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544 sunuşları 
1. — İmar ve İskân Bakanı Selâhaddin Ba-

büroğlu'nun ,21 . 1 . 1975 tarihli 21 nci Birle
şimde Muş Üyesi İsmail İlhan'ın «1966 Varto 
depreminden sonra Varto, Muş, Hınıs merkez 
ve. köylerinde Devletçe ele alınması gereken 
işler.» konusunda yapmış olduğu gündem dışı 
konuşmaya cevabı. 544:547 

2. — Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım'ın, İğ
dır pamuk üreticisinin karşılaştığı güçlükler 
konusunda gündem dışı demeci. 547:548 

3. — Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu'nun, 
tohumluk ithali konusunda gündem dışı de
meci. 548:549 

4. — Samsun Üyesi Ziya Gökalp Müla-
yim'in, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
nun uygulamaları konusunda gündem dışı de
meci. 549:550 

5. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi Çe-
likbaş'ın, memleketimizde bir süredir devam 

Sayfa 
ettirilen yıkıcı neşriyat konusunda gündem dı
şı demeci. 550:551 

6. — Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in, hâ
kim adayları ve adliyedeki münhallerin duru
mu konularında gündem dışı demeci. 551:554 

7. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanlı
ğının, Komisyonlarının görev bölümüne dair 
tezkeresi. (3/571) 554:555 

8. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim. 555 

V. — Görüşülen işler 556 
1. — 27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da 

imzalanan «Türkiye - Irak Hampetrol Boru 
Hattı Anlaşması» ve onay süresinin uzatılma
sına dair işbu anlaşmaya ek olarak Türkiye ile 
Irak arasında teati edilen sırasıyle 26 Aralık 
1973 ve 20 Nisan 1974 tarihli mektupların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları (M. Meclisi : 1/53; C. Senatosu : 1/274) 
(S. Sayısı : 426) 556:564,568:570 
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Sayfa 
VI. — Sorular ve cevaplar 564 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 564 
1. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye

si Ahmet Demir Yüce'nin, Diyanet İşleri Baş
kanına dair soru önergesi ve Devlet Bakanı 
Mehmet Özgüneş'in yazılı cevabı. (7/310) 564:565 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun, pamuk fiyatlarına dair 

İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat, Viranşehir'deki 
kaçakçılık ve müsademe olayına dair gündem dışı bir 
demeçte bulundu. 

Malatya Üyesi Hamdi Özer, Türkiye Televizyo
nunun yayın alanı ve yayınlardaki tutumu konuların 
da gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'm, ayçiçeği ve buğ
day ekiminde kullanılan kimyevî gübreye dair gün
dem dışı demecine Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanı Reşat Aktan. 

Cumhurbakanınca S. Ü. Bahriye Üçok'un, «Hut
beler» adlı kitap ve bazı yerel yayınlara dair gün
dem dışı demecine Devlet Bakanı Mehmet üzgünes; 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm, 12 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnameye dair gündem dışı deme
cine Devlet Bakanı Müslih Fer cevap verdi. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonlarının görev bölümüne dair tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayfa 
som önergesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı İ. Hakkı Aydmoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/311) 565 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, İzmir Urla Bademler Köyü 
Kalkınma Kooperatifine dair soru önergesi ve 
Başbakan Sadi Irmak'ın yazılı cevabı. (7/222) 565:567 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresin
de gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi kabul 
olundu. 

Hastalıkları sebebiyle iki aydan fazla izin alan 
Niğde Üyesi Hüseyin Avni Göktürk'e ve, 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ecvet Güresin'e öde
neklerinin verilmesine dair Başkanlık tezkereleri ka
bul olunda. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Di-
keçîigil ile Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce'
nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan Yönetmelik 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri okun
du ve gereğinin yapılacağı bildirildi. 

Çorum Üyesi Safa Yalçuk, İçişleri Komisyonu 
üyeliğine seçildi. 

Yozgat Üyesi Süleyman E. Ergin'in, Avrupa Kon
seyine M.S.P. kontenjanından yedek üye seçimi hak
kında T. B. M. M. Başkanlık Divanı kararma dair 
önergesinin gündeme alınması kabul olundu ve, • 

Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin, Avrupa Kon
seyi İstişarî Meclisinin 26 nci Dönem toplantılarına 
katılacak Türk Parlamento Heyetine M. S. P. Gru-
punca Yozgat Üyesi Süleyman E. Ergin'in yedek üye-
olarak seçildiğine dair yazısı Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

6/8, 6/10, 6/35, 6/36, 6/37, 6/38, 6/39, 6/4C numa
ralı sözlü soruların görüşülmesi, ilgili bakanların; 

6/20, 6»29, 6/34, 6/43, 6/44, 6/47 numaralı sözlü 
soruların görüşülmesi, soru sahiplerinin; 

6/26, 6/27, 6/48, 6/49, 6/50, 6/51, 6/52, 6/53, 6/54, 
numaralı sözlü soruların görüşülmesi, soru sahipleri
nin ve ilgili bakanların Genel Kurulda hazır bulun
mamaları; 

» © • « 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçliğü'in, Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmeliğe dair gündem dışı demecine Devlet 
Bakanı Mehmet Özgüneş; 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, yurt dı
şına ve Libya'ya işçi gönderilmesi konusundaki gün
dem dışı demecine Çalışma Eakanı Turhan Esener 
cevap verdi. 

Muş Üyesi İsmail İlhan, 1966 Varto depreminden 
sonra Varto, Muş, Hınıs merkez ve köylerinde Dev
letçe ele alınması gereken işler; 

Tabiî Üye Haydar Tunçkanat, Ege'deki kıta sa
hanlığı ve sismik petrol araştırması; 

— 542 — 
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6/32, numaralı sözlü sorunun görüşülmesi, soru sa
hibinin Başkanlık Divanında görevli bulunması ne
denleri ile ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet 
Demir Yüce'nin, Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi
ne dair sözlü sorusuna Maliye Bakanı Bedri Gürsoy 
ve 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş'ın, TRT Genel Müdürüne dair sözlü 
sorusuna Devlet Bakanı Muslih Fer cevap verdi. 

10/6, 10/10, 10/13, 1C/14 numaralı Senato Araş
tırması, isteyen önergelerin görüşülmesi, ilgili bakan
ların; 

10/7, 1C/9, 10/15 numaralı Senato Araştırması is
teyen önergelerin görüşülmesi, önerge sahiplerinin; 

10/3, 10/12 numaralı Senato Araştırması isteyen 
önergelerin görüşülmesi, önerge sahipeîrinin ve ilgili 
bakanların; 

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile Uçak 
Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporunun 
(10/33) görüşülmesi, Komisyon Başkanının ve ilgili 
bakanın Genel Kurulda hazır bulunmamaları; 

10/11 numaralı Senato Araştırması isteyen öner
genin görüşülmesi, önerge sahibinin Başkanlık Di
vanında görevli bulunması; 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Haziran, 
Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesapları inceleme Ko
misyonu raporu (S. Sayısı : 404) Komisyon Başka
nının; 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut Gülez'-
in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde Bolu 
Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sıfatiyle 
Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayacağına dair, 
İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in, önergesi ve bu hu
susta 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, Başkan
lık Divanı sözcüsünün Genel Kurulda hazır bulun
mamaları nedenleri ile ertelendi. 

23 . 1 . 1975 Perşembe günü saat 15,C0'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18,33'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Necip Mirkclâmoğlu 

Kâtip 
Burdur 

Ekrem Kabay 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 

Nalbantoğlu'nun, Erzurum, İstanbul ve Ankara ille
rinin kömür ihtiyacına dair yazılı soru önergesi, Ener'-
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/325) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Erzurum ve civarındaki bazı ba
rajların etüd safhalarına dair yazılı soru önergesi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiş
ti! . (7/326) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da imza-

nan «Türkiye - Irak Hampetrol Boru Hattı Anlaş
ması» ve onay süresinin uzatılmasına dair işbu an
laşmaya ek olarak Türkiye ile Irak arasında teati edi
len sırasıyle 26 Aralık 1973 ve 20 Nisan 1974 tarihli 
mektupların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. 

Meclisi : 1/53; C. Senatosu : 1/274) (S. Sayısı : 426) 
(Dağıtma tarihi :'23 . 1 . 1975) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara
sında imzalanmış olan, iki ülke a~asmdaki Devlet 
Hudut Hattının geçişine ait tarif protokolü, Devlet 
hududu haritası, hudut işaretleri protokolleri ve hu
dut işaretlerinin kontrolü, bakımı, onarımı ve ihyası 
ile hudut orman kesim şeritlerinin muhafazası hak-
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kuldaki protokolün onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince îabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. I 

(Yoklama yapıldı) 

IV. — BAŞKANLIK DİVANINI. 

1. — İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu 1 
nun, 21.1. 1975 tarihli 21 nci Birleşimde Muş 
Üyesi İsmail İlhan'ın «1966 Varto depreminden sonra 
Varto, Muş, Hınıs merkez ve köylerinde Devletçe eh 
alınması gereken işler.» konusunda yapmış olduğu j 
gündem dışı konuşmaya cevabı. 

BAŞKAN — îmar ve İskân Bakanı Sayın Selâ-
haddin Babüroğlu'nun bir önerisi var, arz ediyorum; 

«Geçen oturumda Muş senatörü Sayın İsmail il
han'ın gündem dışı konuşmasına cevap vermeme mü
saadelerinizi arz ederim. ' 

Salâhaddin Babüroğlu»' 

Buyurunuz Sayın Babüroğlu. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHADDİN 

BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın j 
Başkan, sayın senatörler; 

Muş Senatörü Sayın İsmail İlhan'ın geçen otu
rumda dile getirdikleri, 1966 yılında Varto ve yöresin
de olan depremin sonuçlarına ilişkin konuşmasını ince
ledim. Bu konuda sizlere açıklama yapmak üzere hu
zurunuzda bulunuyorum. 

rizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (M. Meclisi: 
1/156; C. Senatosu: 1/275) (S. Sayısı: 427) (Dağıtma 
tarihi: 23.1.1975) 

I BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyonda görevli 
üyelerle birlikte çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

.4 GENEL KURULA SUNUŞLARI 

| Sayın Senatör İlhan'da, kendi seçim bölgesine iliş
kin çek önemli bir konuyu dile getirmiş olmalarından 
dolayı teşekkür ediyorum; bana da açıklama yapma 
fırsatını vermişlerdir ve Anayasanın bir maddesine 
dayanarak da bütün milletvekili ve senatörleri konu
ya eğilmeye de davet etmişlerdir. Gerçekten de kenu, 
kendilerinin söyledikleri biçimde acele çare isteyen 
bir konudur. Açıklamalarımda geçmişi eleştirecek, 
geçmişten yapacağımız işlere çareler arayacak deği
lim. Bundan sonra ne yapacağımızı arz edebilmek 
için, sadece olayın kısa bir özetini yapmak istiyo
rum. 

1966 yılında kış aylarına yakın bir zamanda Do
ğuda çok şiddetli bir deprem oldu. Bu çok şiddetli 
depremde ağır hasara uğrayan konutlar, samanlıklar, 
ahırlar olduğu gibi, bir kısım vatandaşlarımız da can 
ve mallarından oldular. O günkü koşullar içerisinde 

j Hükümet elindeki olanakları kullanarak vatandaşın 
hizmetine koştu, yapılabilenler yapıldı. Önemli ölçü
de geçici iskân sistemiyle çalışılmıştı. O günden bu 
yana, bu geçici İskân daimî iskân haline getirilemedi. 
Oysa bu, Devletin ve hükümetin halka bir taahhüdü 
idi. O konular üzerinde Meclislerimizde enine, boyu-

J na tartışmalar olmuştur. Bu tartışmaları da yine bir 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Zihni Betil 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (İstanbjl),' Mehmet Çamhca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sa/m üyeleri, 22 nci Birleşimi açıyorum. ' 

III. — YOKLAMA 
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tarafa bırakıyorum; zaten geçici bir hükümetin, ge
çici bir bakanı olarak beni pek ilgilendirmez. Arada 
Gediz, Sakarya, Bartın, Demirci âfetleri kamuoyunun 
dikkatini başka noktalara yoğunlaştırdığından, belki-
de hükümetlerin Varto yöresindeki taahhüt ettiği iş
lerin gecikmesine bu da neden olmuş olabilir. 

Bildiğiniz gibi, 10 Mayıs 1971 yılında Burdur'da, 
22 Mayısta Bingöl'de yine şiddetlice depremler oldu. 
8 bin konutun yeniden yapılması gerekiyordu. O sıra
da Sayın Erim Hükümetinin İmar ve İskân Bakanı 
olarak görev yapıyordum. Geçmiş depremlerin so
nuçlarını düzenleyecek ve kalmış işlerini bitirmeyi de 
Sayın Başbakanımdan izin almak suretiyle yüklen
miştim. Bu vesileyle Varto yöresine o günlerde eğil
mek fırsatını bulduk. Hatta iş o kadar önemli bir 
noktaya gelmiştir ki, Sayın Başbakanı helikopterle 
geçici iskân bölgelerini görmek üzere Varto'ya götür
dük. Varto'da üçgen biçiminde 1 9 - 2 0 metrekarelik 
konutlarda 9 nüfuslu insanların, hatta bazı yerlerde 
keçileriyle beraber kaldıklarını gördük. Sayın Erim 
çok duygulanmışlardı. Zaten göreve o istikametten 
de başlamıştık. Beni, bu konuların da üstesinden gel
mek için acele görevlendirdiler. Meclis ve Yüce Sena-
to'nun kabul ettikleri bazı tekel maddelerine zam yo
luyla finansman kaynağımızı sağlamıştık. Geriye tat
bikat, projelerin yapılması kalıyordu. O zaman 
10 096 konutun yenilenmesi söz konusu idi. 10 096 
konutun yenilenmesi için bir hesaba göre 760 mil
yon, bir hesaba göre 1 milyara yakın bir para har
canacaktı. 

Bu etütlerin hazırlanması ve uygulamaya konul
ması için Bakanlığımda Âfet İşleri Genel Müdür 
Yardımcısı emrinde 19 kişilik bir ekip düzenlemiş ve 
işe başlatmıştım. Bu ekip, 1972 yılında 200 milyon 
lira para harcamak suretiyle o günkü fiyatlara göre 
3 bin yahut 3 500 konut yapacaktı. Daha sonra dı
şarıdan konuyu izleme olanağım oldu, bu tahsisat 90 
milyona indirilmişti. Nedenini eleştirmeye kendimi 
yetkili görmüyorum. 1974 yılma kadar bu hizmet han
gi nedenle ise kalmıştır. 1974 yılında görevi devral
dığım Bakan arkadaşım Muş'ta 192 konuta başlatmış
tır, bu 192 konut devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi ne yapmayı düşünüyoruz : «Doğu deprem 

projesi» diye bir büyük proje geliştirmeye başladık. 
(Şimdi arz edeceğim termin planını.) Bu «Doğu dep
rem projesi» sadece Varto'yu değil, Varto, Muş, Er
zurum ve Bitlis tarafında depremler sonunda husu
le gelmiş olan hasarların, hükümetlerin ve devletlerin 

taahhüt etmiş oldukları ölçüde düzeltilmesi projesi 
geliştirilmiştir. Bu projeye göre, Muş merkezde 493, 
Varto merkez konutları tevsii ve ıslahı için 887, Bu
lanık İlçe merkezi 31 adet, Muş ili köyleri 8672, Hı
nıs, Tekman, Çat ilçeleri merkezlerinde 736, Erzu
rum ili köyleri 5314, Solhan, Kığı, Karlıova ilçe mer
kezleri 285, Bingöl ili köyleri 2263, Bitlis ili köyleri 
275 adet olmak üzere; toplam 18 956 adet konut 
bu projede yer almaktadır, yıllara yaygın bir biçim
de düzenlenmek üzere. Bunun yanında biz geçmişten 
edindiğimiz tecrübelere göre, vatandaş eğer bu ko
nutlar kendi yörelerindeki yaşantılarına uygun ya
pılmıyor ise, vatandaş eğer bu konutların yanında 
ahırı, samanlığı, süthanesi, yoğurthanesi, yoğurt yeri 
bulunmuyor ise; yani vatandaşa «İşyeri konut» biçi-

• minde konutlar teslim edilmiyorsa iyi kullanmadık-
I larını, hatta girmediklerini arkadaşlarımız müşahade 
| etmiştir. 

Geçmiş yıllardan birikmiş olan tecrübeleri de de
ğerlendirerek 12 proje geliştirilmiştir. Bu 12 projenin 
ikisini arkadaşlarım seçti, diğerleri de yöreye uygun 
bir biçimde kullanılacaktır. Ayrıca, vatandaşlar bu 
yörede nasıl toplanabilir, (Obalar ve mezarlardan 
kopma istemiyorlar) bunları nasıl yerleştirebiliriz, 
köy - kent biçiminde ya da başka bir toplantı veya 
yerleşme yeri biçiminde nasıl kullanırız? Bu etütler 
de, belli noktalara gelmiştir. Buna göre 16 524'e 24 
ahır ve samanlığı da ilâve edersek, doğu afetler pro
jesi geniş ölçüde büyük bir tablo halinde önümüze 
çıkar. 

1974 yılı fiyatlarına göre, konutlar için 912 320 000 
Türk lirasına ihtiyaç var. Ahır, samanlık ve az ev
vel arz ettiğim servis hizmetlerini ve bunun yanında 
da diğer bazı etüt, proje ve genel idare hizmetlerini 
de kapsamak üzere geriye kalan para ilâve edildiği 
zaman, toplam olarak arz ediyorum, 1 615 640 000 
Türk liralık ön keşfi olan bir proje uygulanacaktır. 
Eğer bu proje bizden sonraki hükümetlerce de aksa
tılmaz ve kabul edilip uygun bulunursa Sanayi Ba
kanlığının, Ticaret Bakanlığının, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının bu yörede aynı zamanda gelir ar
tırıcı sanayi, ticarî faaliyetlerinde yardımcı olmak 
üzere, düşündüğümüz yatırımların toplamı 1985 yılı 
sonuna kadar 2,5 milyarı bulacaktır. Şimdi bu bü
yük tablonun 1975 yılında 200 milyon liralık kısmına 
kesin olarak başlıyacağımızı umuyorum. Şu anda Hı
nıs, Varto, Bingöl, Muş - Bingöl doğrultusunda ya
pılacak olan ulaşım hatları; yani bu hizmete elveriş
li ve gerekli olan ulaşım şebekesi için Karayolları Ge-
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nel Müdürlüğü ve Y. S. E. ile anlaşma yapılmıştır. 
Karayolları Genel Müdürlüğü bunu 1975 Progra
mına almıştır. Yalnız ulaşım projesinin yaklaşık ola
rak parasal değeri 50 ilâ 60 milyon liradır. Bunun 
yanında büro çalışmaları içerisinde; şimdi onun prog
ramını arz etmekte yarar görüyorum, çünkü ben 
imar İskân Bakanlığı hizmet alanına giren bütün iş
lerin kışın bitirilip, 1975 yılının yazında belediyeler
de ve diğer sahalarda artık uygulamanın; yani kaz
manın, küreğin, iş makinasının çalışmaya başlatılma
sı talimatını arkadaşlarıma verdim. Arkadaşlarım 
hiç bunu yadırgamadılar, büyük bir heyecanla işin 
üzerine eğilmişlerdir ve zannediyorum, zaman zaman 
bizim Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı genel müdürlük
lerin gece lambalarının yandığını müşahade etmekte
siniz. ,Bu gece yanan lambalar kış sonunda, yazın 
şantiyelerde kürek seslerinin makina seslerinin çıkarı
labilmesi için yapılan çalışmalardır. 

Bu işin keşif özetlerinin çıkarılması 20 Şubat 
1975 te bitecektir. Eksiltme şartnamesinin hazırlan
ması, daktilo edilmesi ve teksiri Şubat 1975 sonunda 
bitirilecektir. Yeni tip projelerin hazırlanması, dakti
lo edilmesi ve teksiri 15 Mart 1975 te bitirilecektir. 
İhale olurları ve ilânların alınması ve hazırlanması 
15 Nisan 1975 te hazırlanacaktır. 

Şimdi «Bu eski hizmetleri niçin yeniliyorsunuz?» 
gibi akıllara bir şey gelebilir. Daha hızlı çalışabilmek, 
ihaleleri daha süratlendirebilmek için İller Bankasın
da 1961 yılından beri uygulanan «Tip Proje, Tip 
Yazı, Tip İhaîe Evrakı» sistemine yaklaştırmak için; 
böylece mühendislik hizmetleri daha azaltılacak, bjy-
lece büro hizmetleri daha azaltılacak ve uygulama
ya dönük aktif bir sistemle çalışılacaktır. Özel şart
namelerin hazırlanması, daktilo edilmesi ve teksiri 1 
ilâ 15 Nisan 1975 arasında bitirilecektir. İhale dosya
larında bulunması lâzım gelen Bayındırlık Bakanlı
ğının hazırlayacağı 9 türlü şartnameler, Bayındırlık 
•Bakanlığı ile yaptığımız temaslara göre zamanında 
bitirilecektir; yani 15 Mart 1975 te biz bunları ken
di işlerimize adepte etmek imkânını bulacağız. Bun
lar noksan da olsa işlerimizin Önemli ölçüde aksaya
cağım zannetmiyorum. 

Bakanlığımın makam odasının arkasında - gelen 
arkadaşlar bilirler - uzun bir oda vardır. Bingöl, Bur
dur deprem hizmetlerinde orasını hareket odası ha
line getirmiştik. 10 gün içerisinde zannediyorum bu 
bölgenin sayın Milletvekilleri ve Senatörlerini de da
vet edeceğim, orada bir hareket odası göreceklerdir. 
Bu hareket odası birtakım resimlerin teşhir edilme

si değildir, tıpkı savaşta bulunan silâhlı kuvvetin cep
hedeki mangalarına kadar nasıl Genelkurmay Baş
kanı, komutan izleyebiliyorsa, o sisteme benzeyen şan
tiye çalışmalarının izlendiği hareket odasıdır. Geçen 
dönem 1971 de uygulamıştık, bu dönemde biraz da
ha geliştirerek uygulayacağız. Böylece en üst kade
medeki kişi dahi, hangi köylerde neler yapılıyor, o 
anda hareket halinde olan makinalar yollarda ne ka
dar çalışıyor, hangi şantiyeler aksıyor, bunları can
lı olarak görebilecektir. 

Bütün bunlar yanında bana fırsat verdikleri için 
arz etmek isterim. Elbet bir geçici hükümetin, geçici 
bir bakanı olarak ileriye dönük birtakım şeylere bağ
lanmam yanlıştır; ama benim yerime gelecek değerli 
arkadaşım, hangi partiden olursa olsun, kendisine bu 
düğmeler nasıl basacağını, dosyaları ile, yeri ile tes
lim edeceğim. Zannediyorum ki, önemli kısmını be
ğenecekler ve yürüteceklerdir, götüreceklerdir. 

Bunun yanında, 1971 - 1974 arası önce ele alın
mak kaydıyle, geriye doğru 15 yılı içine alan türlü 
afetlerden dolayı kesin hesaplar, taşeron ihtilâfları, 
müteahhit ihtilâfları bürolarımızı boğmaktadır. Mü
hendislerimizi bu işlerden sıyıramamaktayız, hukuk
çularımızı bu işlerden sıyıramamaktayız. Üstelik 10 
yıl önce teminat mektubunu alamamış müteahhitler 
vardır. Bunlar için bir komisyon çalışmasını bitirdi, 
en son bir defa da ben katıldım, son olarak benim 
katılmamı bekliyorlar. Burada bazı noktalarda önem
li ölçüde kamuya zarar vermemek üzere, gerekirse 
«Olsa olsa» metodu kullanılacak, yerinde bazı ke
şifler ve zabıtlar tutulmak suretiyle kesin kararlarla 
gelecek görevi benden teslim alacak arkadaşımıza bu 
ihtilâflardan büroları arındırmış; sadece, eğer hiç an
laşma mümkün değilse yargıcın önüne gidebilecek 
biçimde afetlerin tüm hesaplarını tasfiye etmeyi ka
fama yerleştirmişim. Gücüm yeter mi, sonuçlandırır 
mıyım bilemiyorum; ama arkadaşlarımın şimdiye ka
dar yaptığı çalışmalarla bu konuyu bu şekilde değer
lendirerek, benden sonraki arkadaşlara İmar İskân 
Bakanlığını önemli ölçüde günün problemlerinden sıy
rılmış olarak teslim edeceğimizi zannediyorum. 

Büyük bir tablo çizdim; bu büyük tablodaki ça
lışmalara kuşkusuz Devlet Planlama Teşkilâtının da 
itibar etmesi, bütün bakanlıkların hizmetlerini bu yö
reye getirmesi, yanaştırması gerekir. Böylece yapı 
sektöründe büyük bir kalkınma hareketi yıllara yay
gın olarak, iş sahası açmak suretiyle de ve geçmişi de 
temizlemek biçiminde gelişecektir. Bu yerlerin fiziki 
planlaması, yerleşme planlaması önemli bir zaman 
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almayacaktır. Bu işleri yaparken bütün gücümü bu 
konuyu çok iyi anlamış ve bu konuya gönül ver
miş olan çeşitli kademedeki arkadaşlarımın bana gö
re şahlanmış olan çalışmalarından alıyorum ve açık
ça söyleyeyim ki, ilk göreve başladığım zaman «Bü
rokrasi bürokrasi» demişlerdi, ben de acaba bürok
rasi engeli benim de ayaklanma dolanır mı diye 
korkmuştum, tersine, ben o bürokrasiye; şimdi şi
kâyet edilen bürokrasinin hızına zorlukla ayak uy
durmaktayım. Bu projenin bu biçimde ilk etabını 
10 gün içerisinde tablolar halinde ve termin planlar 
halinde göstereceğiz ve 1971 yılında düşündüğümüz; 
fakat bugüne kadar parası olduğu halde yapılama
mış olan Varto, Bitlis, Muş platosunda sömi prefab
rike konut yapabilen belki bir fabrika kuracağız. O 
zaman; gene Arap ülkelerine satış yapmak üzere Di
yarbakır'da bir tam prefabrike konut yapan fabrika
yı düşürmüştük, onlar da gecikmiş. Bu dediğim şey
leri yapacak kadar zamanım kalmayacak; zaten bu 
türlü güvenoysuz bir Hükümet üyesi olarak o kadar 
uzun zaman kalmayı da istemem. Yalnız, bu proje
leri de bizden sonraki güvenoyu alarak çalışacak ar
kadaşımıza devredeceğim. Bunun için memur arka
daşlarım çok hızlı bir çalışma içerisindedirler. Ben 
de mümkün mertebe gelecekteki istirahati düşünerek, 
bugünden istirahatı azaltarak çalışmak niyetindeyim. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

İSMALİ İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, bir iki 
cümle ile cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın İlhan, gündem dışı görüşme 
ler üzerinde konuşma olmuyor. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
Bakana teşekkür etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Görüşme olmuyor efendim, soru 
sorulmuyor. 

2. — Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrımın, İğdır pa
muk üreticisinin karşılaştığı güçlükler konusunda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sa
yın Ziya Ayrım'ın gündem dışı konuşma isteği var. 
Önergesinde, «23 Ocak 1975 Perşembe günü toplan
tısında İğdır pamuk üreticisinin müşküllerini açıkla
mak üzere gündem dışı söz verilmesini arz ederim» 
demektedirler. 

Buyurunuz Sayın Ziya Ayrım. 
YUSUF ZÎYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Çiftçilerimizin istihsalini artırmak, mahsullerinin 

kalitesini yükseltmek için A. P. iktidarı döneminde j 
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gübre kullanılması bir hayli artırılmıştı. Diğer taraf
tan, çiftçinin emeğinin eline geçmesi için taban fi
yatları muhtelif mahsullerde yaygın hale getirilmişti. 
Bilâhara C. H. P. iktidarının son döneminde birden
bire gübre fiyatlarına üç misli bir zammın yapılrna-
sıyle, bu yıl başta tahıl olmak üzere, birçok mahsul
lerimizin istihsalinde azalma olacağı meydandadır. 
Diğer taraftan, taban fiyat politikasının layıkiyle 
tatbik edilmeyişi yüzünden, bilhassa Doğu Anado
lu'da bazı bölgelerin duçar olduğu zarar çok uzun 
seneler telâfi edilemeyecektir. 

Muhterem senatörler; 
1974 yılı Doğu Anodulu'da, bilhassa Orta - Ana

dolu'nun bazı vilâyetlerinde kurak geçmiştir. Bu ku
raklık 1969 yılında da aynen vukubulmuştu. Fakat 
o devrin hükümetlerinin zamanında almış oldukları; 
aynî ve nakdî yem kredisi, hayvan mubayaası, hay
van nakliyatının düzenli bir şekilde yürütülmesi ve 
Devlet Demiryollarının nakliye işinde devreye sokul
ması gibi tedbirler bu ağırlığı köylüye hissettirmemiş-
tir. Bilhassa bu yıl taban fiyatları Doğu - Anado
lu'da, her nedense Eylül ayının başına bırakıldı. Ey
lül ayının başına bırakıldığı takdirde; Doğu - Ana
dolulu arkadaşlar bilirler, bu ay hayvanların döküm 
zamanıdır; yani bütün hayvanların piyasaya arz edil
diği zamandır. Sırf Kars Kombinasında beş günü 
aşkın bir sıra talebinde bulunuldu ve Kars'ta kasapta 
et 12 lira iken, kombinada 11,5 liraydı. Yüzde yüz 
bir fark olduğu halde kombinaya et veren kişilerin 
kimler olduğunu, daha doğrusu kimlerin olacağını 
sizlerin takdirinize bırakıyorum. 

Şimdi, öyle bir durum oldu ki, üzülerek ifade 
edeyim; Kars'lının, Erzurum'lunun, Ağrı'lının bir 
ineği beş kilo sucuk fiyatına, (Ankara'da Apikoğlu 
sucukları 60 - 70 liradır) yani 30Û liraya satıldı. Bu 
bakımdan Doğu - Anadolu ileriki yıllarda çok daha 
müşkül duruma düşecektir. 

Diğer değineceğim konu; 1974 yılının son ayla
rında pamuk aktüel bir konu haline geldi. Meclis
lerimiz, pamuk alımındaki taban fiyatının iyi tatbik 
edilmeyişi yüzünden geçmiş hükümetler hakkında 
araştırma açılması için karar aldı. Fakat bu kararlar 
alınırken ve taban fiyat politikası tatbik edilirken, 
Türkiye hudutları dâhilinde olmasına rağmen bugüne 
kadar Devlet elinin uzanmadığı bir bölge var; İğdır 
bölgesi. Bir zamanlar buralarda Türkiye'nin en iyi 
vasıfta hidrofil pamuğu yetiştirilirdi. Devlet bu böl
geden başka, Aralık ve Tuzluca kazası çiftçilerinin 
dertleriyle de hiç ilgilenmedi. Adana ve Ege yöre-
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lerinde daha fazla pamuk yetiştirildiği için hep ora
larla ilgilenildi. Tabiî basının buralara gitmesi daha 
kolay; fakat bu bölge bir türlü sesini duyuramıyor. 
Üzüntüyle ifade edeyim ki, bir kilo kütlü pamuk 
2,5 ilâ 5 lira arasında fiyat bulmaktadır. 

Benim Hükümetten ve İktisadî Kuruldan istir
hamım şudur: Hudut bölgesinde bulunan bu kasaba
ların dertlerine deva olmak bakımından Devlet, bu 
himaye mubayaalarında hiç olmazsa 1 000 ton pamuk 
da buradan aldırma yoluna doğru gitsin de, bu zev
ki buradaki çiftçiler de tatsın ve Türkiye Cumhuriyet 
hükümetlerinin var olduğunu hissetsinler. Bundan 
mahrum etmeyelim onları. 

Diğer taraftan, kışın ortası olmasına rağmen, hâlâ 
saman istasyonlarda bekliyor, istirham ediyoruz; 
Devlet Demiryolları 1969'daki gibi hızlı bir çalışma 
devresine girip bu ot ve samanların biran evvel ma
halline ulaştırılmasına yardımcı olsun. 

Beni dinlediğiniz için hepinize hürmetlerimi arz 
ederim. (Alkışlar.) 

3. — Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu nun, tohum
luk ithali konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sayın Mehmet Nuri Âdemoğlu'nun gündem dışı ko
nuşma istekleri var. Önergelerini sunuyorum: 

«Sayın Başkan 
Tohumluk ithali hakkında gündem dışı kısa bir 

konuşma istiyorum. 
Saygılar. 

Adana 
Mehmet Nuri Âdemoğlu.» 

Sayın Âdemoğlu, hangi tohumluk konusu üzerin
de efendim?. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Umumî olarak tohumluk üzerinde efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri; 

Huzurunuza, tarla veriminde büyük rol oynayan 
tohumluk mevzuunda Hükümetin dikkatini çekmek 
üzere çıkmış bulunuyorum. 

Tarımda verimin yükseltilmesinin muhtelif fak
törlere bağlı olduğu yüksek malumlarınızdır. İşte bu 
faktörlerden biri de, iyi tohumdur. Dünyanın tarım
da ileri memleketlerinde özel olarak tohum yetişti
ren çiftlikler vardır. Bizde de her ne kadar tarım ıs
lah çiftlikleri anaç tohum yetiştirdiklerini ileri sü-
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rerlerse de, bu ödevi tam olarak yaptıkları ve ihtiya
cı karşıladıkları iddia edilemez. 

( Türkiye'de 1965 senesinde Amarika'dan Çukur-
; ova çiftçisinin ve bizlerin ısrarı ve o günkü Hüküme

tin anlayış göstermesiyle ithal edilen Meksika tipi buğ
day tohumu ile, yine aynı senelerde yurda getirilen 
koker pamuk tohumundan sonra yurda tohumluk 
ithal edildiğini ben hatırlamamaktayım. Halbuki, ki
taplar ve teknik elemanlar, buğdayda tohumun 3 - 4, 
pamukta 4 - 5 senede bir orijinal tohumla değiştiril
mesini öngörmektedirler. Bizde bugün intaç kabiliye
ti düşük ekmeklik buğdayın ve yine intaç kabiliyeti" 
düşük yağlı pamuk tohumunun tarlaya ekildiği ve bu 
sebepten de, hem fzulî olarak fazla tohumun tarlaya 
atıldığı ve hem de % 10 - 15 nispeti gibi eksik tarla 
randımanı alındığı bir gerçektir. 

Meksika tipi buğday tohmu 1965 senesinde ithal 
edildiği zaman, dekara 1 0 - 1 2 kilo tohum atıldığı hal
de, bugün 15 - 16 kilodan aşağı tohum serpmemek 
icabetmektedir. Aradaki 4 kilo fazlalık; orijinal veya 
anaç tohum olsa atılmayacaktı. Demek ki, 4 kiloyu 
fuzulî atmış bulunuyoruz. Değiştirilmiş orijinal tohum 
verimde c/c 10 artış sağlayacağından, dekarda 20 kilo 
da verimden zarar etmekteyiz demektir. İkisi
nin toplamı; her dekarda 24 kilo zarar ettiğimiz neti
cesi çıkıyor. 

Çukurova'da bu sene asgari 350 bin hektar; yani 
3,5 milyon dekar araziye buğday ekileceğine ve her 

'. dekardan 24 kilo zararımız bulunduğuna göre, toplam 
84 milyon kilo buğday eksik alacağız demektir. Bu
nun da bugünkü rayiçlere göre para olarak tutarı 
250 milyondur. Bu kadar araziye ekilecek değişik ve 
orijinal buğday tohumu dışarıdan ithal edilip ekile
ceğine göre, bu tohumlar için dışarıya 175 milyon lira 
ödememiz lâzım gelmektedir. Aradaki 75 milyon lira 
fark lehimize tecelli edecekti; bu farkla birlikte, da
ha 3 - 4 sene aynı randımanı verecek kaliteli buğday 
tohumu elimizde bulunacaktı. 

Buğday ekim mevsimi geçtiği için, onu bir tara
fa bırakıyorum. İnşallah gelecek sene bu sözlerimiz 
o günün hükümetince kabul edilir, itibar görür de, 
memleket de istifade eder. 

Gelelim pamuk tohumuna; henüz bu ürünün eki
mine daha vakit vardır. Tohum ithal ederek, mevsi
mine yetiştirmek mümkündür. Pamuk da 1965 sene
sinde Koker orijinal tohumu ithal edildiğinde dekar 
başına üç kilogram tohum atılırken, bugün altı kilo
gramdan aşağı tohum serpilmemektedir. Zira, tohu
mun bir kısmı intaç kabiliyetini kaybetmiş ve yağlık 
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olarak ayrılmış iken, ekilecek kaliteli tohum buluna
madığından, köylü bu kalitesiz yağlık çiğitleri tarla
sına atmaktadır. Dekara fazla atılan üç kilogram çi
ğitten başka, orijinal veya anaç tohumun tarla veri
mini % 10 artırmasını dikkate alırsak, bu sene ekim 
sahası daraldığı halde 250 bin hektar; yani 2,5 mil
yon dekar araziye pamuk ekileceğine ve beher de
kardan da; eskimiş, intaç kabiliyeti azalmış çiğit at
tığımız için 25 kilo kütlü (Çekirdekli pamuk) eksik 
alacağımıza göre, 2,5 milyon dekardan 60 milyon ki
lo kütlü pamuk noksan alacağız demektir. Bunun da 
bugünkü rayiçlere göre tutarı 450 milyon liradır. De
kara fazla atılan 3 kg. çiğit de 12 liraya satılacağın
dan, bu zararı da 2,5 milyon dekar üzerinden hesap
larsak, 24 milyon da bu yapar. İkisinin toplamı 475 
milyon lira yapmaktadır. 

Demek ki, orijinal pamuk tohumu ithal edilmedi
ği ve tohum değişikliği yapılmadığı için, bu memle
ket senede pamuktan 475 milyon lira civarında bir 
zarara uğruyor demektir. Bu verimliliği temin etmek 
için de, ithal edeceğimiz orijinal tohuma vereceğimiz 
75 milyon lirayı fazla verimden çıkarırsak, geriye 400 
milyon lira kalır. Buna buğdaydan temin edeceğimiz 
75 milyon lirayı da eklersek, 475 milyon liralık bir 
fazlalık sağlamış olacağız. 

Bu kadar sarih rakamlara ve bu derece açık kâr
lılığa rağmen, Tarım Bakanlığının neden orijinal buğ
day ve pamuk tohumu ithal etmediğini anlamak 
mümkün değildir. 

Saym senatörler, 
Belki de bu rakamlarıma iltifat etmeyecek ve inan-

mayacaksınızdır; ama bu hususta ben iddialıyım. 
Meslekten gelen ve bu mevzuu çok iyi bildiklerine 
şüphemiz bulunmayan Sayın Tarım Bakanını bu 
kürsüden açıklamaya veya verdiğim rakamların hila
fı hakikat olduğunu beyan etmeye davet ediyorum. 
O zaman meselenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. 
Verdiğim rakam, Çukurova çiftçilerinden ve bizzat 
kendi tarlamdan aldığım neticelerdir ve yalnız Çu
kurova'ya ait rakamlardır. Bunu bütün Türkiye sat
hına teşmil edecek olursak, herhalde tohum değiştir
meden, orijinal veya anaç tohum ekmemekten ileri 
gelen zararımız bir milyarı aşacaktır. 

Sözlerimi bitirirken, Sayın Tarım Bakanından ori
jinal pamuk tohumu ithali için harekete geçerek, acil 
tedbir almalarını istirham eder, Yüce Senatoya say
gılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

4. — Samsun Üyesi Ziya Gökalp Mülâyim'in, 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununun uygulama
ları konusunda gündem dışı demeci. 

j BAŞKAN — Saym üyeler; 
Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Saym Prof. 

Doktor Ziya Gökalp Mülayim, son günlerde önem 
kazanan Toprak Reformu Kanununun uygulamaları 
üzerinde gündem dışı söz istediklerini bir önerge ile 
bildirmişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Ziya Gökalp Mülayim. 
ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Sayın 

1 Başkan, sayın senatörler; 

Son iki haftadır Yüce Senatoda bu kürsüden Top
rak Reformuna karşı olan kimselerin Toprak ve Ta
rım Reformu kooperatifleriyle ilgili konuşmalar yap-

j tıklarını ve Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı-
I nın başında bulunan çok değerli teknisyen arkadaş

larımızı ağır bir dille bölücülükle itham ettiklerini gör-
j müş bulunuyoruz. Bu ithamlara bir sağ gazete de ka-
1 tılmakta ve böylece Meclis içinde ve dışındaki itham 

devresi tamamlanmaktadır. İthamların ağırlığı karşı
sında, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarı Sayın 
Prof. Saim Kendir bu ithamlara cevap vermiş, bir
çok ilginç açıklamalarda bulunmuş ve dün de Baş
bakanlık aynı konuda bir açıklama yapmıştır. 

Sayın senatörler; 
1 Her ne kadar bütün bu konuşma ve tartışmalar 

Toprak Reformu konusunda yeni bir şey varmış in
tibaını uyandırıyor ise de, mesele, Toprak Reformuna 
karşı olan toprak ağaları ve onların Meclisteki temsil
cileri sağ siyasî partilerin Toprak Reformu ile uğra-

İ ş a n teknisyenleri yıldırmak için kullandıkları eski bir 
oyunu değişik bir ad altında tekrar sahneye koyma
larından başka bir şey değildir. 

Eskiden Toprak Reformu ile uğraşanlara «Ko
münist» damgası vurulurdu. Toprak Reformu Koo
peratiflerinden bahsettiğimiz zaman, «Kolhoz mu 

! kuracaksınız?» denirdi. Şimdi ise, aynı kooperatifi ku
racak olanlara «Bölücü» denilmektedir. Şuna inanı
yorum ki, bu sözü diyenler de Toprak Reformu koo
peratifi kurmanın bölücülükle hiçbir ilgisi olmadığı
nı pekâlâ bilirler. Çünkü, Toprak Reformu bölgesin
de kooperatifler, toprak ağaları temsilcileri sayın se
natörlerimizin belirttikleri şekilde, hizmete özel ola
rak yapılmış kooperatif model çalışmasına göre ku
rulamayacaklardır. Kooperatifler, 1757 sayılı Top
rak ve Tarım Reformu Kanununun ilgili maddeleri 
ve o Kanuna göre hazırlanmış ve 19 Aralık 1974 ta
rihli Resmî Gazetede yayınlanmış bulunan Toprak 
ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve Üst örgütleri 
Yönetmeliğine göre kurulacaklardır ve bu yönetmelik-

I te arkadaşlarımızın bahsettikleri bölücülükten de eser 
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yoktur. O halde, Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı teknisyenlerini bölücülükle itham eden sayın 
arkadaşlarımız, gerçekte kendi oylarıyle çıkarttıkları 
ve bize göre yozlaşmış Toprak ve Tarım Reformu 
Yasasının uygulanmasının durdurulmasını veya uy
gulamanın sadece toprak ağalarından yana hüküm
lerinin uygulanmasını istemektedirler, işte Sayın 
Müsteşar Prof. Saim Kendir bunu yapmamıştır. Sa
yın Kendir, yozlaşmış Kanunu, toprak ağalarından 
yana olarak değil, topraksız ve az topraklılardan yana 
uygulamaya çalışmıştır, yönetmelikleri bu yönde çı
kartmıştır. 

İstedikleri gibi Toprak ve Tarım Reformu Kanu
nu çıkmasını gerçekleştirince rahatlamış olan top
rak ağalarını bütün güçleri ile harekete geçiren de 
bu olmuştur. Yıllardan beri olduğu gibi, bu hareket
lerinde de toprak ağaları başarılı olacaklarından 
emindirler. Zaten, halen Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığının gö
rüşü de malumdur. Fakat toprak reformu mücadele
sinin burada biteceği zannedilmcmelidir. 

Sayın senatörler; 
Toprak Reformu konusu ile yirmi yıldan beri uğ

raşan bir kimse olarak ben, yozlaştırılarak çıkartılan 
1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ile 
ülkemizde gerçek bir toprak reformu yapılabileceği
ne hiçbir zaman inanmadım. Hatta o Kanunun böyle 
çıkmasının ülke için yararlı olmayacağını, zira o ka
nuna göre yapılacak bir Toprak Reformunun genel
likle lâftan ibaret kalacağını ve reforma umut bağla
yan topraksız ve az topraklı köylülerde hayal kırık
lığı uyandıracağını defalarca yazmış ve söylemiştim. 
Şahsen, Toprak Reformundan yana bir siyasal parti 

tek başına iktidara geçmedikçe, etkili bir Toprak Re
formunun yapılamayacağına inanıyorum. O günle
rin de çok uzakta olmadığı kanısındayım. 1973 seçim
lerinde millet, o yöndeki tercihini göstermiştir. En kı
sa zamanda yapılacak bir erken seçimde millet terci
hini pekiştirerek, «Toprak işleyenindir.» ilkesine da
yanan etkili bir toprak reformundan yana olan Cum
huriyet Halk Partisini tek başına iktidara getirecek
tir. İşte, o zaman toprak reformuna karşı olan ağa
lar, beyler ve onların siyasî alandaki temsilcileri bü
tün sağ partiler ne derlerse desinler, ne kadar direnir
lerse dirensinler, Türkiye'de topraksız ve az topraklı 
köylülerden yana etkili bir toprak reformu süratle 
yapılacaktır. Milletin Cumhuriyet Halk Partisi ikti
darına vereceği bu görevi önlemeye o zaman kimse
nin gücü yetmeyecektir. 

Bana bu yüce kürsüden göriişlerimi açıklama im
kânı veren Sayın Başkana teşekkür eder, hepinize 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

5. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi Çelikbaş'ın, 
memleketimizde bir süredir devam ettirilen yıkıcı neş
riyat konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sayın Fethi Çelik-

baş, memleketimizde bir süredir devam ettirilen yı
kıcı neşriyat hakkında gündem dışı söz verilmesini 
bir önergeyle istemiş bulunmaktadırlar. 

Buyurunuz Sayın Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Bundan bir süre önce bazı neşriyatı huzurunuza 

getirerek, Hükümeti, kanunları uygulamaya davet et
miştim. Şayanı şükrandır ki, o günden bu yana Hü
kümet, kanunları uygulama durumuna geçmiştir. Fa
kat Türkiye'de kanunların uygulanmamasını, kanun
ları uygulama durumunda olan kişileri; beynelmilel 
komünizmin nasıl çalıştığını bilen kişilerce gayet ko
laylıkla teşhis edilebilen bir metotla entiminde ede
rek hareketsiz bırakmak hedefine dönmüş birtakım 
kampanyalar açılmaktadır. 

Geçenlerde huzurunuzda kitabını getirdiğim ve 
bugün de 21 Ocak tarihli Aydınlık mecmuası ve bu 
tarafta da «Lenin'in fikirleri, mücadelesi, ölümsüz
lük» ibaresini taşıyan mecmua, Türkiyede mer'i ka
nunlara göre ilgili mercilerden geçerek toplatılmış, yi
ne mer'i kanunlara göre bazı uygulamalara geçilmiş
tir. Bu uygulamalar karşısında bazı çevrelerde uygu
lamaları protesto eden kampanya açılmıştır. İbaresi 
de budur. 

Bu da o kadar mühim değildir; fakat imzaya açık 
tutulan bu kampanyada bazı senatör arkadaşların da 
imza attığının mecmuada ifade edilmesini görünce, 
bunu gündem dışı bir konu halinde huzurunuza getir
meyi şu sebepten istedim: 

Biz parlamento üyelerinin vazifeleri Anayasada 
belirtilmiştir; Mer'i olan kanunu uygulamayan bakan 
veya hükümet varsa, onu uygulatmak bizim vazife
mizdir. O uygulama karşısında kanun meydanda iken, 
yürürlükte iken, protestoya kalkışmak ve protestoya 
Parlamento üyesi olarak katılmak, Türkiye'de anar
şik havanın devam etmesine destek olmak demektir, 
arkadaşlar. Eğer biz, Mecliste bu ortama destek ol
makta devam edersek, Türkiye'de kanun hâkimiyeti
nin kurulması ve binnetice emniyetin, asayişin ve hu
zurun teessüsü suretiyle vatandaşın çözüm bekleyen 
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binbir derdine eğilmek imkânı hasıl olabilir. Aksi 
takdirde dertler arttıkça artar, vatandaş, bütün mües
sese ve bütün kişilere karşı itimatsızlığını ortaya koy
maya başlar. 

Bu itibarla, eğer Türkiye'de bu uygulamaların 
Anayasaya aykırı olduğu, bu uygulamaya imkân ve
ren kanunların Anayasaya aykırı olduğu iddiasına sa
hip olan Parlamento üyeleri var ise, bu husus Ana
yasada gösterilen prosedürle Anayasa Mahkemesi 
nezdinde dava konusu edilmelidir. Benim hatırladığı
ma göre, Türkiye işçi Partisi, Türk Ceza Kanunu
nun, komünizm örgütü kurmaya dair 141 nci madde
si ve komünizm propagandası yapmaya dair 142 nci 
maddesi Anayasaya aykırıdır diye Anayasa Mahke
mesine müracaat etmiş; fakat bu talebi ret edilmiştir. 

Şu halde, Anayasaya aykırı olmayan bir kanun 
hükmüne göre uygulamalardan hoşnut olmayan Par
lamento üyesi varsa, yapacağı şey, bu kanun hüküm
lerinin tadilini teklif etmektir. Bu tadil teklifi bu^Par-
lamentoda çoğunluk kazanamazsa, o takdirde, seçim
lerde Milletin önüne giderek, biz şu maddeleri değiş
tireceğiz, şuna imkân vereceğiz, diye oradan icazet 
alıp, çoğunluğu alıp gelmek lâzımdır. 

Eğer, bu mekanizmaları bir tarafa bırakır, teşriî 
masuniyet sahibi kişiler olarak vatandaşları mer'i ka
nunlara saygılı olmaya teşvik etmek vazifemiz iken, 
biz bilâkis mer'i kanunları uygulayan iktidara, hükü
mete karşı protesto kampanyalarına katılacak olur
sak muhterem arkadaşlar, Türkiye'de muhtaç oldu
ğumuz huzurun teessüs etmesine imkân yoktur ve bu 
anarşik hava devam eder gider. Bundan herkes mü
teessir olur. Bugün kârlı gibi gözükenler dahi, tarihte 
emsali pek çoktur, bu çeşit olaylardan sonunda mü
teessir olmuşlardır. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Senatörün 
adı nedir? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Mecmuayı alır 
bakarsınız, arkadaşlar, ben, şahıslarla ilgili değilim, 
impersonel gayrı şahsi, konuşuyorum. Aynı kam
panyada devlet memurları da bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hukuk devleti demek, herkesin uymaya mecbur 

olduğu kanunlara uyması lâzım olan bir devlet de
mektir. Devlet memurları bu tarz siyasî, hatta gayrı 
kanunî beyanlara imza koyduğu takdirde, ilgili Ba
kanlık, onlar hakkında tahkikat yapmalı, takibat yap
malıdır. 

Bu bakımdan, ben, Hükümetten tekrar rica edi
yorum; Türkiye her çeşit fikrin mer'i kanunlar içe-
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risinde tartışmasına müsait bir ortamdadır. 1950-1960 
arasında ümit ediyordum ki, Anayasa Mahkemesini 
de kurduktan sonra, hiç patırtı gürültü olmayacak, 
herkes hakkına razı olacak; şikâyeti varsa oraya gi
decek, kanunu ilga ettirecek, iptal ettirecek görüyoruz 
ki, yine bir türlü halledemiyoruz, arkadaşlar, 1960' 
tan evvelki şartlar aynı değil. 1960'tan evvel en çok 
mücadele eden arkadaşlarınızdan biriydim, kürsüde 
konuşmak imkânı yoktu, vatandaşla temas etmek im
kânı yoktu, o devirleri geçirdik hamdolsun. Bu kadar 
müsait bir demokratik ortamda, bu fikir özgürlüğüne 
aykırıdır; efendim, bu baskıdır, diye kanunları uygu
lamak durumunda olan kişileri entimide etmek mak
sadını gözettiği aşikâr olan, onları hareketsiz kılmak 
maksadına matuf olduğu aşikâr olan bu çeşit teşeb
büslere bizler alet olmamalıyız. 

Bu bakımdan, ben, bütün arkadaşların yeminleri
ni de tekrar gözden geçirerek, içtüzük hükümlerini 
de dikkate almak suretiyle bir vicdan muhasebesi 
yapmasını ve vatandaşın Parlamentodan, bizlerden 
beklediği bir yığın meselenin halli yolunda ortam 
yaratmasını temenniye değer görüyorum. Türkiye'de 
büyük bir problem olan işsizlik problemi bu ortamda 
azaltılamaz. İşsizliği bertaraf edecek yatırımlar, anar
şik havanın azil olmasını ister. Bu hava devam ettiği 
müddetçe işsizliğin artması mukadderdir ve işsiz olan 
vatandaşın da iyi bir vatandaş olmasını beklemek bi
raz safdillik olur. 

Bu itibarla, çok rica edeceğim; istirham ediyorum; 
Türkiye, gerek umumî dünya durumundaki vaziyeti 
itibariyle, gerek içerisindeki birçok problemleri itiba
riyle çok nazik devirler geçirmektedir. Bu nazik de
virleri geçirirken, biz, kanunları uygulayanların yanın
da yardımcı olmalıyız, bunların karşısına geçenlerle 
beraber olmamalıyız. 

Bunu bilhassa temenniye değer görüyor, hepinizi 
saygıyle selâmlıyorum. (A. P. ve C. G. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

6. —Kırşehir Üyesi Halil Özmenin, hâkim aday
ları ve adliyedeki münhallerin durumu konularında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Cumhuriyet Senatosu Kırşehir üyesi Sayın Halil 

Özmen adalet hâkim adayları ve adliyedeki münhal
lerin durumu hakkında gündem dışı söz istemektedir
ler ve bu isteklerini bildiren bir önerge de vermiş bu
lunmaktadırlar. 
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Sayın Halil Özmen, buyurunuz efendim. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başkanım, 

sayın senatörler; 
Değerli hocam Fethi Çelikbaş bazı konuları bu

rada dile getirdi, kendisine teşekkür ederim. 
Her şeyde meselenin gerçeğini aramak* özünü 

bulmak bizim en büyük vazifemizdir. Bu vazifeyi ye
rine getirdiğimiz zaman her şey halledilecektir; ama 
görüyorum, üzülüyorum, ağlıyorum: Vazifeyi yerine 
getiremiyoruz, meselelere ciddî olarak parmağımızı 
basamıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 
Benim gazatelerde okuduğuma ve bir kaç değerli 

arkadaşlarımızın dile getirdiğine göre memiekette 
cinayetler oluyor, istanbul'da bir genç arkadaşımız öl
dürülüyor, Adana'da bir işçi öldürülüyor; bunun faili 
bulunamıyor, meçhur olarak kalıyor. Acaba içimizde 
bunun sebebini düşünen arkadaşımız var mı? Acaba 
bunun sebebi ne? 

Arkadaşlar; 
Meseleler o kadar basit değildir. Bir meseleyi ko

nuşmak, burada söylemek basit bir mesele değildir. 
İşin gerçeğini ve aslını aramak lâzımdır. Acaba ne
den olmuyor? Ne için tahkikat yapılamıyor? Neden 
bu hadiseye önem verilemiyor? Bunu arayalım. Ben 
size haber vereyim; hepiniz, bu meclisin kıymetli üye
leri, senatörler olarak üzülün. Atatürk'ün devrinden 
gelen bundan evvelki Anayasa ile 1961 Anayasası ara
sında kaza organı bakımından çok büyük fark var
dır. Orada, Atatürk'ün Anayasasında, 1961 den evvel
ki Anayasada kaza organı ile icra organı bir arada gö
rülebiliyordu. Bugün kaza organı tamamen ayrılmış
tır. Yasama organı, kaza organı ve icra organı. Şu 
halde; Türkiye'de müstakil hâkimler, müstakil mah
kemeler, müstakil Cumhuriyet savcıları var. Böyle bir 
durum olduğuna göre, Anayasamızda hakkı kaza ya
ni adalet, Konfiçyüs'ün dediği gibi bir Kutup Yıldızı 
gibi parladığına ve daima yerinde durduğuna göre 
bütün müesseseler onun etrafında dolaştığına göre me
selelerimiz neden halledilemiyor? Neden acaba o Ku
tup Yıldızı yerinde durup durduğu halde diğer mües
seselere emrini veremiyor? Burayı düşündünüz mü? 
Buraya önem verdiniz mi? Hayır arkadaşlar. Maale
sef üzülerek söyleyeceğim; gelmiş ve geçmiş iktidar
lar önem vermediler. Halen içinde bulunduğumuz 
muvakkat Hükümet de bu işi ele almamış vaziyette
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İşi daha acıklı hale getireceğim. Yüreklerinizin 

sizlaması ve konuya önem vermeniz için durumu bi-
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raz daha açmak istiyorum. Adaletin kaynağı kuru
muş. Adaletin kaynağı kurumuş derken bunu bir 
suya benzetiyorum, adalette evvelâ hâkim adayları, 
hâkim stajyerleri adliyede adaletin mülkü olan bay
rağın altında staja başlıyor, ondan sonra yavaş yavaş, 
kademeli olarak ilerliyor; Yargıtay Başkanlığına ka
dar, en yüce makama kadar geliyor; ama bugün böy
le mi? Hayır efendim. 

Bugün Türkiye'de hâkim adayı olan yok. Hâkim 
adayı olmak için müracaatlar yok. Oraya koşanlar 
yok. Hukuk fakültesinden mezun olan arkadaşım özel 
sektörde, veya Devlet dairelerinde iş arıyor veyahut 
da serbest avukat oluyor. Bunun sebebi ne? Şimdiye 
kadar bu meslek kıymetli bir meslek olduğu halde bu
na önem verilmemiştir ve kaynağında hâkim adaylığı 
müessesesi kurutulmuştur. 

Dün aldığım bilgilere göre hâkim adaylığında 300 
• tane münhal vardır. Müracaat etmiyorlar. Orayı ken

dileri için cazip görmüyorlar. Oradan bir yemek yiye
ceğine, ekmek yiyeceğine, çocuklarım mesut ve bah
tiyar edeceğine inanmıyor. Aldığı maaş, lojman ve 
sair hepsini hesaba katıyor, çocuklarının ileride, is
tikbalde neler yapacağını düşünüyor; neticeye varma
dığı için hâkim adayı bu kutsî mesleğe, bu ulvî mesle
ğe gitmiyor, özel sektörde daha az maaşla çalışmayı 
tercih ediyor. 

Arkadaşlar; 

Sizlerden rica ediyorum, hepiniz bu memleketin 
en büyük insanlarısınız, yüce insanlarısınız, burada 
memleketin menfaatine, selâmetine yemin ettiniz; 
adalet müessesesine en büyük önemi verelim ve için
de bulunduğu çıkmazdan bunu kurtaralım. 

Peki, 300 tane adayımız olmadığına göre kaynak
tan gelen olmadığına göre durum ne olacaktır? Du
rum çok acı. Münhal Cumhuriyet Savcısı kadrosu 
237 dir. Münhal hâkim kadrosu 480 dir. Toplarsamz, 
bine yakın münhalimiz vardır. Hâkim olmayan yerde, 
Cumhuriyet Savcısı olmayan yerde bu büyük cinayet 
hadiseleri nasıl takip edilir? İstanbul'daki bir delikan
lı cinayete kurban gider, onun faili nasıl meçhul ka
lır? Adana'daki arkadaşımızın faili nasıl meçhul ka
lır ve ondan sonra sizler, vatanın ve memleketin se
lâmetine yemin eden sayın senatörler uykunuzu nasıl 
uyuyabilirsiniz? Bilmem içinizde uyuyabilen var mı? 
Ben tahmin etmiyorum. Çünkü ben 1961 yılında Ku
rucu Meclise geldiğim gün ve ondan sonra 1961'de 
mebus seçildiğim gün, o karanlık günlerde bundan 
daha fazla huzur içindeydim rahat içindeydim. 
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Şimdi düşünüyorum; vazife yaptığım sırada bir
çok yerlere Devletin büyük memurları geliyordu; Sa
yın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Sayın Genel
kurmay Başkanımız geliyordu, hâkimlik sınıfına 
mensup olduğumuz için, en yüce makamı işgal ettiği
miz için onların elini biz de sıkmak şerefine nail olu
yorduk ve ben o zamanın Cumhurbaşkanından, Ge
nelkurmay Başkanından işittim; ilk suali «Asayiş nasıl
dır bu memlekette düzen nasıldır?» diyordu. Asayiş 
olmayan, düzen olmayan bir memlekette ne aile saa
deti vardır, ne insan refah ve saadeti vardır, ne bahti
yarlık vardır arkadaşlar. Huzur ve rahat yoktur. 

Binaenaleyh, bugün memleketimizde de huzur ve 
rahat kalmamıştır. Evvelâ bunun temini lâzım. Ben 
içinde yaşamış arkadaşınız olarak arz edeyim; hâkim 
adayını çağırdığınız zaman bugünkü şartlar altında 
ücret olarak ne veriyorsunuz? 1150 lira. Evlenmişse, 
bir tane çocuğu varsa ve gidecek Yusufeîi'nin dağın
da, Artvin'in dağında Şavşat'ın dağında oturacak yer 
bulamayacak. Bizim zamanımızda daha kötüydü; ama 
aradan 15 sene geçti biraz daha iyileşti, fakat soru 
yorum soruşturuyorum şartlar yine devam ediyor, ev 
bulamayacak. 

O halde, Devlet buna önem vermeli, bugünkü 
Anayasaya göre. Kendisine vazife yapacak hâkimi
nin lojmanım hazırlamalı, bir çocuğunu rahatça bü-
yütebilmeli, okutabilmeği. Çok değerli hocam sizler 
daha iyi bilirsiniz, bizleri yetiştrdiniz, bu günlere ge
tirdiniz, ben hâkimlik mesleğine başladığım anda Art
vin Yusufeli'nde, karar vermek için, okumak için bir 
kanun bulamadım. Bugün de öyle. Şu halde, hâkimi 
gönderiyorsun; evi yok, barkı yok, okuyacak kanunu 
yok, çocuğuna bakacak rahat ve huzuru yok, gazete
si yok, kitabı yok, ondan vazife bekliyorsunuz. 

Arkadaşlar, sizlere karşı acı söylemek lâzım, ça
resini bulacaksınız, vallahi ben bu gidişle çok kor
kuyorum. 1961'de Kurucu Mecliste ve onu takibe-
den günlerde değerli arkadaşlarım çok iyi hatırlaya
caklar; Meclisimizin önüne kadar yürüyenler olmuş
tur. Bunu içinizde bilen arkadaşlarınız, o zamanın 
sayın başkanları var. Ben de bugünleri yaşadım. Bu 
Meclisin çatısı altında yüreklerimiz çok sızladı, yü
reklerimizden çok kanlar gitti, bunları bilerek konu
şalım. 

Adalet müessesesine ehemmiyet vermedikçe, ka
za hakkı müstakil olduğuna göre, Cumhuriyet Savcı
sını ve hâkimleri, müstakil mahkemeleri her türlü te
sirden kurtarmadıkça iş yapmanıza imkân ve ihtimal 
yoktur. Bunu hiç düşünmeyin, ümidinizi kesin ve bir 
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gün şuradan çıktığınız zaman evinize kadar gider
ken yüreğiniz hoplarsa, bu sözlerimi hatırlayın. Der
dim çok ağırdır, yüreğim sızlıyor, bu memleketin 
menfaati, milletimizin menfaati için yüreğimden kan 
geliyor, huzur ve rahatım yoktur, adalet müessesesi 
inliyor, sızlıyor. 

Arkadaşlar; 
Dilekçenizi havale edecek insan bulamıyorsunuz. 

Ben bunları söylerken ezbere konuşmuyorum, için
de yaşamış ve % 1 yaşayan arkadaşınız olarak söy
lüyorum. Ben bir delikanlıyı 20 yaşına kadar büyü
teceğim, ona her türlü önemi vereceğim, gelecek bi
risi onun alnına tabanca ile vuracak, onun faili bulu
namayacak. Bu dununda hangi ana, hangi baba ra
hat ve huzur içinde kalır. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sağ cephe 
kurtaracak. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Değerli arkada
şım, ben cepheden bahsetmiyorum, ben memleketin 
gerçek dertlerinden bahsediyorum, ben ağlıyorum, 
ben sızlıyorum, ben uykumu kaybettim, açık söyle-
yinı size. Bu memlekette bu Meclis her şeye hâkim
dir, her şeyi yapar. Bir adam ölüyor, gecenin karan
lığında kurşunlanıyor, Cumhuriyet Savcısına telefon 
ediyorsunuz adamın binip gelecek arabası yoktur. 
Niye arkadaşlar bunları açık açık ben size söylemi-
yeyim? Cürm-i meşhut tahsisatı yoktur. Bugün de 
böyle, dün de böyle, yarın da belki böyle, içinde 25 
sene yaşadım ve bu düzelmedi ve evlâdıma söylüyo
rum; şairin şiirini hatırlayarak; «Bir gün eğer ölür
sem bu memlekette bunları görmeden, yaz benim 
kabrime» diyorum. Dert adamı söyletir beyler, ben 
dertliyim onun için konuşuyorum ve çok açık konu
şuyorum. 

Niçin dün Sayın Fethi Çeükbaş'm bana ders ver
diği anda başka türlüydü, bugün başka türlü. O gün
kü, hâkim değil miydi, o günkü Cumhuriyet Sav
cısı değil miydi, o Cumhuriyet Savcısı ile bugünkü 
arasında ne fark var? 

Arkadaşlar, biraz evvel söylediğim gibi, sıcak ya
tağını bulamayan, çocuğuna bir lokma ekmek vere
meyen, lojmanı olmayan hâkimi, Cumhuriyet Savcı
sını çalıştıramazsınız ve bugün çalışılmıyor, arkadaş
lar. Ancak karınca kaderince çalışılıyor. Bugün bir 
emekli hâkim olarak ben dersem ki, benim adliyem 
ı% 100 çalışıyor. Bunu diyemem, dilim varmıyor. 

', Adliyeyi bugünkü halden kurtaralım. Yüce Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri ve Millet Meclisi 
üyeleri müştereken bu adalet müessesesini içinde bu
lunduğu bu karanlık günlerden kurtaralım. 
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Bakın size bir meseleyi arz edeyim: Sene 1955 
Ramazan mübarek gün, yakın bir yerde hâkimlik 
vazifesini yapıyorum, bir cinayet, büyük bir cina
yet oluyor sayın hocam. 1? yaşındaki bir kız çocu
ğunun dört kişi ırzına geçiyor. Teraviden gelen ba
basını şahit olmasın diye kesiyorlar, teraviden gelen 
dedesini kesiyorlar, annesini kesiyorlar. Faili meç
hul kalıyor. Kalmaz arkadaşlar kalmaz; ama kalı
yor. Altı ay geçti faili yok, hepimiz titriyoruz, Kırık
kale ve civan titriyor ve inliyor, herkes titriyor; ama 
bunun mutlaka bulunması lâzım. O zamanın Ankara 
Cumhuriyet Savcısı, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı, 
Keskin Cumhuriyet Savcısı yan yana geliyorlar, zan
lı kim? Dört kişi var zanlı olarak. Tecrübeli bir ar
kadaşım, şimdi Mersin Cumhuriyet Savcısı Lûtfi 
Sağlak Bey, bu dört kişiyi alıyor cezaevinin nezaret 
kısmında müdürün olduğu odada, dışarıdan sekiz ki
şi getiriyor, içerden sekiz kişi daha getiriyor, dört 
kişiyi de koyuyor ve Hükümet tabibine, «Dinle bun
ların kalbini» diyor. Bakın tecrübeye. Tecrübe bu 
sayın hocam, bana bu dersi sen verdin... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hocan kim? 
Bunu başka yerde yapın.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kendisi de ho
ca. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Fethi Çelikbaş 
benim hocam, profesörüm. Ben ondan bir şeyler öğ
rendim değerli arkadaşım, talebesi olarak saymaya, 
hürmet etmeye mecburum. Başka türlü bir şey söy
lemiyorum, niye böyle söylüyorsun. 

O günkü Hükümet tabibini getiriyor, bunların 
kalplerini dinliyor, bu dört zanlının kalbi çatır, çatır 
atıyor, diğerlerinde bir şey yok. O dördünü aldılar o 
gece sorguya çektiler, Rafet isminde, bıyıklı birisi 
«Aman savcım müsaade edin ben bu işi söyleyece
ğim» diyor. «Evvelâ bu kızın ırzına ben geçtim, 
sonra arkadaşlarım geçti, dedesinin 14 bin lira para
sını aldık, kanlarını filan yere akıttık, paralar Sun
gurlu'da filânın yüzhumarasının içerisinde, kestiği
miz aletler filan yerde.» diyor. Bunlar tıkır tıkır, gece 
sabaha kadar toplanıyor. Deliller de tam olduğu için 
bir ay içerisinde idam kararı verildi arkadaşlar. Sü
leyman isminde olanı daha idam kürsüsüne gelmeden 
kalp krizi geçirerek yıkıldı öldü; üç tanesini de Kes-
kin'in ortasında elimizle astık. O günden bugüne dik
kat ediyorum bir tane cinayet hadisesi olmamıştır. 

Müsaade buyurursanız bunları size söyleyelim 
değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Özmen... 
HALİL ÖZMEN (Devamla) — Bitiriyorum efen

dim, bitti. 
BAŞKAN — Müsaade buyurursanız, anlattığınız 

örneğin tecrübe yönünden, intibah yönünden şüphe
siz ki, faydası var; ama gündem dışı konuşmalar da, 
bir üyenin bir diyeceği varsa, gelecek uygulamalar 
için yararlı örnekleri varsa; bunları sıralaması lâzım
dır. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Emredersiniz 
efendim, söyleyeceklerimin çoğunu söylediğim için 
konuşmamı bitiriyorum zaten. 

Değerli arkadaşlar; 
Grupumuz bu konuda bir kanun tasarısı hazırla

mıştır. İnşallah yakında Yüce Heyetinize arz edece
ğiz. 

Konuştuklarımı kısaca tekrar etmek istiyorum: 
Kaza müessesesi, 1961 Anayasasına göre müstakil 
bir müessesedir.. Hâkim adaylarına, onların istedik
leri şekilde refah ve saadet vermedikçe, onun kayna
ğını çoğaltmadıkça, o müesseseyi cazip hale getirme
dikçe, hâkimlere lâyık olduğu seviyeyi vermedikçe, 
her türlü imkânları temin etmedikçe; bu münhal 
kadroların doldurulmasına ve adalet müessesesinin 
de, hâkimin de, savcının da huzur içinde çalışmasına 
imkân yoktur. 

İşte, Adana'daki cinayet ve İstanbul'daki genç ar
kadaşın cinayeti bunun için aydınlanmamıştır. 

«Önem, ehemmiyet ve ciddiyet.» Bunlar önemli 
konulardır arkadaşlar. Bugün onların başına gelen 
yarın bizim çocuğumuzun başına gelebilir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize en derin saygıları
mı sunar, Cenabı Allah'tan hepinize iyi günler nasip 
etmesini dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Devlet Bakanı Sayın Salih Yıldız, Bakanlar Ku

rulu toplantısında olduğu için Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kumlunun bu Birleşimine gelemediğini sözlü 
olarak bildirdiler. Arz ederim. 

7. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığının, 
komisyonlarının görev bölümüne dair tezkeresi. 
(3/571) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonunun bir 
yazısı var, Başkanlığın sunuşu olarak arz ediyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık Divanını seç
mek üzere toplanmış ve aşağıda isimleri yazılı üye
ler Başkanlık Divanına seçilmişlerdir. 

Saygıyle arz ederim. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkam 
Sivas Milletvekili 

Vahit Bozatlı 

Başkan : Vahit Bozatlı (Sivas) 
Başkanvekili : İskender Cenap Ege (Aydın) 
Sözcü : Abdurrahman Unsal (Adıyaman) 
Kâtip : Hasan Tosyalı (Kastamonu) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Sayın Senatörler; 
Cumhuriyet Senatosu, Dışişleri, Turizm ve Tanıt

ma Komisyonunda bağımsılar arasından seçilmesi 
gerekli iki üyelik, İçişleri Komisyonunda bağımsızlar 
arasından seçilmesi gerekli iki üyelik, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Komisyonunda Cumhuriyet Sena
tosu Adalet Partisi Grupu üyeleri arasından seçilme
si gerekli bir üye ile Cumhurbaşkanınca seçilmiş üye
ler arasından seçilmesi gerekli bir üyelik, Tarım Or
man, Köy İşleri Komisyonunda Cumhurbaşkanınca 
seçilmiş üyeler arasından seçilmesi gerekli bir üyelik, 
Dilekçe Karma Komisyonunda • bağımsızlar arasın
dan seçilmesi gerekli bir üyelik ve ayrıca Ankara 
İmar Limited Şirketi Araştırma Komisyonuna ba
ğımsız üyeler arasnıdan seçilmesi gerekli bir üyelik 
boştur. 

Sırada ilk olarak Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu vardır. Bu komisyona, bağımsız üyeler 
arasından seçilmesi gerekli iki üyeliğe aday teklif 
edildiği takdirde seçimine geçeceğiz. Bunu arz ediyor 
ve sayın üyelerin aday göstermelerini veya adaylık
larını koymalarını rica ediyorum. 

Adaylığını koyan sayın üye? («İsmail İlhan» ses
leri) 

İSMAİL İLHAN (Muş) — İstemiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın İlhan itiraz ediyorlar. 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunda ba

ğımsızlar arasından seçilmesi gerekli iki boş üyeliğe 
adaylığını koyan sayın üye? Yok. Aday gösteren sa
yın üye? Yok. 

İçişleri Komisyonuna, bağımsız üyeler arasından 
seçilmesi gerekli iki boş üyeliğe adaylığını koyan sa
yın üye? Yok. Aday gösteren sayın üye? Yok. 

Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor Komisyonuna, 
Adalet Partisi Grupu üyeleri arasından seçilmesi ge
rekli üyeliğe adaylığını koyan sayın üye? Yok. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gelecek Birle
şimde arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Aynı komisyona, Cumhurbaşkanın
ca Seçilen Üyeler arasından seçilmesi gerekli bir üye
lik için aday gösterilmediğine dair Başkanlığa bir 
yazı gelmiştir; gerekli işlem yapılacaktır. 

Tarım, Orman, Köy İşleri Komisyonuna, Cum
hurbaşkanınca Seçilmiş Üyeler arasından seçilmesi 
gerekli üyeliğe aday gösterilemediğine dair grup baş
kanlığından bir yazı gelmiş bulunmaktadır; gereği 
yapılacaktır. 

Dilekçe Karma Komisyonuna, bağımsız üyeler 
arasından seçilmesi gerekli üyeliğe adaylığını koyan 
sayın üye? Yok. Aday gösteren sayın üye?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Osman Albay-
rak'ı teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Osman Albayruk'tan başka aday 
gösteren sayın üye? Yok. 

Kendiliklerinden adaylıklarını koyan sayın üye? 
Yok. 

Sadece Sayın Osman Al bayrak aday gösterilmiş
tir. Komis3/onda bir tek üyelik boş olduğu ve başka 
da aday gösterilmediği için keyfiyeti işarî oylarınıza 
arz edeceğim. 

Sayın Osman Albayrak'ı, bağımsız üyeler arasın
dan Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğine seçilmesi
ni kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın Osman 
Albayrak, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğine se
çilmiştir. 

Ankara İmar Limited Şirketi Araştırma Komis
yonuna, bağımsız üyeler arasından seçilmesi gerekli 
bir boş üyelik için adaylığını koyan sayın üye? Yok. 
Aday gösterilen sayın üye? Yok. 

Gelecek Birleşimde gereği yapılacaktır. 
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V. —GÖRÜŞ 

1. — 27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da imza
lanan «Türkiye - Irak Hampetrol Boru Hattı Anlaş
ması» ve onay süresinin uzatılmasına dair işbu anlaş
maya ek olarak Türkiye ile Irak arasında teati edilen 
sır asiyle 26 Aralık 1973 ve 20 Nisan 1974 tarihli 
mektupların onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/53; C. Senatosu : 1/274) (S. Sayısı : 
426) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Bütçe ve Plan Komis
yonu Başkanlığından gelen bir yazı vardır, sunuyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa 
27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da imzalanan 

«Türkiye - Irak Hampetrol Boru Hattı Anlaşması» 
ve onay süresinin uzatılmasına dair işbu anlaşmaya 
ek olarak Türkiye ile Irak arasında teati edilen sıra-
sıyle 26 Aralık 1973 ve 20 Nisan 1974 tarihli mektup
ların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının, adı geçen anlaşmanın 27 Ağustos 1973 ta
rihinde imzalanmış ve anlaşmaya bağlı mektupların 
da 26 Aralık 1973 ve 20 Nisan 1974 tarihlerinde te
ati edilmiş oldukları halde Yüce Meclisler tarafından 
onaylanmasının gerçekleştirilememiş olması nedeni 
ile tatbik sahasına konulamamış olmasını ve dünya 
enerji ve petrol konjonktürünü gözeten Komisyonu
muz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülme
si hususunda istemde bulunulmasını da karar altına 
almıştır. 

Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak bütün işle
re takdimen tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederiz. 

Bütçe ve Pian Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bildiğiniz gibi, komis
yonlarca incelenilen kanun tasarı ve teklifleri bastırı
larak üyelere dağıtılır ve üzerinden iki tam gün geç
tikten sonra gündeme alınır; ancak Hükümet, ilgili 
Bakan veya Komisyon istediği takdirde, bu iki tam 
günün geçmesi bekleniimeksizin gündeme alınması 
mümkündür. 

(1) 426 S. Sayılı basınayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

)LEN İŞLER 

j «Gelen Kâğıtlar» dan gündeme alınması hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. Gündeme alınmıştır. 

Bu önergede Komisyon Başkanı, bu kanun tasa
rısının ayrıca bütün işlere takdimen öncelikle görü
şülmesini de teklif etmektedir. Bu hususu da oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon Başkanı önergesiyle, bu kanun tasarısı
nın ivedilikle görüşülmesini de istemektedir. Bu hu
susu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanun tasarısı iki komisyonda incelenmiştir, 
Dışişleri Komisyonunda, Bütçe ve Plan Komisyo
nunda. Malî işlerle de ilgilidir; Tüzüğümüzün 19 
ncu maddesine göre, malî konularla ilgili tasan ve 
tekliflerin Bütçe ve Plan Komisyonumuzda görüşül
mesi zorunludur. Bütçe ve Plan Komisyonunda gö
rüşülen tasarı ve tekliflerin Genel Kuruldaki görü
şülmesi usulüne gelince; sözü edilen 19 ncu madde
nin son fıkrası, «..., Genel Kuruldaki görüşmeler
de esas, Plan Komisyonunun raporudur.» diyor. 

Bütçe ve Plan Komisyonu tarafından hazırlanan 
rapor bastırılmış ve «Gelen Kâğıtlar» arasında da
ğıtılmıştır. Bu raporun ayrıca okunmasına gerek olup, 
olmadığı hususunu oylarınıza sunuyorum. Raporun 
ayrıca okunması lüzumunu kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşmeye baş
layabilecek hale geldik. Burada tüzüğümüzün 85 nci 
maddesini hatırlatmakta yarar görürüm; 

«Türkiye Cumhuriyeti adma yabancı devletlerle 
ve milletlerarası kurullarla yapılacak andlaşmalarm 
onaylanmalarını uygun bulan kanun tasarılarının gö
rüşülmesinde, andlaşmanın ihtiva ettiği maddeler oya 
konmaz ve metinler hakkında tadil teklifleri yapıla
maz. 

Birinci görüşme sırasında, maddeler hakkında 
iîeri sürülecek itirazlar; tasarının komisyona iadesini 
istemek şeklinde olur. 

Komisyon, bu suretle kendisine havale edilmiş 
olan itirazların tümü hakkında bir rapor düzenler 
ve bu rapor basılarak C. Senatosu üyelerine dağıtı
lır. 

Raporda, tasarının kabul veya reddedildiğinin 
belirtilmesi şarttır.» 
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Bu tasarının görüşülmesi hakkında Dışişleri Ba
kanlığından gelmiş bir yazı var, sunuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunun gündeminde bulunan 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhu
riyeti Hükümeti arasında Hampetrol Boru Hattı An
laşmasının görüşülmesi sırasında Bakanlığımı tem
sile, Ekonomik ve Sosyal İşler Genel Müdürü Bü
yükelçi Oğuz Gökmen yetkili kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 
Melih Esenbel 

BAŞKAN — Sayın Oğuz Gökmen?.. Buradalar. 
Sayın senatörler, ayrıca Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı Sayın Erhan Işıl da Hükümet adına ha
zır bulunuyorlar. Komisyon Başkanı?.. Yok. Ko
misyon Sözcüsü?.. Burada. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... 

KÂMİL KARAVELÎOĞLU (Tabiî Üye) — Söz 
istiyorum efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kâmil Karave-
lioğlu. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Bu sözleşmenin tasdikini son zamanlarda Türk 
ekonomisi için önemli bir adım telâkki ediyoruz. 
Sözleşmenin bir hükmüne göre, sözleşmenin imza
sından itibaren altı ay içerisinde uygulamaya girme
sini gerektiren bir durum vardır, hepinizin bildiği 
gibi o süre aşılmıştır ve sözleşmenin imzasından bu
güne kadar aşağı yukarı 13 aylık bir müddet geç
miştir. Bu gecikmeyi bile görmemezliğe geliyoruz. 
Sözleşmenin bu gecikme süresi içerisinde bile ge
ciktirilmesini şükranla karşılıyoruz. 

Alt . komisyonlarımızın isabetle teşhis veya ifa
de ettikleri gibi, bu sözleşme; Türkiye'nin stratejik 
önemine ve enerji politikasının içine girdiği krize 
sağlayacağı imkânlarla da Türk ekonomisine bü
yük katkılarda bulunacak ve Türkiye'nin stratejik 
değerini önemli ölçüde artıracaktır. Hepinizin bu 
idrak içerisinde olduğunuzdan eminim. Grupumuz 
bu projeyi özellikle takip etmekteydi ve biran evvel 
bu sözleşmenin tasdikini sağlamakta yardımcı olmak 
ihtiyâcmdaydı, bu ana kavuşmuş olmaktan memnu
niyet duyuyoruz. 

I Ayrıca, bu vesileyle bundan daha önemli olan bir 
I proje üzerinde daha Hükümetin dikkatini çekmek 
I istiyoruz. Bütçe Komisyonunda da konuşuldu, bü-
I tün Türk siyasî ilgililerinin, bütün siyasî partilerin 
I gereken önemle bu projeye sahip çıkmak istediği-
I ni, takip ettiğini biliyoruz : Bu, İran boru hattı pro-
I jesidir. İmkânlarımız nedir, etkimiz nedir? Bu bir 
I tartışma meselesidir, takdirinize arz ediyorum; fakat 
j tıpkı Irak projesi gibi İran tabiî boru hattı projesi

nin de Türkiye'den geçmesi için Devletimizin, Hü
kümetimizin kendisine düşen her türlü çabayı gös
termesi gerektiğine inanıyorum. Eminim ki, Devlet 
ve Hükümet yetkililerimiz bu idrak içerisindedirler 
ve bu çabayı göstermektedirler, ama beynelmilel 
basında da tartışma konusudur. Tam zamanıdır; eli
mizden gelen her türlü katkıyı göstermemiz gere-

[ kir. Ben sadece Hükümet seviyesinde değil, Hükü-
! metten daha üst seviyede, Devlet Başkanı seviyesin-
j de bir çabanın gerektiği inancı içindeyim. Üzerin

de durmak istemiyorum; fakat değer, daha fazlası-
| na da değer. Ekonomik fedakârlık diye bir mesele 

bu konuda bahis konusu olamaz. Türkiye'ye düşen 

fedakârlık ne olursa olsun, ihtiyaç olan bu borunun 
I 
| Türkiye'den geçmesini sağlamaktır. Bu yöndeki ça-
I hşmalar hangi seviyededir, bu yöndeki planlamalar 
I hangi seviyededir? Bilgi verilirse bu projenin des-
î teklenmesine herhangi bir şekilde katkıda buîun-
| maktan memnun olacağız. 

i Teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ediyorum. 
| BAŞKAN — Sayın Foihi Çelikbaş. buyurun efen-
i dim. 
| FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
I 

j — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
I Memleketimiz için hayatî ehemmiyeti olan bir 
I kanun tasarısıdır müzakere ettiğimiz konu. 

Raporda görüldüğü veçhile teşebbüs 1972 yılın-
j da Irak Hükümetinden gelmiştir. Ben temenni ediyo-
| rum ki, Türkiye coğrafyasını değerlendirmesini bile

rek, gerek Avrupa - Asya arasında, gerekse Orta -
Doğu'dan geçmek suretiyle Afrika üzerinde (ulaştır
ma dahil) her noktada imkânlarını kullanabilsin. 

I 1962 - 1963'de de Basra Körfezinden Avrupaya 
gaz nakletme teşebbüsleri vardı; ama büyük parala
ra ihtiyaç gösterdiği için (finansman bakımından) 
seneler geçtiği halde gerçekleşmiyor; fakat Türkiye 
bu çeşit projelerin takipçisi olmalıdır. Başka ülkele-

I rin teşebbüsünü beklemekten sarfınazar ederek, te-
I şebbüsü eline almalıdır. Çünkü gerek savunmamız 
i bakımından, gerekse ekonomik ve sosyal kalkınma-
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mız bakımından bu çeşit projeler Türkiye için bü
yük yararlar sağlama istidadındadır. 

Avrupada enerji ihtiyacı her ileri memlekette, hat
ta gelişmekte olan memleketlerde olduğu gibi süratle 
artıyor. Son zamanlarda görülen buhranlar da dikka
te alınırsa, bu boru hattı yanında, İran'dan Avrupa' 
ya görütülmesi düşünülen tabiî gaz boru hattının da, 
behemahal Türkiye'den geçmesi için RCD içerisinde 
beraber bulunduğumuz kardeş ve dost İran'a bu an
latılmalı ve netice alınmalıdır. Çünkü bu yalnız mem
leketimizin ihtiyacını karşılamakla kalmayacak; fakat 
aynı zamanda bu memleketler arasında kaynak ve 
güzergâh memleketler arasındaki dostluğun ve ekono
mik işbirliğinin fiilen daha geniş ölçüde gelişmesi :m-
kânlarnıı açacaktır. 

Bu bakımdan, benden evvel konuşr.rı a:k:.Jaynr;rı 
temas ettiği gibi, proje gecikmiş bulunmasına rağ
men son derece isabetlidir ve memlekete büyük ya
rarlar sağlayacaktır; ama bunun gibi projelerin İran 
ile de bedemehal ele alınmasını ve ulaştırma mevzu
unda da Türkiye'nin Asya, Orta - Doğu Avrupa hat
ta Afrika üzerinde bir köprü vazifesini görecek şe
kilde, kontenya sistemiyle bağlantılar kurmada Dış
işleri Bakanlığı teşebbüsü ele almalıdır. 

Bütün yabancılarla vaki temaslarımda, Türkiye' 
nin bu coğrafî değerini yeterince aramadığımız her 
vesile ile bize işaret edilir. Benim bildiğim kadarıyle 
bu, büyük bir proje. Londra'dan Singapur'a kadar 
karayoluyla bu iki ucu birleştirme projesidir ve bu 
Türkiye'den geçecektir. Bunun gibi nakliyat mevzu
unda da kontenyenlerîe Amerika'dan İran. Pakistan 
ve hatta Afganistan'a İskenderun vasıtasıyle gidilebil
mektedir. 

Özetliyorum : Dışişleri Bakanlığımız, Türkiye'nin 
son derece imtiyazlı olan bu coğrafyasını, her yön
den değerlendirmek hususunda teşebbüsü eline alma
lı, kapıyı çalmalıdır. 

Tasarı yerindedir, Allah memlekete hayırlı etsin. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, buyurun efen

dim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Anayasamızın 65 nci maddesi hükmüne göre, 

malumlarınız olduğu üzere, Irak Cumhuriyeti Hükü
metiyle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 27 
Ağustos 1973 tarihinde ^yapılan Anlaşmanın tasdiki 
için huzurunuza gelen tasarıyı biz de grup olarak 
müspet karşılıyoruz. 
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Türkiye'nin coğrafî durumunun yanında, tarihî 
bağlar ve inanç birliği içerisinde iki komşu ülkenin 
birbiriyle elbette kendi menfaatlerini düşünerek yap
tıkları anlaşmanın her iki millete büyük menfaat sağ
layacağı kanaatındayız. 

Anlaşma bildiğiniz gibi, 20 yıl müddetle yapılmış
tır. Her iki ülke kendi memleketindeki masrafları 
karşılamak üzere taahhüde girmiştir. Konuşmamın bu 
yerinde hükümetten şunu istirham edeceğim : 

Bu boru hattıyle, İskenderun'da yapılacak yük
lemeyi gerektiren tesisatlardan bizim memleketimize 
düşen proje masrafı ne kadardır? Bunu lütfederlerse 
memnun oluruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hakikaten enerji meselesi dünyada mühim bir 

yer tutmaktadır. Yapılan bu anlaşma ile komşumuz 
Irak'tan akıtılacak petrolün bir miktarı da, yine an
laşmanın bir hükmüne göre, yıldan yıla artırılmak 
suretiyle 14 milyon tonu bulmaktadır. Bu, kendi 
memleketimizin ihtiyacını karşılayacak, bunun üstün
deki 35 milyon tona kadar olan kısmı da İskenderun 
Limanımızdan Irak Hükümeti hesabına ihraç edile
cektir. Bu anlaşma hükmüne göre, bu tesisler tam 
kapasiteyle çalışacak olursa, memleketimize de her 
ton başına, Irak Hükümeti tarafından oldukça mü
him bir miktar ücret ödenecektir. Görülüyor ki, ya
pılan anlaşma, her iki memlekete büyük yararlar sağ
lamaktadır. 

Ben de, benden evvel konuşan arkadaşlarımın iyi 
niyetlerine, fikirlerine aynen iştirak ediyorum. 1969 
larda, 1970'lerde yine komşumuz İran Hükümetiy
le de, (Hepinizin hatırlayacağı gibi, o zaman basına 
da intikal etmişti) İran'dan İskenderun Körfezine yıl
da 80 milyon ton ham petrol nakledecek boru hattı
nın müştereken yapılacağı hususu ele alınmış ve her 
iki Hükümet arasında da karşılıklı çalışmalar olmuş
tu. Bizim ümidimiz ve temennimiz, Irak Hüküme
tiyle başlattığımız bu çabanın müspet yola girmiş ol
masını, İran Hükümeti ile de hükümetlerimizin kı
sa bir zamanda böyle bir anlaşmaya vararak, o an
laşma hükmünün tasdikine dair tasarıyı huzurumuza 
getirmeleridir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan, buyu

runuz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz bu tasarı, ben

den önce konuşan arkadaşlarımızın da belirttikleri gi-
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bi, Türkiye'nin çok yönlü ekonomik ilişkilerinden 
bir parçasını teşkil etmekte, ama petrol gibi stra
tejik bir maddenin ülkemiz topraklarından geçirilme
si ve bundan başka belli miktarlarda petrol almamızı 
sağlayıcı hükümler taşıması, petrol fiyatlarının sap
tanmasında zamanın şartlarının nazarı itibara alına
cağına dair bu anlaşmada hüküm bulunmuş olması, 
taşıma kapasitesinin belli bir ton/metrikten aşağı 
düşmemesini sağlayıcı hükümler bulunması gibi, ha
kikaten bir anlaşmada bir ülkenin yararı gözetilmiş 
olduğu kanısına vardıracak niteliktedir. Biz bu an
laşmayı umumiyetle çok olumlu karşılıyoruz. Çünkü, 
parti olarak, çok yönlü ekonomik ilişkilerin Türki
ye'nin bugünkü durumu bakımından hayatî ehemmi
yet arz ettiğine de kaniiz. 

Bu anlaşmanın Türkçe'ye tercüme edilmiş metni 
de elimizde. Bu kadar zamandır anlaşmaların tas
diki için biz burada meşgul, oluruz; bundan daha 
berrak Türkçe ile yazılanını görmedim; kim yazmış
sa teşekkür ederim. 

Temenni kabilinden birkaç söz söylemekle sözleri
me son vereceğim. 

Anlaşmanın maddelerine göre, bu boru hattının 
inşası, «işbu anlaşmanın imzalanmasından sonra al
tı aydan geç olmamak üzere her iki taraf projenin 
tekemmülü için gerekli teşebüsleri yapacak ve ted
birleri alacaklar...» hükmüne bağlanmıştır. Hazırlık
lar ne safhadadır bilmiyorum, ama dünyada ve Tür
kiye'de hızlı fiyat artışları diye bir afetin ekonomiyi 
bastığı, hükmü altına aldığı bir gerçek. Eğer bu ya
pılacaksa (ki, yapılacak, bugün tasdikle tekemmül 
edecek) biran evvel yapılmasında, ekonomik açıdan, 
özellikle enflâsyon açısından, fiyatlar açısından Tür
kiye'nin yararı derkârdır; bunu söylemeye lüzum bi
le yoktur, ama bizde, çoğu kez kendi içimizde yap
tığımız tesislerde zamanla maalesef tam anlamıyle ye
rine getirilen bir ekonomik anlayış içinde ele alınma
dığı için, daima o tesisler bize maliyetinin çok üs
tünde fiyatlara mal oluyor. Ümit ederim ki, bu te
sis zamanında yapılır da enflâsyon yüzünden biz bu 
tesisin maliyetini yükseltme gibi bir durumla karşı 
karşıya kalmayız. 

Benim, «Türkiye - Irak Hampetrol Boru Hattı 
Anlaşması» ile ilgili olarak söyleyeceklerim bundan 
ibarettir. Temennim, Türkiye ve Irak'ın biran evvel 
bu konuda karşılıklı ekonomik istifadeye açık bir iliş
ki içine girmeleridir. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz iste
yen başka sayın üye?.. Yok. 

Hükümet veya Komisyon adına bir açıklamada 
bulunmak istiyor musunuz efendim? 

BÜTÇE VE PLAN "KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET FAlK ATAYURT (Uşak) — Müsaade 
ederseniz ben bir açıklamada bulunmak istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 

Huzurunuza getirilmiş bulunan kanun tasarısı, 
milletlerarası ilişkiler bakımından, Türkiye'nin ol
duğu kadar Irak'ın da eşit şartlar içerisinde menfaat
lerini gözeten ve dengeleyen bir anlaşmanın hüküm
lerini ihtiva etmektedir. Elde olmayan nedenlerle 
bu kanun tasarısının huzurunuza gelişi gecikmiştir. 

Biliyorsunuz, bu anlaşmanın konusunu teşkil 
eden boru hattı, hampetrolü nakletmek üzere ger
çekleştirilecektir ve takriben 640 kilometrelik bir kıs
mı ihtiva etmektedir. Bu hattın gerçekleşmesi halin
de maliyetinin 7 milyar liraya yaklaşacağı sanılmak
tadır. 

Petrolün, gelişmiş ülkeler de dâhil olmak üzere 
bütün dünyada bugün taşımış olduğu önem aşikâr
dır. Petrol ve müştakları; benzin, motorin ve diğer 
akaryakıt fiyatları çok süratli dalgalanmalara bıra
kılmış ve bazı politik meselelerin çözümünde, millet
lerarası münasebetlerde geniş rol oynamış bulunmak
tadır. 

Planlı dönemde, yapılan hesap ve tahminlere gö
re, 1980 yılında memleketimizin 25 milyon ton ham-
petrole ihtiyacı olacağı anlaşılmaktadır. Bunun an
cak 5 milyon tonunun ülke kaynaklarından üretile
bileceği, geri kalan 20 milyon tonunun ise ithal yo-
luyle karşılanabileceği düşünülmüştür. 

Irak, bu proje ile yılda 25 milyon ton hampet
rolü, Basra körfezinden ve ülkemizden Akdeniz'e 
(İskenderun'a) nakledebilecektir, fakat projeye ya
pılacak ilâvelerle 25 milyon ton olan bu yıllık kapa
sitenin daha da artırılabileceği sanılmaktadır. 

Petrolün memleketimiz açısından önemi aşikâr
dır. Hızlı bir gelişme için enerji önemli faktörler 
arasında bulunmaktadır; büyük rol oynamaktadır. 

Bu boru hattıyla temin edilecek menfaatlerimizi 
başlıca üç grupta mütalaa etmek mümkündür: 

1977 - 1979 yılları arasında buradan nakledilecek 
hampetrolden 10 milyon tonunun, 1980 - 1982 döne
minde yılda 12 milyon tonunun, 1983 yılından son-
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ra da yılda 14 milyon tonunun Türkiye'ye satılması 
mümkün olacaktır. Birinci husus bundan ibarettir. 

İkinci hususu şöyle ifade etmek kabildir: 25 mil
yon ton hampetrol yılda taşınabildiği takdirde, mem
leketimize senede 72,5 milyon dolar, kapasite artırıl
dığı takdirde ve yılda 35 milyon ton hampetrol nak
ledilmesi imkân ddhiline sokulunca da 10,1,5 milyon 
dolarlık brüt bir gelir sağlanmasının kabil olacağı dü
şünülmüştür. 

Üçüncü önemli husus da, memleketimizin uzun 
sürede hampetrol ihtiyacının önemli bir kısmının bu
radan karşılanmasının ve ikmalinin emniyet altına 
alınmasının sağlanmış olacağıdır. 

Gerçekten, arkadaşlarımız burada yaptıkları ko
nuşmalarda önemli noktalar üzerinde durmuşlar ve 
Türkiye'nin Avrupa ile Asya vs dolayısiyıe Orta -
Doğu ve binnetice Afrika arasında bir köprü rolü 
ifa etmesi suretiyle tabiî gaz da dâhil olduğu halde 
Iran petrollerinin ve hatta daha ilerideki bazı kay
nakların yurdumuzdan geçmesinin menfaatimize ola
cağını da tebarüz ettirmiş bulunmaktadırlar. 

Şüphesiz bunlar açıldık kazanan fikir ve düşünce
lerdir. Komisyonumuzda yapılan müzakerelerde bu 
noktalar üzerinde de Bütçe ve Plan Komisyonu ola
rak durmuş bulunuyoruz. Hükümetimizin ve Dışiş
leri Bakanlığımızın sarf etmiş bulunduğu gayretlere 
rağmen henüz İran boru hattı üzerinde bir anlaşma 
zemini ve olanağının doğmadığı intibaı hasıl olmuş
tur. 

Türkiye'nin petrol sorununa bu anlaşma ile kat
kıda bulunurken, Türkiye'nin ekonomik yapısında 
da müspet rol oynayacak olan bu anlaşmanın genel 
hatları itibariyle memleketimiz menfaatlerine de uy
gun düştüğünü burada beyan ve ifade etmek istiyo
rum. 

Maruzatımın başında da ifade ettiğim veçhile ge
cikilmiş olması elde olmayan ve hepinizin bildiği se
beplerden olmuştur. Komisyon henüz teşekkül et
miştir ve teşekkülünü müteakip bu konuyu ele ala
rak huzurlarınıza getirmiş bulunmaktadır. 

Bizim gibi konuşmacıların bu anlaşmayı müspet 
olarak görmüş olmalarından biz de mutlu olduk. 

Teşekkür eder saygılarımı sunarım. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Müsaade eder

seniz sorum var Saym Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Boru hattının 

geçmiş olduğu sahada toprak yönünden bir kayıbı-
mız oluyor mu? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Devamla) — Saym Ucuzal ta
rafından serdedilen görüş ve sorunun cevabını bura
da kesinlikle komisyon olarak ifade etmemiz müm
kün değildir. Ancak, bütün bu proje dikkate alına
rak bizim uğrayabileceğimiz kayıplar, temin edeceği
miz menfaatler ve sağlanacak imkânlar ölçülüp, bi
çilerek şüphesiz şartlarımıza uygun geldiği için bu an
laşma yapılmış bulunmaktadır. Bu bakımdan proje 
detayı üzerinde malûmat arz etmemize teknik bakım
dan imkân yoktur. Ancak, Hükümet kanadının bu 
soruları daha detaylı bir şekilde cevaplandırması 
mümkündür. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O halde Hükü
metten istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Hükümet adına Enerji ve Tabiî 
Ka/naklar Bakanı Sayın Erhan Işıl, buyurunuz efen
dim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
ERHAN IŞIL — Saym Başkan, Yüce Senatonun sa
yın üyeleri; 

Zamandan tasarrufu teminen gayet kısa arz etme-
ya çalışacağım. Bu amaçla bazı kusurlarım olursa, 
saym senatörlerin emirlerini kusurlarımı giderecek 
şekilde cevaplamaya gayret ederim. 

Söz konusu olan kanun tasarısı Türkiye'ye, top
lara 29 yıllık ekonomik ömrü içinde 250 milyon ton 
kadar hampetrol alimim sağlamaktadır. 650 milyon 
ton. kadar da toplam taşıma olacaktı. Bu anlaşma gc-
reS:nce 1977 ilâ 1979 yıllarında 10 milyon ton, 1980 
ilâ 1982 yıllarında 12 milyon ton, 1983 ve daha sonra
ki yıllarda 14 milyon ton petrol alabilmek olanağı
na, yetkisine, hakkına sahip olacağız. 

Boru hattının toplam kapasitesi nihaî olarak 35 
milyon ton olacaktır. Tabiî bu 35 milyon tona aşa
malarla varılacaktır. 

Daha önce de belirtildiği gibi, bu boru hattından 
geçen hampetrol için alacağımız ücret 0,35 ABD do
larıdır. Yine görülmüş olacağı üzere, anlaşmada bir 
altın paritesi vardır. Dolayısıyie dolar devalüe edil
diğinde, kıymet değişikliklerine uğradığında böyle 
bir kayba Türk ekonomisi maruz kalmayacaktır. 

Anlaşmanın diğer bir kuralı gereğince, asgarî ta
şıma 15 milyon ton olarak hükme bağlanmıştır. Müc
bir sebepler dışında bu 15 milyon tonu taşısak da ta
şımasak da, bunun bedelini Irak tarafı ödemek duru
mundadır. 

Fiyat konusunda gaî'et kısaca izahat vereyim; Do
ğu Akdenizde Irak petrolünün veya benzer gravite 
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derecesindeki petrollerin serbest rekabet fiyaü ola
caktır. Bu itibarla bize dünya fiyatları üzerinden bir 
hampetrol kaynağı sağlama olanağı elimize geçmiş 
oluyor. 

Türkiye'nin parasal çıkarı olarak yaklaşık, fakat 
gayri safi miktarlarını arz edeyim; 64 milyon dolar 
ile 91 milyon dolar arasında değişir. Belki önem ta
şıyacağı için kabul buyurulur, arz edeyim; biraz önce 
arkadaşlarımdan aldığım malûmata göre, en son tari
himiz itibariyle yatırımımız 1 milyar 200 milyon lira
ya ulaşmıştır. 

Boru hattının Türk tarafına toplam maliyeti ya
tırım cinsinden ve faizler dâhil 7 milyar lira civarında 
olacağı tahmin edilmektedir. Boru hattının, büyük ge
cikmeler olmadığı takdirde 1976 senesinin sonların
da işletmeye açılacağı anlaşılıyor. Şimdiki hakle önem
li gecikmeler öngörülmemiştir, hesapta böyle bir şey
ler görülmüyor. Büyük olağanüstü zorunluklar çık
madığı takdirde 1976 senesi sonunda işletmeye açı
labileceğine kuvvetle ihtimal vermek yerinde olur. 

Sayın Ömer Ucuzal'ın üzerinde durduğu noktaya 
kısaca değineyim; Boru hattının geçtiği yerlerde 25 
metre genişliğinde bir şerit kullanılacaktır. 25 metre 
genişliğinde 640 kilometre uzunluğunda, bir şerit he
sap edilse, (0) tarımsal üretim engeli yaratır diyeme
yiz; fakat şerit 25 metrelik olduğu için ve 5 metrelik 
kısmı muhakkak boru hattının üzerinde bulunacağı. 
toprak bölgesini teşkil edeceği için tarımsal üretim 
açısından büyük bir sorun çıkarmayacağı kanısında
yım. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın Baş

kan sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bugün tas

dikini yapmakta olduğumuz «Türkiye - Irak Boru 
Hattı Anlaşmasının hükümlerine göre, taşıma bede
li olarak saptanan 0,35 dolar bizim görüşümüze gö
re, yahut maddenin yazılışına göre sabit bir rakama 
benziyor. İleride petrolün fiyatı arttığı takdirde, bu
günkü mukavele hükümlerine dayanarak bu taşıma 
ücretinde de bir artırma olanağı var mı, yoksa bu hu
susta ileride ayrı bir çalışma yapılacak mıdır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

ERHAN IŞIL (Devamla) — Efendim, Sayın Gün-
doğan'm sorusu gayet yerindedir. Benim bildiğim ka-
darıyle böyle bir esneklik yok. Yalnız yanlış bilgi ver
mekten hazer ederim, bundan kaçınırım. Biraz sonra 

siyasî konularla alâkalı olarak Sayın Başkanımız mü
saade ettikleri takdirde Sayın Oğuz Gökmen gerekli 
açıklamaları yapacaklardır. Anlaşmanın böyle bir es
nekliği taşıyıp taşımadığı hususunda belki ayrıntılara 
girmiş bir uzman olarak kendileri daha aydınlatıcı 
bilgi verebilirler. Ben bu safhada bir cümle söyle
mekle yetineceğim; elimdeki bütün bilgiler dünyada
ki petrol fiyatlarının yükselme değil, önümüzdeki üç 
ilâ beş sene içerisinde önemli düşüşler kaydedeceği 
yolundadır. Bu illâ bir cevap şeklinde kabul buyu-
rulmasm Sayın Gündoğan tarafından; fakat ne de ol
sa ileriye doğru bir şeyler bilmek, bazı tahminler 
yapmak ve kendimizi ona göre teçhiz etmek duru
mundayız. Böyle bir anlayış ile ben kendimi çok bü
yük bir zorluk içerisinde hissetmiyorum. 

Bunu arz etmek istedim. Saygılarımla. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Oğuz Gökmen, buyurunuz 

efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI EKONOMİK VE 

SOSYAL İŞLER GENEL MÜDÜRÜ OĞUZ GÖK
MEN — Saym Başkan, sayın senatörler; 

Irak - Türkiye boru hattı anlaşması üzerinde söz 
almak lütfunda bulunan muhterem senatörler bu an
laşmayı genellikle tasvip etmişler ve övücü beyanlar
da bulunmuşlardır. Bu. konuda Bakanlığım adına arzı 
şükran etmek isterim. 

Aynı zamanda bazı sualler tevcih edilmiştir. O 
suallere kısaca arzı cevap edebilmek için müsaadenizi 
istirham ederim. 

Sayın Senatör Karavelioğlu, anlaşmanın tasdiki
nin gecikmiş olduğuna işaret buyurdular. Bununla 
beraber, ne kadar geç olursa olsun, bu anlaşmanın 
bir an önce yürürlüğe konması temennisinde bulun
dular ve bir de İran ile olan boru hattı projesi hak
kında ve bu projenin bugün bulunduğu safha hak
kında malumat verilmesini emrettiler. 

Şunu arz edeyim, gecikmiştir; yahut daha doğru
su Irak'ta anlaşmanın tasdik işi bizdekine nazaran 
daha süratli olmuştur. Bu, o ülkenin teşriî bünyesi
nin verdiği bir kolaylıktan ileri gelmiştir. Bizde araya 
seçimler de girmiş olduğu için, bu anlaşmanın tas
diki bir süre gecikmiştir. 

Sayın Senatör Karavelioğlu'nun temas etmiş ol
dukları İran boru hattı petrol boru hattına değil, zan
nediyorum tabiî gaz boru hattına taalluk etmektedir. 
Bu zannediyorum ki, Irak boru hattı kadar ve bence 
ondan çok daha önemli bir konudur. Hükümetlerimiz 
bu. konuyu gerekli bütün dikkat ve itina ile takip et
mektedirler. Bu konu üzerinde hepimiz bütün dikka-
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timizle gayretimizle çalışmış bulunuyoruz. Halen pro
jenin bulunduğu safha şöyle hülasa edilebilir : 

İran'ın Kangan bölgesinde çıkan tabiî gaz bilhas
sa son petrol bunalımı ile muvazi olarak çok büyük 
bir önem kazanmış bulunmaktadır. Bu gazın satın 
alınması için iki büyük milletlerarası konsorsiyum 
rekabet halinde girişimlerde bulunmuşlardır. Bu giri
şimler özellikle evvelemirde İran makamları nezdin-
de olmuş, fakat «İran'dan imtiyazı alırsak acaba Tür
kiye'den geçirme şartları ne olabilir?» diye, bizimle 
temas etmeyi de ihmal etmemişlerdir. Bu temas safha
sında ilgili makamlarımız, hükümetlerimizin talimatı 
ile gerekli bütün gayreti göstermiştir. 

Bu iki konsorsiyumdan birisi İtalyan ENİ Şirke
tinin başkanlık ettiği bir konsorsiyumdu, özellikle 
Ruhr Gaz (Alman) ve Distri Gaz vesaire gibi Avru-
panm belli başlı tabiî gaz şirketlerini bünyesinde top
layan bir konsorsiyum idi. Bu konsorsiyum ilk teması 
yapan bir kuruluş idi ve öyle zannediliyordu ki, iha
leyi o kazanacaktır İran'da; fakat çok geçmeden ara
ya ikinci bir konsorsiyum girdi. Bu konsorsiyum Bel
çika (Sopex) firması ile Amerika'nın en ünlü gaz şir
ketlerinden biri olan (Eîpaso) nun kurduğu bir kon
sorsiyumdur. Sonunda hiç de beklenmedik şe
kilde bu ikinci konsorsiyum, zannediyorum ki; 
bundan 10-12 gün evvel (Asıl parafe edilmesi Aralık 
ayma düşer, ama tekemmül etmesi daha sonra oldu.) 
İran Hükümeti ile bir mutabakata varmış oldu. 

Varılan mutabakat İran tabiî gazının İran'da sa
tın alınması ile ilgilidir. Biz temasımızı hiçbir zaman 
kaybetmedik. Hem konsorsiyum ile (Elpaso ve Distri 
Gaz konsorsiyumu ile) hem de İran Hükümeti ile 
temasımızı kaybetmedik. 

İran Hükümetine ve en yüksek seviyede de en son 
Sayın eski Dışişleri Bakanımızla birlikte İran Şahı ta
rafından kabul edildiğimiz zaman onunla dahi bu 
mesele görüşüldü ve bize İran Hükümetinin yardımcı 
olacağı vaadi de o zaman alınmış idi. 

En son durum da, «Acaba bu gaz nereden geçe
cek?» konusu idi. İki yol vardır; birisi Kangan böl
gesinden Basra üzerine bir boru ile indirmek, orada 
sıvılaştırdıktan sonra metaniye tankerleriyle bunu 
Arap Körfezinden, yahut Basra Körfezinden Süveyş 
Kanalı ile Akdehize ve oradan bir kısmını Avrupaya, 
bir kısmını A.merika'ya nakletmek. 

İkinci yol : Eğer Süveyş Kanalı açılmıyorsa, Ümit 
Burnunu dolaşmak... Bu çok uzun ve masraflı bir 
yol. 

Bizim de arzuladığımız ve özlediğimiz yol, bu bo
ru hattının Rizaiye üzerinden Türkiye'ye girmesi ve 

İskenderun'da sıvılaştırıldıktan sonra metaniyelerle 
Avrupa'ya ve Amerika'ya nakledilmesi. 

Şüphesiz iki CENTO üyesinin arasındaki müna
sebetler ve bilhassa güvenlik bakımından bu yolun 
tercihini gerektirecek. Güvenlik mülâhazaları, bizim 
lehimize işleyen faktörler arasındadır. 

Ayrıca yapılan maliyet hesapları; bizim bilgimize 
gelen maliyet hesapları, Türkiye üzerinden geçecek 
gaz boru hattının maliyetinin ve işletilme masrafla
rının öbürüne nazaran en azından 1 milyar dolara 
yakın bir lehte fark göstereceği merkezindedir. 

Bununla beraber henüz Türk Hükümeti ile resmî 
bir temas yapılmış değildir. Belçika sefiri bize müra
caat etmiştir. Halen konsorsiyumun Mısır'a gitmiş ol
duğunu, Mısır'da yapacağı görüşmelerden sonra, bu 
ayın sonunda veya en geç Şubat ortalarında Türki
ye'ye geleceğini söylemiştir. Bu ziyarete ve bu görüş
melere intizar ediyoruz. İntizar etmekle de kalmıyo
ruz, dostumuz ve CENTO içinde müttefikimiz bulu
nan İran Hükümeti ile sıkı temasımızı devam ettiri
yoruz. İran Hükümetinin siyasî ağırlığını Türkiye gü
zergâhı üzerine, Türkiye alternatifi üzerine koyması ri
casında bulunuyoruz. 

En son bundan iki gün evvel Sayın Dışişleri Ba
kanımız Esenbeî, Türkiye'de bir mülakat için bulun
makta olan İran Sayın Dışişleri Bakanı Halatbari ile 
bu konuyu görüştü. 

Durum, gaz boru hattı konusunda bu merkezde
dir. Zannediyorum bu konuyu Sayın Fethi Çelikbaş 
da sormuştu. Ona da arzı cevap etmiş oluyorum. 

Sayın Fethi Çelikbaş, transit ve ulaştırmanın gü
nümüzde arz ettiği önem üzerinde durdu ve bu ko
nunun Dışişleri Bakanlığı tarafından gerekli önemle ve 
süratle ele alınmasını önerdi. Kendisini temin etmek is
terim ki, bu yapılmaktadır. Bilhassa bugün Irak ve 
İran'a müteveccih transit nakliyatı o kadar büyük bir 
kesafet iktisap etmiştir ki, buna ne demiryoHarımı
zın, ne de karayollarımızın bugünkü durumu ve ta
kati müsait gelmemektedir. Daha başka çalışmaları 
gerektiren durumlar ortaya çıkacağım zannediyorum. 
Hiç olmazsa bizim transit yollarımızın yapılmasını 
süratlendirecek bir durum... 

Sayın Senatör Ucuzal, projenin maliyeti hakkında 
bilgi emir buyurdular. Bir defa projenin Türkiye ba
kımından olan maliyetini arz edeyim : Yapılan mas
raf 1 515 000 000 TL. dır. Buna 315 milyon dolar dış 
finansman ilâve edilmek iktiza edilecektir. Bu da ye
kun olarak 5 880 400 000 TL. gözükmektedir. 
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Sayın Gündoğan beyefendi, anlaşmanın yararlı ol
duğunu belirttikten sonra, «Altı ay içinde ihaleler ya
pılacaktı» buyurdu. Gerçektir. Fiyatların arttığı da 
gerçektir. Sebeplerini arz etmeye çalıştım; bu tasdik 
işlemlerindeki gecikmenin sebeplerini. 

Ancak şunu da arz edeyim ki, administrasyon ola
rak ilgili Bakanlık ve görevlendirilmiş olan Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı gerekli ihtiyatî tedbirleri 
de almıştır. Fiyatların süratle yükselmesi muvacehe
sinde hiç olmazsa bir raddede bu fiyatları tutabilmek 
için şarta muallâk ihalelere girişmiş bulunmaktadır ve 
zannediyorum ki, böyle hareket etmekle de bu şarta 
muallâk ihaleler sayesinde fiyatların artışını hiç ol
mazsa belirli bir ölçüde önlemiş ve frenlemiş olduk. 
Bugün eğer Allah nasip ederse bu anlaşmanın tasdiki 
ile de bu şarta muallâk olan anlaşmalar da yürür
lüğe girmiş olacaktır. 

Sayın Gündoğan bir hususa daha temas buyurdu
lar; «Taşıma ücreti konusunda bir esneklik mevcut 
mudur?..» şeklinde. Taşıma ücreti varil başına 0,35 
Amerikan doları olarak tespit edilmiş bulunmakta
dır. Ancak, dolar altın paritesiyle bağlı ve bağlantılı 
olduğu için, son dolar devalüasyonundan sonra bu 
0,35 doları 0,38.9 olarak; yani 0,39 olarak okumak ve 
anlamak yerinde olacaktır. Aslında bir müteharrik 
bir merdivenleşme, bir eşhel - mobil Kabul edilmiş 
değildir; edilemedi, kabul ettirilemedi. Böyle bir usul 
olmuş olsaydı; yani petrol fiyatlarına taşınan malın 
fiyatları ile bağlantılı mütehavvil bir fiyat ve ücret 
sistemi kabul edilebilmiş olsaydı, şüphesiz daha iyi 
daha uygun olacaktı. 

Ancak, boru taşımacılığının natürü ve bilhassa an
laşmanın imzalandığı tarihlerdeki konjonktür buna 
elvermiyor idi. Acaba bundan sonra olur mu?.. Bi
zim yaptığımız görüşmelerde bu imkânın mevcut ol
duğunu, hiç olmazsa şifahî bir surette karşı tarafa 
teyit ettirmiş bulunduk. Ancak, bunun hukukî de
ğeri ne olur? Bilemem. 

Yalnız bir nokta üzerinde arzı malumat etmek is
tiyorum. Anlaşmanın bir maddesi altın esasının terke-
dilmesi halinde tarafların tekrar toplanıp aynı amaca 
dönük yeni bir fiyatı tespit edeceklerini âmirdir. Bu
gün en son Fondsmonetaire para fonu toplantısında 
alınan kararlar muvacehesinde bu altın esasının artık 
terkedileceği anlaşılmaktadır. Bu bize tekrar toplan
mak ve fiyatı belki de bu açıdan bir daha görüşmek 
fırsatını verebilir diye düşünürüz. Ancak, bunun ne 
kadar geçerli ve neticeye varır olacağını şimdiden kes
tirmek mümkün değildir. Irak'lı dostlarımız ve muha

taplarımız da bizim bu fiyat sistemi üzerindeki görüş
lerimizi pekâlâ bilmektedirler ve bunu günün birin
de, gerekler artık bizi çok da sıkıştırdığı bir zamanda 
bu yola gidebileceklerini bize hissettirmiş durumda
dırlar. 

Sayın Başkanım, benim maruzatım bu kadar. Te
şekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gökmen. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da imzalanan 

«Türkiye - Irak Hampetrol Boru Hattı Anlaşması» 
ve onay süresinin uzatılmasına dair işbu anlaşmaya 
ek olarak Türkiye ile Irak arasında teati edilen sıra-
sıyle 26 Aralık 1973 ve 20 Nisan 1974 tarihli mek
tupların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun tasarısı. 

Madde 1. — 27 Ağustos 1973 tarihinde Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükü
meti arasında Ankara'da imzalanan «Türkiye - Irak 
Hampetrol Boru Hattı Anlaşması» ve buna ilişkin 
olarak Türkiye ile Irak arasında teati edilen 26 Ara
lık 1973 ve 20 Nisan 1974 tarihli mektupların onay
lanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Tasarının 1 nci maddesi üzerinde 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının 1 nci maddesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun, anlaşmanın onay belgele

rinin teati edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Tasarının 2 nci maddesi üzerinde 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının 2 nci maddesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 ncü maddeyi sunuyoruz. 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 

Tasarının 3 ncü maddesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Değerli arkadaşlarım; 
İçtüzüğümüzün 107 nci maddesinin 3 ncü bendi

ne göre tasarı açık oyunuza sunulacaktır. Küreler do
laştırılmak suretiyle açık oylama işlemi yapılacaktır. 

(Oylar toplantı). 
BAŞKAN — Oylarını kullanmayan başka sayın 

üye var mı?... Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Diyanet İşleri Başkanına dair 
soru önergesi ve Devlet Bakanı Mehmet Özgüııeş'in 
yazılı cevabı. (7/310) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandsrılması ricasıyle, C. Senato
su İçtüzüğünün 117, 119 ve 121 nci maddeleri gere
ğince işlem yapılmasını istirham ejderim. 

Saygılarımla, 
Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demir Yüce 

Soru : Hâlen Diyanet İşleri Başkanlığı görevini 
ifa etmekte olan Sayın Lütfü Doğan'ın rnüktesebatı-
nın, bu göreve tayinini sağlayacak vasıfları ihtiva et
mediği söylentileri vardır. 

Bunun açıklığa kavuşması lâzımdır. 
1. — Sayın Lütfü Doğan hangi yüksek okuldan 

mezundur? 
2. — Mezun olduğu okul ve müktesebatı itibariy

le, 633 sayılı kanunun 22 nci maddesi gereğince Baş
kanlığa tayini mümkün müdür? 

3. — Şayet uygun değilse, bu konuda ne düşünül
mektedir? 

Sayım dökümü yapılacaktır. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın senatörler, kanun tasarısının 

oylamasına yapılan sayım dökümü sonucuna göre 
19 sayın üye katılmıştır; 19 sayın üye de kabul oyu 
kullanmıştır. Ancak, yeter sayı bulunmadığından, oy
lama gelecek birleşimde tekrarlanacaktır. 

Birleşimi, 28 Ocak 1975 Salı günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,44 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 7.01/1327 22 . 1 . 1975 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 20 . 12 . 1974 gün ve Genel Sekreterlik 

7/310 - 5172/2508 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak üyesi Sayın Ah

met Demir Yüce'nin 19 . 12 . 1974 tarihli yazılı so
ru önergesinin cevabı ilişiktir. 

Arz ederim. 
Mehmet Özgüneş 

Devlet Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Sayın 
Ahmet Demir Yüce'nin 19 . 12 . 1974 tarihli yazılı 
soru önergesinin cevabı : 

İlgi : Diyanet İşleri Başkanlığının 8 . 1 . 1975 ta
rih ve 11 sayılı yazısı. 

Cevap : 1 Diyanet İşleri Başkanı Sayın Dr. Lütfü 
Doğan Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Arap ve 
Fars bölümünden mezundur. Bundan sonra İlahiyat 
Fakültesinde Kelâm İlimleri Asistanlığı yaparak İla
hiyat Doktoru olmuştur. 

Cevap : 2633 sayılı Kanun Diyanet İğleri Baş
kanlarının din öğrenimi veren yüksek dereceli okul 
veya fakültelerden en az birini bitirmiş olması şartını 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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hükme bağlamış, fakat din öğrenimi veren bir yük- i 
sek okul veya fakülteden mezun olmadığı halde böy
le bir yüksek okul veya fakülte dinî bilimlerin her
hangi bir dalında doktora yapmış olanların durumu j 
için bir açıklık getirmemiştir. 

Bu sebeple, din öğrenimi veren herhangi bir yük
sek okul veya fakülteden mezun olmadığı halde böy- ı 
le bir yüksek okul veya fakültede dinî bilimlerin her- j 
hangi bir dalında doktora yapmış olanların 633 sa- j 
yılı Kanunun 22 nci maddesine uygun sayılıp sayıla- I 
mayacağı hususunda Danıştay'dan hukukî mütalaa 
alınması için Başbakanlığa 7 . 1 . 1975 gün ve j 
7.01/1287 sayılı yazı sunulmuştur. [ 

Cevap : Bu soru yukarıda sözü edilen hukukî mü- j 
talâa alındıktan sonra cevaplandırılacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nu- j 
ri Âdemoğlu'nun, pamuk fiyatlarına dair soru öner- | 
gesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı İ. Hakkı j 
Aydınoğlu'nun yazılı cevabı. (7/311) İ 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Köy İşleri Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasını müsaadelerinize j 
arz ederim 

C. Senatosu Adana Üyesi j 
Dr. Nuri Ademoğlu ı 

26 Ağustos 1974 tarihli Kararnameye ek 7/8966 
sayılı Kararın 8 nci maddesine göre birliklerin elin
deki pamukların maliyet fiyatı altında ihracat yap
makta serbest olmadığı manası çıkmaktadır. Bu du
ruma göre düşüş kaydeden dünya fiyatlarına göre 
maliyetin altında ihracat yapamayan Birliklerin za- | 
rarı hangi Bakanlık tarafından karşılanacktır? 

T. C. 
Köy İşleri ve Kooperatifler j 

Bakanlığı 
Sayı : H - 09 - 169 21 . 1 . 1975 

Basın - Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Konu : C. Senatosu Adana Üyesi Sa
yın Nuri Âdemoğlu'nun yazılı soru 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 20 . 12 . 1974 gün ve 5171/2909, 7/311 

sayılı yazılarınız. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Nuri 

Âdemoğlu'nun «Pamuk fiyatlarına ilişkin» Bakanlı

ğımıza yöneltmiş oldukları yazılı soru önergelerinin 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
1 Hakkı Aydmoğlu 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Nuri 
Âdemoğlu'nun «Pamuk fiyatlarına ilişkin» Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanınca yazılı olarak cevap
landırılması istemiyle yönelttikleri soru önergelerinin 
cevabıdır. 

26 . 8 . 1974 tarihli Kararnameye ek 8 . 10 . 1974 
tarih ve 7/8966 sayılı Kararnamenin 8 nci maddesin
de ;«Dünya serbest piyasa pamuk fiyatları müdahale 
yoluyla alınmış malların o tarihteki maliyetin altına 
düştüğü takdirde, bu düşük fiyatlar üzerinden gerek 
doğrudan doğruya birliklerce ve gerekse ihracatçı 
kanalıyla bu pamukların satışına müsaade vermeye 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı yetkilidir.» de
nilmektedir. 

Ayrıca anılan Kararnamenin 7 nci maddesinde de 
«... Bu kararın uygulamasında zarar edildiğinde, bu 
zarar ertesi yıl Devlet Bütçesine konacak ödenekten 
karşılanacağı» belirtilmektedir. 

Bu duruma göre birliklerce ihracat yapılabileceği 
ve ihracattan doğan zararın da Devlet bütçesinden 
karşılanacağı kararnamede açıklıkla belirtilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Kökefin, İzmir Urla Bademler Köyü Kalkınma Koo
peratifine dair soru önergesi ve Başbakan Sadi Ir-
mak'ın yazılı cevabı. (7/222) 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut buyurulma-
sını derin saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Ankara Üyesi 
Yiğit Köker 

Sorular : 

1. — İzmir Urla Bademler Köyü Kalkınma Koo
peratifine T. C. Ziraat Bankası ve bu bankanın işti-
rakları tarafından bugüne kadar ne miktar kredi 
açılmış ve kullanılan kredilerin açılış tarihleriyle son 
bakiyyeleri nedir? 

2. — Adı geçen kooperatifin Ziraat Bankasına 
Sera inşası ile ilgili olarak tevdi ettiği projenin De
mir konstrüksiyon olarak tasdikinden sonra Aiümin-
yum veya dikişli boru olarak tadil edildiği doğru mu
dur? Doğru ise bu değişiklikten dolayı maliyetteki 
artış nedir? 
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3. — Kooperatifin Bademler Köyünde inşa ettir
diği Sera ve Zeytinyağı fabrikası için emanet inşaat 
usulünü tercih ederek kontrolla vazifeli kooperatif 
üyesi Sayın Türkmenoğlu'na maliyet sabit kâr esası
na göre kâr ödediği doğru mudur? 

4. — Sayın Türkmenoğlu'na bugüne kadar adı ge
çen kooperatiften herne nam ile olursa olsun ödenen 
meblâğ nedir? Ödemelerin miktarlar ile tediye tarih
leri nedir? 

5. — Sayın Türkmenoğlu'na para ödenmesine mü
teallik kooperatif yönetim kurulu veya genel kurul 
kararı var mıdır? Varsa bu kararın tarih ve numa-
rasıyle metni nedir? 

6. — Sayın Türkmenoğlu'nun kooperatif kayıtları
na göre halen ne kadar alacağı mevcuttur? 

7. — Sayın Türkmenoğlu'na ödenen ve kendi ifa
delerine göre maaş olduğu iddia olunan paraların 
vergisi stopaj suretiyle adı geçen kooperatif tarafın
dan ilgili vergi dairesine ödenmesi gerektiğinden bu 
vergi ödemeleri hangi tarihlerde ve hangi tarih ve nu
maralı makbuzlarla işyerinin bulunduğu Urla Vergi 
dairesine ödenmiştir? Ödenmemişse sebebi nedir? Şa
yet ödenen meblâğ Sayın Türkmanoğlu'nun iddiası
nın aksine kâr olarak ödenmişse ödenen bu kârların 
vergileri hangi vergi dairesine ve hangi makbuzlar 
karşılığında ödenmiştir? 

8. — Sayın Türkmenoğlu kooperatiften daha bü
yük miktarda bir alacağı olduğunu ve fakat bu mik
tarı kooperatife hibe ettiğini açıklamışlardır. Buna 
göre Sayın Türkmenoğlu'nun hibe ile ilgili müracaatı 
hangi tarihte vâki olmuştur? Kooperatif evrak kayıt 
defterindeki kayıt tarih ve numarası nedir? Bu hibe
ye göre kooperatif muhasebe defterlerinde gerekli 
düzeltmeler yapılmışsa hangi tarihte ve yevmiye nu
marası ile yapılmıştır? Mezkûr alacaklar İ974 Mart 
ayında tanzim olunan bilançoda ne şekilde gösteril
miştir. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 
Sayı : 77-324 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Md. : 2 . 5 . 1974 

günlü ve 7/222/2067-3513 sayılı yazınız. 
C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, İzmir 

- Urla Bademler Köyü Kalkındırma Kooperatifine 

ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak su
nulmuştur. 

Saygiyle arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

(Stopajlar 30 . 3 . 1973, 25 . 2 .1974 tarihli ve 
477406, 477407, 446558 sayılı makbuzlarla Urla Mal 
Müdürlüğüne yatırılmıştır) 

6,8 - Sn. Türkmenoğlu'nun Mühendislik ücreti 
hesaplanmasında esas tutulan yatırım tutarları ve he
saplanan mühendislik ücretlerinin tarihlerine göre, 

TL. 
1971 - 1972 % 10 üzerinden 339 543,22 
1973 % 8 » 229 604,46 
1 . 1 . 1974 - 24 . 3 . 1974 % 8 » 53 600,57 

olduğu 

1971 - 1973 yılları için hesaplanan toplam 
569 147,68 liranın 120 647,68 liralık kısmı ile 
1.1.1974 tarihleri için hesaplanan 53 600,57 liralık mü
hendislik ücretinin, kooperatifin maddî olanaksızlığı 
ve hak sahibinin de istemde bulunmaması nedeniyle 
henüz ödenmediği. 

Doiayısıyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94 
ncü maddesine göre, vergi tevkifatı yapılamadığı, 

Adı geçenin bu alacağım kooperatife hibe ettiği 
yolunda resmî bir bilgi mevcut olmadığı, 
anlaşılmıştır. 

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 
Başbakan 

C, Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in yazılı 
soru önergesinin cevabıdır. 

İlgili kuruluşlardan alman bilgilerden; 
1. T. C. Ziraat Bankasınca Bademler Köyü Kal

kındırma Kooperatifine çeşitli konularda yıllık tak
sitler halinde ödenmek üzere kredi açıldığı ve bu 
kredilerden 1974 Mayıs ayına kadar vâdesi gelen 
taksit tutarlarının tahsil edildiği, 

7129 sayılı Bankalar Kanununun 74 ncü maddesi; 
sıfat ve salâhiyetleri doiayısıyle bilinen bankaya ve 
bankanın müşterilerine ilişkin sırların yetkili merci
lerden başkasına açıklanmasını yasaklamış olduğun
dan, anılan kredilerin miktar ve nevileri ile gerekçeli 
durumunun açıklanmasına imkân bulunmadığı, 

2. Adı geçen kooperatifin sera inşası ile ilgili pro
jesinde değişikliğin söz konusu olmadığı, 

3,5 - a) 26 . 3 . 1972 tarihinde yapılan koopera
tif normal Genel Kurul toplantısında, toplantı tutana
ğının 5 nci maddesinde «Kooperatif Müdürünün 1971 
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yılında olduğu gibi gerçekleştirilen yatırım maliyeti 
üzerinde % 10 ücret verilerek çalıştırılmasının deva
mına karar verildiği, 

b) 29 . 8 . 1972 tarihinde yapılan olağanüstü ge
nel kurul toplantısında «Aynı kararın» tekrarlandığı, 

c) 25 . 3 . 1973 tarihinde yapılan Genel Kurul 
toplantısında ise, «Sn. Mahmut Türkmenoğlu'nun 
% 8 ile çalıştırılmasına ve yatırımların devamına» oy 
birliği ile karar verildi. 

23 . 1 . 1975 O : 1 

4,7. Sayın Türkmenoğlu'na kooperatifçe ödenen 
ücret miktarı, tarihleri ve bunlardan yapılan gelir ver
gisi kesintileri ile ilgili bilgilerin aşağıdaki şekilde ol
duğu, 

Brüt Stopaj Net 

3 . 3 . 1972 93 500 14 025 79 475 
31 . 12 . 1972 175 000 26 250 148 750 
31 . 12 . 1973 180 000 27 000 153 000 

1 ^ • • 
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27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye - frak Rampetrol Boru Hattı Anlaşması» ve onay 
süresinin uzatılmasına dair İşbu Anlaşmaya ek olarak Türkiye ile Irak arasında teati edilen sırasıyle 26 Arakk 
1973 ve 20 Nisan 1974 tarnli mektuplarm oylanmasmm uygun bulunduğuna dair kanun tasansma verilen 

oyların sonucu : 
S. S. 426 

(Çoğunluk yoktur.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
Emanullalı Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sun ay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHLSAR 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
AH Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Hikmet Aslan oğlu 
Raif Eriş 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 184 
Ov verenler : 79 

Kabul edenler : 79 
Reddedenler : 0 

Çekmserler : 0 
Oya katılmayanlar : 99 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Hasan Ergeeen 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhoıı 

GÜMÜŞHANE 
-* 

Abbas Ciiâra 
HAKKÂRİ Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Döliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamil oğlu 

KASTAMONU 
Mehm e t Ç an nlıe a 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Ha lü Özmen 

KOCAELİ 
LÛtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpoiat 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şeviket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzmı İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cdihat Alp an 
Muhsin Batur 
Bahriye Üç ok 
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[Oya katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Sezai OTCan 
Mehmet Özgüneş (B) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mufkadder öztekin 
(B.) 

Mehmet Unaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaolı-
oğlu 
Alı m et Karayı ğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Ceibe 
Yiğit Köker 
Mahmut Yııral 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

ARTYİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İ ma d ettin Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (İ. A) 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er genel i 

ELÂZIĞ-
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Haturvoğlıı 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevt'ik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Kemal Kılıcoğlu-

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Telkin Anbıırun 
(Başkan) 
Rahmi Erdeım 

Ali Oğuz 
Ahmet Yefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. Y.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Yanşlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Haindi Özer 

MANİSA 
Orai KaraosmanoğliT 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuıuakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait' Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Metnteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Beikir Sıtikı Baykal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Refet Rendeci 

SİYAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztüfk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(OB.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Bctil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

YAN 
Feri d Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Yeli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(İ. A) 
Mefhmet Ali Pestil ei 
Ahmet Demir Yüce 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
(B.) 

Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 

Sebahattin Özbek (B) 
Naim Talû 
Halil Tunç 
Zeyyat Baykara (B) 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

[Açık üyelikler] 

Samsun 
Tunceli 

Yekûn 

Hüsamettin Çelebi 
Ecvet Güresin (î.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

22 NCt BİRLEŞİM 

23 . 1 Î 1975 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANÎNİN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
12 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

BÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
ve ek raporu (TC/33) (Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'in, mason localarına dair Senato araştırması 
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 Dikcçligil'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 (1C/1C) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğluîuın, Atatürk Devrimleri ve Devletin 

temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato araş
tırması 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 arkadaşının, Elektrofer 
Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu fir
manın gümrük işlemleri hakkında Senato Araştır
ması 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) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde 
Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sıfatıy-
le 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 kararlan 
(Dağıtma tarihi : 16 . 12 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Toplantı : 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye - Irak 
Hampetrol Boru Hattı Anlaşması» ve onay süresinin uzatılmasına 
dair işbu Anlaşmaya ek olarak Türkiye ile Irak arasında teati 
edilen sırasıyle 26 Aralık 1973 ve 20 Nisan 1974 tarihii mektup
ların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları 

raporları (M. Meclisi : 1 53; C. Senatosu : 1/274) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 103) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . I . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 390 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 1 . 1975 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 27 
Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye - Irak Hampetrol Boru Hattı Anlaşması» ve onay 
süresinin uzatılmasına dair işbu Anlaşmaya Ek olarak Türkiye ile Irak arasında teati edilen sırasıyle 26 
Aralık 1973 ve 20 Nisan 1974 tarihli Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 18 . 2 . 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
2,7.1. 1975 tarihli 21 ve 22 nci Birleşimlerinde öncslikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 103) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 16 . I . 1975 

Esas No. : 1/274 
Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 . 1 . 1975 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile kabul edilen, 
27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye - İrak Hampetrol Boru Hattı Anlaşması» ve onay 
süresinin uzatılmasına dair işbu Anlaşmaya Ek olarak Türkiye ile Irak arasında teati edilen sırasıyle 26 Ara
lık 1973 ve 20 Nisan 1974 tarihli Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Kanun tasarısı, Cum 
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun 16 . 1 . 1975 tarihli toplantısında ilgili Bakan
lık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara' 
da imzalanan «Türkiye - İrak 
Hampetrol Boru Hattı Anlaşması» 
ve Onay Süresinin Uzatılmasına 
Dair İşbu Anlaşmaya Ek Olarak 
Türkiye ile Irak Arasında Teati 
Edilen Sırasıyle 26 Aralık 1973 ve 
20 Nisan 1974 Tarihli Mektupların 
Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 27 Ağustos 1973 
tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükü
meti arasında Ankara'da imzalanan 
«Türkiye - Irak Hampetrol Boru 
Hattı Anlaşması» ve buna ilişkin 
olarak Türkiye ile Irak arasında te
ati edilen 26 Aralık 1973 ve 20 Ni
san 1974 tarihli mektupların onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun, Anlaş
manın onay belgelerinin teati edil
diği tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TA
NITMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara' 
da imzalanan «Türkiye - Irak 
Hampetrol Boru Hattı Anlaşması» 
ve Onay Süresinin Uzatılmasına 
Dair İşbu Anlaşmaya Ek Olarak 
Türkiye ile Irak Arasında Teati 
Edilen Sırasıyle 26 Aralık 1973 ve 
20 Nisan 1974 Tarihli Mektupların 
Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 1 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 2 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 3 ncü madde aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KİMİSYONU 
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara' 
da imzalanan «Türkiye - Irak 
Hampetrol Boru Hattı Anlaşması» 
je Onay Süresinin Uzatılmasına 
Dair İşbu Anlaşmaya Ek Olarak 
Türkiye ile Irak Arasında Teati 
Edilen Sırasıyle 26 Aralık 1973 ve 
20 Nisan 1974 Tarihli Mektupların 
Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 426) 


