, bugünkü fiyatlar karşısında 
'•••"J ürünün çiftçiye sağladığı gelirler bire iki gibi bir 
oran ^östennektedT. Dolayısıyle Trakya'da ayçiçe
ği ckinrnin azalması tehlikesi görülmektedir. 

Ayçiçeği ve buğday üretiminde, özellikle yaban-
.ı çeşitlerde önemli oranda gübre kullanılmaktadır. 
Yapılan hesaplara göre ayçiçeğinin % 72'si, yabancı 
çeşit buğdayların ise r'€ 60'ı gübrelenerek üretilmek
tedir. 

Sayın senatörün de işaret ettiği gibi, gübre fi
yatları. [ Ağustos 1974 tarihinde alınan bir kararla 
a^ağı yukarı eskisine nazaran 3 misli bir oranda 
r.rtınlmıştır. 10 senedir çok düşük bir fiyatla satılan 
"übre, Hazineye büyük malî yükler teşkil ettiği 
iç;n. bu fiyat ayarlaması yapılmış ve fiyatlar 3 ka
tma çıkartılmıştır. Bununla beraber gübre fiyatla-
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rındaki bu artış, hala Devlet yardımını gerektirmek
tedir. Gerek iç sanayide üretilen gübreler, gerekse 
iç sanayinin sağlayamadığı gübre açığı için yaptı
ğımız ithalât dolayısıyle dış âleme ödediğimiz fi
yatlar, bugün çiftçiye satılan perakende gübrenin 
fiyatından daha yüksektir. Böylece, bugünkü yüksel
tilmiş fiyatlarda bile çiftçiye bir sübvansiyon söz 
konusudur. Bu sübvansiyonun malî portesi 1,5 ilâ 
2 milyar civarındadır. Bu bakımdan Türkiye'nin her 
tarafından gübre fiyatlarının yüksekliği hakkında çe
şitli kuruluşlardan yahutta çiftçilerden şikâyetler din
lemekteyiz. Her gün, sayın senatöre olduğu gibi, Ba
kanlığıma da telgraflarla, mektuplarla ve şifahî ola
rak bu gibi müracaatlar yapılmaktadır. 

Bu şartlar altında, dünya gübre fiyatlarının bu 
kadar yüksek olduğu bir zamanda (ki, hammadde
lerin büyük bir kısmını ithal ediyoruz) gübre fi
yatları daha ucuz bir hale getirilebilir mi, indirte
bilir mi?.. Bu, bir siyasî tercih meselesidir. Eğer Hü
kümet daha fazla bir sübvansiyonu memleket şart
larında mümkün görür ve faydalı bulursa, bu siyasî 
kararı alabilir. Benim bu hususta Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı olarak yetkim olmadığı aşikâr
dır. 

Gübre fiyatlarındaki artışın etkisi ne oldu. bir 
yıldan az bir zamandaki uygulama neyi gösterdi? 

Bu durum, buğday ve ayçiçeği ekiminde olumsuz 
etki yaptığını göstermektedir. Hiç olmazsa böyle b;r 
eğilim mevcuttur. Ancak, bu etkiler her iki üründe 
de aynı derecede değildir. Daha çok ayçiçeğine olum
suz etkisi olduğu ve buğday üzerinde daha az etki 
yaptığı hesap edilmektedir. 

Nazarî olarak ve Türkiye şartlarında yapılan he
saplara göre, bir ürünün gübrelenmesi için yapılan 
masraflar, eğer çiftçi gelirinde çiftçinin yapmış ol
duğu masraftan iki katı fazla bir gelire imkân verir
se gübre kullanılabiliyor. Çünkü, sadece ufak bir 
gelir artışı, gübrenin kullanılmasını teşvik edemiyor, 
iktisadî hale getiremiyor. Zira, gübre kullanmanın 
kendine özgü güçlükleri, zahmetleri ve riskleri var. 
Hava şartlarına vesairese göre dalgalanmalar dola
yısıyle hiç olmazsa çiftçi, gübreleme dolayısıyle yap
tığı ilâve masrafın bir katı fazlasını alması halinde 
bu gübreyi kullanmaya teşebbüs etmekte ve gübre
lemeye başlamaktadır. 

Bu hesaplara göre, ayçiçeğinde yeni fiyatlar iki 
kat geliri sağlayamıyor. Bunu tespit etmiş bulunuyo
ruz. Ama buna yakın; yani 1,6 misli bir gelir do-

j ğurabiîiyor. Yabancı buğdaylarda bu oran 2'ye çok 
yakındır. Bu sebeple her iki ürünün de üzerinde 
olumsuz etki yapmış olmasına rağmen, buğday üze
rindeki etki çok daha hafif, ayçiçeğindeki etki daha 
ağır olmaktadır. 

Böylece gübrelemenin önümüzdeki yılda Trakya 
bölgesinde biraz daha azalacağı muhakkaktır. Bunu 
görmekte ve tespit etmekteyiz. Nitekim son 6 ay 
zarfında Türkiye'deki gübre tüketimi rakamları bu
nu açık olarak göstermektedir. Fosforlu gübreler 
(ki, daha çok buğday ve ayçiçeği ekiminde kullanı
lır) 1973 yılının ikinci yarısında 1 milyon 150 bin 
ton tüketilmiş iken, 1974 yılının ikinci yansında 
(Mukayese edebileceğimiz bir dönemdir) 500 bin ton 
kadar eksik olarak 730 bin ton civarında kalmıştır. 
Azotla gübrelerde de buna yakın bir du rum var; 
1973 yıimm ikinci yansında 860 bin ton azotlu güb
re tüketildiği halde 1974 yılının ikinci yansında an
cak 465 bin ton gübre tüketilmiştir. Bu da gösteri
yor ki, gübre fiyatlarındaki artış, gübreleme ve güb
re kullanma üzerinde Trakya'da olduğu gibi, bütün 
Türkiye'de de olumsuz etkiler yapmıştır. 

Gübre temini için çeşitli tedbirler düşünülebilir. 
Bunlardan büyük kısmı Bakanlığıma düşmektedir. 
Ziraî Donatım Kurumu çiftçiye istediği zamanda. 
istediği miktarda gübreyi temin etmek için tedbir 
almışt'r. İlkbaharda, ekim mevsiminde bir gübre 
kıtlığı olmayacaktır, zamanında gübre temin edile
cektin 

Kredi tavanının arttırılması, vadeli satış ve kre
di kooperatiflerine öncelik tanınması gibi konula r 
Ziraat Bankasını ilgilendirdiğinden, bugünlerde top
lanacak olan Krediler Yüksek Nâzmı Heyetinde ko
nuşulması gereken bir konudur. İzin verirseniz. bu 
konulan bu Heyette Hükümet adına arz edeceğin, 

Dinlediğiniz için teşekkür eder saygılarımı :,u-
nanm. 

S. — Cumhurbaşkanınca S, Ü. Bahriye Üçok'-
un, «Hutbeler» adh k-tap ve bazı yerel yayınlara 
dair gündem dışı demeci ve Devlet Bakanı Mehmet 
Ozgüneş'ln cevabı 

I BAŞKAN — Hutbeler adlı kitap ve bazı yerel 
gazete yayınları ile ilgili olarak 5 dakikayı aşmamak 
üzere gündem dışı konuşma isteminde bulunan Sa
yın Bahriye Üçok, buyurun efend;m. 

BAHRÎYE ÜÇOK' (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 

[ üyeleri 
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Bundan bir yıl; aşkın bir süre önce Manisa'nın 
Büyük Belen kasabasında ölümünün 35 nci yıldönü
münde Atatürk'ün anıtına yem torbası takılması 
olayı ile ilgili olarak gündem dışı bir konuşma yap
mıştım. Bu konuşmamda, Diyanet İşleri Başkanlı
ğının yayınlamış olduğu «Hutbeler» adlı kitabında 
Fatih Sultan Mehmet'in adının iki, küçük sayfa 
içinde tam 12 kez geçtiğini, Alpaslan'ın; hattâ Mu
hammet adlı imamın bile bol bol övüldüğünü, oysa 
23 Nisan veya Büyük Taaruz, 30 Ağustos Zaferi 
gibi konulardaki hutbelerde ve hattâ bu kitabın tü
münde bir kez olsun Atatürk'ün adına yer veril
mediğini üzüntü ile huzurlarınızda belirtmiştim. 

Konunun basına yansıması üzerine, Diyanet İş
leri Başkanı Sayın Doktor Lütfü Doğan ve yardım
cıları Başkanlıktaki konuşmamızda «Hutbeler» adlı 
kitabın eksiklerini kabul ettiklerini ve çok değil, bir 
hafta sonra yapılacak eklerle Türk Ulusunu zaferden 
zafere ulaştıran Büyük Kurtarıcının da adına ve 
eserlerine yer vereceklerini açıklamışlardı. O günden 
bu yana, ne zaman basında yanlış eğitimin sonucu 
olan bir saldırganlık olayını okusam, bu vaadi hatır-
lamışımdır. Bu kez de öyle oldu. Trakya'da çıkan 
Yeşilyurt ve Atayolu Gazeteleriyle Ordu'da çıkan 
Ordu Sesi Gazetesinde yazılanlardan sonra, 7 Ara
lık i974'te Urfa'nın Suruç ilçesinde Atatürk büstünü 
kıran 11 öğrencinin tutuklanması haberi; konunun 
toplum açısından önem taşıdığını bir kez daha be
lirtmiş oldu. 

Örneğin; Atayolu adlı bir yerel gazetede «Ne o 
komutan, ne bu komutan; o halde kim?» başlığını 
taşıyan yazıda 30 Ağustos törenlerinin yapıldığı sıra
da Kırklareli'nin bir camiinde hatibin, «Ne o komu
tan, ne bu komutan; İstiklâl Harbini din adamları 
kazandı.» dediğini haber veriyor. Aynı günde Tür
kiye'nin bir başka köşesinde Ordu ilimizde çıkan 
Ordu Sesi Gazetesinde 30 Ağustos günü hatibin Gazi 
Mustafa Kemali anmayıp, Akiften şiirler okudu
ğunu, «Akif Ulusal Kurtuluş Savaşına katılmadı, 
gazi de değildir, ondan 30 Ağustos gününde söz 
ediyorsunuz da, Atatürk'ten niçin söz etmiyorsu
nuz?» diyen bir yurttaşın bu sorusuna karşılık hati
bin, «Mustafa Kemal'i kim seviyor ki, ben ondan 
bahsedeyim.» dediğini naklediyor. 

Ayrıca, Ankara'da Diyanet Sitesinin içinde yer 
alan ve yerini bizzat Atatürk'ün gösterip ayırttığı 
Kocatepe Camiinde 30 Ağustos Cuma günü hatipler
den biri, Büyük Zaferimizi Mehmetlere, Ahmetlere, 
Ayşelere, Fatmalara borçlu olduğumuzu söylemekle 
yetinmiştir. 

Yine aynı günde İstanbul'da camilerde yazılı 
hutbeler okunmuş ve sadece Akif'ten şiirler sunul
muştur. 

Görülüyor ki, «Hutbeler» kitabına vaat edilen 
ekler halen yapılmamıştır. İşte bu saldırılara son 
verecek geçerli çare, ancak Diyanet İşleri Başkan
lığının ciddî ve samimî tutumu olabilir. Bu da her-
şeydcn önce «Hutbeler» kitabına Atatürk'ün adının 
ve eserlerinin, tıpkı diğerleri gibi, girmesiyle müm
kündür. Yani ayırıcı, bölücü fikirlere karşı, lâik dü
şüncede «Atatürk Milliyetçiliğinde» biçimlenen ve 
her anlamda imanlı bir topluma sahip olmayı amaçla
yan hutbe ve öğütleri halkımıza sunmakla mümkün
dür. 

Şimdi Sayın Devlet Bakanına iki sorum var : 
1. Türk Tarihinin en büyük kahramanı Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk'ün adı ne zaman «Hutbeler» 
kitabına girecektir? 

2. 10 Kasım 1973'te Büyük Belen kasabasında 
Atatürk'ün anıtına karşı girişilen çirkin hareketin 
kışkırtıcısı hakkında yapılan soruşturma sonunda, 
valilikçe Diyanet İşleri Başkanlığına yazılan yazı ile 
başka yere nakledilmesi istenen din görevlisi, halen 
aynı yerde ve görevde bulunmakta mıdır; böyle ise 
niçin?.. 

Derin saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Mehmet Öz-

güneş, Sayın Üçok tarafından ifade buyurulan konu 
üzerinde mi efendim?.. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (Ta
biî Üye) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özgüneş. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (Ta
biî Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

Sayın Üçok, gerçekten önemli bir konuyu bu kür
süye getirmiş bulunuyor. Bu konular üzerinde görüş
meden evvel, bir iki noktayı tespit etmekte büyük fay
da var. Vaızlarla, hutbeler arasında önemli bir eğitim 
var. Vaızlar, bir dinin yaygın eğitimidir, bir eğitim 
vasıtasıdır; fakat hutbeler ibadetin bir parçasıdır. Na
maz ne ise; Cuma namazı nasıl kılınır, nasıl kılınmalı
dır hükümleri ne ise; hutbede neler okunur, neler 
okunmaz, hutbede neler yapılır, neler yapılmaz, aynen 
bu namazın hükümleri gibi dinî hükümlerdir. Şu hale 
göre hutbe, vaızlar gibi tamamiyle yaygın bir eğitim 
aracı değildir. 

Tespit edeceğimiz ikinci nokta; Anayasamızın 2 
nci, 19 ncu ve 154 ncü maddeleri birlikte incelenirse 
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görülür ki, dinin yönetim işlerini Anayasamız İcra Or
ganına; fakat dinî hükümleri 633 sayılı Kanun yölüy
le Din İşleri Yüksek Kuruluna bırakmıştır. 

Şu hale göre, bir hutbede ne bulunur, ne bulun
maz; bir hutbe nasıl okunmalıdır, hükmü hakkında 
nihaî karar, siyaset kürsülerinin değil, ilahiyat kürsü
lerinin konusudur. Aynı zamanda yine kanaatimiz 
odur ki, ibadet konuları politikacılar arasında değil; 
fakat din bilginleri arasında münakaşa edilmelidir. 
Çünkü, Yüce Senato veya başka bir Meclis, dinin her
hangi bir hükmü hakkında nihaî karara yetkili değil
dir. Yani bu Meclis kanun çıkarır, dünya işlerinde is
tediğini yapar; fakat meselâ Kuranı Kerîm'ih herhan
gi bir hükmünü iptal etme yetkisi bizzat Anayasa ile 
bu Meclise verilmiş değildir. Öyle ise din, ibadetin 
ana hükümleriyle, ibaretin rükünleriyle ilgili konular. 
mutlaka din bilginleri arasında münakaşa edilmelidir, 
Din İşleri Yüksek Kurulunca karara bağlanmalıdır. 
Şimdi, Anayasamızın 19 ncu maddesi yine «İbadetle
rin kanunlara, genel ahlâka ve kamu yararına aykırı 
olmaması lâzım geldiğini» hükme bağlamıştır. Eğer 
ibadetler yapılırken bunlara tecavüz edilmişse, elbette 
ki konu bu kürsülerin konusudur ve burada mutlaka 
münakaşa edilmelidir. 

Sayın Üçok, bu kürsüde münakaşa edilmesi lâzım-
gelen hususlar içerisinde bir konuyu dile gebnbler. Bu 
da; «Hutbeler içerisinde bazı kimselere lüzumundan 
fazla önem verildiği halde, Atatürk'e önem verilme
diği» hususudur. 

Arkadaşlar zannediyorum ki. Sayın üçok. sadece 
birkaç hatibi incelemek imkânını bulabilmişierdk". 
Acaba diyorlar, bana soruyorlar; «Hutbeler kitabına 
Atatürk'ün adı ne zaman girecektir?...» Arkadaşlarını, 
«Hutbeler» kitabı henüz neşred;!mem!ştir: ama hutbe
lere Atatürk'ün ismi çoktan girmiştir ve Türkiye'de 
bugün birçok hatipler göğüslerini şişire şişire, iftihar
la Atatürk'ten bahsetmektedir. 

BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Basıldı Sayın Bakan... 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De
vamla) — Doğrusu şudur ki. her cemiyetin içerisin
de birtakım kötü niyetliler, bedbahtlar bulunabilir. 
Atatürk düşmanlığı menfur bir davranıştır. Miiîî bir 
kahramana karşı son derece haksız, millî menfaatlere 
bir ihanettir Atatürk düşmanlığı. Ayrıca, bunu bir din 
kisvesine bürünerek yapmak, birkaç defa ihanettir. 

İslâm Dini sureti kafiyede, hiçbir kimseye düşman
lık veya dostluk için aracı yapılmamalıdır. Hutbelerde 
birçok hatiplerimiz; ben şahsen defalarca diniemişim-

dir ki, gerek 30 Ağustosta, gerek başka vesile
lerle Atatürk'ten, zaferlerinden bahsetmişlerdir, baiı-
setemye de devam edeceklerdir. Çünkü, 30 Ağustos 
bu milletin zaferidir, 30 Ağustostan bahsederken cnun 
kumandanını sükûtla geçirmek mümkün değildir. 

Gelelim «Hutbeler» kitabına : Arkadaşlarım, ben 
•Birinci Erim Hükümetinde Bakan olduğum zamanda, 
gerçekten büyük bir gayret sarf ederek, örnek hutbe-
leı yaptırmaya çalışımı. Bunun için Sağlık Bakanlı
ğına ve diğer bakanlıklara birer yaz; yazarak; acaba 
bu hutbelerde halka faydalı bilgileri gönderirlerini ki, 
bunları hutbelerimize koyahm, dedik. Katta bizzat Ha
va Kuvvetleri Kumandalığımıza müracaat ederek. 
«Acaba bize havacılığımız hakkında bazı özet bilgiler 
verebilir misiniz ki, bunları hatiplerimiz rahatlıkla 
tununla), hutbece okusunlar ve brylriikie halkımızın, 
esasen son derece köklü olan Silâhlı Kuvvetlerimize 
ve bunun içinde Hava Kuvvetlerimize karşı sevgisi 
artsın.» dedik. Lütfeitilet, bütün bakanlıklar; bu ara
da Silâhlı Kuvvetlerimiz de bu bilgileri gönderdiler, 
hutbeler içerisine koyduk. 

Ancak arkadaşlarım, zaman zaman bizden sonra, 
bunlar acaba şöyle mi olsa, böyle mi olsa diye bir mü
nakaşa konusu oldu ve ben Bakanlığa gelir gelmez 
id; kan Diyanet İşleri Balkanını bulup, «Şu hutbeler 
kitabı ne durumdadır? 
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Şimdi arkadaşlarım, bu memlekette binlerce din 
görevlisi arasında, gerçekten birkaç tane bedbaht çık
maktadır. Ve gerçek de şudur ki, bu bedbahilar yal
nız din görevlisi arasında değil, başka yerde de çık
maktadır ve Devlet bunun üzerine; benim bilebildi
ğim kadar, bu gibi kötü niyetlerin üzerine bütün güç
leri ile yürümektedir. Ama ben şu kürsüden; Sayın 
Üçok'un da aksi kanaatte olduğunu zannetmem, be
nimle aynı kanaatte olduklarını bildiğim için belirti
yorum, din görevlileri arasında bütün güçleri ile bu 
memleketin hayrı için, milletin birliği için ve nihayet 
İslâm Dinenin çok üstün, çağuı çok ilerisinde bulunan 

lale esaslarını nalkımu iee kavr: on, 
tutum ve davranışla bulunması için gayret sarf eden 
din görevlilerinin sayısı, 5u demin bahsettiğim kötü 
niyetli din görevlilerinin sayışma nispeten çok fazla
dır. Ben burada bunu gururla, iftiharla belirtmek isti
yorum. 

Tekrar Yüce Senatoya şu hususu belirtmek iste
rim ki, biz bütün gücümüzle örnek 'hutbeleri ihtiva 
eden kitabın biran ünce çıkması; arna mükemmel şe
kilde çıkması ve bunun bütün köy-ere, bütün hutbe 
okuyacak kimselerin eline varması ve hutbelerde su
reti katiyede milleti birbirine düşürecek, bazı kimsele
re; (îster bu milli kahraman Atatürk olsun veya is
terse herhangi bir normal vatandaş olsun) vatandaşla
rın aleyhine tek söz söylenmemesi lâzım geldiğinin 
bizzat dinin icabı olduğunu belirtmeye çalışıyoruz. Yi
ne tekrar edeyim ki, bu arzularımıza, bu tavsiyeleri
mize uyan binlerce din görevlisi vardır ve din görev
lileri bugün, ben şu kürsüden iftiharla belirtirim ki, 
artık Türkiye'nin sosyal hayatında sureti katiyede 
menfi bir unsur değil, müspet bir unsurdur ve Yüce 
Senatonun iltifatına lâyık insanlardır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

9. — Eskişehir Üys:-:l Ömer Ucuzal'm, 12 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnameye dair gündem dışı 
demeci ve Devlet Bakanı Muslih Ferin cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, 12 sayılı Ka
rarname hakkında gündem dışı konuşma yapma iste
minde bulunmuşlardır. Buyurunuz Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, Je-
ğerü arkadaşlarım; Kanun hükmündeki 12 Say ıh Ka
rarnamede yer alan sakıncalı hükümlerin çok cid/lî 
sorunlar getireceği konusu üzerinde durmak istiyorum. 

Devlet personel rejimi bir anlamda Devletin yö
netimi ile ilgilidir. Bunun için de devlet memurlan-
nnı hak ve hukukuna ilişkin teminatları iie vatandaş 
işlerinin düzeninde yürütülmesinin tedbirleri başta 

gelir. Oysa, bütçeye yüklediği ağır malî külfete rağmen 
bugün çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerden 
memnun tek bir memuru ve Devlet dairelerindeki iş
lesin yüiürtülmesinden hoşnut tek bir vatandaşı gös
termek mümkün değildir. 

i Mart 1975 tarihinde yürürlüğe girecek olan 12 Sa
yılı Kararnamenin birçok sakıncalı hükümleri vardır. 
Bunlar kararnamenin müzakeresinde elbette görüşüle-
cektir. Hemen söylenecek husus şudur; Bu Kararname 
rak ve hukuk anlayışına ve gerçek anlamı ile Anaya
saya aykırı bir tasfiye hükmü getirmektedir. Huku
kun değişmeyen bazı temel kuralları vardır. Bunlardan 
biri de kanunların geriye yürümemesi ilkesidir. Bunun 
akında ve kerşeyden önce kanuna güven duygusu ya
ta". Önceki kanunlarla verilmiş, sağlanmış bir hak, 
sonradan '."kanlan bir kanunla (burada kararname) 
geçersiz sayılırsa, bu kanuna ve daha doğrusu Devle
te ka;şı güven duygusu sarsıhr. Bilinmelidir ki, kanun
la. gelecek için çıkartılır, geçmişe etkili olamaz. Ge
ne hukukun en esaslı ilkelerinden biri de, kazanılmış 
hakların saklı tutulmasıdır. Bugüne kadar çıkarılmış 
kanunlarla kazanılmış hakları derece ve kademe ola
rak tanımayan ve eğer emekliliklerini istemezlerse, 
memurların bulundukları derecenin belki 3 veya 5 de
rece altına düşürülmesini hedef tutan Kararnamenin 
geçici 3 ncü maddesi, işte bu ana kuralları yıkan bir 
hükümdür. 

Burada ayrıca, hukuka aykırı olarak iradeyi zor
lamak ve böyle cebir unsurunu işletmek de söz konu
su oluyor. 12 Sayılı Kararname bu haliyle yürürlüğe 
konulduğu takdirde, Devlet hizmetinde en verimli bir 
de.reye ghnviş. çoğunluğu ile henüz 3C yılını doldur
mamış yüzbinîerce memur görevden ayrılmak zorun
da kalacaktır. Devletin işini kim yürütecek,.. Yeni
den işe alınacak acemi kişiler mi?.. Bunlarla Devlet 
işinin yürüyeceğine kim inanır; milletin işi ne hale 
gelecektir.. Tasfiye, yeteneksizlik halinde söz konusu 
olur ki, bunun kanunlarımızda yeri ve tedbirleri de 
vardır. 

/Değerli arkadaşlarım, memleketimizde bir tasfiye 
düşünülüyorsa, herşeyden önce personel rejimini her
kesin şikâyet ettiği bir hale getiren ve düzeltiyorum 
diye, ha*a üstüne hatalar koyan ve böylece devlet 
dairelerini küskün, kararsız ve verimsiz hale getiren
ler soz konusu olmalıdır. 

Saygılar sunarım. 
DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Söz rica 

edeceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayının Ucuzal'ın ifade buyurduğu 

S konuda mı Sayın Fer?.. 
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DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Sayın Baş

kan, Yüce Senatosunun sayın üyeleri; 
Malum olduğu üzere, 657 Sayılı Devlet Memur

ları Kanununun uygulamada görülen ihtiyaçlar göz-
önünde tutulmak suretiyle gerekli tadilleri yapılmak 
için, Anayasanın 64 ncü maddesine dayanılarak bir 
yetki Kanunu çıkarılmıştır. Bu yetki Kanununa göre, 
müddetin bittiği tarihe kadar 12 kanun hükmünde ka
rarname çıkarılarak yürürlüğe konulmuş bulunmakta
dır. En son müddetin bittiği gün çıkarılarak Resmî 
Gazetede yayınlanıp yürürlüğe konulan kanun hük
mündeki kararname, Devlet memurlarının haklarına 
taalluk eden birçok yeni hükümler getirmektedir. Bu 
hükümlerin içinde tamamen herkesin katılabileceği, 
makul ve haklı bulacağı hususlar olduğu gibi, mutla
ka değiştirilmesi zarurî görülebilecek hükümler de ola
bilir ve kanaatımızca vardır. 

Bu Kararname, Anayasanın 64 ncü maddesinde 
belirtilen ivedilik prosedörü içinde muamele görmek 
üzere Bütçe Karma Komisyonunun gündeminde yer 
almıştır. Herhalde en kısa zamanda Bütçe Karma Ko
misyonu bu kanun hükmündeki Kararnameyi de diğer 
kanun hükmündeki kararnamelerle birlikte gözden 
geçirecek ve hiç şüphe etmiyoruz ki, gerek Bütçe Kar
ma Komisyonunda, gerek Millet Meclisi ve Yüce Se
natoda bu kanun hükmündeki Kararname en mükem
mel şeklini almış bulunacaktır. 

Y'almz şunu belirtmek isterim ki, Anayasaya aykı-
niık veya herhangi bir şekilde müktesep hakların ih
lâline taalluk eden hususlar üzerinde Hükümet olarak 
büyük bir hassasiyetle durmaktayız. Böyle hükümle
rin kesin şeklini alması suretiyle, büyük bir amme 
görevlisi kitlesinin Devlet devamlılığı ve Devletin çı
kardığı kanunların istikrarlı şekilde kendilerine güven
lik sağlaması ümidini kaybetmelerine asla meydan ve
rilmeyecektir. 

Maruzatım bu kadardır, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGÎN (Yozgat) — 
Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında efendim?.. 
SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 

Avrupa Konseyine Millî Selâmet Partisinden üye 
seçimi için ilgili Birleşik Toplantı Başkanlık Divanı 
kararının buraya getirilip okutulması mecburiyeti ol
duğu halde, Sayın Başkanlık şimdiye kadar bunu 

okutmadı ve ayrıca burada verdiğim yazılı soru öner
geme daha cevap verilmedi. 

Bu iki husus hakkında söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ergin, sunuşları yaptıktan 

sonra size usul hakkında söz vereceğim efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sa-

yın. Başkan, usul hakkında ben de söz rica edeceğim. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında söz istiyorsu
nuz Sayın Kalpaklıoğlu?.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Gö
rüyoruz ki, Hükümetin bugünkü tarzda çalışması 
muvacehesinde Parlamento vazifesini eksiksiz yapma
ya çalışıyor ve Divan haklı olarak gündem dışı konuş
maları bol bol Heyeti Umumiyeye duyurma fırsatını 
üyelere veriyor. Fena bir tatbikat değil. Hiç olmazsa 
Umumî Heyet gündem dışı konuşmalarla aktüel me
selelerle meşgul oluyor ve bunlar da gazetelerle, rad
yolarla efkârı umumiyeye aksettiriliyor; ama bunun 
daha ötesinde, parlamenterlerin vazifelerini yapması 
için bir sözlü soru müessesesi var. Bu müesseseye bu
güne kadar ne Başkanlık itibar etti, ne de gelmiş geç
miş Hükümetler. Başkanlık da itibar etmedi, çünkü 
hükümetleri sıkıştırmaz ve hâlâ da sıkıştırmıyor. Hü
kümetlerin ise; başvekiller başta olmak üzere, hiç bi
rinin tmdığı yok. Aradan aylar geçiyor, yıllar geçi
yor; ne Mecliste, ne de Senatoda sorulan sorulara 
cevap verilmiyor. Sanki bir kulaklarından giriyor, 
öbür kulaklarından çıkıyor... 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, usul hakkın
daki mütalâanızı belirtiniz efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Onu 
söylüyorum ve demek istiyorum ki, bu fırsattan isti
fade ederek Divan, Hükümete ne söyleyecekse söyle
sin. Karar mı alacak, duyuracak mı?.. Duyduğumu
za göre Başvekil de Hükümet Üyelerine «Sözlü soru
lar bu fırsattan istifade edilerek cevaplandırılsın» 
demiş. Ama Divan, başta Senato Başkanı olmak üze
re, yerinde duruyor ve hiç aldırış ettiği yok. Yine İç
tüzüğün bir maddesine göre, şayet birgün biz olmaz
sak bu sualler düşer; ama Hükümet üyeleri yüz de
fa gelmese, ne arayan olur ne soran... O halde, biz 
vazifemizi böylece yapmış mı oluyoruz, yapamamış 
mı?.. 

Ricamız şu olacak : Divan olarak bir karar alıp, 
kararını Hükümete bildirsin ve şu fırsattan istifade 
ederek memleketin mühim meselelerine ışık tutacak 
olan şu sualler cevaplandırılsın, desin ve parlamenter 
de vazifesini yapmış olsun. 
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Benim maruzatım bundan ibarettir. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu'nun ifade buyur
duğu hususun usulle ilişkisi olmamakla beraber, bu 
konuda şimdiye kadar yapılmış olan uygulamayı ve 
bugünkü durumu Yüce Senatonun bilgisine sunmak 
istiyorum. 

Sayın üyeler; -
«Gündem dışı konuşma müessesesi»» Bir üyenin 

gündem dışı bir diyeceği varsa söz alır ve bunu Ge-
nel Kurula sunar» şeklinde İçtüzüğümüzde yerini al-
mrjtır. Ancak İçtüzüğümüzde hükümeti murakabe 
e:lccck diğer müesseseler, Sayın Kalpaklıoğlu'nun ifa
de buyurduğu gibi ve çeşitli nedenlerle şimdiye ka
dar kemaliyle işlememiş bulunduğundan, gündem dı
şı konuşma müessesesi giderek bir hükümeti mura
kabe müessesesi haline dönüşmüştür. Bunun yararı 
ela vardır. Ancak, müessesenin ihdas maksadı bu de-
ğildir. Başkanlık Divanı diğer konulardaki ihtiyacı 
karşılamak için şimdiye kadarki uygulamayı geniş ve 
açık bir görüşle yapmıştır ve yapmaktadır. Ancak 
şunu belirtmek isterim ki; sözlü ve yazılı sorulardan, 
ya da araştırma ve soruşturma önergelerinden ve bu 
vasıtaları kullanarak Hükümeti murakabe etmek is
teyen üyelerin teşebbüslerinden, biz Başkanlık Diva
nı olarak, bizden evvelkilerde İçtüzüğün emrettiği ve 
k.;ndi bulduğumuz usuller içinde Hükümetleri haber
dar etmiş bulunduk. Ayrıca, o noktada da bırakma
yıp, her fiiT,at!:a bu teşebbüsümüzü yenilemiş bulunu-
yoıuz. Dosyalarımızda bununla alâkalı Başkanlık 
Divanının bu konudaki hassasiyetini tespit edecek 
belgeler vardır. Bir sözlü soru üç defa, beş defa 
Hükümete intikal ettirilmiş, sorulmuş ve o sorunun 
gündemde bulunduğu kendilerine bildirilmiştir. Tak
dir buyurursunuz ki. Başkanlık Divanının elinde 
bundan başka herhangi bir araç bulunmamaktadır. 
Yine vesile oldukça ve fırsat düştükçe bu kürsüyü 
işgal eden Başkan arkadaşlarınız, hükümetlerin söz
lü sorulara, diğer araştırma konularına ve mües
seselerine duyarlılık göstermesi gerektiği hususunu 
burada hulûs ile ifade etmişlerdir. Bendeniz de bu
nu yapıyorum. 

Yine şunu arz edeyim ki; Sayın Irmak Hüküme
ti kurulduğu günden bu tarafa, (Şimdi de muhte
rem üyelerini burada bulunduruyorlar.) bendeniz ve 
diğer arkadaşlarımız Başkanlık yaptığımız zaman 
kendilerine sözlü soru sırasının gelip gelmeyeceğini 
muhtelif yazılarla ve teşebbüslerle Başkanlık Diva
nına intikal edip sormuşlardır. Sayın Irmak Hükü

metinin bu tutumunu da belirtmeyi bir görev sa
yıyorum. 

10. — Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanlığının, 
komisyonlarının görev bölümüne dair tezkeresi. 
(3/570) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündeme geçiyoruz. 
Sunuşlar vardır, takdim ediyorum. 

Bütçe ve Plan Komisyonundan bir yazı var, oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe ve Plan Komisyonu 14 Ocak 1975 Salı 

günü saat 14.00'te (13) üye hazır bulunduğu halde 
yaptığı 1 nci Birleşimde Başkanlık Divanını aşağıda 
gösterildiği şekilde teşkil etmiştir. 

Saygı ile arz olunur. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Yiğit Köker 

Başkan, : Yiğit Köker, Başkanvekili : Fakih 
Özlen, Sözcü : Mehmet Faik Atayurt, Kâtip : 
Süleyman E. Ergin. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

11. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/572) 

BAŞKAN — Sayın üyelerin izin istemlerine ait 
Başkanlık yazısı vardır, okutuyorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üye

lerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sa-
Vilmaları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık 
D'vanının 15 . 1 . 1975 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 

C. Senatosu Bursa Üyesi İhsan Sabri Çağlayan-
gil, mazeretine binaen 9 . 1 . 1975 tarihinden iti
baren (15) gün. 

C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ecvet Gü
resin, hastalığına binaen 1 . 1 . 1975 tarihinden iti
baren (30) gün. 

C. Senatosu Niğde Üyesi Hüseyin Avni Gök
türk, hastalığına binaen 8 . 1 . 1974 tarihinden iti
baren (84) gün. 

BAŞKAN — Bursa Üyesi İhsan Sabri Çağla-
yangil'in, mazeretine binaen 15 gün izinli sayılma
sını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın Ecvet Güresin'in hastalığına binaen 30 gün ı 
izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Hüseyin Avni Göktürk'ün hastalığına bi
naen 84 gün izinli sayılmasını oylarınıza sunuyo- I 
ru;n. Kabul edenler.:. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla, izm I 
alan Niğde Üyesi Hüseyin Avni Göktürk'e ödene- I 
ğlnin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/573) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi vardır, oku
tuyorum : 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısıyîe iki aydan fazla izin alan 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi H. Avni Gök- I 
türk'ün tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 146 ncı 
maddesi gereğince Genel Kurulun kararma bağlı ol
duğundan, keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı I 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Avni Göktürk'ün 
iki aydan fazla izin almış olması nedeniyle ödeneği
nin verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

13. — Hastalığı sebebiyle iki aydan faz'a izin 
a'an Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ecvet Güresine öde- I 
neğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/574) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi daha var, 1 
okutuyorum. I 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısıyîe iki aydan fazla izin alan 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçikn 
Üyesi Ecvet Güresin'in tahsisatının verilebilmesi, iç,- I 
tüzüğün 146 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun 
kararına bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tensipleri-
n.2 arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Hastalığı dolayısıyîe iki aydan faz
la izin almış olan Sayın Ecvet Güresin'in tahsisatı
nın verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka- j 
bu! edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil ile Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yil
ce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan Yö
netmelik hakkında Senato Araştırması isteyen öner- \ 
gel er i. (10/16) j 
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BAŞKAN — Bir araştırma önergesi var, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Tarihimiz boyunca Türk devlet ve imparator

lukları milletimiz düşmanları yabancı ülkelerin fikir 
akımları ve benzeri yıkıcı hareketlerin tesirlerinde 
kalan kırma devlet adamları ve sözde aydınlarımı
zın ihanetlerine uğramışlardır. Böylelikle ayırıcı faa
liyetlerin içine girmişlerdir. Nitekim Osmanlı İm
paratorluğu zamanında dış düşmanlar tarafından şe
killendirilmiş olan (uhuvvet, adalet, müsavat, hür- _ 
riyet) ayrıntılara, ihtilâllere ve çeşitli ihtilâflara se
bebiyet vermiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan 
sonraki iç isyanların da yine tohumlarını bu slogan
larda aramaklığımız yerinde olur. 

Günümüzde bu hareketler kılık değiştirmiştir. 
Yerini «özgürlükçülüğe, halkçılık ve Türk halkları, 
sosyal adalet» gibi türlü deyimlere ve sloganlara 
terk etmiştir. Mezhep cereyanları en geçer akçe ol
muştur. Nitekim bu fikrimizi Başbakanlığa bağlı bu
lunan Başbakanlık Toprak - Tarım Reformu Müs
teşarlığında müşalıade etmekteyiz. Adı geçen Müs-
teşarbk, C.H.P. ve M.S.P. ortaklık hükümeti za
manında bir yönetmelik hazırlamış bulunmaktadır. 
Gazetelere aksettiğine göre, bu yönetmelikte Tür
kiye'yi etkin gruplara, mezhep ve dil ayrımına göre 
teşkilâtlandırmak için hükümler koymaktadır. Ve 
yine sabık Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in en ya
kını olan Müsteşar Veteriner Saim Kendir, muavini 
Z'yal Özel ve Ahmet Akşit tarafından müsteşarlık
ça bastırılan Urfa Akçakale İlçesi «Toprak - Tarım 
Refornu Kooperatifleri Yapısal Modelleri» isimli 
kitabın altıncı sayfasının üçüncü bölümünde bu ayı 
ncîhğa yer verilmektedir ve aynen şöyle denilmek
tedir : 

«Toprak Tarım Kooperatiflerinin ortaklarına çek 
yönlü hizmet edecek bir örgüt olmaları nedeniyle, 
başarıları ortakların Uyumlulukları, demografik ya
pıları, sosyal dayanışmaları, konuşma dilleri ve 
m ızhepleriy'e bağlı oldukları sosyal toplulukların 
aynı olması ile ilişkilidir. Bu nedenle etnik yapı, 
kooperatif yapısını etkileyen önemli sosyal bir fak
tördür...» denilmektedir. 

Bu keyfiyet ise. Devletin bütünlüğünü, bölün
mezliğini, millî birlik ve dayanışmayı esas alan Ana-
yp^amıza tamamiyîe aykırı düşmektedir. Bu balom
dan ve keyfiyetin tamamiyîe aydınlığa kavuşturul
ması için, adı geçen konuda Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 88 nci maddesi ve Cumhuriyet Se-
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natosu İçtüzüğünün 133, 134 ncü maddeleri gere
ğince araştırma açılmasına müsaadelerinizi arz ve 
teklif ederim. Saygılarımızla. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
Zonguldak Üyesi Kayseri Üyesi 

Ahmet Demir Yüce Hüsnü Dikeçügil 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır efendim. 
75. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim. 
BAŞKAN — Komisyonlarda açık bulunan üye

likler için iş'ari oyla seçim yapacağız. 

Adalet Partisi Grupu tarafından İçişleri Ko
misyonu üyeliğine aday gösterilen Saym Safa Ytû-
çuk'un üyeliğini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16. — Yozgat Üyesi Süleyman E. Erginin, Av
rupa Konseyine M.S.P.. kontenjanından yedek üye 
seçimi hakkında T. B. M. M. Başkanlık Divanı ka
rarma dair önergesi ve Millet Meclisi Genel Sek
reterliği yazısı. 

BAŞKAN — Sayın Ergin, usul hakkında konul
ma istemi, konuşulan bir konunun konuşulmalına 
mahal olmadığı, ya da gündeme ilişkin olarak veya 
bu İçtüzük hükümlerine uyulması gereği üzerinde 
alınır. Hangi noktada söz istiyorsunuz? 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Günchm 
ve îçtüzük hükümlerine uyulması hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Sayın Baş

kan, değerli üyeler; 

Sayın Senato Başkanı, 5 Aralık 1974 tarihinde 
kendilerine tevcihen vermiş olduğum yazılı soru öner
gesine, aradan 46 gün geçmiş olmasına rağmen cevap 
vermemişlerdir. 

Geçen hafta Sah günkü Birleşimde bu konu ile 
ilgili olarak gündem dışı konuşma yapacağımı duyar 
duymaz, alelacele şu yazıyı göndermişlerdir, okuyo
rum : 

«Avrupa Konseyi Danışma Meclisine yedek üye 
seçimine dair Genel Kurulunuzun 5 . 5 . 1974 tarihli 
55 nci Birleşimde Sayın Sırrı Atalay tarafından yapı
lan konuşma ve buna Sayın Refet Rendeci tarafından 
verilen cevapta ifade edilen durumda bugüne kadar 
bir değişiklik olmamıştır. Konu, etraflıca tetkik etti
rilmekte olup, sonuç alındığında tarafınıza bildirile
cektir. 

Bilgilerinizi rica ederim.» 

Birleşim başlamadan onbeş dakika kadar önce ba
na gönderilen bu yazı, hepinizin de takdir edeceği üze
re, önergeme cevap değildir. Konu, etraflıca tetkik et-
tirilmekteymiş, sonuç alındığında bildirilecekmiş. 

Çok basit bir uyutma taktiğinden başka mana ta
şımayan bu yazı üzerinde konuşmadan önce, usul ba
kımından bir hususa temas etmek isterim. 

Bir defa, İçtüzüğün 120 nci maddesi, yazılı soru 
önergelerinin onbeş günde cevaplandırılmasını amir
dir. Maddenin altında 30 numaralı hipnottan anlaşıl
dığına göre, bir karar alınmıştır, bu karar şudur : 
«Başkanlık Divanının 4 Aralık 1967 tarih ve 4 numa
ralı Kararıyle yazılı bir soru için istenilen bir aylık 
mehil uygun mütalaa edilmiştir» denilmektedir. Tah
min ederim, bilahare bu, sayın Genel Kurulun tasvip
lerinden de geçirilmiş olan karara göre, yazılı soru
ların cevaplandırılması için öngörülen onbeş günlük 
mehil az görülmüş olacak ki, sonradan bir aya çıka
rılmıştır. Bunun dışında, ne sebeple olursa olsun, bu 
müddetin daha da uzatılması, hele sayın Başkan'ın 
yazısında olduğu gibi, tetkikin son bulacağı belirsiz 
bir güne atılmasına cevaz verecek bir hüküm, İçtü
zükte mevcut değildir. Çünkü, sorulan sualler, aynen 
benimkinde olduğu gibi, müddetli olabilir, müddeti 
geçirdikten sonra verilecek cevabın hiç bir kıymeti 
kalmayabilir. 

İşte bu gibi ahvalde yapılacak iş, İçtüzük hüküm
lerinin ihlâl edilmiş olmasından dolayı buna uyutma
sı gereğine ilişkin olarak 58 nci maddeye göre usul 
hakkında söz alıp meseleyi sayın Genel Kurulunuza 
getirmek ve müddeti içinde çözümünü sağlamaktır. 
Nitekim, bendeniz de bu müddeti hesaplayarak öner
gemi vermiştim, bugün 46 nci gün olduğu halde bu 
mesele çözüme bağlanmamıştır ve bugün çözüme bağ
lanmasının son günüdür, zira iştirakim bahis konusu 
olan Avrupa Konseyi'nin son genel kurul toplantısı 
bugün başlamıştır. 

Avrupa Konseyi'nin son toplantısına M. S. P. nin 
asil üyesi mazeretine binaen gidemeyeceği, için, yeri
ne yedek üye olarak benim gitmem gerekmektedir; 
fakat Sayın Başkan, 9 aydır yedek üye olarak seçil
miş olduğuma dair Birleşik Toplantı Başkanlık Diva-
nı'nın kararını Senatomuz Genel Kurulunun bilgisine 
sunmuyor. Bu sunuş yapılmayınca da, 378 numaralı 
Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre se
çim işlemi tamamlanmış olmuyor ve ben de gidemi
yorum. 

Şimdi, Sayın Başkan'ın evvelki celse alelacele gön
derdiği yazıya gelelim : 
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Yazının ilk paragrafında, Genel Kurulumuzun 5 
Mayıs 1974 tarihli Birleşiminde Sayın Atalay'ın yap
tığı konuşma ve buna aynı Birleşimde Sayın Rendeci 
tarafından verilen cevapta ifade edilen durumda bir 
değişme olmadığından bahsediliyor. Hemen arz ede
yim ki, bu hususta şimdiye kadar çok değişme ve 
gelişme olmuştur. İşte, şu gördüğünüz evrak tomarı 
yazışmalar bunun ifadesidir. 

Kısaca, neler olmuştur; bunları arz edeyim. 
Sayın Rendeci'nin konuşma zaptı, ki o da bura

dadır, üzerinde ısrarla durduğu husus, Senatonun üç 
asil, üç yedek üyelik kontenjanı olduğu... 

BAŞKAN — Sayın Ergin, siz meselenin aslına 
giriyorsunuz. Usul önerinizi lütfediniz, nasıl bir usul 
takibini istiyorsanız, o konuda işlem yapalım. Lütfe
diniz. 

SÜLEYMAN .E. ERGİN (Devamla) — Peki efen
dim. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, Birleşik Toplantı Baş
kanlık Divanı'nın yedek üyeliğim hakkındaki aldığı 
kararının bilgiye sunulması işlemi dokuz aydır Sayın 
Başkanlık tarafından yapılmamaktadır. Aslında bu ka
rarın bilgiye sunulması zorunludur ve usulen bunun 
yapılması gerekirken gündeme alınmamaktadır. Bu 
bir. Onun için gündemle ilişkindir benim usul hak
kındaki konuşmam. 

İkinci olarak da; yine bu hususta yazılı soru öner
geme müddetinde cevap verilmediği için, İçtüzük hü
kümleri çiğnenmiştir, İçtüzük hükümlerine uyulması 
gereğine ilişkindir. 

Bu bakımdan usul hakkında söz almış bulunmak
tayım ve biraz evvel de teferruatıyle arz ettiğim gi
bi, bu meselenin buraya getirilip Genel Kurulda hal
ledilmesini arzu etmekteyim. 

Bunun için şimdi sayın Başkanlığa bir önerge ve
receğim. Bu, önergenin ilişiğinde bulunan Birleşik 
Toplantı Başkanlık Divanı kararının burada okunarak 
bir neticeye bağlanmasını talep eden bir önergedir. 
Bu münasebetle şimdiye kadar okunmamış bulunan 
bu Birleşik Toplantı Başkanlık Divanı kararının gün
dem içine alınarak okunmasının sağlanması ve bu şim
diye kadar olan kanunsuz ve keyfî tutuma Sayın Ge
nel Kurulunuzca bir son verilmesini arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Süleyman Ergin'in usul konu

sunda vermiş olduğu önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa, 
Avrupa Konseyine M. S. P. kontenjanından ye

dek üyeliğe seçilişimi bildiren Birleşik Toplantı Baş-

j kanlık Divanının ilişikte sunduğum kararı dokuz ay
dır Sayın Başkan tarafından, Genel Kurulun bilgisine 
sunulmamaktadır. 

Yaptığım açıklamada etraflıca izah ettiğim üzere, 
kanunî hiç bir mahzur gösteremediği halde, Sayın 
Başkan'ın bu sunuşu engellemesi, kanuna uygulamaya, 
teamüle ve İçtüzük'e aykırıdır. 

Mutad üzere bunların, Başkanlıkça otomatikman 
Genel Kurulun bilgisine sunulması icap eder. 

Meseleyi çözümleyecek olan yazılı soru önerge
min müddetinde cevaplandırılmamasıyle İçtüzük hü
kümleri ihlâl edilmiştir. Maksadın, müddetli olan me
selenin çözümünü geciktirmek olduğu anlaşılmakta-

I dır. 
Çözüm için bugün son gündür. 
Sayın Genel Kurulumuzun işe el koyup, ilişikte 

sunduğum kararın okutulmasını gündeme alması ve 
böylece meseleye çözüm getirmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
j Yozgat Senatörü 

Süleymen E. Ergin 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
ı Cumhuriyet Senatosu Yüce Kuruluna sunulacak 
I sunuşlar, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı aracıyle 

olmaktadır. Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu 
Birleşik Divanının Birleşik Toplantısında verilmiş olan 

\ karar, Millet Meclisi Genel Sekreterliği vasıtasıyle 
i gelmiş bulunduğu için bu yazıyı bilgilerinize sunmak, 
I şu anda Başkanlık mevkiini işgal eden arkadaşlarını-
| zın yetkisi içinde değildir. Ancak, konu bir usul me-
j selesidir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı aracıyle 
i gelmemiş bulunan bir yazının Cumhuriyet Senato-
I sunun bilgilerine sunulması konusu bir gündem ve bir 

usul meselesidir. 

Bu konuda verilmiş olan önergeyi dinlediniz. Bu 
i önergenin bir lehinde bir aleyhinde olmak üzere 2 sa-
| yın üyeye söz vereceğim. Lehinde konuşmak isteyen 
i sayın üye ... 
i Buyurunuz Sayın Ali Oğuz, önergenin lehinde, 
I ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, muh-
[ terem üyeler; 

Biraz önce arkadaşımızın da huzurunuzda arz et-
i tiği gibi, dokuz aydan beri Yüce Senatonun huzuru-
j na getirilip, sunulmayan bir durumdan dolayı arka-
' daşım acı acı, yakınmış ve buna Heyet-i âliyenizin 
I müdahale etmesini zarurî olacağını işaret etmiştir. 

Yine izahları arasında bir muhterem arkadaşımı
zın Senatoyu tenvir bakımından bu sunuşun zarurî 

i olduğunu ve bunun Yüce Senatoya arz edildiğini ve 
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ondan sonra da alınan cevaplarda ve yazışmalarda bu 
sunuşun yapılmayışının nedenlerini ve sebeplerini ma
kul gösterecek hiç bir davranışın da olmadığını orta
ya koyduğunu gördük. 

Aziz arkadaşlarım; 
Görüyorusunuz ki, dokuz aydan beri vazifeli bir 

arkadaş vazifesi başına gönderilmemek için birçok 
usul meseleleri müzakere edilmiş, münakaşa edilmiş, 
Birleşik Başkanlık Divanının yazıları, müteaddit mü
talâaları, hatta Anayasa Komisyonunun dahi müta
lâaları alınarak burada durum açıklık getirilmek is
tenmiştir. 

Son gün gelmiş, artık bu günden scnra yapılacak 
bir iş kalmayacak zira toplantı başlamış. Eğer arka
daşımız gitmezse sonunda verilecek karann da hiç bir 
değeri olmayacağı tavazzuh etmiş. Bu durum karşı
sında biz meseleye bir usul meselesi gözüyle baka
rak bunun tehirini ister durumuna girmiş bulunuyo
ruz. «Yok efendim Genel Sekreterlik tarafından ya
zılmış, yok Divan tarafından yazılmamış», gibi mese
leler son anda çıkarılan bir mesele olarak bu durumun 
tehiri için yeterli bir sebep değildir. 

Daha evvel yazılmış olan yazılar usulüne uygun 
olarak defaatle yazılmış. Olur mu olmaz mı, yedek 
olur mu olmaz mı, yok efendim bağımsızlar bir ye
dek daha gösterirler mi, meselesi bile bir kanun an
layışı içerisinde müzakere ve münakaşa edilmiş. So
nu gelmiş; artık sonunda da bir usul meselesiymiş 
gibi duruma vasıf vermekte isabet yoktur. Bu gün 
okunmasında zaruret vardır. Eğer okunrnayacaksa 
arkadaşımız da vazifesine gönderilmeyecek demektir. 
Son noktaya getirilip onun da bir usul meselesi içe
risinde hapsedilmesi ve yok edilmesi muhakkak ki, 
arkadaşımızın vazifesini yapmasına imkân vermemek 
manasına gelir. 

Ben, Yüce Heyetinizden, bugün ne pahasına 
olursa olsun bu sunuşun yapılmasiyle arkadaşımızın 
vazifesine gönderilmesine imkân verilmesini arz ve 
istirham edeceğim. Yoksa bir mesele dokuz ay gibi 
bir zamanda huzurunuza defaatle getirilmesine ve 
uzun yazışmalara rağmen bu imkân verilmezse, bu 

— arkadaşımızın hakkına tecavüz edilmesine müsaade 
edilmesine müsaade etmemiz manası gibi bir netice 
çıkar. Buna da imkân vermeyeceğinizi ümit eder, 
hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde konuşmak iste
yen sayın üye var mı efendim?. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir husus hakkında müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Sayın Gündo-
ğan, sual mi soracaksınız efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir tatbi
kat meselesi Saym Başkanım. Aleyhinde değilim bir 
açıklama yapmak istiyorum. 

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

Engin'in verdiği önergeye ekli yazı kendi ifadelerine 
göre T. B. M. M. Birleşik Toplantısında alınan bir 
karar suretidir. 

Bu karar sureti elbette ki, alınmadan önce Türki
ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün gündeminde yer almış ve o surette karara bağ
lanmıştır. Şimdi, o karar oradan sadır olduğuna göre 
bu Meclisin bu kararı üzerine yapılacak başka bir iş
lem yoktur. 

Bu itibarla Sayın Başkanlığın Başkanlık Divanının 
bu konuyu gündeme alması gerekir, şeklindeki ifa
deleri bu iş için bir hukukî sebep ifade etmeyeceğine 
göre hukukî dayanağı da yoktur. 

Benim şahsî kanaatim odur ki, bir gündeme alın
mış, o gündem gereğince görüşülmesi karara bağlan
mış ve Meclisleri birlikte bağlayan bir konunun tek
rar Senatoda gündeme alınması gibi bir işleme tabi 
tutmakta lüzum ve zaruret yoktur. Zannediyorum 
bu bir formalitedir. Burada okunursa mesele kalmaz. 
Bunu okutmamak hiç bir tüzük hükmüne dayanma
dığı için bir parlamenteri görevden nezetmektir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 
Bu konu, bundan evvelki uygulamalara uygun ola

rak ancak Cumhuriyet Senatosu Başkanı tarafından 
sunulduğu takdirde geçerlilik kazanacak bir konudur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı, bu konuda mevcut 
olan kanuna ya da kanunlara göre bu intihabın, bu se
çimin uygun olmadığı kanaatindedir. Kendi mülâha
zalarına göre böyledir. Bunun için bu sunuşu bugü
ne kadar yapmamıştır. 

Saym üyemiz pek tabiî olan bir hakkını kulla
nacak; Hiç bir müessese ve hiç bir kişi kanunlarımız 
karşısında, murakabe dışında değildir İçtüzüğümüz 
karşısında da bu böyledir; bu haklarını kullanarak 
konuyu yüce huzurunuza getirmişlerdir. 

Hülâsa ediyorum konu, Millet Meclisi Genel 
Sekreterliğinin bir yazısının Cumhuriyet Senatosuna 
arzı Cumhuriyet Senatosu Başkanının mümanaatına 
rağmen mümkün müdür değil midir konusudur. Cum
huriyet Senatosu Başkanı bu seçimi usulünde yapılmış 
telâkki etmemektedir. Kendisine sorulan soruya da 
süresi içinde cevap vermemiştir. 
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Konu bu çizgileriyle muhterem huzurunuza gel
miştir. Eğer önerge, bu yazının Yüce Heyetinize su
nulmasını öneren önerge oylandığı zaman oy çokluğu 
kazanırsa bu sunuş yapılmış sayılacak, oy çokluğu 
kazanmazsa bu sunuş yapılmamış sayılacaktır. Ben 
konuyu böyle arz ediyorum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca, S. Ü.) — 
Başkan süresi içinde cevap vermemiş mi? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğiu, bir dakikanızı 
istirham edeyim; arz edeyim. 

İçtüzüğümüzde, sorulan sorulara, yazılı sorulara 
15 gün içinde; fakat Başkanlık Divanının almış oldu
ğu ve Yüce Heyetten geçirmiş olduğu bir karara gö
re ise 30 gün içinde cevap verme zorunluluğu vardır. 
Sayın arkadaşımız ifade ettiğine göre bu 30 gün teca
vüz edilmiş, 30 gün içinde kendilerine bir cevap ve
rilmemiştir. İfade edilen husus budur. Bu bilgilerin ışı
ğı altında karar vereceksiniz. 

Sayın Kalpaklıoğiu, buyurunuz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Me

selenin usul bakımından kısa bir arzını yapacağım. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğiu, bu önergenin 
lehinde ve aleyhinde konuşmak mümkündür. Lehinde-
konuşulmuştur, aleyhinde söz isteyebilirsiniz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Aley
hinde olsun; ama usul meselesi aleyhinde sayılmaz. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Sayın Kalpak
lıoğiu, önergenin aleyhinde konuşmak üzere buyuru
nuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Görüyorum ki bir üyenin şahsî hakkının muhtelif 
usul ve kanun yönlerine baş vurulmasına rağmen Sa
yın Senato Başkanının ihmaliyle müspet veya menfi 
cevaplandırıîmaması ve bir hakkın muallakta kalışı 
neticesini doğurmuştur. 

İnsan garipsiyor; haksahibi bir senatör, hakkı ve
rip vermemekte mütereddit olan da Senatonun başı. 
Kim o? Senato Başkanı. 

Sayın Senato Başkanından biz böyle bir davranışı 
memul etmezdik, yine de etmiyorum. Eğer Sayın 
Başkanın tereddüdü varsa, kanunî süre içinde bu 
tereddüdü izale için lâzım geldiği şekilde elemanları 
vardı, sorardı. Kendisi bilmiyorsa soruşturur, bir ne
ticeye varırdı veya emsal kararlara bakardı. Müspet 
veya menfi bir karar varması gerekirdi. İlânihaye 
bu sürüncemede bırakılamaz. Bırakılmış. 

Muhterem arkadaşlar; 
Her ne kadar Sayın Başkan burada bunun görü

şülebilmesi için sunuşun Senato Başkanı tarafından 
müsaade edilerek yapılabilmesi noktai nazarını ileri 
sürdüyse de, ben o fikirde değilim. Bir kere İçtüzüğü
müze göre Heyeti Umumiye gündemine hâkimdir. Ya
ni biz gündemleri değiştiremez miyiz, gündem dışın
dan bir şeyi buraya getiremez miyiz? Bunlar da Tü
züğümüzde var. O halde müsaade edilirse Sayın Baş
kandan ben bir eksiğin tamamlanmasını rica edece
ğim. Bu meseleyi Sayın Başkan Gündeme alalım mı 
almayalım mı diye ele alacaktı. Eğer reylerle bu me
selenin Gündeme alınmasına karar verilirse Heyeti 
Umumiyece bu mesele gündeme girerdi. Neye rağ
men? Senato Başkanının çekinser kalmasına rağmen 
görüyoruz ki, Senato Başkanı ne girer diyor, ne gir
mez diyor, ne bu hak varittir diyor, ne de değildir di
yor. Böyle sürüncemede kalır mı? Senato Başkanı ki
me karşı ciddiyetten uzak ve Tekin Arıburun gibi, ka
nuna, usule hürmetkar, hakkı hukuku bilir bir Baş
kanın da böyle bir davranışını doğrusu garipsedim. 
Bu işi niçin böyle sürüncemede bıraktı?. 

Sayın Tekin Arıburun, «Haksızdır» derdi Süley
man beye geçer giderdi; ama demesi lâzımdı, «Şu se
beple haksızsın, yapamam» deseydi. Dememiş haklı
sın da dememiş, konu geliyor, gidiyor böyle olmaz. 
Arkadaşımız da diyor ki, «Ben vazife göreceğim, se
çildim, gideceğim», Bu gün de son günü ya evet, ya 
hayır denmelidir. 

Onun için Sayın Başkandan ben rica ediyorum, bu 
meselenin konuşuîabilmesi, reye vazı için şu talebin 
gündeme alınıp alınmamasının Heyeti Umumiyece 
oylanması lâzım gelir. Sayın Başkan, benim Başkan
lıktan ricam bu^ Siz oylamaya usul yönünden mec
bursunuz gibi geliyor, oylayınız, Heyeti Umumiye si
zin bu sunuş ve Divan adına verdiğiniz izahatı kâfi 
görürse gündeme almama kararını verir. Yok kâfi 
görmezde, arkadaşımızın iddiasını kanunî ve haklı 
bir talep olarak görürse gündeme alınmasına karar 
verir, ondan sonra meselenin esasına geçilir. Genel 
Kurula sunulmasına mütedair tekrar bir karar alınırsa 
arkadaşımız da vazifesine gider. Benim hukukî görü
şümü ifade ettim, teşekkür ederim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Zati 
âlinizden bir sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, bu konuda bir 
lehte bir aleyhte konuşulmuştur, yerinizden bir diye
ceğiniz varsa buyurun. 
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AHMET DEMÎR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, bir konunun gündeme alınıp alınmaması me
selesi mevzuubahistir. Bir senatör arkadaşımızın bir 
görev yapması hususunda kendi grubunca seçilmiş 
olması bir hukukî münakaşa sebebi olmuştur. Acaba 
biz karar vermeden evvel zatı âliniz vazife ile dış ül
kelere gitmesi mevzuubahis olan bu arkadaşımızın, 
Senato Başkanı tarafından mevzunun hukukî karma
şıklığa girmesinin nedenini izah etmek mümkün mü
dür. Çünkü, o zaman oyumuzu ; hangi usul yönün
den arz ederseniz ediniz, daha salim verme imkânına 
sahip olacağız. 

Zannediyorum ki, konu Senatoca hukukî akımı 
içerisinde bilinmemektedir. Buna imkân varsa Divan 
olarak zatı âlinizin burada bize izahat vermenizi is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yüce, teşekkür 
ederim. 

Sayın üyeler, 
Bu konu uzun bir süreden beri yazışmalar halin

de ve bazı safhalarıyle yüce huzurunuza gelmiş ve 
konuşulmuş olarak bugüne kadar devam etmiştir. An
cak, tamimen ifade ve arz edeyim ki, bu konu Sayın 
Başkanlığa Sayın Ergin arasındaki yazışmalar halin
de bugüne kadar gelmiştir ve benim kişisel olarak bu 
konudaki kanunu da tetkik ederek şu anda sağlıklı 
bir bilgi vermek olanağım yoktur. 

Ancak, Sayın Başkan bu konuda kendilerine yaz
mış okluğu yazıda, bu seçimin Millet Meclisi ve Se
nato üyeleri arasındaki muvazene, denge bakımından 
mevcut kanuna uygun olmadığı nedeniyle ve gerek
çesiyle bu arzuyu isaf etmediğini zannediyorum, 
kendilerine yazmış olduğu yazılarda ifade etmişler
dir. Benim bunun dışında her hangi bir bilgim yok
tur. Bu konuda mevcut kanunları Yüce Senatonun, 
Senato üyelerinin bilmiş olduğu varsayımından hare
ket ederek bu konuda zaten Sayın Kalpaklıoğlu'nun 
biraz evvel ifade buyurduğu prosedürü uygulamak 
kararıyle konuyu huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 
Yani evvelâ gündem içi bir muamele olan sunuşlara 
almaya karar verilirse ondan sonra yazıyı sunmak su
retiyle konuyu sonuçlandırabiliriz. 

Bu konuda başka söz yoktur, zaten söz alma ola
nağı da yoktur oylarınıza sunacağım. 

Sayın Ergin bir ifadeniz mi var efendim? 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Müsaade 
buyursanız bu mevzua açıklık getirecek bir tavzih 
yapmak istiyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, gündeme alınırsa bu ko
nuda konuşursunuz. Şimdi gündeme alınma konusun
daki usul önergeniz konuşuluyor, oya sunacağım, 
ondan sonra meselenin esası üzerinde bir diyeceğiniz 
varsa söylersiniz. 

Değerli üyeler, Sayın Ergin'in önergesini tekrar 
okutup oylarınıza sunacağım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ekini de 
okutun da muttali olalım. 

BAŞKAN — Ekini okutmam mümkün değil, o 
zaman zaten muamele cereyan etmiş olacaktır efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Biz neyin 
gündeme alınacağını nasıl bileceğiz. 

BAŞKAN — Gündeme alınacak olan Sayın Er
gin'in Avrupa Konseyi yedek üyeliğine seçilmiş ol
duğunun sunuşu konusunu gündeme almış olacağız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin karan yani? 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
değil, Müşterek Başkanlık Divanının vermiş olduğu 
karan. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Müşterek Divanın verdiği karar. 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlık Divanının 
vermiş olduğu karar. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Efendim, 
kararın, içinde mahiyeti yazıyor. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Sekreterliği, Milletlerarası Münasebetler ve Ter
cüme Bürosu. 

(Yozgat Üyesi Süleyman E, Ergin'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bir açıklama yapayım efendim: Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Baş
kanlık Divanı, yani Millet Meclisi Başkanlık Divanı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 
niyabeten Millet Meclisi Başkanlık Divanının gön
dermiş olduğu bir yazıdır efendim. Arz ediyorum. 

Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Okunmadı efendim. 

BAŞKAN — Okundu efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Millet. Meclisinin kararı okundu. 
BAŞKAN — Millet Meclisinin kararını sunuşlar 

arasına alırsanız, bu önergeyi kabul ederseniz sonra 
arz edeceğim. Eğer ben sunuşu şimdi okursam zaten 
maksat tahassul etmiş oluyor efendim. 
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Şimdi, bu önergeye göre sunuş işleminin günde
me alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. Konu gündeme alın
mıştır ve sunuşlar kısmında mütalaa edilecektir. Şim
di, konunun esası üzerinde söz isteyen saym üye var 
mı efendim.. Yok. 

Şimdi, kararı, gönderilen yazıyı okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

Avrupa Konseyi İstişari Meclisinin 26 ncı döne
mine katılacak Türk Parlamento Heyetinin teşkili 

BAŞKAN — Gündemimizin sorular ve genel gö
rüşmeler kısmına geçiyoruz efendim. Sırasına göre 
okuyorum : 

/. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be
ler in, yurt dışında mahkûm olan Türklere dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı buradalar mı efen
dim?.. Yoklar. Soru ertelenmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga
zetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6110.) 

BAŞKAN — Başbakan buradalar mı efendim?. 
Yoldu». Soru ertelenmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmacanın, tat im ürünlerinin fiyatlarına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/18) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca burdalar mı efen
dim7. Yoklar. Soru ertelenmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmaca'nm, haşhaş ekiminin yasaklanmasına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca burdalar mı efen
dim?.. Yoklar. Soru ertelenmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'm, hâkimlerin görevlerinden başka her
hangi bir görev yapıp yapamayacağına dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

BAŞKAN — Sayın Feyyat buradalar mı efen
dim?. Yoklar. Soru ertelenmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Türkiye İş Bankası Anonim Şir
ketine dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/31) 

maksadıyle, Millî Selâmet Partisi Grupunca Yozgat 
Senatörü Süleyman Ergin yedek üye olarak seçilmiş
tir. 

Cumhuriyet Senetosu Genel Kurulunda okuttu-
rulmasını rica ederim. 

Rifat Çalgüner 
Millet Meclisi Genel Sekreteri yerine 

BAŞKAN — Kabul edilen önerge istikametinde 
ilişik yazı bilgilerinize sunulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Yüce buradalar mı efendim?. 
Buradalar. 

Sayın Maliye Bakanı buradalar mı efendim?. 
Buradalar. 

Okutuyorum efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

T. İş Bankasının kanunlar 
dışındaki yollarla faizcilik 
yapıp yapmadığı hakkında. 

İlişikte takdim ettiğim beş sayfalık matbu bir mek
tupla, Salih Z. Komili nammdaki bir vatandaş, Tür
kiye İş Bankası A. Ş.'nin, birtakım paravan şirketleri 
aracı kılarak gayri kanunî yollardan da faizcilik yap
tığı iddiasındadır. 

1. Mektupta zikredilen kanunlara aykırı iş
lemler yapılmış mıdır? 

2. Mektupta zikredildiği gibi kanuna uygun, fa
kat sahte işlemler cereyan etmiş midir? 

3. Varsa, ne gibi bir muameleye tevessül olun
muştur? 

Bu hususların Maliye Bakanı tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasına, İçtüzüğümüzün 117 ve 119 
ncü maddeleri gereğince imkân bahsedilmesi ve de
lâlet buyurulnıasmı istirham eylerim. 

Saygılarımla. 
Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demir Yüce 

Salih Komili Fabrikası 
Zeytinyağı, sabun, rafine, gliserin ve sentetik 

deterjan imalât ve ticareti 
Ayvalık 

Sayın milletimizin mümessili, 
Devletimizin hükümranlığına, kanunlarımızın 

Anayasamızın 10 ncu maddesinde temel hakların ni-

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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isliği ve korunması, izahım taşıyan hükümleri ve 
11 nci maddesinin temel hakların özü hükümleri ile 
ayrıca 4 ncü maddesindeki emredici hükümlerini, ifa
ya Amme Hukukunun müdafaa ve muhafazasına mem
leketin selâmet ve huzurunun teminine mütedair yeminle 
görev taahhütleriniz itiban ile, vatammızuı ve mil
letimizin maruz bulunduğu tefecilerin hakimane, 
Âmme Hukukunu sömürüp istismar eden, büyük 
maddî ve manevî nüfuz varlığı ile tanzim ettiği sah
te hüviyet vesaiki sayesinde; Devletin yetkili ma
kam ve kuruluşlarına nasil nüfuz ettiğine ve naşı! 
ifal ettiğine mütedair tanzim edilmiş bu sahte hüvi
yet suç vesaiki resrniyesi, son zamanda elime geç
mesiyle uzun yıllar meçhul ve gizli tutularak mem
leket ve Âmme Hukukunun, Devlet Hazinesi ceza ge
lirleri aleyhine suç işleyen şebekei muazzamanm 
kimlik ve eylemlerini muhtasaran aşağıda arz ve izah 
ediyorum. 

Şöyle ki : 
Memleketimizi gerek iktisaden ve gerekse içtirnaen 

yıkan, kanunları istismar ve hüe yollan ile vatanda
şı sömürüp, Âmme Hukukunu ihlâl eden yapmış ol
duğu sahtekârlıkların af kanunları şümulüne akıtma
ları mer'i kanunlarımıza aykırı olan tefeci Türkiye 
îş Brnkv-r.î ve kurmuş bulunduğu paravan Türk Te
cim Anonim sosyetesidir. 

Türkiye îş Bankasının tefecilik eylemleri: Tür
kiye İş Bankası kendisinin jjerek mülga 2999 say;h 
Fankalar Kanununun 23 ncü maddesi ve gerekse 
meriyette bulunan 7129 saydı Bankalar Kanununun 
50 nci maddesi gereğince gayri menkul teminatı mu
kabilinde kredi açamayacağmdan hile yoluna sapa
rak kurmuş bulunduğu Türk Tecim Anonim Sosyete
sini «Banker ve ödünç para verme işleri ile uğraşan 
hakikî ve hükmî şahısların tabi oldukları 2279 sayılı 
ödüne Para Verme Kanunu şümulüne büründüre-
rek» ki bu kanuna tabi olan kimseler yalnız men
kul eşya ve emtia üzerine rehin mukabilinde Ödünç 
para verebilirler. 

Gayri menkul üzerine ipotek alamazlar. 
T. iş Bankası yetkilileri nüfuz kullanarak v'lâyet 

makamına vermiş oldukları dilekçe beyannamelerin
de sayanı dikkat atlatıcı. bir üslup ile yazılarında 
«Şirketimiz her türlü ticarî muamelelerle meşgul olup 
bu meyanda gayri menkul teminatı mukabilinde de 
avans muameleleri yapabileceğimizi düşünülere': işbu 
beyannamemizi takdim ile» şeklindeki müracaatı yap
mışlardır. Vilâyet makamında, îş Bankasının her
hangi bir gayri kanunî işlemde bulunmayacağı ka-
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naati ile derhal Ticaret Odasına hitaben yazmış ol
duğu tezkerede (Türk Tecim Anonim Sosyetesi Ban
kası tarafından 2279 sayılı Ödünç Para Verme Kanu
nu mucibince verilmiş olan beyannamesinin bir nüs
hası ilişik olarak gönderildi. Usulen ilân ve tescil edi
lerek müseccel nüshasının gönderilmesini rica ede
rim.) (İmza vali namına)' 

Halbuki 2279 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
2 nci fıkrası gereğince anonim şirketlerin bu beyan
nameye tabi olamayacağını sarahaten bildirmekle 
birlikte, vilâyet makamı değil herhangi bir vekil da
hi gayri menkul ipotek alma iznini veremez, ancak 
Maliye ve Ticaret vekâletlerinin müştereken heyeti 
ve ki leye yazılan teklifleri üzerine yalnız bu izni He
yeti Vekile verebilir. 

Bu şekli hüviyete büründürülen paravan (Türk Te
cim Anonim Sosyatesi) nâmı altında 3 sene mun
tazaman beyanname vermekle ve her sene sonu ano
nim şirket olması dolayısıyle senelik fevkalâde top-
hutilannda vekâletin komiserini de davetle sözde top
lantı. kararlanın da komisere imzalatacak elde ettikle
ri bu avantajla daha şümullü bir hüviyet elde edebil
mek, ve bu şirketin dahilî işlerine müteallik bahaneli 
buluşlarla şüpheli durumlarını tecrübe rayesi ile em
niyette okluklarına kanaat getirirnce, bundan cesaret 
a'arak bu kerre her sene vermekte oldukları beyanna
meleri Türkiye Jş Bankası mektupluk resmî- kâğıtla
rının antetlerini de daktiloda karalanmış gibi silin
miş, fakat yine okunur şekli ile matbalarmda tab'et-
tirip sanki 2279 sayılı Kanuna tabi olanlara mahsus 
hazırlanıp satılan beyannamelerden imişeesine intiba
ını yaratan bu resmî beyannamelerin başlık antetine 
«ödünç para verme işleriyle uğraşan bankalar ve hu
susî kanunlar ile kurulan teşekküllerin 2279 sayılı Ka
nunun 2. maddesine göre hazırlanıp 3. maddesi muci
bince mahallî mülkiye amirliğine verecekleri beyan
namedir» şeklinde kanun metnini tağyir ve tebdil su
retiyle bu resmî beyannameyi okuyan yetkili makam 
herhalde (Emniyet Sandığı) misilîû hususi kanunlarla 
ipotek alma iznini almıştır kantıyle bu beyannameyi 
veren Türkiye İş Bankasının kurmuş olduğu bir şir
ket kanun harici muamele yapamıyacağmı düşünerek 
bu şekli tertip ile 1941 senesinden Î96C senesine ka
dar bilâ şek ve şüpheden masun olarak heyeti veküe-
den hususi ipotekler alma izni varmış gibi bütün yet
kili idarî ve adlî makamat iğfal edilmek ve bu sahte 
yetki sayesinde banka müşterilerine açacağı kredilerde 
ipotek alma yasağım hiçe sayacak tefecilik gayelerini 
teminen bu paravan kukla şirkete ayrıca bir komüs-
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yon aldırmak suretiyle bankanın açacağı kredilere 
mukabil bu şirket banka müşterilerine evveli kendisi 
para vermiş gibi kendi nâmına borçlandıracak ipotek
leri alıp dosyasıyle banka açacağı emtia iştira; borç
lu hesabı câri gibi kredderin iimit!e:";rJn mecmuu bu 
kukla şirketin peşinen para verip ödenüşeesme aldığı 
ipotek mikdarı kadar bankanın bütün kredi rrrkda-ina 
bu paravan şirket kefalet etm-k'e müşteri peşir.erı 
borçlandırılıp ve banka şubelerinde bo*"çiu hesab- ca-
riler banka dsfatirinöe Türk Tecim kukla şirketi 
hesabına gösterilmek suretiyle bu şirketin bankacılık 
işleri iîc meşguliyeti tebarüz einüş olduğu calibi dik
kattik 

Yukarıdaki suçlar yetmiyormuş piki. Türk Terim 
Anonim Sosyetrsi haklaşma-: iürseda" ve Tda ~e r-İee-
lisi azası olacak gösterilen Hikmet Yarıcı ve Edip 
Meltem Ankara 2 nci Noterinin İş Bankası Merkez 
bmasma davetle bizler çift imzalarımızla Türk Tecim 
Sosyetesini temsil ediyoruz. Burası şirketin merkezi

dir, Ayvakk İş Bankası Muhasebe Bürosunda çalpan 
Cezmi Uyum namındaki kişiye Türk Tecim Anonim 
Sosyetesi namına gayri menkul ipotekleri almaya ve 
her külü lüzumlu muameleleri biüün hukuk ve vecauü 
ile her türlü selâhiyeti vasia ile ifa ve icrasına haiz 
olmak üzere umumi vekâlet tanzimim talep ediyoruz, 
Şekl'ndeki taleplerine binaen noter bu ihtişam içerim
de yetki belpesi talep etmeye cesaret dahi edemü/r-ui" 
yetkilerine kanaat getirdim kaydıyle ve şahit olarak 
da bankama hukuk servisinde baran ve bay iki me
mur ile şahitlik müessesesini de tahakkuk etYerek 
2 nci noterin nıusaddak vekâletnamesi Ayvrhğa gidi
yor Cezmi Uyum bu vei~ ılYnamc de birçok ipotek
ler alıyor. Bir müddet sonra bankadaki vazifesini tor-
kederek İzmir'de Suphi Erkin firmasında vaYY alıver 

Bilâhare Ayvalık banka müdürü ipotekler alabil
mek için Genel Müdürlükten Türk Tecim Sosy.YeM 
nin vekâletnamesini istediğinde cevap okvak Cezmi 
Uyundun sureti mahsus?da Ayvalka pelerek vekâlet 
vereceği bildiriliyor. Ve Cezmi AryvahÇa peierek ve
kâlet veriyor. Daha sonra Avvakk İş Banka:: Miidü-

.rü Gıyasettin Ömer de Kayseri'y-j 'ayin ediliyor. Ye
rine gelen yeni Müdür aynen rene! müdürlükten ve
kâletname talep etîiYnde yine eevabuı Kayseri Mü
dürü Gıyasettin (amer Ayvalığa yclip vekâlet verecek
tir deniyor. Hakikaten Ayvakça Kayseriden gelip ve-
kâleti veriyor. Sarahaten anlaşılıyor ki. Ankara 2 nci 
Noterliğinden tekrar vekâlet tanzim eturemiyezek bu 
tehMeii suçun meydana çıkmaması için her nasılsa 
elde edikleri salâhiyet harici vekâlet bu keme birn-
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den. diğerine aktarılmak suretiyle devam ettiriîmdştir. 
Bu salâhiyet harici suçların deyimi ne olabilir? Sahte
kârlık mı; Dolandırıcılık mı; Üç kâğıtçılık mı?. 

Görülüyor ki; Ulu Atamız bu millî müesseseyi ul
vi düşüncelerle kurarken ölümünden sonra ve 
hatta ölümü esnasında dahi bu ulvî fikirlerin 
devamını tenr'nen sahip okluya hisseyi ve 
bu hisseye isabet edecek kazançlardan bir kısmını Dil 
Tarih Kurumuna ve bir kısmın; da merhum İnönü 
çocuklarının tahsil masraflarına tahsis edilmesini.. mu
rakabe ve kontrolünün da memleketin o zaman tek 
partisi olan C.H.P. ne (yani yine milletine) vasiyet et-
züsti. 3u ned.erlerle maa'esef T. îş Bankası tefecilik 
hmlamu tatman edebilmek için herhalde bu kanun 
dışa yüz kızartıcı hareketlerini de C.H.P. idarenerin-
crn gizil olacak yürütmüştür, öyle tahmin ediyorum 
ki. C.H.P. S a-, m Genel Başkam Bülent Ecevit'in bu 
YDİ davranışlarda:! haberi olmamıştır. Yalnız haliha
zır kurtlan kabinede üye olan, evvelce îş Bankası ida
re meclisi azabpmda vazife almış olanlar var ise de 
belki bunların da bihaber oldukları kanaati havi ol
maktadır. Meydana getirilen Türk Tecim Anonim 
üosyetesi adlı pa-ravan bu kukla şirket 1960 senesin
de tasfiyeye tabi tutulmuş ve elan tasfiye halinde 
bulunan bu acube kuruluşun yapmış orduyu sahte hü-
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Benim gibi namütenahi namuslu firmaları da bu 
tefecilik ve sahtekârlık usulleriyle yok edilerek, daha 
ziyade gayrıkanuni yollarla, Devlet hazinesinden gizle
nen gelir cezalarının, kanun hükümleri gereğince ta
hakkuk ve tahsil edilince devlet hazinesine bir milyar
dan fazla bir gelir temin edilebilir. Yalnız firmam
dan temin ettikleri kanun harici menafiden dolayı 
Hazinenin on iki milyon lira tahsili gerekir. Bu şekil
de uzun yulardan beri devam edegelen. resmî sahte ve
saikler muteber bir resmî evrak olarak kullanılır ve 
yürütülürse, bunun sahteliği meydana çıkınca ne mü
ruru zaman ve nede Af Kanununa tabi tutulamaz. 

Yukarda arz ede geldiğim nedenlerle. Atamızın 
kurduğu ve bu şivede memleketin en büyük millî bir 
bankası, olan bu teşekkül, maalesef Atamızın ölümün
den sonra, bu namdan istifade ile maddî ve manevî bü
yük nüfuz. varlığını kötüye kullanarak Devletin yüksek 
yetkili makamatını. ve teşkilâtını bu sahte vesaik bel
geleriyle nasıl iğfal ederek nüfuzunu yürüttüğünü ve bu 
sayede yüksek makamatın teşkilatında bulunan bu 
sahte hüviyetin nüfuzuna kapılmış, yetkili elemanlar, 
vazife ihmali doiayısıyle mesul durumda olduklarını 
anlayınca, bu kerre vazife suiistimalinden kurtulabil
mek çabasıyle bu kerrede İş Bankasının müdafaa avu-
kaduunı yaparcasına, suçlan ört bas etme azmi ile 
revü yolları icat ede gelmekteler. 

Dünyanın hiçbir memleketinde, hatta müstemleke
lerde dahi millî bir banka hüviyetini, iktisab etmiş 
bir bankanın, salı::; hüviyet vesaiki tanzim edip bunu 
hakikî resmî izin belgesi gibi uzun yıllar kullanarak, 
resmi Devlet makamlarını da iğfal suretiyle memleket 
iktisadiyatını amme hukukunu vüsat ve şümulü ile is
tismarına tesadüf edilemez. 

Maalesef: Türkiye İş Bankasının herhangi bir me-
nafii ile ilgili hususlarda, Devlet teşkilâtımızın, Tica
ret, Sanayi, bilhassa Maliye Bakanlığının teşkilât ka
demelerinde bu bankanın nüfuzuna kapılmış, kanun, 
Adalet, millî vazife hislerinden mahrum, mesuliyetten 
yoksun, vazifeli yetkililerin, mevcudiyetini de iddia ve 
isbata kafi vesaikle isbata hazır olduğumu arz etmek 
vatani vazifemdir. 

Mütemadi reklâmlarında, Bankacılığın öncüsü, 
memlekete büyük hizmetleri sloganlanyîe, güya hiz
met yaygaraları ile milleti aldatarak; halkımızın buna 
inanarak, emeği ile gıdasından keserek ayırabildiği ta
sarrufunu, toplayarak bu toplanan paralarla, yine 
memleket toplumu aleyhine yüksek faizler mukabili 
çıkarlar buluşlarıyla memleket tüccar ve sanayicisini 
istismar etmiyorum?.. 

Ulu Atamızın bu Bankayı kuruluş gayelerinden ta
mamen yoksun olarak bu tefeciliğin envai şekiîlerile; 
kanun ve bankacılık nizam ve kaidelerin yok ederek 
kapitülasyon devrinde dahi olmayan bir imtiyaz kis
vesi altında tam bir bankacılık saltanatı ile, memleket 
millî menafiine aykırı kendi küçük menafiine mu
kabil ecnebi şirketleri de, memlekete sokarak 
bunları da memleketi istismar etmelerine hizmet ve 
yardımcı olan, öncü İş Bankası değil midir?. 

Bu seneki iftiharla yayınladığı bilançosunda: 40 
milyon esas sermayeye mukabil bir senelik faiz ge
lirleri (1 501 756 690,9(>) bir milyar beş yüz bir 
milyon yediyüz elli altı bin altı yüz doksan lira 
99 kuruştur. Görülüyor ki, büyük bir iftihar rekiâ-
mıyle ilân edilen ihtikâr, tefeci kazancı dünyanın 
hiçbir ülkesinde raslanamaz, 40 milyon gösterilen 
bir sermayenin bir buçuk milyarı aşan faiz geliri, 
yukarıda tadat edegeldiğim ancak tefecilik ve âmme 
hukukunu istismar eden Türkiye İş Bankasının sal
tanatında bulunur. 

Kanunî muvazaalarla sürdürülen bu istismarlar, 
Bankalar Kurulundan karar dahi almış olsa bu ku
ruluşun kararları dahi Anayasamızın 4 ncü mad
desi mucibi hiçbir kişi veya zümreye imtiyaz hük
mü mevcuttur. 

Maalesef: Herhangi bir kanun: konm-i 
rakabeden variste kalabilmek çaba-4yle ida 
tisinde ekseriyeti aray: temin gayesiyle tez 
maye kararı alırken Ticaret Kanununa a 
kardığı hisse senedatmı da banka memur 
sandığında toplanan teâvün par?lanyîc halka i'ân. 
edilmeden memurlar namına intikal ettirmesi sırf 
idare meclisi ekseriyetini temin maksat"_ve gayesini 
temin ederek hakimiyet teminidir ki bu humsta ka
nuna aykırıdır. 

Bütün bu davranışla Atamızın. Kurucu ilkelerine 
aykırıdır... 

(Bankalar kanunlarına aykırı suçların izahı) 
Meriyette bulunan Kanunun 66 ncı maddesine 

(bakıla) özü, tadat edilen suç fiillerini işleyen, fiilen 
idaresinde bulunan idare meclisi reis ve azaları, 
umum müdür, umum müdür muavinleri veya mü
dürleri 5 bin liradan 25 bin liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edilmekle beraber 6 aydan 1 se
neye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca 
Maliye Vekâletinin talebi üzerine, muvakkaten veya 
daimî olarak faaliyetten men'ine mahkemece karar 
verilebilir. 

\ . nu:-
e mec-
idi s e 
kin çı
tça v ün -

Madde 70. 50 ncı maddenin 3 ncü fıkrasına 
aykırı hareket eden iştirakleri 
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olduğu müesseselerin işlerini fiilen idare eden vazife
li ve alâkalı idare Meclisi Reis ve azaları ile umum 
müdür ve umum müdür muavinleri ve müdürleri 
5 bin liradan 10 bin liraya kadar ağır para cezası ile 
birlikte 6 aydan 2 seneye kadar hapis cezası ile ceza
landırılırlar. 

Şu kadar ki : Yukarıda yazılı maddelerin hü
kümlerine muhalefet bankaya veya iştirak müesse
selerine veya alâkalı şahıslara menfaat teminini hedef 
tuttuğu veya bu nev'i hareketler neticesinde fiilen 
böyle bir menfaat temin edilmiş olduğu takdirde para 
cezası 10 bin liradan az olmamak üzere bu menfaat
lerin 5 misli olarak hükmedilir. 

Madde 71. — Maliye Bakanlığının talebi üzerine 
mahkemece bu gibi bankaların kapatılmasına karar 
verilir. 

Madde 73. — Maliye ve Ticaret Vekaletleriyle 
Merkez Bankasına, verilen hesap hülâsalarında, veya 
neşir ve ilân olunan bilançoda yapılan sahte beyan
lardan dolayı bu vesikaları imza edenlere 6 aydan 
5 seneye kadar hapis ve 10 bin liradan az olmamak 
t"*zere ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Madde 77. —• Bankaların veya mesul şahıslarının 
bu kanunda suç teşkil eden hareket ve fiilleri başka 
kanunlara göre de cezai müstelzim bulunduğu ah
valde en ağır cezayı ihtiva eden kanun maddesi tat
bik olunur. 

2779 saydı Ödünç para Verme Kanunu : 
Madde 1. — Faizden para kazanmak için ödünç 

para verme işleriyle meşgul olan hakiki ve hükmî 
şahıslar bu kanun hükümlerine göre Hükümetten izin 
alırlar. 

Anonim, limited, kooperatif ve sermayesi eshama 
ayrılmış Komandit şirketi şeklindeki bankalar ile 
hususî kanunlar mucibince yapılan teşekküller bu 
izin usulüne tabi değildir. 

Madde 17. — Tefecilik edenlerle. Bankalar Kuru
lu tarafından tespit edilen nispetler üstünde menfaat 
teminine müncer olabilecek herhangi bir fiil ve ha
rekette bulunanlar veya alınacak faiz nispeti husu
sunda Hükümetçe ittihaz olunacak tedbir ve karar
lara her ne suretle olursa olsun aykırı hareket eden
lere 6 aydan iki seneye kadar hapis cezası ile birlikte 
temin ettikleri menfaatlerin 5 misli ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

Bu suçların tekerrürü halinde cezalar 3 misline 
ç i kan la rak hükmolunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dilekçe Komis
yonu Sayın Başkanlığına 21 . 5 . 1973 tarih ve 

i 13175 numarada kayıtlı takdim edilen dilekçe dos-
I yamda, yukarıda arz edegeldiğim bankaca tanzim 
I edilen ibretamiz sahte vesaiki resmiyenin musaddak 
I suretleri ile, noterce tanzim ettirilen sahte selâhiyet 
I vekâletnameleri, suretleriyle vesair lüzumlu vesaik ile 
I birlikte Maliye ve Ticaret Bakanlıklarına müracaatla-
I rımı mezkûr Bakanlıklarca verilmiş olan, suçluyu hi-
I maye ve hakikatîarı ört - bas etme çabalarına dair 
I vazife suiistimaline mucip cevaplar suret ve fotoko-
I pileri ile iddialarımı ispatlayıcı diğer vesaiki müsbi-
I teler mevcut bulunmaktadır. Bunların haricinde 
I elimde daha bir çok vesaiki resmiye mevcut olup 
I bunları da ibraz ve izah edebilmem için her an emir-
I lerinize intizarda olduğumu arz ederim. 

j Bu dilekçemdeki gaye : Türkiye İş Bankası veya 
I kurmuş bulunduğu tefecilik gayesine matuf Türk 

Tecim Anonim Sosyetesi Paravan Şirketinin Heyeti 
I vekileden doğrudan doğruya hususi kanuna istinat 
I eden ipotek alma izninin olup olmadığının Meclis 
I tahkikatı ile tespiti talebinden ibarettir. 
I Dosyamda yapılacak tetkikattan da anlaşılacağı 
I üzere Maliye ve Ticaret Bakanlıkları kaçamaklı cevap-
I larıyle, bu mühim hususu cevaplandıramayıp işi 
! ört - bas etme ve suçluyu himaye çabasındadırlar. 
I Anayasamızın 4, 10, 11, ve diğer maddeleri gere-
I ğince insan hak ve hürriyetlerini ihlâl ve hiçe sayarak 
I memleket şümul kanunlarımıza suikast ve suiisti-
J mal suretiyle âmme hukukunu ve bilhassa Hazinenin 
I milyarlara varacak menafiinin meydana çıkarılması 

ancak T. B. M. Meclisimizin tetkik ve tahkikiyle 
I gerçekleşebilecektir. 

I Ceza Kanunumuzun 339, 342 nci maddelerinin 
I amir hükümleriyle Bankalar Kanununun cezai hü-
I kümleri gereğince mütecasirlerin Af Kanunu kapsa

mına alınmaları hata olabileceği gibi bu suçlar mü-
I ruruzamana da tabi değildir. 

Saygılarımla arz ve ihbar ederken bu husustaki 
I alâka ve himmetlerinizi memleket selâmeti bakımm-
I dan da rica ve istirham ederim. 

Salih Z. Komili 
İstanbul Palas Otelinde 
Misafireten mukim Ulus - Ankara 
Telefon : 11 06 000 
BAŞKAN — Sözlü sorunun ilişiği olan mektup 

herhalde ıttılaınıza sunulmuştur sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Evet 

efendim. 
1 BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Bedri Gürsoy, 
I buyurunuz efendim. 
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MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Sayın 
Başkanım, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Bendeniz, yurt içinde ve dışında, üniversite kürsü
lerinden hitap etmek fırsatını çok buldum, ama bu 
Yüce Mecliste ilk defa konuşmak şerefine nail olu
yorum. Eğer bir sürçü lisan edersem, kusurumu ba
ğışlamanızı peşinen istirham edeceğim. 

Bu değerli Senatörün sorusuna konu teşkil eden 
işlem, 40 yıla yaklaşık tarihi olan bir işlemdir ve bir
çok derecelerden geçmiştir. Geçtiği dereceler arasında, 
Türkiye'de en yüce hüküm karar mercii olan Yargı
tay'ın hüküm kararına kadar da gelmiştir. Orada da 
hükme bağlanmıştır ve bu hükümler muvacehesinde 
sayın sözlü soru sahibinin ileri sürdüğü dilekçedeki 
sorunlar bir çözüme bağlanmıştır. 

Şimdi müsaade ederseniz, 40 yıla yaklaşan ve bu 
arada değişen birçok kanunların hükümlerine göre 
muamele gören sorunu huzurunuzda kısaca arz ede
yim. 

Mesele 1946 yılında başlıyor. 1946 yılında Salih 
Zeki Komili, Türkiye İş Bankası Ayvalık Şubesine mü
racaat ederek kredi talebinde bulunuyor ve banka 
da bu talebi kabul ediyor; ancak «1936 yılında kurul
muş olan ve bankanın da iştiraki bulunan Türkiye 
TECİM Şirketinin (1936'larda kurulmuş olduğunu yü
ce üyeler bu şirketin adından da anlayacaklardır.) Ke
faletini alınız da öyle geliniz, işleminizi yürütelim.» 
diyor. 

Salih Zeki Komili, TECİM Şirketine başvuruyor, 
sekiz parça gayrimenkulunu birinci derecede ipotek 
ediyor ve bankadan 400 bin lira kredi alıyor. Da
ha sonra banka ile, borç alacak ilişkilerinde ihtilâfa 
düşüyor ve keyfiyet mahkemeye intikal ediyor. 

Salih Zeki Komili'nin, Türkiye İş Bankasıyla iliş
kili şikâyetlerini, bize de verilen beş sayfalık dilekçe
sinde incelediğimizde göze çarpan ve iddiaya esas 
teşkil eden hususlar şunlar: 

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, Murabaha 
Nizamnamesinin 2279 sayılı ödünç para verme işle
riyle tadillerinin, 2999 sayılı eski ve 7129 sayılı ye
ni Bankalar Kanununun açık ve kesin hükümlerinden 
kurtularak; masraf, komisyon ve saire namı altında 
fahiş faiz tahsil etmiştir. Birinci iddia budur. 

Gene Türkiye TECİM Anonim Sosyetesinin, 
2279 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerine istina
den, vilâyetten aldığı izinle gayrimenkul karşılığı ipo
tek muamelelerinde bulunduğunu; oysa 2279 sayılı 
Ödünç Para Verme Kanununa tabi olanların, yal
nız menkul eşya ve emtia üzerine rehin mukabilinde 

ödünç verebileceklerini, gayrimenkul karşılığı ipotek 
alma iznini vermeye vilâyetin yetkisi olmadığını; bu 
hususta yetkili makamın Medenî Kanunun 876 ncı 
maddesi gereğince Bakanlar Kurulu olduğunu; Tür
kiye TECİM Anonim Sosyetesinin İstanbul Emni
yet Sandığı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası gi
bi, Bakanlar Kurulundan doğrudan doğruya hususî 
kanuna istinat eden ipotek alma izninin bulunup bu
lunmadığının tespit edilmesinin istendiği de ikinci id
diayı teşkil etmektedir. 

Bir üçüncü iddia olarak; Türkiye TECİM Anonim 
Sosyetesi tarafından 21.5.1942 tarihinden sonra Ödünç 
Para Verme İşlemleri Kanununun 2 ve 3 ncü mad
delerine göre Ankara Valiliğine verilen beyanname
lerde, Türkiye İş Bankasının antetli kâğıtlarının kul
lanıldığını ve Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi 
Şubesi kısmının karalanmış gibi silindiğini; fakat yi
ne de okunacak durumda bulunduğunu ve bu beyan
namelerin Türkiye İş Bankasının matbaalarında bas
tırılarak sanki dışardan hazır satınalınmış beyanna
meler şekline sokulduğunu ve bunların üst kısmına 
ödünç para verme işleriyle uğraşan bankalar ve hu
susî kanunlar ile kurulan teşekküllerin 2279 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine göre hazırlayıp, 3 ncü mad
desine göre «mahallî mülkî amirliğine verecekleri 
beyannamedir» ibaresinin konulduğunu; böylece ka
nun metnini tağyir, tebdil ettiklerini ve resmî makam
larda Emniyet Sandığı misali, hususî kanunlarla ipo
tek alma izninin mevcudolduğu kanaatinin uyandı-
rıldığınt; böylece evrak sahtekârlığı suçunun da iş-
lendiğini; 

Bir dördüncü iddia olarak da, Murabaha Nizam
namesi ve 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Ka
nununun hükümlerine aykırı olarak fazla faiz tahak
kuk ettirildiğini; 

Bir beşinci iddia olarak, ipotek mukavelesinde 
TECİM ŞİRKETİNİN kefaleti için yüzde bir çey
rek komisyon ödenmesinin şart koşulduğunu ve bu
nun devamlı şekilde uygulandığını, böylece 2279 sa
yılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununa ve Mura
baha Nizamnamesine aykırı olarak fazla komisyon 
tahsil edildiği; 

Altıncı iddia olarak; bankanın uydurma vesika
lar ve tahditlerle alacak ihdas ettiği; 

Yedinci iddia olarak, TECİM Şirketinin serma
yesinin Türkiye İş Bankasına aidolduğu ve idarecile
rinin de Bankanın yetkili elemanlarından meydana 
geldiği, bu itibarla da, bu paravan şirketi İş Banka
sı kullanarak, ayrıca birtakım kazançlar sağladığı yo
lundadır. İddialar bunlardan ibarettir. 

— 531 — 



C Senatosu B : 21 21 . 1 . 1975 O : İ 

Bu iş, Bakanlığımızca banka işlemlerinin gözden 
geçirilmesinde başvurulan yeminli banka murakıpla
rı heyetine havale edilmiştir ve yeminli banka mu
rakıbı Sayın Gazi Ercan tarafından incelenmiştir. 
Düzenlenen raporda şöyle denilmektedir. 

«Şimdi kaldırılmış olan 2999 sayılı Bankalar Ka
nununun 23 ncü maddesinde yer alan gayrimenkul 
üzerine ödünç para verme yasağının yalnız bankala
ra şamil olup, bankaların kuracakları iştirakleri va-
sıtasıyle ipotek muameleleri yapmalarına mani olma
dığını, kanunun bu boşluğundan yararlanan Türkiye 
İş Bankası Anonim Şirketinin de 1936 yılında Tür
kiye TECİM Anonim Sosyetesini kurduğunu, 

7129 sayılı Bankalar Kanununun 40 ncı madde
si hükmünde mülga 2999 sayılı Kanunda bulunmama
sı nedeniyle banka iştiraki tarafından alınan komis
yonların bankaca tahsil edilmiş sayılmayacağını, ban
kanın buradaki gayesinin iştirakine belirli bir komis
yon sağlayabilmek olduğunu, ipoteği banka alamadığı 
için şirketi vasıtasiyle aldırtmıştır, iddiasının yersiz 
bulunduğunu ve bu muamelede mülga 2999 sayılı 
Kanunun 23 ncü maddesine aykırı bir durum olma
dığını; sadece kanunun boşluğundan yararlanmasının 
söz konusu bulunabileceğini, olay sırasında yürür
lükte bulunan 7129 sayılı Bankalar Kanununun 50 nci 
maddesiyle de bu konunun bir ilgisi bulunamayaca
ğım; 

İkincisi, TECİM Şirketinin, 2279 sayılı Ödünç 
Para Verme İşleri Kanununun 1 nci maddesine gö
re ödünç para verme işleriyle iştigal edebilmek için 
gerekli izni aldığını, ayrıca Medenî Kanunun 876 ncı 
maddesine göre izin alınmasının lüzumlu olmadığım, 

TECİM Şirketi tarafından Ödünç Para Verme 
İşleri Kanununun 2 nci, 3 ncü maddelerine göre ve
rilen beyannamelerde Türk Ceza Kanununun 339, 
349 ncu maddelerine göre suçun maddî ve manevî 
unsurlarının tekemmül etmediğini ve evrakta sahte
kârlık suçunun bahis konusu bulunmadığını, Ayva
lık Asliye Ticaret Mahkemesinin 9 . 4 . 1964 tarih 
ve 964/3 sayılı karar gerekçesinde Salih Zeki Ko
mili'nin bankadan aldığı kefalet, emtia mukabili kre
di ile iskonto iştira şeklindeki kredi faizlerinin ban
kacılık tekniğine göre hesaplandığı, hakikî masrafla
rın nazara alındığı, bankanın istifadesini mucip kar
şılıksız herhangi bir masraf alınmadığı, uzun süre 
davalar sonucu adlî mercilere karara bağlanan husus
larda fazla faiz ve komisyon alındığı şeklinde bir id
dianın ileri sürülemeyeceği; 

I Beşinci olarak, TECİM Şirketinin Salih Zeki Ko^ 
mili'den 15 . 10 . 1946 - 12 . 10 . 1950 tarihleri ara-

I sında aldığı yüzde bir çeyrek nispetindeki toplam iki 
I bin liralık komisyonun o tarihteki mevcudolan mev-
I zuat hükümlerine tamamen uygun bulunduğu, Salih 

Zeki Komili'nin bankaya 7 . 8 . 1959 tarihi itibariy
le 72 844 lira 58 kuruş, 9 . 2 . 1964 tarihi itibariyle 
8 731 lira 14 kuruş, TECİM Şirketine ise 30.6.1953 
tarihi itibariyle 202 370 lira 58 kuruş borçlu bulun-

I duğu, bu miktarların Ayvalık Asliye Ticaret Mahke-
I meşinde 29 . 4 . 1964 tarihli ve 964/4 sayılı ve yine 
I aynı mahkemenin 17 . 7 . 1964 tarihli ve 964/7 sayılı 
I kararlariyle ilâma bağlandığı ve Yargıtayca da onandı-
I ğı, TECİM Ticaret Şirketinin sermayesinin Türkiye 
I İş Bankasında karşılanmasının mevzuata aykırı bir 
I yönü bulunmadığı belirtilmiştir. 
I Ayrıca raporda, «Yargıtayca da onaylanan Ayva-
I lık Asliye Ticaret Mahkemesinin 1974 tarihli ve 
I 964/3 sayılı kararlarının Salih Zeki Komili'nin TE

CİM Şirketine olan 202 370 lira 58 kuruş borcunun 
I 1 . 7 . 1953 tarihinden tahsiline kadar yürütülecek 
I yüzde 7 nispetindeki faizlerin anaparayı geçmemesi 

öngörüldüğü halde, 30 . 4 . 1971 tarihli bir yazı itiba-
I riyle TECİM Şirketi tarafından tahakkuk ettirilerek, 
I hesaplara intikal ettirilen faiz toplamının 235 961 li-
I ra 97 kuruş olduğunu; murakıbın Şirket ilgililerini 
I uyarması üzerine, faiz miktarının ilâmda belirtildiği 
I biçimde ve şekilde anaparaya eşit 202 370 lira 58 
J kuruşa indirildiği: 

İkinci olarak, TECİM Şirketinin 1965 yılından 
30 . 4 . 1971 tarihine kadar yapılan masraflar arasın-

I da Ayvalık Şubesinin mukaveleli avukatına TECİM 
I Şirketince avukatlık ücreti olarak ödenen 25 524 li-
I ranın ve bunun yüzde 5 masraf faizi ile gider vergi

sinin bulunduğunu, bunun da Salih Zeki Kornili'den 
I tahsiline hukukî bir neden bulunmadığı» belirtilmiş

tir. 
I Mâruzâtım bu kadardır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, buyurunuz efen
dim. Düşüncelerinizi bildirme süreniz 15 dakikadır 
Sayın Yüce arz ediyorum efendim. 

AHMET DEMİRYÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Bu konu, mevzubahis şahıs tarafından bastırıl-
I mış, sanıyorum ki, bütün parlamenterlere gönderil

miştir. Bendenize de basılmış bir mektup olarak gel
di. Türkiye İş Bankası gibi Türkün ilk bankacılık 
faaliyetini sinesinde toplayan, fevkalâde inkişaf gös
termiş olan bir millî bankamız, bu mektupla büyük 

I bühtanlar altında bulunduruluyordu. 
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Bendeniz sırf bu sebepten dolayı ve Türkiye İş 
Bankasını efkârı umumiye nezdinde eğer zedeleni
yorsa ve sayın parlamenterler nezdinde eğer birta
kım istifhamlar doğuyorsa, yetkili ağızlardan bunun 
hakikî nedeninin ne olduğunu Senato kayıtlarına 
tescil ettirmek için bu soru önergemi vermiş oldum. 

Sayın Maliye Bakanının vermiş oldukları izahat
tan anlıyoruz ki, dilekçesini parlamenterlere de inti
kal ettirerek Mecliste haksızlığa uğradığını tescil et
tirmeye çalışan o şahıs karşısında Türkiye İş Banka
sının uyguladığı işlemler kanuna uygundur. Bunu öğ
renmiş olmaktan dolayı bahtiyarız ve kendilerine te
şekkür ediyorum. 

Ancak, şurasını da öğrenmiş olduk ki, Türkiye 
İş Bankası gibi muazzam bir teşekkül kanunun boş
luklarından istifade etmek için ipotek muamelelerini 
kendisinin kurmuş olduğu bir şirkete doğru veyahut 
yanlış yaptırmak gibi bir muvazaa yoluna gitmek 
lüzumunu hissetmiş; bunu da kınamakta olduğumu 
Türkiye İş Bankasına birtakım muvazaaları, kanun 
boşluklarını yakıştıramadığımı arz eder; tekrar te
şekkürlerimle hepinizi selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Sayın 

Başkan, bir küçük cümle daha arz etmek isterim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, mümkün değil; ama 

bulunduğunuz yerden ifade buyurursanız zabıtlara 
geçmiş olur. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Yeni 
Bankalar Kanunu, eski işlemleri tamamen düzeltmiş
tir. Bunu arz etmek isteyecektim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

7. -— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun Hilâfetin kaldırılışının 50 nci yıl
dönümü nedeni ile PTT İdaresince bastırılması prog
ramlanan pul emisyonundan vazgeçilmiş olması sebe
bine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/32) 

BAŞKAN — Sözlü soru, Başkanlık görevinde 
olmam nedeniyle ertelenmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldızın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/26) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız? Yoklar. Sa
yın Başbakan? Yoklar. Soru ertelenmiştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be
ler in, izmir'de vukubulan müessif uçak kazasına da
ir, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

BAŞKAN — Sayın Beliğ Beler'? Yoklar. Sayın 
Bakan? Yoklar. Soru ertelenmiştir. 
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10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, TRT Genel Müdürü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/33) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş? Buradalar. Sayın 
Başbakan ya da görevlendirdiği Sayın Bakan?... 

DEVLET BAKANI MUSLÎH FER — Ben ce
vaplandıracağım. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan adına Devlet Ba
kanı Sayın Muslih Fer cevaplandıracaklardır. 

Sözlü soru önergesini okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurulma-
smı, saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Üyesi 
Fethi Çelikbaş 

TRT Genel Müdürlüğüne 16 Şubat 1974 tarih ve 
14801 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kararname 
ile İsmail Cem İpekçi atanmış bulunmaktadır. 

2525 sayılı Soyadı Kanununun 1 nci maddesi ay
nen şöyledir : 

«Her Türk öz adından başka soyadını da taşıma
ya mecburdur.» 

Kanunun bu âmir hükmüne rağmen, Devlet me
muru durumunda olan Genel Müdür, TRT yayınla
rında ve haber bültenlerinde soyadını kullanmamak
ta ısrar etmektedir. Genel Müdürün devam eden bu 
kanun dışı hareketi karşısında, Hükümet bugüne ka
dar ne muamele yapmıştır? Yapmamışsa sebebi ne
dir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Devlet Bakanı Sayın 
Muslih Fer. Soruya cevap süreniz 15 dakikadır, Sa
yın Bakan. 

DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Sayın Fethi Çelikbaş'ın sözlü sorulan hakikaten 
yerindedir ve kendileri bu hususta kanunî icaba uy
mayarak öz adından sonra soyadını kullanmayan, 
gerek resmî yazışmalarda ve gerekse bültenlerde so-
yadına yer vermeyen TRT Genel Müdürünün bu 
durumu karşısında ne yapıldığını sormaktadırlar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Soyadını sevmi
yor mu? 

DEVLET BAKANI MUSLİH FER (Devamla) 
— Gerçekten 2525 sayılı Kanunun birinci maddesi 
böyle bir âmir hüküm getirmekte; ikinci maddesinde 
ise söyleyişle, yazışda, imzada öz adından sonra so
yadının kullanılacağı ayrıca belirtilmektedir. 
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Edinilen bilgiye göre Genel Müdürün çok kere 
soyadını kullanmadığı ve bunu itiyat haline getirdiği 
anlaşılmaktadır. Bu hususun bir müeyyidesi, malûm 
olduğu üzere kanunî mecburiyeti yerine getirmeme 
şeklinde vukubulan bu ihmalî fiilin bir müeyyidesi 
yoktur. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
İade. 

DEVLET BAKANI MUSLİH FER (Devamla) 
— Bununla beraber, kendisine Başbakanlıkça bu lü
zum hatırlatılmıştır. Zamanında Başbakan tarafın
dan bu hususun kendisine uyarıda bulunulmak sure
tiyle hatırlatıldığı bilinmektedir. 

Maruzatım bundan ibarettir, Saygılarımı suna
rım. 

ÖMER. UCUZAL (Eskişehir) — Hangi işi kanu
na göre yapıyor ki, onu yapsın. 

BAŞKAN — Lütfen sükûnetimizi muhafaza ede 
lim. 

Sayın Çeükbaş, buyurunuz efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
10 ay geçtikten sonra Sayın Irmak Hükümetinin 

değerli Devlet Bakanı Muslih Fer'in verdiği cevaba 
evvelâ teşekkür ederim. 

Sözlü sorular, Parlâmentonun iyi çalışması için en 
kolay murakabe yoludur. Demin bir arkadaşım da ifa
de ettiği gibi; eskiden her gün gündemdeki sözlü so
ruların kâffesi konuşulabilirdi. 10 aydan beri ancak 
bugün konuşabiliyoruz, bir sözlü soruyu. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Benimki iki sene 
oldu. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu, hakikaten 
üzerinde durulacak bir konudur, tashihi gerekir. 

Sayın Devlet Bakanının kanunun âmir hükmüne 
rağmen öz adından sonra soyadını kullanmayan bir 
memur hakkında müeyyidenin mevcut olmayışından 
bahsedişini, hukuk anlayışı ile bağdaştıramadığımı 
belirtmek istiyorum. Memurlar hakkında idare huku
ku, kanunların ihmali karşısında disiplin takibatı yapıl
masını emreder. Devlet Personel Kanunu disiplin ta
kibatı yapılmasını emreder. 

Bu itibarla; Hükümet, kanunu hiçe sayan (ki bu
nun moral bakımından tahribatını, biraz sonra temas 
edeceğim.) herhangi bir rnemur hakkında disiplin taki
batına geçmelidir. Bu, onun vazifesidir. Her memur 
kanuna karşı geldiği takdirde csza takibatı dışında 
idare bakımından disiplin takibatına da mâruz kala
cağını bilirse o zaman kanuna karşı saygı hissi geli
şir, arkadaşlar. 

Ben, resmî vazifede kanuna karşı lâubaliliği kati
yen affetmeye taraftar değilim. Aksi takdirde Devlet 
idaresi bu çeşit personel uygulaması ile vatandaşın kul
landığı ifade ile laçka haline gelir. Bu bir belirtidir. 
Belirtidir: Atasözlerimizde ufacık belirtilerin ne kadar 
büyük tahribat yapabileceği, ne kadar büyük kötülük
lerin işareti sayılabileceğine ait misaller vardır. Bunu 
huzurunuzda açıklamak istemiyorum. 

Eğer tayininden 28 gün sonra verdiğim bu takrir 
dikkate alınarak ciddî olarak üzerinde durulsaydı bu
gün Türkiye Radyo - Televizyon İdaresinin uygula
mada hattâ çok kere kendisini o makama getirenlerin 
de tedirgin olduğu bazı kanunşiken laubali davranış
lar olmazdı, arkadaşlar. 

Bu itibarla, ben Hükümetten ve bakanlardan hasse-
ten rica edeceğim; kanunların âmir hükümleri karşı
sında gün fevtetmesinler kanunları bir laubali dav
ranış içerisinde, umursamaz bir davranış içerisinde kö
şeye itenler hakkında hukukun umumî prensiplerini 
tatbik etsinler, takip etsinler ve bu suretle idare daha 
derli - toplu bir halde çalışır kanaatini taşıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, A. E. G., Telefunken Şirketleriyle yapılan 
sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/34) 

BAŞKAN — Saym Hüseyin Öztürk?.. Yoklar. So
ru ertelenmiştir, 

12. —• Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, tütün taban fiyat po
litikasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/35) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Buradalar, Başba
kan ya da adına cevaplandıracak Hükümet üyesi?.. 
Yoklar. Soru ertelenmiştir. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Önerin, Tekel İdare binasına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

BAŞKAN — Sayın Öner?.. Buradalar. Sayın Ba
kan?.. Yoklar. Soru ertelenmiştir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/37) 

BAŞKAN — Saym Yüce?.. Buradalar. Sayın Ba
kan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Önerin, Siirt ilinin televizyon yayınlarından fayda
lanması hususunda neler düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/38) 
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BAŞKAN — Sayın Öner?.. Buradalar. Sayın Ba
kan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpaklıoğlu'nun yurt dışından hibe olarak gön
derilen arabalara dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/39) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu?.. Bura
dalar. Sayın Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hü
seyin Kalpaklıoğlu'nun, Kayseri Merkez İlçesine 
bağlı Güneşli- Nahiyesinde yapılmakta olan Ziraat 
Okulu inşaatına dair Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü sorusu (6140) 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı?.. Yc?k-
lar. Soru ertelenmiştir. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ce-
m'ilettin Inkaya'mn, şeref tribününe ve resmî araba 
ile stadyuma gelenlere dair Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü sorusu (6143) 

BAŞKAN — Sayın İnkaya?.. Yoklar. Soru erte
lenmiştir. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Oral 
Karaosmanoğhınun, TA RIS A nasözjeşmcslııin bazı 
hükümlerinin neden değiştirildiğine dair K<">y İşleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü sorusu (6/44) 

BAŞKAN — Sayın Oral Karaosmanoğîu?.. Yok
lar, Sayın Köy İsleri Bakanı?.. Buradalar. Soru sahi
binin olmaması nedeniyle sorti ertelenmiştir. 

20. —• Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Sa
bahattin Orhonun, fındık (aban fiyatına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6:47) 

BAŞKAN —- Sayın Sabahattin Orhon?.. Yoklar, 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA

Nİ İSMAİL HAKKI AYDINOĞLU — Sayın Baş
kan, Sayın Başbakan adına bu soruya ben cevap ve
receğim. 

BAŞKAN — Hükümet adına cevap verecek Sa
yın Bakan buradalar, soru sahibi bulunmadığı için 
soru ertelenmiştir. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA
NI İSMAİL HAKKI AYDINOĞLU — Bir defa 
için tabiî. 

BAŞKAN — Tüzük gereğince ne gerekiyorsa o 
yapılacaktır efendim. 

21. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin Türkiye Bilimsel 

ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kuruluna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/48) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi?.. Yoklar. Hükümet 
adına cevaplandırılacak sayın üye?.. Yoklar. Soru 
ertelenmiştir. 

22. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arı kan'in, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arı itan?.. Yok
lar. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Yok
lar. Soru ertelenmiştir. 

23. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan?.. Yoklar. Sayın Ba
kan?.. Yoklar. Soru ertelenmiştir. 

24. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Kemal Şenocak'm, Afyon Karahisar ili Daz
kırı Kaymakamı hakkında hazırlanan müfettiş rapo
runa dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/51) 

BAŞKAN — Sayın Şenocak?.. Yoklar. Sayın İç
işleri Bakanı?.. Yoklar. Soru ertelenmiştir. -

25. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Ha
lil Özmenin, buğday ithaline dair, Gıda - farını ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6 52) 

BAŞKAN — Sayın Özmen?.. Yoklar.. Sayın Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanı?.. Yoklar. Soru 
ertelenmiştir. 

26. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Ce
mal Tarlanın, 1974 yılı köy elektrik yapım progra
mına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/53) 

BAŞKAN — Sayın Cemal Tarlan?.. Bulunmu
yorlar. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. 
Yoklar. Sözlü soru ertelenmiştir efendim. 

27. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil'in, Orta Doğu Teknik Üni
versitesi yöneticilerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/54) 

BAŞKAN — Sayın Özer Derbil?.. Bulunmuyor
lar. Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. Yoklar, Soru er
telenmiştir. 

Sözlü sorular bitmiştir efendim, 
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III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Tüzük gereğince bir defa görüşüle

cek işler sırasına geçiyoruz. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi-
fit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde 

bulunduğu duruma dair Senato araştırması isleyen 
önergesi {103) 

BAŞKAN — Sayın Köker?.. Yoklar. Sayın Ba
kan?.. Y.~ 1:1ar. Araştırma isteyen önerge ertelenmiş
tir efendini. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu rapo
ru ve ek raporu (10133) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı veya Sözcüsü?.. 
Yoklar. Bakan?.. Yoklar. Raporun müzakeresi er
telenmiştir. 

m . — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUMJŞLARi (Dc-rtım) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Ih- \ 
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
ğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve 
çözüm yolları konusunda Senato araştırması iste
yen önergeleri (1016) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Sayın Topaloğ
lu?.. Sayın Gündoğan?.. Yoklar. Sayın Bakan?.. Yok
lar. Senato Araştırması isteyen önerge ertelenmiştir 
efendim. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'in, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10! 7) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer9.. Yoklar. Sena
to Araştırması isteyen önergesi ertelenmiştir efen
dim. 

20. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker in, Kızılay al t geçidi ve çarşı yapımı inşaa
tına dair Senato araştırması isteyen önergesi (10)9) 

BAŞKAN — Sayın Köker?.. Yoklar. Senato 
Araştırması isteyen önergesi ertelenmiştir efendim. 

21. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 
tarih ve özel 000.01 j 114 sayılı tamimi ve bu tamime 
göre yapılan tayinler hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/10) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil?.. Yoklar. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı?.. Yoklar. Senato Araştırması 
isteyen önergesi ertelenmiştir. 

22. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlunun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
araştırması isteyen önergesi (10; 11) 

V>r\.ş>. -\C\ • 

knivle öner: 
Daşkanbk Divanında 

:.\ izlenmiştir. 
bulunmam 

— Cunıhu.nyei Senatosu Kayseri 
i e Cıımk'.ırbaşkannıca seçilen üy 

V ? - 777 

1V.ÜSÎ. 

'iO 12; 
t > A V 

Yoklar. 

'esi Sami 
'etki Çe-

sayıh Kanun Hükmündeki K( • arname-
n TRT Gen.e! Müdürlüğüne yapılan 
• Sc'c-uı nr;-->7-.ri',\ast isteyen ö'nergeleri 

2-1. — Cu;nh";-:/rî SeTr-tîo::ii E\kişehir Üyesi 
ö::'.-r l/cuze!! -V '' arl:c.h;^}y;h Millî Eğilhn Bakanı 
1r:r:;':-::!ur Vi-oı'nuş o:a:i tcyhı ve nakil tasarrufları 
hckkm-ıl': v.\" •"''-, ara<-\ırr'K<::> isleyen önergesi (10; 13) 

R-\>KAN — Sayın lYuzal?.. Buradalar. Sayın 
Bakam' Yok!a;\ Ertelenmiştir efendim. 

ÖMER. l .YEZAL (Eskişehir) — Sayın Balkan 
bir husus;.! isvlrharn edeceğim. Bu celseye mi ait bu 
erteleme; gelecek celse Bakar; bulunmazsa görüşme
ye imkân vermeyecek misiniz? 

BAŞKAN — Evet efendim, bu celseye ait bir 
erteleme. 

Efendim. İçtüzüğümüzde, Bakanın konuşması 
kaydı var. Bakanın konuşma kaydı bulumlugu için 
tek tcmflı ifadesinde fayda mülâhaza edilmediği için 
erteliyoruz. Gelecek birleşimde aynca muta"?a ede
ri z efendim 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan 
bu önergem;zi arz cdekm 7 oy oldu. 7 aydır say;n 
bakanm gelmediği müecAvee. 17 ay bu böyle gider. 

BASK. AN — Ayrıca i'eEriz temayülünüzü efen
dim. 
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25. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
seçilen Üye Özel Derbil ve 3 arkadaşının, Elektrofer 
Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu 
firmanın gümrük işlemleri hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergeleri. (10/14) 

BAŞKAN — Sayın Derbil?... Buradalar. Sayın 
Bakan?.. Yok. Önerge ertelenmiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLİ 

2. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ha
ziran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesap
ları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İn
celeme Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı?.. Yoklar.. Ko
misyon raporunun okunması ertelenmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesin
de Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği 
sıfatıyle Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmaya
cağına dair, İstanbul Üyesi Ekrem Özdenin önergesi 
ve bu hususta Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 
tarih ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nuri 
Âdemoğlu'nun, gübre fiyatına dair soru önergesi ve 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı İ. Hakkı Aydın-
oğlu'nun yazılı cevabı. (7/297) 

C. Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Köy tşleri ve Kooperatif

ler Bakanı tarafından yazılı cevaplandırılmasını mü
saadelerinize arz ederim. 

C. Senatosu Adana Üyesi 
Dr. Nuri Âdemoğlu 

1. — Türkiye'deki bütün pamukların tohumlu 
olarak kooperatifler tarafından alınacağı sizden evvel
ki Hükümet tarafından birliklere emredilmişti. Bu 
durumu yeni Hükümet olarak siz de benimsiyor mu
sunuz ve devam ettirecek misiniz? 

2. — Birliklerin lif pamuk almasına da müsaade 
edecek misiniz? 

3. — Kooperatifler aracılığı ile çiftçiye eski Hü
kümetin verdiği gübre fiyatını bir miktar da olsa dü
şürmeyi düşünüyor musunuz? 

26. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref 
Kayalar ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 

BAŞKAN — Sayın Şeref Kayalar?.. Yoklar. 
Araştırma isteyen önerge ertelenmiştir. 

İŞLER (Devam) 

1974 tarih ve 9, 13 . 11 . 1974 tarih ve 2 sayılı ka
rarları. 

BAŞKAN — Sayın Başkanlık Divanı adına söz
cü olarak bulunan Sayın Ünaldı'nın bulunması ne
deniyle bu konunun müzakeresi ertelenmiştir efen
dim. 

Sayın üyeler; 
Gündemimizde, görüşülecek başka bir konu kal

mamıştır. 
Cumhuriyet Senatosu, 23 Ocak 1975 Perşembe gü

nü saat 15.00'te toplanacaktır. Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 1833 

4. — Gübrenin yüksek fiyatla satılması karşısında 
kooperatif ortaklarının ya hiç gübre atmadan, ya da 
eskiye nazaran yüzde elli eksik gübre atarak ekim 
yaptığı bunun da gelecek seneki mahsul randımanı
nı azaltacağı hususundaki fikriniz nedir? 

T. C. 
Köy işleri ve 16. 1 . 1975 

Kooperatifler Bakanlığı 
Basın - Yayın ve Halkla 

İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : H. 09-153 
Konu : C. Senatosu Adana Üyesi Sayın 
Nuri Âdemoğlu'nun yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 26 . 11 . 1974 gün ve 7/297 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Nuri 

Âdemoğlu'nun pamuk alımları ve gübre fiyatlarına 

1 I ^ » ^ • • 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
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ilişkin, yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Ba
kanlığıma yönelttikleri soru önergelerinin cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İ. Hakkı Aydınoğlu 

Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Nuri 
Ademoğlu'nun «Pamuk alımları ve gübre fiyatla
rına» ilişkin yazılı soru önergelerinin cevabıdır. 

1. — Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine tanı
nan destekleme alım kredileri vasıtasıyle üreticinin 
istihsal ettiği tüm kütlü pamuğun alınmasıyle ilgili 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

Ancak, mevcut kararnameler üreticinin elinde bu
lunan lif pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri Bir
likleri kanalıyle alınmasına olanak vermemektedir. 

2. — Gübre fiyatlarının tespiti konusunda ise Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkili olduğun
dan fiyatların düşürülmesi hususunda Bakanlığımca 
yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan m. askeri tabip ihtiyacına dair soru önergesi ve 
Millî Savunma Bakanı İlhami Sancar'ın yazılı cevabı. 
(7/307) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanın

ca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı dile
rim. 

Saygılarımla. 
Tabiî Senatör 
Kadri Kaplan 

A) Durum : 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin halen askerî tabip ihti

yacının pek büyük olduğu, bu ihtiyacın ancak % 38' 
ini karşılayan bir mevcutla yetinildiği, giderekten bu 
durumun daha da kötüleşeceği ve 1979'larda, ihtiya
cın ancak % 30'u ile iş görmek zorunda kalınacağı 
matematiksel bir gerçektir. Barış zamanı koşullarının 
nispî rahatlığından hareketle, bu durumu pek karam
sar olarak görmeme eğilimi ise. ayrıca ciddî bir teh
like teşkil etmektedir. 

Bugünden sakıncaları açıkça görülen bu durumun, 
savaş koşullarında sivil kaynaktan karşılanacak perso
nelle giderilmesi mümkün değildir. 

Zira nüfusumuzun bugünkü yapısı ve ihtiyaçları 
karşısında, doktor açığımızın da 1980'lerde % 70'i 
aşacağı ortadadır. Askerî doktor ihtiyacının, genel 

doktor mevcudiyle doğrudan ilişkili olduğunda kuş
ku yoktur. 

Soruna böyle bir yaklaşımla bakarak askerî alana 
döndüğümüzde, ivedi olarak yapılması gereken işler 
bakımından nelerin yapılması gerekeceğinin bilinme
sine gerek vardır. 

Bu genel değerlendirmeye dayanarak yönelttiğim 
aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasına izninizi; 

B) Sorular : 
1. Askerî doktor öğrenci kaynağındaki çok be

lirgin kurumanın asıl etkenleri nelerdir? 
2. Askeri doktor mevcutlarında da dikkati çeke

cek ölçüde bir azalma vardır. Bu konuda, ilgili aske
ri mercilerce yapılması gereken araştırma hangi ne
denleri ortaya çıkarmıştır? 

3. Gerek kaynağı geliştirmek gerek askerî dok
tor zayiatını azaltmak için şu hususlarda bazı tedbir
ler düşünülmekte midir? 

a) Askeri doktor yetiştirmeyi, askeri bünye içeri
sine alarak, bazı özendirici tedbirlerle gençler, yüksek 
öğrenimlerini askeri doktor olarak yapmaya yöneltile-
mez mi? Bnun için Gülhane Tıp Akademisinin bir as
kerî Tıp Fakültesi haline dönüştürülmesi düşünülmek
te midir? 

b) Böyle bir tedbir düşünülüyorsa ve bu konuda 
Yüksek Askeri Şûranın uygun kararı alınırsa, bir yasa 
tasarısı hazrılanması çalışması yapılacak mıdır? 

c) Üniversite özerkliği ile askerliğin gerekleri 
arasındaki dengenin kurulması konusunda ne gibi 
Anayasal ve yasal tedbirler düşünülmektedir? 

d) Askerî doktorları ayrıca yetiştirme yolu ter
cih edilmeyecekse baş kısımda arz edilen sakıncalı du
ruma nasıl bir çözüm getirilmesi öngörülmektedir? 

e) Ekonomik açıdan konuya bakıldığında, arz 
ve talep ile istihdam arasındaki kaçınılmaz ilişki or
tada olduğuna göre, askeri doktor zayiatını azalt
mak için, ücret statüsünde, gerçekten geçerli olabile
cek ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

f) Konu ile dolaylı yolla ilgili olsa da askeri ter
fi sisteminin de, tam olgun çağındaki birçok dokto
run, hizmetten ayrılmalarına neden olduğu da bilin
mektedir. Gerçekten de yıllarını mesleğe harcayıp 
mesleğinin bilimsel doruğuna çıkmış, bir kimsenin, 
hiç değilse manevî değeri açık olan protokol sorunu 
nedeniyle üzüntü duyduğunu kabul etmek gerekir. Bu* 
bakımdan, generalliğe terfide, ordu dinamik mahru-
tunun yanı başında, bilimsel yardımcı stnıflar için 
(Özel bir terim olarak kullanıyorum) ayrı bir mah-
rut kuralına göre işlem yapılması konusunda ne dü
şünülmektedir? 
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T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Kanun : 2019/1-74 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 13.12.1974 

tarih, kanun Md. : 5120-2488/7/307 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan 

tarafından verilen ve Millî Savunma Bakanınca ce
vaplandırılması talep olunan askerî tabip ihtiyacına 
ilişkin yazılı soru önergesi aşağıda madde sırasiyle 
cevaplandırılmıştır : 

1. Gerek askerî öğrenci gerekse askerî doktor 
sayısında belirgin bir azalmanın var olduğu kuşku
suzdur. Ancak Türk Silâhlı Kuvvetleri personel mik
tarı, insan gücü tedarik ve yetiştirme esaslarında ön
görülen miktarlarla sınırlı olmak durumundadır. Ör
neğin; barış zamanı personel sayısı hakkında de
ğerlendirme yapılırken sefer veya c/c 100 barış kad
rolarının değil, yetiştirme esaslarında öngörülen ta
van rakamların göz önünde bulundurulması zorun-
luğu vardır. Buna göre askerî doktor mevcudunun ta
van sayıya oranı <'/c. 59'dur. 

2. Soru önergesinin durum bölümünde de belir
tildiği üzere Silâhlı Kuvvetlerdeki askerî doktor mev
cudunun genel doktor mevcuduyle yakın ilişkisi mev
cuttur. Askerî doktor mevcudunun tavan sayısına 
ulaştırılması için gerekli etütler yapılmış ve yapılma
ya devam edilmektedir. Öncelik ve özellikle parasal 
faktörün sayıda azalmaya neden olduğu gerçeğini be
lirtmekte yarar vardır. 

3. Silâhlı Kuvvetlerin yan ödemesini düzenle
yen 7/9207 sayılı kararnameye askerî doktorların 
maddî olanaklarını artırmak amaciyle özel bir bölüm 
konulması sağlanmış ve temin ve muhafazasında güç
lük çekilen personel için yeni bir yan ödeme getirilmek 
üzere 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun ek - 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin 

bir kanun tasarısı Yüce Meclise sevk edilmiş bulun
maktadır. 

Ayanca, 6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademi
si yasasını değiştirmek üzere yapılan çalışmalarda 
anılan akademi personeline yeni olanaklar yarata
cak düzenlemelere girişilmiştir. 

Keza askerî doktorluğu özendirici hale getirme
de önemli bir etken olabilecek nitelikte görünen ge
nerallik kontenjan miktarlarının yeniden saptanma
sına ilişkin çalışmalar Silâhlı Kuvvetler bünyesinde 
sürdürülmektedir. 

4. Yukarıda arz edilen tedbirler dışında aske
rî doktorların atanma, rütbe terfii, aylık ve ödenek
ler, lojman tahsisi gibi konularda değişik olanakla
ra kavuşturulması mümkün ise de Silâhlı Kuvvetler 
içindeki rütbe, hak ve sorumluluklar dengesini diğer 
sınıflar aleyhine bozabilecek nitelikte görüldüğün
den sakıncalı olacağı kanısına varılmıştır. 

5. Ülkemizde doktor yetiştiren kurumlar mev
cut iken Gülhane Askerî Tıp Akademisine lisans sevi
yesinde öğretim yapacak bir statü vermek ekono
mik açıdan yararlı görülmediği gibi yasal açıdanda 
sakıncalı kabul edilmektedir. Zira lisans diploması ve
ren öğretim kurumlarının adları ne olursa olsun Ana
yasanın öngördüğü üniversite özerkliğine sahip bu
lunmaları Anayasa Mahkemesinin 4 . 5 . 1972 tarih 
1969/52 Esas, 1972/21 sayılı Kararı gereğidir. Bu du
rumda askerî bir kurum içindeki askerî kişi ve gerek
ler ile üniversiter özerkliğin çelişeceği aşikârdır. 

6. Silâhlı Kuvvetler doktor ihtiyacının karşüan-
ması için muvazzaf doktor kaynağı yanında mevzua
tın öngördüğü diğer kaynaklardan da yararlanılmaya 
devam edilmesi ve muvazzaf doktor kaynağını artır
mak amaciyle askerî liselerden itibaren gerekli ted
birin alınması Silâhlı Kuvvetlerce benimsenmiş bulun
maktadır. 

Arz ederim. 
Ilhami Sancar 

Millî Savunma Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

21 NCl BİRLEŞİM 

21 . 1 . 1975 Sah 

Saat : 15,( 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, yurt dışında mahkûm olan Türklere dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Gaze
tesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/10) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın, tarım ürünlerinin fiyatlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın, haşhaş ekiminin yasaklanmasına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mehmet 
Feyyat'm, hâkimlerin görevlerinden başka herhangi 
bir görev yapıp yapamayacağına dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/29) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Türkiye İş Bankası Anonim Şir
ketine dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/31) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip Mir-
kelâmoğlu'nun Hilâfetin kaldırılışının 50 nci yıldönü
mü nedeni ile PTT İdaresince bastırılması program
lanan pul emisyonundan vazgeçilmiş olması sebebi
ne dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/32) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/26) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak kazasına da« 
ir, Ulaştırma Bakamndan sözlü sorusu (6/27) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, TRT Genel Müdürü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/33) 

11. — Cumhuriyet" Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, A. E. G., Telefunken Şirketleriyle yapı
lan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/34) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, tütün taban fiyat po
litikasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/35) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Tekel İdare binasına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/37) 

15. — Cumhuriyet -Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınlarından fayda
lanması hususunda neler düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/38) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpaklıoğlu'nun yurt dışından hibe olarak gön
derilen arabalara dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/39) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpaklıoğlu'nun, Kayseri Merkez İlçesine bağlı 
Güneşli Nahiyesinde yapılmakta olan Ziraat Okulu 
inşaatına dair Gıda - Tarım ve Hayvancılık Baka-: 
nmdan sözlü sorusu (6/40) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Cemâ-
lettin İnkaya'nın, şeref tribününe ve resmî araba ile 
stadyuma gelenlere dair Gençlik ve Spor Bakamndan 
sözlü sorusu (6/43) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Oral 
Karaosmanoğlu'nun, TARİŞ Anasözleşmesinin bazı 
hükümlerinin neden değiştirildiğine dair Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü sorusu (6/44) 



2 — 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu^ 
ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 3 . 1973) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Saba
hattin Orhon'un, fındık taban fiyatına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/47) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kuruluna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/48) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Ü^si Kemal Şenocak'ın, Afyon Karahisar İli Daz
kırı Kaymakamı hakkında hazırlanan müfettiş rapo
runa dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/51) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Ce
mal Tarlan'm, 1974 yılı köy elektrik yapım progra
mına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/53) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil'in, Orta Doğu Teknik Üni
versitesi yöneticilerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/54) 

nı 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-

RıLAN IŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BtR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde 
bulunduğu duruma dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/3) 

2. -— Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İh
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
ğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve • 
çözüm yolları konusunda Senato araştırması iste
yen önergeleri (10/6) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/7) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatına 
dair Senato araştırması isteyen önergesi. (10/9) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 
tarih ve özel 000.01/114 sayılı tamimi ve bu tamime 
göre yapılan tayinler hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/10) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/11) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye Fethi Çe-
likbaş'ın 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 
müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne yapılan ata-* 
maya dair Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/12) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca. 
seçilen Üye Özer Derbil ve 3 arkadaşımn, Elektrofer 
Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu fir-; 
manın gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergeleri. (10/14) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref 
Kayalar ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) (Dağıt
ma tarihi: 12.12.1974) 



— 3 
13. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut I 

Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde I 
Bolu Çimento Fabrikası idare Meclisi Reisliği sıfatıy- I 
le Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayacağına I 
dair, istanbul Üyesi Ekrem Özden'in önergesi ve bu I 
hususta Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih 
ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 1974 

tarih ve 9, 13 , 11 . 1974 tarih ve 2 sayılı kararları 
(Dağıtma tarihi : 16 .12. 1974) 

v 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




