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CUMHURİYET SENATOSU 
• • TUTANAK DERGİSİ 

23 ncü Birleşim 

28.1 .1975 Salı 

İÇİNDEKİLER 

I . — 

II .— 

III. -
sunuşları 

Geçen tutanak 

Yoklama 

— Başkanlık 

özeti 

Divanının Genel 

Sayfa 
574 

575 

Kurula 
575,603,605 

1. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, Keban 
Barajı sahasındaki istimlâk bedellerinin ödenme
sindeki gecikme 45 bin nüfusu ilgilendirdiği ci
hetle, yakında su basacak olan bu bölgeler 
hakkında vatandaşların üreticilikten ayrılıp, 
yoksul duruma düşmemesinin teminine dair 
gündem dışı demeci. 575:578 

2. — Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, TRT 
Genel Müdürü tsmail Cem İpekçi'nin son be
yanatına dair gündem dışı demeci. 578:581 

3. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, genç
lik olaylarının nedenleri ve alınması gereken ted
birlere dair gündem dışı demeci. 581:584 

4. — Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğ-
lu'nun, TRT Genel Müdürünün Televizyonda 
okunan beyanlarına dair gündem dışı demeci. 584:586 

Sayfa 
5. — Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu1 

nun, Libya ile ilişkilerimize dair gündem dışı 
demeci. 586:587 

6. — Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpaklıoğlu' 
nun, TRT Genel Müdürünün son beyanatına 
dair gündem dışı demeci. 587:593 

7. — Ordu Üyesi Selâhattin Acar'ın, Dilek
çe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi (4/216) 593 

8. — Dilekçe Karma Komisyonu Başkan
lığının, Kâtip Üyeliğe Aydın Üyesi Halil Go-
ral'ın seçildiğine dair tezkeresi. (3/576) 593 

9. — Ankara İmar Limited vŞirketi hakkın
da kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, komisyonlarının Başkanlık Divanı seçimi
ne dair tezkeresi (3/577) 593:594 

10. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi Çe-
likbaş'ın, TRT hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/17) 594:596 

11. — Hastalığına binaen Ordu Üyesi Be
kir Sıtkı Baykal'a 34 gün izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/578) 596 
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Sayfa 
12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 603 

13. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının ne
denleri ve çözüm yollan konusunda Senato 
araştırması isteyen önergeleri (10/6) 603 

14. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, mason localarına dair Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/7) 603 

15. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapı
mı inşaatına dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/9) 603:604 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 
7 . 2 . 1974 tarih ve özel 000.01/114 sayılı tami
mi ve bu tamime göre yapılan tayinler hakkın
da Senato araştırması isteyen önergesi (10/10) 604 

17. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Necip Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri 
ve Devletin temel ilkeleriyle ilgili işlemler hak
kında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/11) 604 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üye
si Sami Turan ile Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Fethi Çelikbaş'ın 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel 
Müdürlüğüne yapılan atamaya dair Senato 
araştırması isteyen önergeleri (10/12) 604 

19. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eği
tim Bakanı tarafından yapılmış olan tayin ve 
nakil tasarrufları hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/13) 604:605 

20. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Özer Derbil ve 3 arkadaşı
nın, Elektrafer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergele
ri (10/14) 605 

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

Turgut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi 
muvacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare 
Meclisi Reisliği sıfatıyle Senatörlük sıfatının 
bağdaşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Baş
kanlık 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 karar
ları 605 

23. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üye
si Hüsnü Dikeçligil ile Zonguldak Üyesi Ahmet 
Demir Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından 
hazırlanmış olan yönetmelik hakkında Senato 
araştırması isteyen önergeleri (10/16) 605 

İV* — Görüşülen tşler 596,603,605 
1. — 27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da 

imzalanan «Türkiye - Irak Hampetrol Boru 
Hattı Anlaşması» ve onay süresinin uzatılması
na dair işbu anlaşmaya ek olarak Türkiye ile 
Irak arasında teati edilen sırasıyle 26 Aralık 
1973 ve 20 Nisan 1974 tarihli mektupların onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları rapor
ları (M. Meclisi : 1/53; C. Senatosu : 1/274) 
(S. Sayısı : 426) 596,610:611 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet. Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında imzalanmış olan, iki ülke arasın
daki Devlet Hudut Hattının geçişine ait tarif 
protokolü, Devlet hududu haritası, hudut işa
retleri protokolleri ve hudut işaretlerinin kont
rolü, bakımı, onarımı ve ihyası ile hudut or
man kesim şeritlerinin muhafazası hakkındaki 
protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/156; C. Senatosu : 1/275) 
(S. Sayısı : 427) 596:597,612:613 

3. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu raporu ve ek raporu (10/33) 603 605 
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Sayfa 
4. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 

Haziran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/14) 
(S. Sayısı : 404) 605 

V. — Sorular ve Cevaplar 597,605 
A) Sözlü sorular ve cevapları 597 
1. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Be

liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türkle
re dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 597 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 598 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, tarım ürünlerinin fiyatla
rına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/18) 598 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, haşhaş ekiminin yasak
lanmasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 598 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mehmet Feyyat'ın, hâkimlerin görevlerinden 
başka herhangi bir görev yapıp yapamayacağı
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/29) 598: 

602 
6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne

cip Mirkelâmoğlu'nun Hilâfetin kaldırılışının 
50 nci yıldönümü nedeni ile PTT İdaresince 
bastırılması programlanan pul emisyonundan 
vazgeçilmiş olması sebebine dair, Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/32) 602 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile ya
pılan iddia ve haberlere dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/26) 602 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Beliğ Beler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak 
kazasına dair, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/27) 602 

9. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, A. E. G., Telefunken Şirket
leriyle yapılan sözleşmeye dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/34) 602 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, tütün ta
ban fiyat politikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/35) 602 
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Sayfa 
11. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü

reyya Öner'in, Tekel İdare binasına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 602 

12. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Li
sesi Müdürüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/37) 602 

13. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü
reyya Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınların
dan faydalanması hususunda neler düşünüldü
ğüne dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
sorusu (6/38) 602 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun yurt dışından hibe 
olarak gönderilen arabalara dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/39) 602 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun, Kayseri Merkez İl
çesine bağlı Güneşli Nahiyesinde yapılmakta 
olan Ziraat Okulu inşaatına dair Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu (6/40) 602 

16. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Cemalettin İnkaya'nın, şeref tribününe ve res
mî araba ile stadyuma gelenlere dair Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/43) 602 

17. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Oral Karaosmanoğlu'nun, TARİŞ Anasözleş-
mesinin bazı hükümlerinin neden değiştirildiği
ne dair Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü sorusu (6/44) 602 

18. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Sabahattin Orhon'un, fındık taban fiyatına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/47) 602:603 

19. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
Bilim Kuruluna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/48) 603 

20. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdür
lüğü ile Batman İşletme Müdürlüğünde vuku
bulan bazı emekli işlemleri ve atamalara dair, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/49) 603 

21. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çe
lik Sanayiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/50) 603 
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Sayfa 
22. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahi-

sar Üyesi Kemal Şenocak'ın, Afyon Karahisar 
İli Dazkırı Kaymakamı hakkında hazırlanan 
müfettiş raporuna dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/51) 603 

23. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 

Halil Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Ta

rım ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu 

(6/52) 603 

24. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 

Cemal Tarlan'ın, 1974 yılı köy elektrik yapım 

programına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanından sözlü sorusu. (6/53) 603 
25. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka

nınca Seçilen Üye Özer Derbil'in, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi yöneticilerine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/54) 603 

B) Yazdı sorular ve cevapları 605 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 

I. — GEÇEN Tl 

İmar ve İskân Bakanı, Selâhaddin Babüroğlu, 
21 . 1 . 1975 tarihli 21 nci Birleşimde Muş Üyesi 
İsmail İlhan'ın «1966 Varto depreminden sonra Var
to, Muş, Hınıs merkez ve köylerinde Devletçe ele 
alınması gereken işler» konusunda yapmış olduğu 
gündem dışı konuşmaya cevap verdi. 

Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım, İğdır pamuk üre
ticisinin karşılaştığı güçlükler; 

Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu, tohumluk ithali; 

Samsun Üyesi Ziya Gökalp Mülayim, Toprak ve 
Tarım Reformu Kanunu uygulamaları; 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi Çelikbaş, memle
ketimizde bir süredir devam ettirilen yıkıcı neşriyat; 

Kırşehir Üyesi Halil Özmen, hâkim adayları ve 
adliyedeki münhallerin durumu konularında gündem 
dışı birer demeçte bulundular. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığının, komis
yonlarının görev bölümüne dair tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 
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Sayfa 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, 1974 yılı içinde teşvik 
kredisi alan firmalara dair soru önergesi ve Ma
liye Bakanı Bedri Gürsoy'un yazılı cevabı. 
(7/295) 605:606 

2. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si İsmail Kutluk'un, yangın felâketi geçiren 
Biga ilçesi Akkayrak köyüne ne miktar yardım 
yapıldığına dair soru önergesi ve İmar ve İskân 
Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun yazılı ceva
bı. (7/313) 606:607 

3. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Ahmet Karayiğit'in, Anadolu Üniversi
tesine dair soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı. (7/316) 608 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, tırpan ithaline dair 
soru önergesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Reşat Aktan'ın yazılı' cevabı. (7/323) 608: 

609 

UTANAK ÖZETİ 

Kütahya Üyesi Osman Albayrak, Dilekçe Karma 
Komisyonu üyeliğine seçildi. 

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 tasarısının Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınıp 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak mad
deleri kabul olundu ve tümü açık oya sunuldu; oy
ların sayımı sonucunda çoğunluğun sağlanamadığı, 
oylamanın gelecek Birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

28 . 1 . 1975 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 17,44'te son verildi. 

Başkan. Kâtip 
Başkanvekili Burdur 
Zihni Betil Ekrem Kabay 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

— 574 — 
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BİRÎNCt OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaîdı 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Çamhca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 23 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/ . — Elâzığ Üyesi Celâl Er tuğ'un, Keban Bara
jı sahasındaki istimlâk bedellerinin ödenmesindeki ge
cikme 45 bin nüfusu ilgilendirdiği cihetle, yakında 
su basacak olan bu bölgeler hakkında vatandaşların 
üreticilikten ayrılıp, yoksul duruma düşmemesinin 
teminine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Sayın Celâl Ertuğ Keban Barajı sahasındaki istim
lâk bedellerinin ödenmesindeki gecikme 45 bin nü
fusu ilgilendirdiği cihetle, yakında su basacak olan 
bu bölgeler hakkında vatandaşların üreticilikten ay
rılıp yoksul duruma düşmemesini temin maksadıyle 
gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Sayın Ertuğ, buyurunuz. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, Cum

huriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

İlk bakışta yöresel bir konuymuş gibi gözüken 
çok ciddî bir yurt sorununa; Devletin itibarı, Dev
letin onuru ile ilgili bir konuya değinmek istiyorum. 
Bu konu Keban Barajı sulan altında kalacak olan 
toprak sahiplerine kamulaştırma bedellerinin bugü
ne kadar ödenmemiş olması ve ilkbahar aylarında 
bu köylerin pek çoğu su altında kalacağı için yerin
den yurdundan olacak birçok vatandaşımızın düştü
ğü çok acıklı manzarayı yüksek huzurlarınıza ilet
mek için söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, 
Elâzığ, Tunceli, Malatya ve Sivas illerine bağlı 

üç mahalle, 59 köy, 30 mezra ve 3 kom yerleşim 
merkezi olarak tamamen; 8 mahalle, 103 köy, 20 mez
ra ve 5 kom ise arazilerinin bir bölümü itibariyle 

su altında kalmaktadır. Bütün rezervuar sahasında 
tapulu 59 bin parça kamulaştırılmakta olup, bu sa
hada toplam 5 710 aile konutu ve arazisi tamamen 
su altmda kalan nüfus miktarı da 30 414 vatandaş
tan oluşmaktadır. Baraj arkasında biriken suyun mey
dana getirdiği göl 30 milyar 600 milyon metreküplük 
bir su hacmine sahiptir ve yaklaşık olarak 700 bin 
dönümlük araziyi kaplamaktadır ki; tam rakam ola
rak 687 318 dönümdür. En derin yerinde su yük
sekliği 160 metre ve gölün uzunluğu da 125 kilomet
reyi bulmaktadır. Böylece geniş bir sahanın Keban 
Barajı suları altında kaldığını kolayca tasavvur et
mek mümkündür. Şunu da belirteyim ki, bu arazi
nin % 98'i Elâzığ ili içerisindedir, diğerleri de say
dığım üç il içerisinde bulunmaktadır. 

Şimdi, Keban Barajı Türk ekonomisi için ve va
tandaşlarımızın ışık ihtiyacı için, enerji ihtiyacı için 
vazgeçilmez büyük bir kaynaktır ve sanılır ki, Elâ
zığ'da oturan vatandaşlar bu barajın birçok nimet
lerine mazhar olmaktadırlar. Oysa ki, Elâzığ'da çok 
yaygın olan bir deyimle söyleyeceğim; Elâzığ halkı 
çok defa hazin durumlar içerisinde, oradan Batıya 
doğru giden tellere bakmakla yetinmektedir. 

Şimdi, bu vatandaşların içerisine düştüğü duru
mu size bir parça olsun canlandırmaya çalışacağım: 

Muhterem senatörler; 

90 kadar köydeki, arazi tamamen ve 103 kadar 
köyde de araziler, evler kısmen su altında kalmak 
üzere genişçe bir halk kitlesi, yani 45 bini bulan 
bir nüfus bölümü yaşadıkları, anılariyle bağlı olduk-
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lan, geçimlerini sağladıkları topraklardan silinip atı
larak başka yerde yaşama, başka yerde hayatlarını 
kazanma gibi bir zorunlulukla karşı karşıyadır. Bu ara
zinin kamulaştırma işlemleri 1966'da başlamış ve o 
günkü değer ölçülerine göre kuru araziye 120 kuruş, 
sulu araziye de 350 kuruş bedel takdir edilmiştir. 

Sayın senatörler; 
Aradan geçen bunca yıl içindeki fiyat farklarını 

ve geçimin pahalılaşması konusundaki farklar dikka
te alırsak, bu vatandaşların bedel tezyidi davalarını 
açmalarının haklı olduğunu kabul ederiz, îster bu 
konuya değinelim, ister değinmeyelim, meselenin asıl 
önemli cepheli şudur; Devletin borçlarına, Devletin 
mükellefiyetine hiçbir şüphe düşürmeden sadık kal
ması ve vatandaşı Devletin itibarından tereddüde dü
şecek durumlara girmemesi gerekirdi. 1966'da bedel 
takdiri yapılan bu araziye bugüne kadar ödenen para 
miktarı ancak % 50 oranındadır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Oysa, istanbul Boğaz Köprüsünün yapılması do-

layısıyle yapılan istimlâkler kısa bir zaman içerisinde, 
bir kaç ay içerisinde 5 kuruş kalmamak suretiyle öden
miş ve oradaki vatandaşların hakkı Doğu'da yaşayan 
vatandaşların hakkına nazaran erken teslim edilmiş
tir. Bırakınız ki, İstanbul'da Boğaz kenarında yaşayan 
vatandaş arsasını veya arsasının bir kısmını istimlâke 
verdiği zaman, işletme yerini, çalışma ve yaşama im
kânlarını tamamen kaybetmiyordu. Bugün Doğu'da-
ki vatandaş köyünden dedesinin mezarını terk ederek, 
anılarını bırakarak, oradaki bütün yaşama, çalışma 
imkânlarını, toprağını bırakarak uzaklaştırılıyor ve 
bugün eline geçen istimlâk bedeli miktarı da % 50' 
nin üstünde değildir. 

Sayın arkadaşlarım, 
İstimlâk bedellerini bölük pörçük yarısını alan 

köylü vatandaşlarımız 5711 ailedir. Benim bahsettik
lerim bunun dışında kalan 4 ilâ 5 tane büyük arazi 
sahiplerinin aldığı bedeller değildir. 5711 ailenin 30 
ilâ 40 bin nüfusu bulan yekûnunu küçümseyemeyiz, 
aşağı yukarı bir şehir halkı kadardır. Bu vatandaşla
rımıza bir miktar para ödenmiştir. Devletin itibarına, 
Devletin borçlarına sadakat göstereceğine inanan ve 
güvencesini kaybetmemiş bulunan Doğu vatandaşı, 
aldığı o paralarla birtakım işlere bağlanmıştır. Mese
lâ, bir arazi almanın ilk peyini vermiştir, bir otobüs 
almanın, bir kamyon almanın girişimine başlamıştır 
veyahutta bir şehirde ev almak teşebbüsünde bulun
muştur ve bu çoğunluktaki vatandaşın ortalama istim
lâk bedelleri de 50 ilâ 60 bin lira arasındadır, onu da 
belirtmek isterim. 

| Bu paranın bir kısmiyle, bağlandığı işlere elinder 

ki sermaye tamamen yetmediği için, bonolar vermek 
suretiyle borçlanmışlardır. Üç ay sonra, 6 ay sonra 
istimlâk bedeli ödenecektir diye vadeleri ona göre 
yapmışlardır; fakat 3 ay, 6 ay, bir sene, iki sene geç
miş bu paralar ödenmediği için ilk verdiği pey akçesi 

1 de yanmış ve büyük borçlar altına girmiş pekçok va-
I tandaşımız vardır. 

Şimdi, bunların durumunu böyle gözönüne geti-
I rirsek ve yine şu noktayı da gözönüne getirirsek, is-
I timlâk bedelleri 6 ayda bir 3 milyon, 5 milyon gön

derilmek suretiyle ödenmesine çalışılmakta, aradan 
bir sene geçmekte bir 5 milyon 3 milyon daha gönde
rilmektedir. Bugün Devletin bu Mart ayında tamamen 
suyla kaplanacak arazi sahiplerine olan borcu 1,5 mil-

I yar liradır. Denilebilir ki, Türk ekonomisindeki dar 
I boğazlar geçilmektedir, sıkıntılar vardır ve yatırımla

ra öncelik tanınmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bu en büyük yatırımdır. Çünkü, buraya verilecek 

I olan para katiyen cari masraflar olarak telâkki edile-
I mez. 40 ilâ 50 bin vatandaşın üreticilikten tamamen 

tüketici ve yoksul insan haline sevkedilmesi, zorlan-
j ması pekâlâ bir yatırım politikasıdır ve nitekim bu du

ruma düşen pekçok köylüler Elâzığ civarında gece
kondulara sınınmakta ve Elâzığ civarını işsiz, yoksul 
ve başı önüne eğik vatandaşlar kaplamaktadır. Ge
cekondu sorununa yabancı olan Elâzığ, bugün sürat
le Keban Barajının doğurduğu sıkıntı nedeniyle gece 
kondularla kaplanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sanıyorum ki, sizi fazla yormadan bir sorunu ve 

memleketin daima geri planda mütalâa edilen bir böl
gesinin halkının çektiği ıstırabı dile getirmiş oluyo
rum. 

Bugün evlerinizde yaktığınız lambaların ışığında 
I Doğulu vatandaşın katkısının bulunduğunu, enerji, 

endüstri merkezlerinde dönen her çarkın dişlileri ara
sında Doğulu vatandaşın fedakârlığı bulunduğunu 
takdir ederek, Yüce Senatonun ve Hükümetin de bu 

I konuya bir an önce el uzatmasını ve Devletin, itibarı-
I nı korumak için borçlarını inkıtasız olarak yerine ge-
I tirip, ödemesini istiyor ve hepinizi saygıyle selâmlı

yorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sa-
j yın Sırrı Atalay, millet iradesinin etkili hale gelmesi

nin önlenmesi, ülkede iç duvarların örülmesi, gençle-
I rin öldürülmesi gibi geleceğimizi ciddî şekilde ilgilen-
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diren sorunlar üzerinde gündem dışı söz istemektedir- j 
ler. I 

Sayın Atalay, Tüzüğü gayet iyi bilirsiniz. Tüzüğü- I 
müz bu şekilde bir gündem dışı söz vermeye müsait 
değil. İsterseniz, Tüzüğü beraberce bir okuyalım. Bu
nu tayin edin; ben de size ne üzerinde söz verdiğimi 
bileyim ki, tarafımdan takibi kolay olsun. 

«Bir üyenin gündem dışı bir diyeceği olursa, gün
deme geçilmeden önce mevzu ve mahiyetini yazılı ola
rak Başkana bildirir.» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bildirdim. 
BAŞKAN — Evet, bildirdiniz. 
Şimdi, buradaki «Bir üyenin bir diyeceği» ibare

sinden maksat, malumu âliniz bu madde Meclis mu-
rakabesiyle ilgili bir madde değil, bu madde üzerinde
ki benim görüşlerimi siz öteden beri bilirsiniz. Bu 
madde âcil meselelere inhisar eden, günlük, aktüali-
tesi olan meselelere inhisar eden bir maddedir ve ifa
deden de açıkça anlaşıldığına göre. «Bir üyenin bir 
diyeceği olursa...» burada muhtelif mevzular var. 
Ben hangisi üzerinde söz istediğinizi bileyim ki, tara
fımdan takibi kolay olsun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Arz edeyim, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Son gençlik olayla

rı, Hükümetin kurulmaması... 

BAŞKAN — Ayrı ayrı şeyler efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır. Bunların tü

münün hangi maksatla planlandığına dair gündem 
dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Atalay bu ifade ile bir
birimizi anlamamız güç olacak. Rica ediyorum, genç
lik olayları hakkında görüşecekseniz, gençlik olayları; 
Hükümetin kurulmamasıyle ilgili konuşacaksanız, Hü
kümetin kurulmaması hakkında; yani bir tanesini ter
cih edin, zatıâlinize ona göre söz vereyim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sanırım, Sayın Baş
kan şimdiye kadar sizin Başkanlığınızın geçtiği gün
lerde bile bu derece gündem dışı konuşmaların sınır-
landırılmadığı görülmüştür. Sizin Başkanlığınız sıra
sında çeşitli konuların gündem içi bir konuşmada de
ğil de, gündem dışı bir konuşmada ifade edilmesine 
izin verildiği de vakidir. 

Benim üzerinde durmak istediğim münhasıran 
gençlik olayları değildir, münhasıran Hükümetin ku
rulması çabasının hangi noktadan başlayıp veya bite
ceği değildir. Onların nasıl birbiriyle bağlı ve sistem
li bir planın neticesi olduğunu ifade etmektir ki, asıl 
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önemli olan konu budur. Yani, içinde bulunduğumuz 
sorunların asıl nedenine ve kaynağına değinmek ve 
çaresini göstermek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, şimdi güzel söylüyor
sunuz. Bendeniz Tüzük maddesine sahip çıkıyorum. 
Tüzük maddesinin anlaşıldığı manada tatbikini isti
yorum. Ancak, sizin konuşmalarınız esnasında her
hangi bir üye; «Sadet dışına çıktı» derse, ben sizin 
sadet dışında mı, içinde mi olduğunuzu nasıl tayin 
edeyim. Mevzuu bilmezsem nasıl hareket edeceğim? 

SIRRI ATALAY (Kars) — içtüzüğün 54 ncü 
maddesinde «Gündem dışı konuşmanın mahiyeti ya
zılı olarak Başkana bildirilir.» deniyor. 

Sanırım, şimdiye kadar size tevdi edilen gündem 
dışı konuşmaların hiçbirinde bu derecede İçtüzüğe uy
gun mahiyet bildiren bir öneri de olmamıştır. Yani, 
ben içtüzüğe uygun bir şekilde neleri konuşacağımı 
açıkça ifade etmem, içtüzüğe uygun bir talepte bu
lunmam sizin için o önerinin reddine bir sebep teşkil 
etmesinden dolayı gerçekten üzülmüş bulunuyorum, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, ben meseleyi uzatmak 
istemiyorum. Şu halde anlamadığım bir mevzuda size 
söz vermekten kendimi men ediyorum. Eğer, direnirse-
niz oya arz edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Çünkü, açıklamıyorsunuz. Meseleyi 

Yüksek Heyetin oylarıyle halledelim, daha iyi. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Direniyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet direniyorum ve 
müsaade ederseniz direnmemin gerekçesini bir cüm
leyle sunayım. 

Görüyorum ki, söyleyeceğim sözlerin mana ve ma
hiyeti özellikle iç duvarların örülmesinin korkusu 
içinde siz de varsınız. Bu sebeple bana söz vermiyor
sunuz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bunlar yakışıksız söz
ler. Ben burada vazife görebilmek için sizin konuşa
cağınız mevzuun hudutlarını bilmeye mecburum. Be
ni bu şekilde itham edip de, bir münakaşaya çekme
yin. Çok istirham ediyorum. 

SIRRI ATAYAL (Kars) — Hayır, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ama, bakın ben takdir hakkımı kul

lanıyorum, siz de direnme hakkınızı kullanırsınız; 
Yüksek Heyet hakemdir, ne karar verirse ona siz de 
hürmet edersiniz, ben de hürmet ederim efendim. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Yalnız Sayın Baş
kan, bundan sonra bu usule riyaet etmediğiniz her 
celsede karşınıza dikilip, yakanızdan tutacağım. 

BAŞKAN — Yakamdan tutamazsınız; ama söz 
hakkınız bakidir. Usul hakkında söz isteyebilirsiniz; 
ama yakamı tutmaya hakkınız yok. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Lütfen şimdi oylayın. 
Bundan sonra görürsünüz Sayın Başkan 

BAŞKAN — Oylayayım, hay hay. 
Sayın Atalay, şu konuşmalarımız muvacehesinde 

direnmektedirler. Kendisine istediği şekilde konuşma. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İstediği şekil

de değil, önergesinde yazılı olduğu şekilde... 

BAŞKAN — İşte burada, yazılı olarak istediği 
şekilde konuşmasına izin verilip verilmemesini oyla
rınıza arz edeceğim. 

Sayın Atalay'ın konuşmasına izin verilmesini ka
bul edenler.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Gençler öldü
rülüyor. Bu söz hakkını verin, arkadaşımız konuş
sun. Gençleri sağ kanat öldürüyor. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Ne güzel söz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yerinde.. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler.. 
İhtilâf oldu efendim. Kabul edenler lütfen ayağa 

kalksınlar.. Kabul etmeyenler. Kabul edilmemiştir. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bari ölen genç

lere saygı duruşu yapılsın. 

2. — Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, TRT Genel 
Müdürü ismail Cem ipekçinin son beyanatına dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Sayın Yiğit Köker, 28 Ocak 1975 günlü Birleşimde; 
yani bugün TRT Genel Müdürü İsmail Cem İpekçi' 
nin son beyanatıyle ilgili gündem dışı söz talep et
mişlerdir. 

Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Var mı, 

böyle usul? 
BAŞKAN — Hangi usul? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Genel Mü

dürün beyantı hakkında gündem dışı söz verme usulü 
var mı? 

BAŞKAN — Ne demek o, ne demek? 
FİKRET GÜNDOĞAN — Var mı böyle bir 

şey? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, neye göre yok? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdiye 

kadar genel müdürlerin beyanatı hakkında. 
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BAŞKAN — Efendim neye göre yok, onu söyle
yin de ona göre halledelim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Akla göre 
yok, mantığa göre yok. 

BAŞKAN — Yani milletvekilinin murakebe hak
kı yok mu? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Llayır efen
dim, böyle murakebe hakkı yoktur. (C. H. P. sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köker. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Var mı 
böyle şey? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Zaten 8 aydır 
murakebe diye bir şey bırakmadınız bu davada. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, tutu
munuz hakkında söz istiyorum. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok 
muhterem arkadaşlarım; 

Geçtiğimiz Pazar günü akşamı TRT'nin radyo ve 
haber bültenlerinde bu millî kuruluşumuzun Genel 
Müdürlük makamını nevi şahsına münhasır ve ken
disi için çıkartılmış bir kanun kuvvetinde kararname 
ile işgal eden ve efendilerine yaranmak için Devlet 
radyo ve televizyonunu anarşinin mihrakı haline geti
ren zat tarafından verilen bir beyanat neşredilmiştir. 
Bu zatın hukuka aykırı istihdam şekli ve TRT'deki 
tasarrufları üzerinde gerek Parlamento içinde ve ge
rekse dışında yapılan tenkitler üzerine, tenkitleri ya
panları bir sokak külhanbeyi edasıyle topyekun iftira 
şebekesi olarak tavsif etmesi ve hakkında Bizans ent
rikaları çevrildiğini ifade etmesi.. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kendine gel 
Sayın Başkan, kendine gel. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de buyurun, istirham ederim. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Burası nere 
Sayın Başkan? 

YİĞİT KÖKER (Devamla)— İsmail İpekçi'nin.. 

BAŞKAN — Sayın Köker, istirham edeceğim. 
(C. H. P. Sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
(A. P. sıralarından, «Bırakın da konuşsun» ses

leri) 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Burası aşiret 

değil Sayın Başkan. 

— 578 — 



C. Senatosu B : 23 

BAŞKAN — Müsaade buyurun.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Burası Ada

na aşireti değil. 
BAŞKAN — Lütfen oturunuz, lütfen efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Dikkatli ol. 

(C. H. P. sıralarından gürültüler) 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — İsmail İpekçi'nin.. 
BAŞKAN — Sayın Köker, lütfen kelimeleri usu

lüne göre kullanınız. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — TRT Genel 

Müdüründen korkuyorlar zavallılar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Zavallı sensin. 
(C. H. P. ve A. P . sıralarından karşılıklı konuş

malar ve gürültüler) 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Zavallı, zavallı. 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — İsmail İpekçi'nin 

kafa ve ideolojik yapısını bir kere daha ortaya koy
ması bakımından fevkalâde bir emsal teşkil etmiş bu
lunmaktadır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Zavallı za
vallı. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Oturun dinle
yin, dinleyin lütfen. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Entrikacının ve 
müfteri şebekesinin kim veya kimler olduğunu taraf
lı ve tarafsız bütün Türk vatandaşları gayet iyi bil
mektedir. (C. H. P. sıralarından, «Doğru, doğru» 
sesleri) 

İsmail İpekçi'nin hukuka aykırı istihdam şekli ve 
tasarrufları üzerindeki tenkitler iddia ettiği gibi son 
aylarda başlamış değildir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bravo. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Kendisinin bir 
fuzuli şâgil gibi TRT Genel Müdürlüğü makamını 
işgal ettiği günden bugüne kadar devam etmiştir. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Fuzuli şâgil ken
disidir. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Bu 
hak verilmez. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Tenkitlerde bulu
nanların.. 

BAŞKAN — Sayın Köker, şimdi Hükümet ka
rarnamesiyle tayin edilmiş.. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Arkası gelecek, 
müsaade etsinler. (C. H. P. sıralarından, «Ayıp, ayıp» 
sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun. 
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YİĞİT KÖKER (Devamla) — Tenkitlerde bulu
nanların başında Anayasamızda «Demokratik siyasî 
hayatın vazgeçilmez unsurları» diye tarif olunan si
yasî partilerimiz vardır. Bugüne kadar Adalet Parti
si, Millî Selâmet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi ve Milliyetçi Hareket Partisi İsmail İpekçi'nin 
başında bulunduğu TRT'nin yayınlarında görülen yan
lışlıklar, taraflılıklar ve aşırı sol ideoloji paralelindeki 
telkinler üzerinde ısrarla durmuşlardır. Hatta, Sayın 
Ecevit Hükümetinin de resmî bir bildiri yayınlayarak, 
TRT yayınlarında Devletin dış politikasına ters düşen 
iddialara yer verildiğini belirttiği hafızalarda bütün 
canlıhğıyle yaşamaktadır. 

Hükümetler ve Parlâmentoda temsil olunan siya
sî partiler yanında, gerek Cumhuriyet Senatosu ve ge
rekse Millet Meclisinde bulunan partili ve bağımsız 
parlamenterler ve hemen hemen bütün basın organ
ları TRT'yi tenkit etmekte ve İpekçi'nin hukukî ve 
malî mesuliyeti mucip tasarrufları üzerinde kamuoyu 
önünde açıklamalar yapmaktadırlar. (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

Görülüyor ki, TRT'yi tenkit edenler İsmail İpek
çi'nin iddia ettiği gibi belirli ve sınırlı çevreler değil.. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Halka sora
lım, halka. Sandık başına gidelim. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Demokratik re
jimimizde.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yiniz istirham ediyorum. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Parlamentoyu 
meydana getiren meşru siyasî partilerimiz ve kamu
oyunun meydana gelmesinde müessir olan basın or-
ganlarımızdır. TRT gibi tam bir tarafsızlık içinde 
olması gereken bir millî kuruluşumuzun başında bu
lunan ve muayyen ve belli bir ideolojinin sahibi ol
duğu ve aynı zamanda demokratik rejimi onun getir
diği bütün hak ve hürriyetleri, geleneklerimizi, hattâ 
Atatürk ilkelerini tahriple vazifeli olduğu artık gün 
gibi aşikâr olan İsmail İpekçi, kendisini tenkit eden
leri iftira şebekesi ve tenkitleri de Bizans entrikaları
na benzetmekten çekinmemiş ve sıkılmamıştır. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, gürültü yapmayınız. 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Hazin olan cihet

lerden biri de, aynı zatın Devletimiz için tehlikeli ol
duğu parlamentoda belirtilmiş olan «Türkiye kültü
rü» ifadesini ısrarla kullanmaya devam etmesi ve 
bunu TRT mikrofonlarıyle ekranlarından tekrar ettir
mesidir, 
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İsmail İpekçi, Kars'ın Sarıkamış kazası, Hamamlı 
köyünde çocukların ayakkabılarını çıkarttırıp, kar 
üzerinde yalınayak yürürken çektirdiği filmlerle.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gerçek, gerçek. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Çok doğru. 
BAŞKAN — Lütfen efendim gürültü etmeyiniz, 

istirham ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ortaoyunu 
oynuyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz de müsaade 
edin. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Köln radyosundan 
muhabirleri vasıtasıyle komünizm propagandası yap
tırarak ve en nihayet 16 Ocak 1975 akşamı saat 
19,45'te Charles Aznavor'un söylediği gibi, söyledik
leri, gibi adını taşıyan ve bir homoseksüelin hayatını 
anlatan edep ve haya dışı bir plağı önce Dolmabahçe 
Camii ve bilâhara Atatürk'ün Trabzon'da ikamet et
tiği tarihî köşkün görüntüsü önünde çaldırtmakla, 
arzu ettiği neticeye varamayacaktır. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

Sormak gerek, TRT yakın tarihimizin bu iki 
ulvî ve tarihî eserinin görüntüsüne bir homoseksüelin 
hayatım anlatan bir müziğe eşlik ettirirken biran olsun 
düşündü mü? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Burası Sena
to yahu, neyi anlatıyorsun?. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — O eserleri anlat
mak istiyordu bu müzikle, yoksa kendisini mi anla
tıyordu? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Toplumumuzun 
eğilimlerini, neyi anlatmak istiyordu? Kamuoyunu 
oluşturma durumunda ve görevinde olan bu kuru
mun izansızlığının ve idraksizliğinin son perdesi olma
lıdır bu çirkin olay. 

TRT'yi yönetenlerin ve bu müziği çalanların da 
milleti kolay kandırılabilir saymaları artık son bul
malıdır. Şarkı konusu, homoseksüel kişinin hayatı 
kendilerine cazip gelmiş ise, buyursunlar, istedikleri
ni yapsınlar; ama aile mahremiyetine girmiş olan 
TRT'de değil.. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

EKREM KABAY (Burdur) — Bu tabir ayıptır. 
BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. Bir da

kika efendim, bir dakika. 
EKREM KABAY (Burdur) — Adalet bürosu de

ğil burası. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Niye gürültü 

ediyorsunuz efendim, niye gürültü ediyorsunuz? 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Edep 

dışı. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Yani, bu şartlar altında müzakere 

olur mu? İstirham ediyorum efendim. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — TRT'ye hiçbir za

man vatan cephesi edebiyatı getirilmeyecektir. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — TRT Genel Mü
dürlüğü makamını işgal eden zatın bütün marifetle
ri, Parlamentonun gündeminde bulunan araştırma 
önergeleri kabul edildiği zaman bütün detaylariyle 
ortaya çıkacaktır; ama bu marifetlerin tekrarına im
kân verilmeden doğacak millî zararların telâfisi bel
ki çok güç ve belki de mümkün olamayacaktır. Mem
leketimizin böyle büyük zararlara uğramasından do
ğacak sorumluluklara katılmamak gereğinin şuuru 
içinde ve muhterem arkadaşlarıma da tercüman ol
duğum inancı içinde bu konuşmayı yapıyorum. 

Sayın Başbakan Irmak'ın Konya konuşmalarında 
da ifade ettikleri gibi, Devletin dış politikasına aykı
rılıklar bahis konusudur. «Türkiye kültürü» misâlin
de olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünün bozulması, çabaları 
vardır. İpekçi'nin Pazar gecesi TRT'de yayınlanan 
demecinde olduğu gibi, O'nun idaresindeki TRT ya
yınları ile kamu düzeninin bozulması tehlikesi baş-
göstermiştir. Emperyalist memleketlerin kültürleri 
ile hazırlanan programlarla televizyon yayınlarının 
doldurulması ise millî ahlâkı tahrip etmektedir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bütün bu millî değerler TRT'nin korumakla mü
kellef olduğu değerlerdir. TRT bunları korumadığı 
gibi, kasten ve bilerek tahrip etmektedir. Bu durum
da ne yapılacağı TRT Kanununun değişik 9 ncu mad
desinin 3 ncü fıkrasında gösterilmiştir. Bu fıkra şöy
ledir. 

«Millî güvenliğin, kamu düzeninin veya Devletin 
dış güvenliğinin gerekli kıldığı veya devlet memuru 
olma niteliğini yitirdiği hallerde Genel Müdür gerek
çesi açıkça gösterilerek Bakanlar Kurulu Kararna
mesi ile görevinden alınır.» 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ya
zıklar olsun sana. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ayıp, ayıp. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) - - Sayın Başkan, 

nasıl müsaade ediyorsunuz? 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — TRT Genel Mü

dürlüğü makamını işgal eden zatın bütün marifetleri 
Parlamentonun gündeminde bulunan.. I 
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Değerli arkadaşlarım, parlâmanter demokratik 
rejimimizin temel kuruluşu olan Parlamentoyu, siya
sî partilerimizi, Anayasamızın reddettiği bir anlayış 
içinde halka şikâyet etme cüretinde bulunurken, dev
letin bir görevlisi olduğunu unutan bir zatın TRT'nin 
başında kalmasının yaratacağı vahim tehlikeler or
tadadır. 

Demokratik rejime çok bağlı olan Sayın Cumhur
başkanımızın bir genel müdürün Parlamentoya teca
vüzüne göz yummayacaklarını ümit ile bekliyoruz. 
(C. H. P. sıralarından «Alet olmayın siz de» sesleri) 

Bu inançla Cumhuriyet Hükümetini... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Parlamento 

hükümet kuramıyor, acz içinde; Parlamento bitmiş. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Bütün vazifelile
ri göreve davet ediyorum. TRTnin başına özel ka
nun ile tünemiş bu baykuş artık susturulmalıdır... 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Sensin o. Ayıp, Utan. 
YİĞİİT KÖKER (Devamla) — ... Ve bu suretle de 

TRT... (C. H. P. sıralarından gürültüler ve müdaha
leler ve A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Köker, Sayın Köker... 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — ... Millilik hakkını 

aslına kavuşturmalıdır. 
BAŞKAN — Sayın Köker, Sayın Köker (C. H. P. 

sıralarından müdahaleler ve gürültüler) 
EKREM KABAY (Burdur) — Başkan, seni din

lemiyor. 
BAŞKAN — Sayın Köker, Sayın Köker... 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — ... Bundan sonra 

herkes bu memlekette... 
BAŞKAN — Sayın Köker, Sayın Köker... 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — ... Anayasa ve ka
nunların hâkimiyetinin varlığına bir kere daha inan
malıdır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından müdaha
leler ve gürültüler ve A. P. sıralarından alkışlar) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bütün bu 
rezaletlere ortaksın sen. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu... 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Önerge gönderdim tu

tumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Benim tutumumda bir şey yok ki; 

daha ortada bir şey yok. 
SIRRI AT AL AY (Kars) — Var, var (C. H. P. sı-

larından gürültüler) 
BAŞKAN — Ne tutumu; tutumumda ne var, ne 

var, söyleyin bakalım efendim? Tüzüğe uymayan ne 
var, söyleyin bakayım? 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, asgarî 
nezaket ve Başkanlığın size verdiği fazilet duygusu
nun en asgarî hadleri içinde... (A. P. sıralarından «Fa
zileti sizden mi öğreneceğiz?» sesleri)... Önergeye gö
re söz vermeseniz dahi, evvelemirde böyle bir öner
ge vardır, «Ben kabul etmiyorum» demeniz gerekir
ken, süratle bir başka önergeye geçiyorsunuz. Bu bir 
marifet değildir; bilesiniz. 

Şimdi söylüyorum; 

BAŞKAN — Evet, buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, gün

demimizde araştırma ile ilgili bir önerge bulunmasına 
rağmen İçtüzüğümüzün sarih hükümleri, araştırma 
önergesi mevcutken ve bir sonuca bağlanmadan Hü
kümetten dahi soru sorulmaması kaydı bulunması
na rağmen siz araştırma önergesi ile ilgili konu için 
burada geniş gündem dışı konuşma vermek suretiyle 
İçtüzüğe aykırı hareket ettiniz. (A. P. sıralarından, «O 
ayrı; o. ayrı» sesleri) Bununla ilgili olarak söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, söylediğiniz manada 
herhangi bir şey yoktur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Benim hakkım... 
BAŞKAN -— Bir dakika efendim, arz edeyim, arz 

edeyim. 
Bir araştırma önergesi varken değil, bir araştırma 

yapılırken. Araştırma henüz yapılmamış, Komisyon 
henüz kurulmamış. (C. H. P. sıralarından «Kurulu
yor» sesleri) Henüz araştırmaya başlanmamış. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, İçtü
züğün 58 nci maddesi gereğince İçtüzüğe aykırı ha
reketiniz iddia edildiği takdirde derimki 54 ncü mad
dede olduğu, şekilde takdir hakkınız yoktur; bana söz 
vermeye mecbursunuz. Evet, mecbursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay; hadise, Tüzüğümü
zün bir maddesine göre bir üyenin söz istemesi ve be
nim söz vermemdir. 

SIRRI ATALAY' (Kars) — İçtüzüğe aykırı ha
reket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır, aykırı değildir efendim. Ay
kırı olmadığı için o madde ile siz söz isteyemezsiniz. 
Onun için önergenizi muameleye koyamam efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Takdir sizin değil
dir; keyfilik var, âlâsı bu. 7 ay sonra görüşürüz Hazi
randan korkuyorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Uğraşma. 
3. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün gençlik olay

larının nedenleri ve alınması gereken tedbirlere dair 
gündem dışı demeci. 
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BAŞKAN — Sivas Üyesi Sayın Hüseyin Öztürk, 
gençlik olaylarının nedenleri ve alınması gereken ted
birler hakkında gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Öztürk. 
SIRRI ATALAY (Kars) —- Böyle bir Başkanlık

ta konuşma kardeşim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yahu, te

nezzül etme şuna. (A. P. sıralarından müdahaleler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Vadeniz belli, vadeniz 
geldi 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet, evet. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Yedi ay sonra. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Göeüşüoiz, 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ama, Hazirandan kor

kuyorsunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkar. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Gençlik arasındaki bölünmelerin kökeninde eği
tini birliğinin bozulması vardır. Atatürkçü eğitim ve 
şeriatei eğitim yanlış bir tutum ile karşı karşıya ge
tirilmiştir," Türkiye'de. 

İkincisi; ekonomik, sosyal kültürel farklar yanın
da çağdaşlaşma, sorumluluk yüklenme oluşumları, 
değerler sistemindeki değişimler, siyasî telkinler dı
şında öğrenci çatışmalarında ağırlık teşkil etmekte
dir. Delikanlılık çağı, hassaslığı, ataklığı, istikbal 
endişesi, büyük kültür değişimi, yaşlı ve genç arasın
daki dünya görüşü farklılıkları; gençlik çağındaki 
1 4 - 2 4 yaş arasındaki yedi milyonu aşkın gencin an
cak iki milyon kadarını okullara alabilmiş, disiplin 
altına alabilmiş clrnarmz, yasalarımızdaki durum, top
lumdaki gelişmeler ve demokratik ülkelerdeki geliş
melerin gençlerden geride kalmış olması, tüm so
rumluların bu konuları çözmede elbirliği, işbirliği 
yapamayışları, Hükümetin kurulamayışı, bu boşluk
tan faydalanmak isteyen bazı çıkarcı çevreler, üni
versite ve yüksek okullardaki yönetim yetersizliği, 
Hükümetin zayıf yönetim şekli, siyasî çıkarlarını 
silâhlı saldırılarla sağlayacağını sananların tahrikleri 
öğrenci çatışmalanndaki nedenlerden bazılarıdır. 
Konu ilerledikçe diğerlerine de dokunmaya çalışaca
ğım. 

Türkiye'de sağ koalisyon, miliyetçi cephe lâfları 
sık sık kullanılmaya başlandığı günlerden itibaren 
onunla özdeş olarak üniversite (çevrelerinde bir sal
dırgan grup saldırılarını artırmaya, adam öldürmeye 
başladı. 12 Mart öncesindeki cinayet oyunları tek
rar ortaya çıktı. 
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Bu olaylara sebep olan şiddet eylemlerini sürdü
ren sayıları az; ama iyi yetiştirilmiş ve teşkilâtlan
dırılmış komando özentileri, maalesef çoğu silâhlı bu 
azgın saldırı sürüleri, öğrenciler üzerine açtıkları 
ateşlerle maalesef bugüne kadar, son iki yıl içerisinde 
altı gencin ölümüne sebep olmuş, yüzlerce insanı ya
ralı bırakmıştır. 

Bunların içinde; incelediğimiz zaman ve edindi
ğimiz bilgilere göre bu kişilerin; yani öğrencilerin 
arasına katılan, öğrenci olmayan, Anadolu'dan, şu
radan, buradan gelmiş olan silâhlı canilerin de olduk
ları maalesef anlaşılmaktadır. Bu canilerin bir mer
kezden yönetildikleri de bilinmektedir. Tarihî bir 
gerçektir ki, bu gibi şiddet eylemleri devlet yöneti
minin ya boşluğundan faydalandıkları veya gizli yâr
dim ve destek gördükleri zaman harekete geçiyorlar. 

İşle bugün «Komando» dediğimiz bir teşkilât, bir 
kuruluş kendilerini ülkücü, komando, bozkurteu ola
rak nitelendiren çağ dışı, faşist inançlı bir kısım 
gençler bazı örgütler ve obalar kurarak yasa dışı 
yöntemlerle eylemlerde bulunmakta devam ediyorlar. 

Bunlar, birtakım güçlerin desteğine dayandıkları
nı, Devletin güvenlik kuvvetlerini bile ikinci planda 
düşünen faşist özlemlerine kavuşmak için adam öl
dürmekten çekinmeyen bir ruh yapısına sahip olarak 
yetiştirilmiş ve görevlerini yapmaktadırlar. 

Bunlar, kendileri gibi düşünmeyenlere akla, vic
dana, insanlığa sığmayan eziyetler, işkenceler yap
maktan çekinmiyorlar ve insan öldürmekten sanki 
zevk alıyorlar. Sıkıyönetimin hüküm sürdüğü yerler
de bile son sistem cihazlarla donatılmış güvenlik kuv
vetleri alesta beklerken, öğrenci olayları için bilinç
lendirilmiş toplum polisi emir beklerken, zincirleme 
olayların arka arkaya sürüp gittiği bilinen ve görülen 
bir gerçek iken, bu silâhlı canilerin yakalanmayışîarı 
ve daha önemlisi de olayların başlamadan önlenme-
yişi şüphe ve endişe uyandırmaktadır. Güpegündüz 
okul içinde, okul dışında, sokak ortasında insan avı
na çıkıyorlar, kanlı komando saldırıları tertipliyorlar, 
Hükümetin enerjik bir şekilde davranmayışından fay
dalanarak, tedbir alınmadığı için akıl dışı, manyakça 
hareketlerle, çetecilik oyunlarıyle caniliklerine devam 
ediyorlar. Tedbir alınmadığı için de demokratik re
jim ve Devlet otoritesi düşmanlığında bu canilerle 
ayrı; derecede suçlu olan bazı kişiler ve güçler, maa
lesef bunların arkasında destek gibi gözüküyorlar; 
ama tarihin önünde bu suçlulukları hiç bir zaman 
silinmeyecek; bilakis gün geçtikçe bu suçluluklarının 
ağırlığı vicdanlarda ve hukukun kendi içinde belli 
olacaktır. 
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Cumhuriyet Halk Partisinin seçimle iktidara gele
ceğinden korkan, erken seçimi engellemeye çalışan 
partiler ve çıkarcı kişiler, faşist eylemci canilerle, 
anarşik olaylar ve ortamlar yaratarak, ülkenin ve hal
kın özgürlükçü demokrasiye elverişli olmadığı zanuı 
nı uyandırmaya çalışıyorlar. Delili: Komando müs
veddesi hasta kafalı insanların, en uygar il merkez
lerinde, sokak ortasında silâhlı adam öldürmesidir. 
Bu haksız ve yersiz ölüm saldırıları karşısında, de
mokrasiye inançlı, Atatürkçü büyük Türk genç
liğinin de nefsi müdafaaya geçerek, 12 Mart or
tamının tekrar yaratılmaya çalışılması özlenmektedir, 
ama bu seferki 12 Martın ne getireceği, ne götüre
ceği ve kimleri alıp götüreceği hiç belli olmaz. 

Şu, tarihî bir gerçektir ki, bir ülkede demokratik sol 
geliştikçe, gerçekler çeşitli yayın organlarıyla (Radyo
da, televizyonda olduğu gibi) halkın önüne döküldük
çe, halk bilinçlendikçe, sömürü düzeninin yabancı 
kumpanyalarına karşı soldaki partiler güçlenerek ikti
dar olmaya yaklaştıkça, bu gelişimi engelleyecek fa
şist eylemler harekete geçerler; tarih bunun örnekle
riyle doludur. Türkiye'de bugün oynanan oyun da bu
dur. Cumhuriyet Halk Partisinin iktidara getirilmesin
den korkuluyor. Cumhuriyet Halk Partisinin getire
ceği özgürlükçü demokratik düzen içinde halkın da
ha bilinçlenerek birçok haklara kavuşacağından kor
kuluyor. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi de soldaki 
gençliğe, sol saldırıya uğrayan devrimci gençliğe sa
hip çıkarsa, karşılıklı çatışmalar başlarsa, gizli ko
mando örgütünün sinsi elebaşian o zaman bayram 
edecek; «Açık demokrasi rejimiyle Türkiye yonetile-
miyor» diyecek, kendilerine fırsat doğacak; özledikle
ri dikta rejimine,, faşizme kavuşma yollarını araya
caklar. Bu hasta kafaların menfur düşüncelerine alet 
olmayalım. 

Tüm gerçek milliyetçi, Atatürkçü kişilere, tüm de
ğerli parlamento üyelerine sesleniyorum, seçimlerde 
Parlamentoya girmek olanağını yitirmiş olup. kanlı 
komando saldırılarıyle çıkarlarının biraz daha uzama
sını aklında tutanlara da sesleniyorum : Büyük Türk 
ulusunun nefretini daha fazla kazanmadan, tiksinti 
duyulan kişiler haline gelmeden, elbirliğiyle, fikir bir
liğiyle suçluların üzerine gitmekte birlik olalım, re
jim düşmanları üzerine birlikte yürüyelim. Memleke
te huzur o zaman gelir. Çünkü, sürdürülen cephe pa
zarlığından gücünü alan Millî Hareket Partisi ve 
O'nun kanlı şehir eşkiyası komandoları ve tutulmuş 
yandaş silâhşörleri insan öldürme saldırılarını artır
mışlardır. Milliyetçi cephe oyalaması iflâs etmiş iken, 
seçim geciktirildikçe... 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Nereden biliyor
sun?... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Silâhlı sal
dırılarla gençler öldürüldükçe ve Cumhuriyet Halk 
Partisine yapılacak itham ve iftiralarla olaylara ye
şil ışık yakanların sorumluluğu çok büyük olacak
tır. Türk ulusundan alacakları ders ise çok daha acı 
olacaktır. 

Parti liderleri ve sorumluları, şiddet eylemlerine 
karşı birleşip, özgürlükçü demokrasi düzenini koru
yucu olacakları yerde, somut delilleriyle suçlulukla
rı saptanmış aşırı sağın silâhlı eşkiyalannı savunur 
durumda olmaya ve nefsi müdafaa bile yapmayan 
solcu devrimci gençliği suçlamak yanılgısına ve ha
tasına düşmekte devam ediyorlar. Daha anlamsızı, 
her zaman zorbalığın ve şiddet eylemlerinin karşısın
da olmuş Cumhuriyet Halk Partisini ve O'nun de
mokrasi aşığı eşsiz Lideri Bülent Ecevit'i suçlamakla 
bir şey kazanacaklarını sanıyorlar. Bunu, 1973 seçim
lerinden önce çok daha elverişli buldukları ortam
lar içinde sürdürdüler. Büyük Türk ulusundan, ken
dilerini toz - duman eden tokadı yediler. Bu itham
ları bıraksınlar; içeride ve dışarıda rejim için büyük 
tehlikeler gözüküyor. Atatürk milliyetçiliği anlayışı 
içinde birleşsinler. İçerideki ve dışarıdaki bu köpek 
ulumalarını ve saldırganları derhal susturmalıyız. Ör
neğin, İstanbul Vatan Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde, komando saldırısından kaçan okul öğren
cisi Kerim Yaman arkadan vuruluyor. Yine öğrenci
lerden Erol Erdoğan, Erdinç Demirpoîat tabanca 
mermileriyle ağır yaralanıyor; birçok kişi de bu ko
mando kurşunlarıyle yara alıyor. 

Millî Hareket Partisinin elemanları oldukları ar
tık iyice saptanmış olmasına rağmen, Cumhuriyet sav
cıları ve Hükümet hâlâ ne duruyor bilmiyoruz? Bu 
olaylarla açık rejim düşmanlığı yapıldığının farkın
da değiller midir? Bundan bir ay kadar önce de bu 
şehir eşkiyası komandoların kurşunlarıyle bir genç 
ölmüştü. Adana'da bir işçi ölmüştü. Başta söyledi
ğim gibi, bu saldırılar neticesinde yüzlerce kişi yara
lanmış, altı kişi ölmüş, öğrenci yurtları komando 
yurtları haline gelmiş birer silâh deposu olmuşlardır. 
Hükümet acizlik içinde gözüküyor. Kredi ve Yurt
lar Kurumu Genel müdürlüğü ve Yönetim Kurulu 
üyeleri affedilmez bir sorumsuzluk batağına batmış 
gibidirler. Bir damlacık gücü olan küçük bir partinin 
faşist lideri meydanı boş bulmuşçasına hedefine doğ-
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ru ilerliyor. Bu, hiç kimseye; memlekete ve rejime 
fayda getirmez. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Bir 
parti liderine faşis demek senin ağzına yakışmıyor. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bir ay ka
dar önce Yıldız Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde komandolar tarafından öldürülen öğ
rencinin, faili meçhul cinayete kurban gitmiş olması... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan, bir parti liderine «Faşist» diyor, bu ne 
oluyor yani ... 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyiniz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ankara ve 
Adana'daki cinayetlerin faillerinin ve teşvikçilerinin 
süratle ortaya çıkarılamaması, maalesef rejimin tehli
keye yol açan ortamlara doğru gitmesine neden ol
maktadır. Halkına, rejime ve Atatürk milliyetçiliğine 
ters düşmüş milliyetçi cephe uydurmacılığı, olayların 
gelişmesine maalesef seyirci kalmaktadır, maalesef 
teşvikçi olmaktadır. 

Kerim Yaman için Yıldız Mimarlık ve Mühen
dislik Akademisindeki foruma saldıran silâhlı ko
mandolar, Adana Ticarî İlimler Akademesini basan, 
işgal eden Ülkü Ocaklılar. İstanbul Atatürk Eğitim 
Enstitüsünü basan, polis ve okul öğrencilerinin yar-
dımıyle yakalanan silâhlı, gözü dönmüş eşkıya ruh
lu komandolar gücünü nereden alıyor belli oldu; 
Millî Hareket Partisi bunlara kaynaklık yapmakta
dır. Binlerce kişiye saldırma çılgınlığını gösteriyor 
bunlar. Barışçı Türk halkının lanetlenmelerine neden 
hedef olmuyorlar diyeceksiniz: Olacaklar!... Suçlu, 
hiçbir zaman bu suçtan kurtulamayacaktır. Hem bü
yük Türk Milletinin vicdanında, sağduyusu önünde 
mahvolacak, hem de onu destekleyenler bu politika 
hayatından silinip gideceklerdir. 

Çağ dışı kalmış, şiddet metodlanna başvurarak 
sömürü düzenini devam ettirmenin rejim için zarar
larını düşünemeyenlere Türk Ulusunun vereceği ders 
çok acı olacak. İstiyoruz ki, buna destek olanlar bu 
dersi almasınlar. Çünkü, demokrasi tek taraflı yaşa
maz. Demokrasi partiler dayanışmasının karşılıklı yar
dımlaşması sayesinde güç kazanır. Onun için, meyda
nı faşistlere bıraktığınız sürece barışçı Türk Halkı, 
bunu bırakanları affetmeyecek, arkasından da yapı
lacak her türlü seçimde bu hataya düşenler mutlaka 
cezasını görecek ve millet bunu oylarıyle gerçekleş
tirecek, 

Saygılar sunar, teşekkürler ederim, 
4. — Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğlu'nun, 

TRT Genel Müdürünün Televizyonda okunan beya
natına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sayın Mehmet Nuri Âdemoğlu, TRT Genel Müdü
rünün Televizyonda okunan beyanatı hakkında söz 
istemişlerdir. 

Sayın Âdemoğlu, bu mevzuda bir sayın üye ko
nuştu. Binaenaleyh, aynı mevzuda konuşmaların te
vali etmesi, gündeme geçme imkânlarımızı ortadan 
kaldıracak. Eğer sizin, bu konuşulanların dışında bir 
beyanınız olacaksa söz vereyim? 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa
yın Başkan; 

Pazar günü Devlet Televizyonunda haber bülten
leri arasına sıkıştırılan ve TRT Genel Müdürüne at
fen okunan pasaj o kadar mühimdir ki, benim gön
lüm arzu ediyordu ki, bir - iki kişi değil. Yüce Sena
toda grupları bulunan bütün partiler bu mevzuu ele 
alsınlar ve eleştirsinler. Onun için, benim konuşmam
da bu mevzu ile ilgili, fakat TRT Genel Müdürünün 
konuşmasına pasaj, pasaj verilecek cevaplan ihtiva 
etmektedir. 

Bu demecin yazarı milletin malını şahsî malı gibi 
kullanarak, hezeyan dolu beyanının okunmasını em
reden Ecevit Hükümetinin vazife verdiği TRT Genel 
Müdürüdür. 

Bir tertiple hazırlandığına kimsenin şüphesi bu
lunmayan bu demeci veren, özerk de olsa. Devletin 
bir müessesesinin başıdır. Demecin muhatabı ise. 
ona göre, «iftira eden, saldıran, yalan söyleyen, Bi
zans entrikaları çeviren, dolap döndüren» kelimele
riyle tavsif edilen, başta Sayın Cumhurbaşkanı ol
mak üzere Türk Milletinin temsilcileri, milletvekille
ri, senatörler ve bakanlardır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan. Cum
hurbaşkanı herhangi bir şekilde hedef tutulmadığı 
halde niçin böyle söylüyor?.. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun lütfen, 
kendi fikirlerini söylüyorlar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhurbaşkanını 
hangi hakla ortaya atıyor?... 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — 
Bu demecin kendini bilmez sözcüsü Cem hem de
mokratik nizam kararını savunacak. Anayasadan, ka-
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nun ve milletten bahsedecek, hem de demokrasinin, 
memleketin, milletin yegâne temsiclisi olan parla
menterlere küstahça, bir memura değil, kendini bilen 
aklı başında bir insana bile yakışmayacak sözler sar-
fedecek. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Pek az söylemiş. 

MEHMET NURt ÂDEMOĞLU (Devamla) — 
O halde, bütün o söylenenler zatıâlinizedir. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum karşılıklı konuş
mayınız. 

MEHMET NURt ÂDEMOĞLU (Devamla) — 
TRT Genel Müdürü, Anayasa doğrultusunda bulu
nuyor ve gerçekleri savunuyormuş... Yukarıdaki kı
sımla bu son sözleri bağdaştırmak mümkün değildir. 
Bu sözler, ancak Cem İpekçi gibi, dağıtılan ulufeden 
hissesine düşeni kapan bir zavallıdan beklenebilir. 

Gerçeklerin görüşülmesine kızanlar varmış... Ger
çeklere kızan, ancak bu derece hezeyan içine giren, 
kanunların muhalefetine rağmen bu ulufeyi kabul 
edip, bugüne kadar milletin hazinesinden her ay bir 
miktar parayı cebine indiren kimsedir. 

TRT memleket ve milletin derdini aksettiriyor-
muş... Halbuki, bu milletin derdi, yalnız 5 - 1 0 ko
münistin ve Öğretilmiş bir kısım fakir fukaranın te
levizyon ekranlarına aksettirilmiş derdi değildir. 

tpekçi, sen ve ekibin bu memleketin, bu milletin 
derdini bilemezsiniz, bilemezsiniz ve öğrenemezsiniz 
de.. Sen ve senin ekibin ömrünüzde kaç gün, kaç ay 
İstanbul ve Anakara'dan ayrılıp da Anadolu'da, mah
rumiyet bölgesinde yaşadınız da bu milletin, fakir fu
karanın derdini bileceksiniz ve onlara çare olmaya 
çalışacaksınız?.. Bırakınız bu uydurmacaları, bırakı
nız bu yutturmacayı artık. Millet öğrendi bunları... 

Sen ve ekibin, kurulmuş ve yayılmış Televizyo
nun başına hazırdan kondunuz; bir mirasyedi gibi... 
Eğer Televizyonun yayın süresini ve yayın alanını 
genişletme çabası içine giriyorsanız, zehirli salyanızı 
daha geniş bir kitleye akıtmak ve Türkiye'yi zehirle
mek içindir bu gayretiniz. 

Sen, bizleri şikâyet edeceğin Türk Milletini iyi 
tanısaydın her gün televizyon ekranına bir komünisti 
çıkarıp milletin parasıyle çalışan, büyük bir para öde
yerek aldığı televizyon alıcısını kırdırma bahtsızlığına 
bu milleti uğratmazdın... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Televizyon kişi
liğini buldu, Milleti Arabın yalellisinden kurtardı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyi
niz. 
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MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — 
Yine tanımadığın, içlerine girmeye tenezzül etmedi
ğin Türk Milletiyle temas etme zahmetine katlanabil-
seydin, solun propagandasını yapan, milletine hitap 
etmeyen Televizyonun yayınları karşısında Ecevit'i 
takip etmeye memur ettiğin kameremahların ekran 
oyunları ve bitmek tükenmek bilmeyen partizan dav
ranışlara dayanamayan Türk Milletinin kaç televiz
yon ekranı kırdığını tespit etmek imkânını bulurdun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Mahkemeler var 
beyefendi, mahkemeler... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Suçlular kırıyor. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — 

Bunun neticesi olarakda, belki de velinimetin Ece-
vit'in menfaatine olan TRT'nin, kanun dışı davranış
larını sadede döndürme olanağını gösterirdin. 

Sen ki, Anayasanın muhalefetine rağmen TRT'nin 
başına çöreklenmiş, sen ki, Soyadı Kanununu hiçe 
saymış, kanun tanımaz bir Donkişotsun. 

Ne hakla bu memleketin, bu milletin Sayın Cum
hurbaşkanına, milletin % 67 reyini almış, Meclisin 
% 60 sandalyesini işgal eden partilerin idareci ve 
üyelerine küstahça dil uzatırsın?... Bu, senin haddin 
olmamalıdır. Bunun hesabı elbette bir gün sorulacak
tır senden. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, siz 
bunları Başkan olarak temiz ve edepli konuşma ve 
kelimeler olarak kabul ediyor musunuz?... 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın Ata-
lay, oturun lütfen. Hatip konuşurken müdahale et
meyiniz. Siz senelerce Başkanvekilliği yaptınız, istir
ham ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sizden bir soru so
ruyorum; siz bunları temiz ve edepli kelimeler olarak 
kabul ediyor musunuz?... 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — 

Eğer, başında bulunduğun TRT'nin özerk olduğunu 
hâlâ iddia ediyorsan, senin demecin gibi, benim, mil
letin kürsüsünden yaptığım bu konuşmayı da harfi
yen ilân etmesi, yayınlaması lâzımdır. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İftira ediyorlar 

efendim, Sayın Cem'in ifadesi yanlış anlaşılmış... 
BAŞKAN — Siz konuşurken hiç müdahale eden 

oldu mu Sayın Öztürk?... Siz o kadar kötü kelime 
kullandınız burada, müdahale eden olmadı. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sanki Cem Par
lamentoyu hedef almış gibi gösteriyorlar. 
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BAŞKAN — Sayın Öztürk, zaîıâliniz bu kadar 
konuştunuz ve bu kürsüden söylenmemesi gereken 
birçok kelimeler ifade ettiniz, bir tek müdahale oldu 
mu rica ediyorum?... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkanım. 
bir husus yanlış anlaşılıyor. İfade okunsun, Parla
mento hedef alınmamıştır Sayın Cem'in beyanlarında; 
iftira edenler hedef alınmıştır, iftira edenler... 

BASK, Eğer öyle değilse; burada 
bakan o hususu söyler efendim. Onun muhatabı siz 
değilsiniz ki... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Beni de içine ka
tıyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdi karşı düşünce
ye imkân verip vermeyeceğinizi öğreneceğiz... 

BAŞKAN —• Zatıâhniz Tüzüğe uygun olmayan 
isteğinizi biliyorsunuz da onun için böyle konuşuyor
sunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aynı konuda söz is
tedim. Karşı fikre tahammülünüz olup olmadığını 
şimdi göreceğiz. (A. P. sıralarından «Vah vah» ses
leri.) 

BAŞKAN — Peki efendim, göreceğiz. 

5. — Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğiunım, Lib
ya ile ilişkilerimize dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Sayın Hilmi Naîbantoğlu, Libya ile ilişkilerimiz 
üzerinde gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Naîbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; hepinizi saygıyle selamlarım. 

Libya ile ilişkilerimiz hakkında konuşmak için hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. Biliyorsunuz, bandan 
bir müddet önce Libya Başbakanı Sayın Ahmet Cal
in d memleketimize geldiler. Birtakım ekonomik, kül
türel, ticarî ve işgücü ile ilgili anlaşmalar imzaladık. 
Bu anlaşmalar herhalde Meclislerimizden, kanunî pro
sedürüne uygun olarak geçirilecektir ve herhalde an
laşmalar, konuları ve uygulama görkemleri bakımın
dan iki memlekete ve halkına yararlı konulan kap
samaktadır; temennimiz budur. 

«Yurtta barış, dünyada barış» ilkesine bağlı ola
rak Ulusumuz ve Hükümetimiz gelecek barışlı gün
lerimizde, Libya ile bu ilişkilerimizde iki toplumun 
da faydasını gözeterek; ekonomik, sanayi ve enerji 
sorunlarımızda bir ferahlama yaratabillrse ne mutlu, 

Sayın Cailud, 12 Ocak 1975 tarihinde memleke
timizden ayrıldı. Hareketinden öncede Yeşilköy Ha
va Alanında bir demeç verdi. Demecinin tümü gaze-

; telerde yayınlandı; tabiatıyle okumuşsunuzdur. De-
i meçinin son b'iîümünde; «Libya Arap Cumhuriyeti-
| ni; yanında yer alan, sizleri destekleyen bir millet ola-
\ rak kabul etmelisiniz.» demek suretiyle de, memleketi-

mıze karşı samimî ve saygılı hislerini belirtmişlerdir. 

I Bu beyandan önce de, Hükümetimiz yetkililerince 
anlaşmanın açıklanabilmiş kısımlarından, her iki mil-

| let ve ülkenin karşılıklı istem ve yükümlülüklerini 
| özel olarak öğrenmiştik. Kanaatime göre Libya biz-
i den, kendi memleketinde yapacağı yatırım ve atılım

lar için insan unsuru; yani düz işçi, kalifiye işçi, us
ta, teknik .kişi. doktor, ekonomist ve uzman istemek
tedir. 

Bu anlaşmaların radyo ve televizyon haberlerinde 
i yer almasından hemen bir - iki gün sonra, İş ve İşçi 

Bulma Kurumu binaları önünde biriken insan yığın
larını da hepimiz izledik. Biz, gidecek işçi, kalifiye 
işçi ve usta için hangi sistem ve ölçüleri kulanacağız?. 
Almanya kapıları açılınca, o kadar çok kalifiye işçi 
ve usta gitti ki, memlekette bu gibi elemanların sıkın
tısı çekilir oldu. Giden ustalar ne yaptı?.. Belki iki, 
belki üç sene düz işçilerin yaptığı işlerde çalıştırıldı
lar. Sonra?... Arada bir sürü işçi gönderme sömürü 
büroları, İş ve İşçi Bulma Kurumunda sıra kayırma
lar ve saire... Yine böyle yolsuzluklar olmaz herhal
de. 

22 Ocak 1975 tarihli Milliyet Gazetesindeki, «Lib
ya'ya turist pasaportuyle giden 50 Türk sınır dışı edil
di» başlıklı yazıyı sizlerde okumuşsunuzdur. İş bul
mak umuduyle gidenler perişan olmamalıdır, bazı 
fırsatçılara olanak sağlanmama!ıdır, Çalışma Bakan
lığı Libya'ya gönderilecek işçilerin nitelikleri üzerin
de titiz çalışma yapmalıdır. Herhalde bu işlerde, es
kisi gibi hazırlıksız ve tecrübesizlik içinde kalınmaz 
ve bir karışıklık olmaz... 

Benim asıl üzerinde durmak istediğim konu ise, 
gidecek olan mühendis, doktor, ekonomist ve uzman
lar için hangi yönetimin uygulanacağıdır? Yukarıda 
söylediğim Gazete yazısından öğreniyoruz ki, Türk 

| elçiliğine baş vuran bir işçinin elinde Ziraat odasın
dan verilen koyun satışıyle ilgili bir belgenin, «tarım 
uzmanıdır» şeklinde Arapçaya tercüme edildiği orta
ya çıkmıştır. İşte, bu gibi yanlışlıklar Libya ile ara
mızdaki dostluğu gölgeleyebilir. 

İstiyorum ki. Libya'ya gidecek her Türk işçi, us
ta. mühendis, doktor, iş adamı, uzman; Türk Mille
tinin ismini ve saygınlığını koruyabilsin. Bize saygın
lık duyan bir dost ülkenin umutlarını ve onunla bir
likte bize olan saygınlığını yitirmemesinin kurallarını 
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düşünmeyi ve uygulamayı sayın Hükümetimize öner
meyi görev bildim. 

Saygılar sunarım. 

6. — Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpakhoğiu nun, 
TRT Genel Müdürünün son beyanatına dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üye
si Sayın Kaîpakhoğlu, TRT Umum Müdürünün son 
beyanatı hakkında gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Sayın Kaîpakhoğlu, bu aynı mevzuda üçüncü 
konuşma oluyor. Rica ediyorum; daha evvel konu
şulmuş olan mevzulara girmeyin. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Gir
meyeceğim Sayın Başkan. Ben meseleyi Hükümet 
meselesi olarak ele alacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun, 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sa

yın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; 
Eğer müsaade ederseniz, konuşma mevzıılarıyle 

büyük bir heyecan yaratan, Cumhuriyet Senatosu 
Heyeti Umumiyesinde beyanatı eleştirilen sayın TRT 
Umum Müdürünün, tenkite mevzu olan beyanını, 
kısa olduğu için okumak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sayın İsmail Cem'in, Milliyet Gazetesinin 27 

Ocak 1975 tarihli nüshasında çıkan beyanı aynen şu
dur : 

«Son aylarda Türkiye'nin en fazla iftiraya uğra
yan, en haksız isnatlara hedef tutulan Kurumu, ta
rafımdan yönetilen Kurumdur. Çevresinde Bizans ent
rikaları döndürülen, iftira şebekelerinin saldırılarına 
uğrayan Türkiye Radyo Televizyon Kurumudur. Be
lirli ve sınırlı bazı çevrelerde koparılan bu fırtına 
karşısında benim de söyleyeceklerim vardır. Önce şu
nu bütün yalınlığıyle duyurmak isterim : 

Eğer Anayasa doğrultusunda bulunmak, gerçekle
ri yansıtmak, olayları bir ayna gibi aksettirmek suçsa; 
evet bu suç benim suçumdur. Gerçeklerin görülmesi
ne kızanlar ve aynaya küsenler elbette TRT'yi suç
layacaklardır. Türkiye'nin ve insanlarının sorunları
na eğilmek, dertlerini sergilemek, televizyon ekranla-
rıyle radyo mikrofonlarını gerçek sahiplerine; yani 
halka açmak bir suçsa, bu benim suçumdur ve bü
tün şerefiyle yüklenmekteyim. 

Halkın sorunlarından söz edilmemesini, ekran ve 
mikrofonun halktan uzak tutulmasını isteyen elbette 
suçlayacaklardır TRT'yi. Televizyonun haftalık yayı
nını 22 saatten 50 saate çıkarmak, televizyon yayın 
alanını 60 bin Km2 den bir yılda 140 bin Km2 ye yük-
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| seltmek bir suçsa; yepyeni bir radyo şebekesini, hem 
de bir halk üniversitesi niteliğiyle yaratmak suçsa; 
bunlar için suçlu aranmaktaysa; o suçlu benim. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bilginin, gerçeğin ve eğitimin yayılmasından, gün 
ışığına düşmüş bir yarasa gibi korkanlar elbette suç
layacaklardır TRT'yi (C. H. P. sıralarından «Doğru» 
sesleri.) 

j Her şeyden önce Türkiye'nin kültürüne yönel
mek, Türk edebiyatının klâsik ve çağdaş örneklerini 
kitlelere mal etmek, kitlenin kültürünü yüceltmek, 

I tarihimizi, Türk sanatını ve sanatçını bilinçli olarak 
I öne çıkarmak, tek kelimeyle önceliği Türkiye'ye ver-
i mek bir suçsa; halkın özlediğine ve beğendiğine yö-
I nelmek bir suçsa, mutlaka eksikleri olan; fakat yine 
I mutlaka doğru yolda hızla gelişen bir hizmeti halka 
I sunmak suçsa ve bütün bunların suçlusu aranmaktay

sa; hiç uzağa gitmesin ben buradayım, bütün bu 
I suçların sorumluluğunu halkımın önünde, hem de 
I kıvançla yükleniyorum.» (C. H. P. sıralarından «Doğ-
I ru, doğru sesleri.) 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Şerefli insan, 
I doğru.... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, yalnız acele etmeyiniz bi-

I raz sonra muhasebesini yaparken eğer lütfeder, ona 
I da «doğru» demek cesaretini gösterirseniz, ona çok 

daha memnun olacağız. İnşallah ona da «doğrudur» 
dersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Kaîpakhoğlu lütfen karşılıklı 
f konuşmayalım efendim. 
I HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

«TRT Devletin malıdır; yani TRT milletin malıdır. 
Eğer temsil ettiğim Kurum haksız saldırılara uğra-
maktaysa, benim başvuracağım sadece bir tek merci 
vardır; TRT'nin mutlak sahibi olan milletim var
dır (yani, hükümet yok) ve ben milletime şikâyet edi
yorum arkadaşlar, Başvekil yok, Devlet yok; millet
le kendi başbaşa. Lâyüsel; özerk değil, lâyüsel... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hükümet'te mil
let demektir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
«... ve ben milletime şikâyet ediyorum. 

1 Kimi çevre TRT'yi Anayasa doğrultusundan sap
tırmak, bir an önce yurt köşelerine götürmeye çalış
tığımız radyo ve televizyon hizmetlerini geciktirmek. 
bizi halkımızın sorunlarından uzaklaştırmak; kısaca 
bizi, kendilerine benzetmek için korkunç bir kam-

I panyaya girmişlerdir. Kanunî yollar mevcut olduğu 
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halde, isnat, yalan ve iftiraya en insafsız biçimde bi
ze yöneltmişlerdir. Ben bütün bunları halkımıza şikâ
yet ediyorum; Yüce Milletimiz önünde kendilerin
den davacıyım. (Ne büyük adam) 3ütün müfterileri, 
Bizans entrikalarını, döndürdükleri dolapları muha
sebesi yapılmak ve yargılanmak üzere milletimin yü
ce vicdanına, halkımın şaşmaz adaletine havale edi
yorum.» 

Beyan bu. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Şeref vesikası. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar; 
İşi şu veya bu veçhesiyle almayalım. 
BAŞKAN — Siz de Heyeti Umumiyeye hitap 

edin lütfen efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başkan; 

Burada, Hükümeti temsil eden bir üyemiz var; 
Adalet Bakanı şeref vermişler yerlerinde oturuyor
lar. Bu beyanı şüphesiz ki, Sayın Bakan da sizlerle 
birlikte dinledi ve muhterem arkadaşlar bu mevzu
da, Sayın Fethi Çelikbaş beyefendi, bir kanunî lâzi-
meye riayet etmediği için bu Umum Müdürü Hükü
mete şikâyet etti. Atatürk üstünde önemle durarak 
Soyadı Kanununu çıkardıktan sonra, herkesin bir 
soyadı almak ve onu kullanmak mecburiyetinde oldu
ğunu hepiniz bilirsiniz ve 40 küsur -senedir de bu 
soyadı herkes tarafından kullanılır. Türkiye'de yalnız 
ve yalnız bu soyadını kullanmayan sayın TRT Umum 
Müdürü İsmail Cem. Eğer bu soyadı kendisine naki-
se getiriyorsa, utanılacak bir soyadı ise lütfetsin de
ğiştirsin. Yok utanmayacağı, iftihar edeceği bir soya
dı ise lütfetsin, kerem etsin kanunî lâzimeyi yerine 
getirsin. Bu kadar büyük lâflar eden insan, her şey
den evvel kanunun açık hükmüne, emrine riayet eder, 
etmekle mükelleftir. 

Sual sahibi Sayın Fethi Çelikbaş beyefendi, Dev
let Bakanına bu suali tevcih etliğinde, Sayın Devlet 
Bakanının söylediği şu: «Kendisine söyledik, hatır
lattık.» Cevap?... Yok. Tatbikat? O hiç yok. Yani, 
soyadı kullanmamakta devam ediyor bu zat ve Hü
kümet maalesef «Bir müeyyide bulamadığımız için 
elden gelir bir şey yok» diye bu kürsüde cevap vermiş 
olmak için konuştu ve zabıtlara geçti. İşte Hükümet bu 
vaziyette, muhterem arkadaşlar. Şu şartlar altında bu 
Genel Müdürün makamında kalmasının Devlet için, 
Hükümet için, Parlamento ve Parlamento'yu temsil 
eden muhtelif partiler için ne büyük bir çıkmaz ge

tireceğini, kürsülerde bu meselenin nasıl münakaşa 
ve müzakere mevzuu olacağını tahmin ediyorum. Şu 
anda Millet Meclisinde de aynı hadise, aynı şiddetle 
münakaşa edilmektedir. 

Sayın Halk Partili arkadaşlarım, bu zat belki sizin 
tandansmıza, fikrinize, arzunuza, istikâmetinize uygun 
bir davranış içindedir. Belkide onun için alkışlıyorsu
nuz, belki de onun için oraya getirdiniz. Bunlar için 
size bir ta'ânda bulunmam, bulunamam, hakkım yok. 
Çünkü, fikir birliği, işbirliğini doğurur. Bunun için 
de kendi Hükümetiniz zamanında bu kişiyi o mevki-
ye getirmeniz kendiniz bakımından haklıdır. Size bu
nun için bir ta'ânda bulunmuyorum; ama asgarî bir 
nezaket, asgarî bir nezahet hududu içerisinde şu söz
ler söylenemez miydi : 

Devletin büyük bir müessesesinde umum müdür 
olacaksınız, O müesseseyi millet adına Parlamento 
özerk yapacak, aylarca, yıllarca münakaşa edilen bir 
mevzu; özerk bir müesese olarak kanunu yapıp ge
tirecek... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Özerkliği yediniz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — Ve 
bunun tatbikatına siz memur olacaksınız. Bu kadar 
yüksek bir mevkide bulunacaksınız ve bu kadar lâ-
yüs'el olacaksınız. Onu da bir parti lehine, öbürlerinin 
aleyhine kullanarak vazifeyi suiistimal edeceksiniz... 
40 milyon insanının karşısında her gün bu imtihanın 
olmadığını mı zannediyorsunuz?... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hükümet 
kurmamakla Parlamento örnek olamıyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan 
ne demek Parlamento örnek olamıyor? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Görevi suiis
timal suçuna girmiş bile. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim, 
müzakere devam ediyor. Lütfen Saym Feyyat 

HÜSEYİN KALPALİOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, müsaade ederseniz ben, Mehmet Fey
yat arkadaşımın sözlerini nazarı itibara almadan ko
nuluyorum. O söylesin. Çünkü onu susturmak müm
kün değil. Arkadaşımız yeni geldi, henüz daha inti : 

bak edemediğini zannediyorum; ama tatlı müdahale
leri pek de şey olmuyor. Zararı yok o konuşsun, mü
saade ederseniz ben devam edeyim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, devam edin. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Siz konuşun, 

hükümet kurmayın, bir kere güven oyu verin. Zaval
lı bir parlamenter durumundasınız. 
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BAŞKAN — Sayın Feyyat istirham ediyorum, 
lütfen efendim, müdahale etmeyin. 

Devam edin efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sağcılar işte 

boy gösteriyor. 
FERİD MELEN (Van) — Siz kurun. 
MEHMET FEYYAT (istanbul) — Kurduk, ver

mediler. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar; 

Müsaade ederseniz ben, bu hadiseye bilerek veya 
bilmeyerek sebep olan bundan evvelki hükümetlere 
(arkadaşlarım gücenmesinler) iki cümle ile temas et
mek istiyorum. 

Ecevit ve Erbakan Hükümetinden evvel bu ma
kam boştu. Bir hayli zaman boş kaldı. O zaman söy
lenildi; zannediyorum Sayın Talû Hükümeti zamanın
da, buraya bir kimse getirilsin, o makam uzun boylu 
boş kalamaz, dendi. Paşanın zamanında çok güzel 
bir tatbikat görmüştü. Hakikaten Paşanın, TRT'nin 
gelişmesine büyük hizmeti bulunmuştu ve şikâyet as
garî hadde inmişti. Ondan evvelki umum'müdür za
manındaki şikâyetler hemen, hemen kalkmıştı; ama 
Paşanın gidişinden sonra o zamanın hükümetine 
muhtleif kereler söylenmesine rağmen (şahsen ben
deniz de söyledim) her nedense oraya tarafsız, mil
letin arzusuna göre bu müesseseyi yönetecek bir 
adam tayin edilmedi. Aylarca boş bırakıldı ki, bizden 
sonra Ecevit Hükümeti gelsin, kendi tandansında uy
gun bir adamı oraya getirsin ve böylece onların fik
riyatının müdafiliğini orada yapsın... Maalesef bu 
imkân da ona verildi. Bu bakımdan bundan evvelki 
iktidarın da her halde ihmali olsa gerek. Çünkü, hiç 
olmazsa o tayin yapılsaydı, zannediyorum Sayın Ece
vit Hükümeti kolay kolay o umum müdürü alıp ye
rine bu zatı getirmez ve bu şikâyetler de olmaz idi. 

Muhterem arkadaşlar; 
Görüyorsunuz ki, şu ibareler bugüne kadar bir devlet 

memuru, bir devlet amiri, bir devleti idare eden rei
sicumhurundan, hükümetleri idare eden, kuran baş
vekiller ve onun vekillerine kadar hiç kimse; ama hiç 
kimse tarafından 50 senedir bu ölçü içerisinde alenen 
söylenmemiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yürek ister... 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — Yü

rek mi ister, terbiye mi ister onu bilmiyorum; ama 
millet bunun takdirini herhalde yapıyor ve yapacak... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Millet gayet 
iyi takdir ediyor. Bir seçime gidin de görün... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin, 
rica ediyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, bu umum müdür şu çirkin el-
fazı kullanmadan bu sözleri söyleyemez meydi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Lâyık oldular... 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Söylerdi. 
Muhterem arkadaşlar okudum, size ki, itiraz ol

masın diye. Bir hitap, dikkat ediniz; Devlet Başka
nım karıştırmıyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Asla... 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — Hü

kümetin başını da, hükümetin üyelerini de içine alı
yor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Almıyor, asla saldır
ganları alıyor... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — İs
ter «alıyor» desinler, isterse demesinler. Bütün parti
ler-'n. başkanlarını ve bu mevzuda konuşan üyelerini 
de içine alıyor. Çünkü bu müessesenin tasarrufu hak
kında zaman zaman bu söylediğim makam ve mües
seseler, muayyen bir üslup içinde, bir terbiye içinde, 
bir devlet adamlığına yakışır söz içinde fikirlerini 
söylüyorlar. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Terbiyeyi siz
den mi öğrenecek.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — Bu 
müessesenin haksız davranışlarını söylüyorlar, ama 
hiçbir tanesi iftira sözünü bu müesseseye bugüne ka
dar, benim bildiğime kadar söylemedi. «Bizans entri
kası» sözünü bu müessese için ve başkan için kimse 
söylemedi. Demek ki, bu zat kendini, bu saydığım 
makam ve müesseselerden de üstün sayıyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — O müessese beş on 
Adalet Partiliye değer mi?.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — O 
halde hükümete soruyorum : 

Hâlâ hükümet bu umum müdürü Parlamentonun 
karşısına geçen bu umum müdürü, soyadma kullan
mayan, kullanmamaya kanunu çiğneyerek devam 
eden bu umum müdürü, Parlamentoyu temsil eden 
bütün parlamenterleri ve onların başkanlarını ve 
başta Başbakan olmak üzere hükümeti karşısına alan, 
meydan okuyan bu insanı, bu sürtüşmeye sebep olan 
bu insanı hâlâ «ben yerinde koyacağım ve bunu baş
ka yere alamam» diyecek mi bilmiyorum? Ama bunu 
diyecekse, tehdit makamında kabul etmesin saym 
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hükümet, zannediyorum bu kararname bu Parlamen
todan da zor geçer. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hükümet akıl 
yolunda... 

HÜSEYİN KALPÂKLIOĞLU (Devamla) — 
Çünkü, henüz kanunu zorlayarak bir kararname ile 
bir günlük memuriyeti dahi olmayan bu acemi kişiyi 
gelir de siz bir umum müdür yapar, on binlerce lira 
maaşa muhatap kılarsanız, arkasından da böyle des
tek olursunuz, ama devlet tecrübesi olmayan, devlet 
umuru görmeyen, devletin kendi üslubu içinde çalış
masından bir nebze nasibi olmayan kişi elbet ki, hu
dudunu tayin ve tespit edemez, böylece putları devi
rir... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Süleyman Demirel 
nasıl Devlet Su İşleri Genel Müdürü oldu?.. (A. P. 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen müdahaleyi 
celbedecek şekilde ataklarda bulunmayın, istirham 
ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — «Bir günlük devlet 
tecrübesi olmayan nasıl umum müdür olur?» dedi, 
ben de cevap verdim. Süleyman Beyin de bir günlük 
devlet memuriyeti yoktu, Devlet Su İşleri Umum Mü
dürü oldu. Niye kazıyorlar?.. 

BAŞKAN — Hatip konuşurken oturduğunuz yer
den müdahale etmeye mecbur değilsiniz Sayın Ata
lay.. Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 

Devam buyurun Sayın Kalpakhoğlu. 

HÜSEYİN KALPÂKLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar; size bir meseleyi arz edeyim 
bakınız. Ben bir senatörüm, sizler de senatörsünüz. 
14 senedir şurada senatörlük yapıyorum. Bir gün bir 
arkadaşımın şu kürsüden, kendine yüzde yüz zıt fi
kirleri dinleyen kişilerin huzurunda dahi, «Muhte
rem arkadaşlar, sayın arkadaşlarım, muhterem Baş
kan» m ötesinde bir söz sarf etmedi. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Geçen gün 
lâf atıyordun oradan... 

HÜSEYİN KALPÂKLIOĞLU (Devamla) — 
İki aynı seviyede olan insanların konuşma üslubu bu, 
ama açınız TRT'yi muhterem arkadaşlar, istirham 
ediyorum, birgün o bültenler okunurken, o haberler 
verilirken «sayın» kelimesini ağzına alıyor mu? Kos-
kaca devletin başından bahsediyor muhterem arka
daşlarım, istirham ederim; bir Reisicumhurdan bah
sediyor, «Korutürk» diye söylüyor, 22 yaşındaki spi
ker kız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul böyle.. (A. P. 
sıralarından «Allah Allah» sesleri). 

FIÜSEYİN KALPÂKLIOĞLU (Devamla) — 
Ama, gidiyorsunuz Avrupa'sına, Amerika'sına, onlar 
kendi dilleriyle üsluplarıyle «Mrs.» demeden, «Miss.» 
demeden cümleye başlamıyorlar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul böyle.. 
HÜSEYİN KALPÂKLIOĞLU (Devamla) — 

Ahlâkî telâkkilerimiz, hürmet anlayışımız... Bunu her-
gün TRT'den yayıyoruz. Hakkımız yok muhterem 
arkadaşlar, hiç olmazsa devleti temsil eden bir insan
dan bahsederken, «muhterem, saym Reisicumhur» 
desin. «Muhterem hükümetin başı» desin. Ağzından 
eğri mi çıkar?.. Reisicumhur Korutürk... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Öyle denir tabiî.. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Daha önce
de böyle söyleniyordu; İsmail Cem'den öncede böyle 
söyleniyordu. 

HÜSEYİN KALPÂKLIOĞLU (Devamla) — 
Affedersiniz, benzetmek istemiyorum, lalettayin bir 
insanı mı söylüyorsun sen? Koskoca bir Reisicum
hurdan bahsediyorsun, hükümetin başından bahsedi
yorsun. «Sayın» demeye tenezzül etmiyor... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bilmeden konuşuyor
sun. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hepiniz konuşacak
sınız, Celseyi tatil edelim, öyle konuşun, ama hatip 
konuşurken herkes konuşamaz rica ederim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Bir durdu
ğunuz var mı Allah aşkına?.. 

HÜSEYİN KALPÂKLIOĞLU (Devamla) — 
Arkadaşlar, milliyetçi, vatanperver bir devlet adamı 
ölür, bir şair ölür adından bahsetmez, bir kelimecik 
söylemez, ama dipçiklerle gelen, dünün şairi diye or
taya çıkan, iki satırlık mısraı her nasılsa karalamış 
bir insan, yürüyüşleri ile endamları ile resimleriyle 
şiirleriyle tatlı tatlı saatlerce dile getirilir. Bu işte, 
özerklik bu... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kompleks 
kürsüye geldi... 

HÜSEYİN KALPÂKLIOĞLU (Devamla) — 
Özerklik anlayışı : 

Geçenlerde Arif Nihat Asya gibi millî bir şair öl
dü, adından bahsetmedi. İnsan utanıyor. Bir Arif 
Nihat Asya ne yaptı TRT Umum Müdürüne de, adı
nı söylemekten çekiniyor? Hakkı değil mi onun adı
nın mikrofondan söylenmesi?. Bu memlekete «Bay
rak» şiirini hediye etmiş insan. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Bahsetti, sen nere
deydin?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vaktiyle Mare
şalden de bahsetmedi. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Benden sonra Sayın Atalay'a söz verecek misiniz be
yefendi? 

BAŞKAN — Belli değil, onu sonra konuşacağım 
efendim, tstirham ederim efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gündem dış: zaten 
söz istemiştim. (A. P. sıralarından, «Zaten oturduğun 
yerden konuşuyorsun» sesleri). 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar; eğer bu müessese özerkse, 
özerk olduğu kadar tarafsızsa, bağımsızsa, doğru yol
da gidiyorsa, resmimi istemiyorum, lüzum yok, vaz 
geçtik ondan, çünkü kendisinin beyanı okunurken 
resmi de alâyişle verildi ekranda, herkes de resmini 
seyretti... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Tamam, res
mi çıkmamış. Ben demedim mi resmi çıkmamış di
ye?... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Öylece sayın TRT Umum Müdürünün ismi ile bera
ber cismi ve sözleri de aynen neşredildi, büyük adam 
oldu; 40 milyona tanıttı kendisini. Eğer özerkse, özerk 
olduğu kadar tarafsızsa, bugün kürsüde şu kendi söz
leri okunarak aldığı cevabın da aynı ekranlarda; hem 
radyoda, hem televizyonda verilmesi, en asgarî ma
nada kanunun bir vecibe olarak kendisine tahmil et
tiği vazifeyi yapması icap eder. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Keşke resmini verse
ler de millet seyretse... 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, cevap verme
yin rica ederim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Zatiâlinizin zannediyorum cismi benimkinden çok da
ha sempatik. 

BAŞKAN — Rica ederim cevap vermeyin. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Seçimler gösterir... 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Ah benim 40 senelik arkadaşım, nedense bu hareket
lerini terk edemiyorsun, ama küçük düşüyorsun; yap
ma... 

BAŞKAN — Rica ederim, cevap vermeyin. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Yapma, 40 senedir birbirimizi tanırız; yapmayın bu 
kadar. Zatıâîiniz konuşurken hiç kimse müdahale et

miyor; yapma. İnanın Sırrı bey küçük düşüyorsunuz, 
yapmayın bu kadar... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Senin ağzınla küçük 
olmam ben... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sırrı bey, seçimden 
korkmuyorsun da neden genel merkez adayı oîdun? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.. (A. P. sıra
larından «işit işit» sesleri). 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben onları işitmem 
zaten. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gerçeklere ku
lakları kapalı. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, kendisine isnat, iftira edildiği 
sözleriyle TRT'yi tenkit eden parti liderlerine, par
lamenterlere ve Hükümete ağır töhmette bulunan ve 
onları suçlayan, itham eden bu kişinin (tekrar ediyo
rum) burada kalması büyük sakıncalar yaratacak ve 
bu konu bu kürsüye sık sık getirilerek Parlamento 
ile Hükümetin arasındaki huzursuzluğu bir kat daha 
artıracaktır. Hele hele muhterem arkadaşlarım, eğer 
bu kişinin yaptığı yanına kalırsa Devlette hiçbir oto
riteyi sağlamanın imkânı olmayacaktır. Arkasından 
bu misillû cesaret edip gelenlerin de olabileceğini na
zarı itibare almaya mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu arkadaşımızın (insafsız davranmak istemiyo

rum) müspet çalışmasından dolayı kendisini tebrik 
ederiz. Çalışan, hizmet eden bir insanın müspet bir 
hizmeti takdire değer. Hakikaten gidiyor, koşuyor, 
çalışıyor. Bunun farkındayız, ama arz ettiğim gibi, 
müspet olmayan çalışmalarının karşısındayız. 

Yalnız, kendisi şunu bilsin ki, milletin istediği is
tikâmette giderse sevimli olur, milletin istediği isti
kâmette gitmezse sevimsizliği bir kat daha artar. Ay
rıca, kendine güvenmişliğin içerisinde «Ben, ben» ta
birini de kullanmaktan kaçınmıyor; yani Devlet yok, 
Hükümet yok, Parlamento yok ve kendisine milletin 
bu kanalla vermiş olduğu milyonlar yok; bu imkân
ları, bu beğenmediği ta'nda bulunduğu Hükümetler, 
parlamentolar vermemiş de, kendisinin cebinin bir ta
rafından almış, getirmiş, harcamış edası içerisinde. 
Eğer bu millet sana bu imkânı vermeseydi, elbette 
sen bunu yapamazdın, ama şurasını kabul etmek lâ
zım ki, atılan adım, kendisinden çok daha evvel atıl
mıştı. Kulakları çınlasın Sayın Paşa, gece - gündüz 
demeden memleketin her 'tarafına gidiyor ve müesse
senin gelişmesi için bütün gayretini sarf ediyordu. O 
zamanın Hükümetleri de (Sayın Melen de dahil, ek-
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sik olmasın birkaç hatıram da var, kendisinden de 
bazı hususları rica etmiştim) bütün güçleriyle Paşayı 
desteklemiş, imkânı vermiş ve Paşa da bütün gücüy
le gece - gündüz çalışmıştı; hem de bu işten anlayan 
kişi olarak ve bu günü hazırlamıştı, ama Sayın İpek-
çi'nin müspet çalışmasından dolayı hakkını inkâr 
edecek değiliz. Fakat zihniyetini, istikâmetini., dav
ranışım ve bu yolun iyi yol olmadığını ifade ediyoruz 
ve etmeye de mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Muhterem Cumhuriyet Halk Partili arkadaşları

mın içinde kuzu gibi dinleyen var; sözümü beğeni
yor, beğenmiyor, ama bir - iki tanesi o kadar mü
dahale ediyor ki, hakikaten insan şu kürsüye abşkm 
olmasa kafasında ne kadar fikir varsa hepsi bir anda 
uçacak, söyleyeceğini söyleyemeyecek. 

MEHMET EEYYAT (istanbul) — Ben konuşur
ken de oradan bir çatlak ses gelmişti... 

BAŞKAN — Lütfen etendim, lütfen. 
Sayın Kalpakhoglu, bağlayınız efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Çirkin bir beyanattır, hiçbir tarafından tasvip edi

leceği yoktur. Hatta şunu da söylemek isterim ki, 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımın büyük ço
ğunluğunun bu üslup içindeki bir beyanatı tasvip et
mediklerine yüzde yüz kaniyim. (C. H. P. sıraların
dan '«Katiyen» sesleri). 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Şu ana kadar gündem dışı konuşan 
arkadaşlar celse başlamadan evvel önergelerini Baş
kanlığa vermişlerdir. 

Şimdi Sayın Sırrı Atalay, Tüzüğümüzün 54 ncü 
maddesine göre gündem dışı söz talep etmişlerdir. 
Bendeniz de Tüzüğümüzün 54 ncü maddesine göre 
kendisine söz veremeyeceğimi arz ederim. 

Şöyle ki; Sayın Atalay, TRT'nin millî görevini 
yerine getirmesini önleme çabaları ile ilgili olarak 
gündem dışı söz talep ettiler. Bu taleplerini TRT ile 
ilgili; TRT Genel Müdürünün sözleriyle ilgili konuş
malar yapıldıktan sonra Başkanlığa gönderdiler. 54 
ncü maddemiz, «Gündem dışı konuşmalar müzake
re mevzuu yapılamaz» hükmünü sarahaten taşıdığı 
cihetle kendilerine söz verme; yani müzakere mahi
yetini alacağı için söz vermek durumunda değilim. 
Aksi halde, kendilerine söz verdiğim zaman bir baş
ka sayın üye de ona cevap vermek üzere bir önerge 

i gönderdiği takdirde, Tüzüğün amir hükmüne saraha
ten aykırı hareket edilmiş ve bir çığır açılmış olaca
ğı için, benim vazifem müzakereleri selâmetle yürüt
mek olduğuna, birbirine katmak olmadığına göre. 

i bu arz ettiğim sebepler muvacehesinde 54 ncü mad
de mucibince kendilerine söz veremiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — 54 ncü maddeyi oku

yorum. 
| <:Bir üyenin gündem dışı bir diyeceği olursa, gün-
J deme geçilmeden önce..» Binaenaleyh zaman söz ko

nusu değildir.. 
BAŞKAN — Lütfen tamamını okuyun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — «Gündeme geçilme-

i den önce..» Üç gün önce de, bir dakika önce de bu 
yapılır; bu hakkımı kullanabilirim. Bu bakımdan, ko-

j nuşmalar yapıldığı sırada önergemin verilmesi her-
| hangi bir usulsüzlük değildir. 

«Gündeme geçilmeden önce, mevzu ve mahiyeti-
j ni yazılı olarak Başkana bildirir...» ve ben de rnev-
j zuu ve mahiyetini Başkanlığa bildirmiş oluyorum. 
I «Söz verip vermemek Başkanın takdirine bağlıdır.» 

Şimdi siz bu takdirinizi kullanıyor ve diyorsunuz 
| ki, «Atalay, daha önce üç sayın üye tarafından ya

pılacak konuşmaya cevap verecektir.» 

| BAŞKAN — O takdirimi kullanmıyorum efen-
ı dim, o takdir değil kullandığım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Başka takdir kullan-
J iniyorsunuz. 

BAŞKAN — Siz lütfen maddenin devamım oku
yun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Okuyorum. 
«Gündem dışı konuşmalar üzerinde müzakere 

açılamaz» diyor. Fakat ben size verdiğim önergede, 
bu celsede TRT yahut TRT Genel Müdürü hakkın
da yapılan konuşmalara ve görüşmelere cevap vere
ceğim şeklinde bir söz almadım. Eğer böyle bir söz 
isteseydim «müzakere açılmaz» kaydına dayanarak 

1 siz bana söz vermemekte haklıydınız, ama ben bir 
i hakkımı kullanıyorum. Nedir? Mahiyetini ve mevzu

unu bildirerek TRT'nin millî görevini yerine getir
mesine- engel olan zihniyeti ve çabalan açıklamak 
üzere söz istiyorum. Bu bir cevap mahiyetinde değil-

| dir ve cevap mahiyetinde olmayacağını kesin bir şe-
j kilde ifade ediyorum. 
E BAŞKAN — Efendim, benim vazifemi arz ettim. 
I Sayın Ataîay'ın şuraya kadar söyledikleri doğru. 
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Gündeme geçilmeden önce her üyenin gündem dışı 
söz istemek hakkıdır. Ancak, 54 ncü maddenin en 
son fıkrasında «Gündem dışı konuşmalar üzerinde 
müzakere açılamaz» sözüdür ki, eğer başka bir mev
zuda Sayın Atalay söz istemiş olsalardı, o şartlar al
tında 54 ncü maddeye göre kendilerine söz verirdim. 
Ancak, işi müzakereye döndüreceği endişesini taşıdı
ğım içindir ki, son fıkraya göre kendilerine söz ver
miyorum. Çünkü, takdir hakkımı da kullanmıyo
rum, fıkraya göre uygun olmadığı için vermiyorum. 

Gündeme geçiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, son 
söz üyenin, bir dakika lütfen beni dinleyin. (A. P. sı
ralarından «Ne son sözü?» sesleri). 

BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham ediyorum. 
Arz ettim, zabıtlara girdi. Eğer ben haksız bir mua
mele yapmışsam. Tüzük onun da tnkihini 7a<ıâi;ni7v> 
veriyor. Ona göre müracaat edersiniz,. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Tüzü
ğe aykırı hareketinizden dolayı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, aykırı değil. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Vermiyorsunuz. 

BAŞKAN — Tüzüğü bizzat zatıâliniz okudunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzüğün 58 nci 

maddesi sarih. Tüzüğe aykırı hareket ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Veremiyorum; vermiyorum efen

dim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Siz bunu Başkanlık 

görevi olarak kabul ediyor musunuz?.. 

BAŞKAN — Rica ederim. Tüzüğü okudunuz, 
Tüzüğe göre vermediğimi söyledim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Üç sayın üyenin ba
şından sonuna kadar konuşmaları bir müzakere değil 
miydi?.. 

BAŞKAN — Efendim, pekâlâ gelecek Birleşimde 
konuşmak hakkınızdır, ama bu Birleşimde, müzake
re mahiyetini alacağı için, son fıkraya göre vermek 
durumunda değilim sözü; istirham ediyorum. 

Buyurun efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Müzakerenin 

tarifini yap da öğrenelim. 

BAŞKAN — Tüzüğü okursanız öğrenirsiniz efen
dim; ben burada öğretici değilim, tatbikatçıyım Sa
yın Sarlıcalı. 

7. — Ordu Üyesi Sefahattin Acar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/216) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin. 
Senato Saym Başkanlığına 

Gördüğüm lüzum üzerine, Dilekçe Karma Ko
misyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Saygılarımla. 
Ordu 

Seiâhattin Acar 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

8. — Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığının, 
Kâtip Üyeliğe Aydın Üyesi Halil Goral'ın seçildiği
ne dair tezkeresi. (3/576) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 21 . 1 . 1975 gün ve Müt : 11 sayılı yazı

mız. 
21 . 1 . 1975 Sah günü yapılan Dilekçe Karma 

Komisyonu Başkanlık Divanı Seçiminde Kâtipliğe 
seçilen Hatay Milletvekili Sabri İnce Başkanlık Diva
nı Kâtipliğinden istifa etmiş, yerine Aydın C. Sena
tosu Üyesi Halil Goral seçilmiştir. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
İçel Milletvekili 

Süleyman Şimşek 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
9. — Ankara İmar Limited Şirketi hakkında ku

rulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonlarının Başkanlık Divanı seçimine dair tezkeresi. 
(3/577) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kumlunun 14.1.1975 

günlü ve 19 ncu Birleşiminde, Ankara İmar Limited 
Şirketi'ne dair kurulan Araştırma Komisyonu 
21 . 1 .1975 Salı günü saat 14.00'de toplanarak Baş
kanlık Divanı seçimini yapmıştır. 

Aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler Başkanlık Di-
vanı'na seçilmişlerdir. 

Saygıyle arz olunur. 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

Bilecik 
M. Orhan Tuğrul 

Başkan : M. Orhan Tuğrul (Bilecik Üyesi) 
Sözcü : Hilmi Nalbantoğlu (Erzurum Üyesi) 
Kâtip : Haydar Tunçkanat (Tabi? Üye) 
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BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
10. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi Çelikbaş' 

in, TRT hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/17) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun çeşitli 

malî ve idarî işlemleri konusunda sürüp giden iddia
lar son zamanlarda daha çok yoğunlaşmış, yönetim 
kurulu üyelerinden birinin basına verdiği açık mek
tupta «Kurum yönetiminin suiistimal idaresi görün
tüsü» aldığı bildirilmiştir. 

İddialarda özetle, kurum parasının çar çur edildi
ği, yürürlükteki mevzuatın çiğnendiği ve kurum dışı 
bazı kimselere menfaat sağlandığı bu nedenlerle de 
kurumun büyük bir malî krize girmesi sonunda mev
zuata aykırı borçlanmalara gidildiği yer almaktadır. 

Bu iddiaların doğru olması halinde, derhal müda
hale edilip bir büyük kamu kuruluşunun kurtarıl
ması; iddialar doğru değil ise, söylentilere son ve
rilmesi gerekmektedir. 

Kurumla ilgili malî konuları kapsayan iddialar 
daha önce Millet Meclisine getirilmiş, 9 . 5 . 1974 
günü 73 ncü Birleşimde, verilen araştırma önergesi
nin görüşülmesi sırasında, bir milletvekili şu iddiaları 
öne sürmüştür: 

1. TRT Eurovision'dan aldığı yayınlardan bir 
kısmı Türk seyircisine hiçbir şey vermeyen, kuru
mun paralarının heder olmasına sebebolan yayınlar
dır. Örneğin İtalya'daki bir at yarışının naklen yayı
nı için 120 bin, buz hokeyi yarışmasının yayını için 
420 bin lira ödendiği, 

2. Genel Müdürün o tarihte 200 bin liraya kadar 
harcama ve anlaşma yapma yetkisi bulunmasına rağ
men, bu meblâğın çok üzerine çıkan naklen yayın 
anlaşmaları imzaladığı, 

Görüşmede Hükümet adına konuşan Bakan, bu 
iddialara karşı iddiaların ciddî olduğunu, bunların 
inceleneceğini bildirirerek «Sayın arkadaşlarımın TRT 
deki malî olaylarla ilgili beyanlarını çok ciddî olarak 
karşılıyorum. Bu iddialar doğru ise, TRT'nin hesap
larını ibra etmemek için, bir milletvekili olarak bu
rada rey kullanacağım.» 

Bu iddialar bugüne kadar inceleme konusu yapıl
mamış, geçen zaman içinde başka iddialar da orta
ya sürülmüştür. Bu yeni iddiaları şöyle özetlemek 
mümkündür: 

1. TRT mevzuatına göre genel müdür 200 bin 
liraya kadar olan muamelâta re'sen imza atma yet
kisini haiz bulunmaktadır. Bundan fazla harcama
lar için yönetim kurulundan karar alınması gerek
mektedir. 

Genel müdürün bu kısıtlı yetkisi 28 Ağustos 1974 
tarihine kadar devam etmiştir. Hal böyle iken, 

a) Genel müdür Haziran 1974'te masrafının 1 
milyonu aşacağı anlaşılan bir yarışma yapılmasını 
kararlaştırmış, Temmuz 1974 ayında 200'er bin li
ralık beş ayrı «olur» vererek bununla ilgili harca
mayı başlatmıştır. Yapılmak istenilen iş bir bütün 
olduğu ve 200 bin lirayı aşan bir harcamayı gerek
tirdiği için yönetim kurlundan yetki alınması gerek
tiği halde, genel müdür mevzuata karşı hile durumu
nu yaratarak 200 biner liralık «olur» vermekle, suç 
işlemiş durumuna düşmüştür. İddia budur. 

Bu nedenle, 
1. Söz konusu yarışmanın yapılmasına hangi ta

rihte ve hangi organ tarafından karar verilmiştir? 
2. Bu yarışmanın masraflarına izin veren «olur» 

lar hangi tarihte verilmiştir? 
3. Ödemenin parçalı olarak yapılması sorumlu

ları sorumluluktan kurtarabilir mi? 

4. Nisan 1974 tarihinde rejisör Lûtfi Akat'la 
sadece rejisörlük ücreti olarak 90 bin lira ödenme
sini öngören bir anlaşma yapıldığı, bu anlaşmanın 
öngördüğü hizmetin bitişi için bir süre kaydı konul
madığı ve ortaya çıkartılacak prodüksiyonun kaça 
mal olacağının tespit edilmediği iddia olunmaktadır. 

Bu iddia doğru mudur? 
c) Yine rejisör Halit Refiğ'le Nisan 1974 ayın

da rejisörlük ve senaryo hizmeti için 110 bin lira kar
şılığında anlaşma yapıldığı, prodüksiyonun 800 bin 
liraya çıkacağının anlaşmada öngörüldüğü iddia edil
mektedir. 

Bu iş için yönetim kurulu kararı alınmış mıdır? 
d) Rejisör Metin Erksan'la yukarda belirtilen 

şartları taşıyan bir anlaşma yapılmış mıdır? Yapılmış 
ise kimlerin eserleri filme alınacaktır? Kendisine ne 
kadar ödeme yapılacaktır? Prodüksiyon kaça mal ola
caktır? 

e) Genel müdürlüğün resmî açıklamasına göre 
340 bin liraya mal olan ve televizyondan gösterildik
ten sonra pek çok eleştiriye yol açan Sinekli Bakkal 
filmi rejisörünün daha önce hiçbir sinema çalışma
sı olmadığı, rejinin kendisine verilmesinin TRT için
deki bir kişiye yakınlığından ileri geldiği söylenmek-

j tedir. 
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1. Bu filmin gerçek maliyeti nedir? i 
2. Bu eserin daha önce sinema için hazırlanan 

filminin TRT'ye bir defa gösterilmek için 10 bin li
raya, filmin satılması için de 14 bin liraya verilmek 
istenildiği, TRT'ye gönderilen filmin, film seçme 
komisyonunda üyelerin çoğunluğunca uygun bulun
duğu, buna rağmen, genel müdürün yeni film yaptır
mak yolunda İsrar ettiği yazılmıştır. 

Bu iddialar doğru mudur? Filmin rejisörü Ay-
berk Çölok'un daha önce rejisini yaptığı hangi film 
vardır? Sinekli Bakkal için hazırlanan senaryonun il
gili şube müdürlüğünce tasvibedilmediği, buna rağ
men aynı senaryonun filme aldırtıldığı doğru mu
dur? 

f) TRT'nin film seslendirme işlerinin teklif al
ma yoluyle istanbul'daki bir şirkete verildiği bilin
mektedir. Bu şirkete bir yılda 1 milyon liraya yakın 
para ödenmesinin gerekeceği hesaplanmaktadır. 

TRT'nin film seslendirme hizmeti devamlı bir hiz
met olduğuna göre, İstanbul'da bir film seslendirme 
ünitesi kurulmaması hangi nedene dayanmaktadır? 

Maliyet hesabı yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu 
ünite kaça çıkacaktır? Maliyet hesabı yapılmış ise, 
unsurları nelerdir? 

g) Haber bültenlerinin başında ve sonunda veri
len jeneriklerin kurum içinde yapılması imkânı mev
cut iken, dışardan bir reklâm firmasına yaptırıldı
ğı doğru mudur? Doğru ise, bu hizmet için ne ka
dar para ödenmiştir? 

h) Ankara'da yayınlanan 7 Gün Dergisi 20.1.1975 
tarihli sayısında TRT içerisinde çeşitli yolsuzluklar 
yapıldığını öne sürerken, şu iddialara yer vermiştir: 

1. Televizyonla menfaat ilişkisi bulunan çeşitli 
kuruluşlar televizyonun müdürlerine hediyeler dağıt
maktadırlar. 

2. İstanbul'da televizyon hizmetleri için kirala
nan binanın tutulması sırasında yolsuzluk yapıldığı 
ve bu arada bu işlem için 70 bin liralık bir hediye 
verildiği ileri sürülmüştür. 

3. Bazı televizyon takdimcileri ile plâk şirketle
ri arasında ticarî nitelikte ilişkiler vardır; kadrolu bir 
TRT görevlisi plâk şirketleriyle menfaat ilişkisi kur
muştur. 

Bu iddialar doğru mudur? 
Plâk şirketleriyle ilişkisi olduğu iddia edilen ki

şinin daha önce İzmir Radyosunda görevli iken, ben
zer bir ilişki nedeniyle hakkında soruşturma açıldığı 
ve istifa etmek zorunda kaldığı doğru mudur? 

i) TRT görevlilerinden Bülent Özveren, Bülent 
Gül ve Ali Kocatepe TRT'den hangi tarihte ayrıl

mışlardır ve bu hizmetlerinden ayrılmadan önce hak
larında herhangi bir idarî işlem yapılmış mıdır? 

j) 440 sayılı Kanunun 32 nci maddesi İktisadî 
Devlet Teşekkülleri personelinin başka bir iş yapa
mayacaklarına dair yasak esasını getirmiştir. Bu hük
me rağmen, TRT'nin kadrolu elemanlarından olup da 
dışarda çalışanlar var mıdır? 

k) TRT'nin fonksiyonel görev kadrolarından 
biri olan Haber Dairesi Başkanlığı Nisan 1974 
tarihinden beri boş tutulmakta, Haber Merkezi 
Başkaııliğı fonksiyonunu fiilî olarak, TRT'nin 
sözleşmeli elemanlarından Mehmet Barlas yap
maktadır. İşin hukukî yönünü ise, alınan karar
lardan sonradan haberi olan Haber Müdürü imza 
işlemi ile tamamlamaktadır. Devletin devamlı ve aslî 
hizmetlerinin Devlet Memurları eliyle yürütülebileceği 
yolundaki Anayasa hükmüne rağmen, Haber Merke
zindeki fiilî uygulama niçin devam ettirilmektedir? 
Mehmet Barlas'ın Haber Merkezi Başkanı olma ni
teliğini kazanmasına kadar bu kadro boş mu tutula
caktır? 

1) TRT'nin 1975 yılı Bütçesinde, kadrolu eleman
larının sayısı 5369 olarak gösterilmiş ve bu personelin 
yıllık toplam ödeneği 135 milyon 180 bin lira olarak 
tahmin edilmiştir. Aynı bütçede, 1975 yılında hizmet 
akti ile 862 eleman çalıştırılacağı ve bunlara toplam 
olarak 42 milyon 727 bin lira ödeneceği kaydedil
miştir.. 

Bu rakamlara göre, Kurum hizmetlerinin aslî per
soneli olan kadrolu elemanlara yılda toplam olarak 
ortalama 25 bin 100 lira, hizmete yardımcı olmaları 
gereken sözleşmeli personele de yılda ortalama 48 
bin lira ödenecektir. 

TRT Kanununun 47 nci maddesi sözleşmeli istih
damın ancak «kadro ile yaptırılamayan veya kadro 
ile yaptırılmasında sakınca bulunan» işlerde söz konu
su olabileceğini belirtmektedir. Bu duruma göre söz-

! leşme ile istihdam istisnai olarak düşünülmüştür. 
Buna rağmen, sözleşme yolunun asıl istihdam yo-

I lu olması yönünde bir gelişme vardır. 
1. Kurum kadro cetvellerinde kadrolu personel 

eliyle yürütülmesi öngörüldüğü halde sözleşmeli per
sonele yaptırılan hizmetler nelerdir? 

2. Kurumun 1974 yılı başındaki kadrolu per
sonel sayısı ne idi, bu sayı halen kaça çıkmıştır? 

I 3. Kurumun 1974 yılı başındaki sözleşmeli per
sonelinin sayısı kaçtı, bu sayı halen kaçı bulmuştur? 

I 1974 yılı başından itibaren kuruma sözleşme ile 
I alman personelin adları ve kendilerine sözleşme gere-
1 ğince ödenen paranın miktarları nedir? 
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Hizmet akti ile çalıştırılanlara, yaptıkları iş için ay- ] 
rica istisna akti ile ödeme yapılmakta midir? j 

i 
m) Genel Müdür İsmail Cem ipekçi, Kurum- j 

dan çeşitli namlar altında ayda toplam kaç lira al- j 
maktadır. Bu ödemenin kalemleri nelerdir? i 

n) TRT'nin partizanlığı da aşarak, Türk Milleti- I 
nin birlik ve bütünlüğünü zedeleme amacı güden, ka- I 
patılmış TİP'in görüşlerini yansıtan, aşırı sol prooa- j 
gandası niteliğinde yayınlara gitgide artan şekilde yer ! 
vermesinin önüne geçilmesi ve TRT'nin Anayasada ! 
ifade edilen yayın prensiplerine sadık kalmasının sağ- i 
lanması için ne 5'apılmahdır? j 

TRT ile ilgili bu konularda gerekli bilgilerin elde j 
edilmesi amacıyle Cumhuriyet Senatosunca «ARAŞ- j 
TIRMA» açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ede- I 
riz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Prof. Fethi Çelikbaş Dr. 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

Kayseri 
Sami Turan 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 134 ncü maddesi 
gereğince işleme tabi tutulacaktır. 

11. — Hastalığına binaen Ordu Üyesi Bekir Sıt
kı Bay kal'a 34 gün izin verilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi. (31578) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresi var, takdim edi
yorum : 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Bay-

kal'ın hastalığına binaen 2 . 1 . 1975 tarihinden iti
baren 34 gün müddetle izinli sayılması hususunun Ge
nel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 22 . 1 . 1975 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
BAŞKAN —• Cumhuriyet Senatosu Ordu Ltyesi 

Sayın Bekir Sıtkı Baykal'ın hastalığına binaen 2.1.1975 
tarihinden itibaren 34 gün izinli sayılmasını oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 27 iğustos 1973 tarihinde Ankara'da im- I Hatanın geçişine ait tarif protokolü, Devlet hududu 
zalanan «Türkiye - Irak Hampetrol Boru Hattı An 
laşması» ve onay süresinin uzatılmasınt 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) 
0) 

BAŞKAN — 27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara' 
da imzalanan «Türkiye - Irak Hampetrol Boru Kattı 
Anlaşması» ve onay süresinin uzatılmasına dair iş
bu 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 tasarısının ikinci oylamasına geçi
yoruz. Küre dolaştırılacaktır. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
imzalanmış olan, iki ülke arasındaki Devlet Hudut 

(1) 426 sıra sayılı basmayazı 23 . 1 . 1975 tarih
li 22 nci Birleşimin sonuna eklidir. 

haritası, hudut işaretleri protokolleri ve hudut işaret
lerinin kontrolü, bakımı, onarımı ve ihyası ile hudut 
orman kesim şeritlerinin muhafazası hakkındaki pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi ; 11156; C. Senatosu : 
1/275) (S. Sayısı : 427) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum : 

Cumhuriyet; Senatosu Başkanlığına 

Gündemin «iki defa görüşülecek işler»1 bölümün
de yer alan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara
sında imzalanmış olan, iki ülke arasındaki 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
kındaki Protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısının» gündemde mevcut di-

(1) 427 sıra sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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ğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Melih Esenbel 
Dışişleri Bakanı 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha var, 
takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler kıs
mında bulunan, 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği Hükümeti arasında imzalanm-ş 
olan, iki ülke arasındaki Devlet Hudut Hattının Ge
çişine ait tarif protokolleri ve hudut işaretlerinin 
kontrolü, bakımı, onarımı ve ihyası ile hudut orman 
kesim şeritlerinin muhafazası hakkındaki protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 427 sıra sa
yılı kanun tasarısının gerekçesinde açıklandığı üzere, 
konunun önemi ve müstaceliyeti sebebiyle gündemde 
mevcut bütün işlerden önce ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Baş'kanvekili 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN —- 427 S. Sayılı kanun tasarısının diğer 
işlere takdimen görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyları

nıza arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen saym üye?. 

Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum, 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum, kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti Birliği Hükümeti arasında imzalanmış 
olan, iki ülke arasındaki Devlet Hudut Hattının Ge
çişine ait Tarif Protokolü, Devlet Hududu Haritası 
Hudut İşaretleri Protokolleri ve Hudut İşaretlerinin 
Kontrolü, Bakımı, onarımı ve ihyası ile Hudut Or
man Kesim Şeritlerinin Muhafazası hakkındaki Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısı 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hüküme
ti arasında 29 Aralık 1973 tarihinde Ankara'da im
zalanmış bulunan; 

a) Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği arasındaki Devlet Hudut Hat
tının geçişine ait tarif protokolünün, 

b) Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği arasındaki Devlet Hududu Hari
tasının, 

c) Hudut işaretleri protokollerinin, 
d) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
Hudut İşaretleri Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve ih
yası ile Hudut Orman Kesim Şeritlerinin muhafazası 
hakkında protokolün, 

Onaylanması uygun bulunmuştur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz 

ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. Tasarı açık oya sunulacaktır, küreler dolaş
tırılsın. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı?.. Burada. Sa
yın Beliğ Beler?.. Yok. Soru yazılı soruya çevrilmiş
tir. 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga
zetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/10) 

BAŞKA N— Sayın Başbakan?.. Yok. Sayın Ucuz-
al?.. Yok. Soru gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Atmaca bir önerge vererek 
sözlü sorusunun yazılıya çevrilmesini talep etmiştir. 
Yazılıya çevrilecektir. 

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

BAŞKAN — Sayın Başbakan?.. Yok. Sayın At
maca?.. Yok, Soru gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı?.. Buradalar. 
Sayın Feyyat?.. Buradalar. Önergeyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 
İstanbul Senatörü 
Mehmet Feyyat 

Soru : 
Basm ve bazı çevrelerden sızan haberlere göre 

başta Yargıtay, Danıştay, ve Askerî Yargıtay hâkim
lerinden bir kısmı ile diğer bir kısım hâkimlerin üye
si bulundukları Türk - Amerikan Hukukçular Derne
ğinin varlığı ile gayesi hususunda yüksek bakanlığı
nızın düşüncelerinin bilinmesinde faide mülâhaza et
mekle aşağıdaki hususların sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

1. Anayasa ve Hâkimler Kanunu muvacehesinde 
hâkimlerin görevlerinden başka herhangi bir görev 
yapamayacakları ilkesi ile bağdaşıp bağdaşamayaca
ğının açıklanması, 

2. Türkiye'mizde varolan sol ve sağ düşüncelerin 
ötesinde fiilî nitelikteki anarşik olayların sanıkları ile 
münhasıran fikir ve düşüncelerinden sorumlu tutulan 
sanıklar tarafından, Yüce Türk mahkemeleri hâkim
lerinin uymaları zorunlu «Tarafsızlık ilkesinin» bozu
lacağı hususunda yanlış ve hatalı propogandalara fır
sat verebileceği ihtimali konusundaki uyarıcı düşün
celerinizi sözlü olarak açıklanmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 

(Tekirdağ) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri; 

Saym Feyyat arkadaşımızın, bazı yüksek mah
keme hâkimleriyle, diğer bir kısım hâkimlerin Türk -
Amerikan Hukukçular Derneğinin üyesi oldukları 
yolunda haberlere atfen, bu hususun hâkimlerin gö
revlerinden başka herhangi bir görevi yapamayacak
larına dair, Anayasa ilkeleriyle bağdaşıp bağdaşma
dığı konusunda Bakanlığımıza yönelttiği sözlü soru 
önergesine cevap arz edeceğim : 

1966 yılında bazı hâkim, Cumhuriyet savcısı, avu
kat ve ilim adamlarıyle memleketimizde görevli Ame
rikan hukukçuları tarafından Cemiyetler Kanununa 
göre teessüs eden Türk - Amerikan Hukukçular Der
neğinin nizamnamesinde; Türk - Amerikan hukuk 
sistemleri üzerinde karşılıklı anlayışı geliştirip idame 
ettirmek ve fikir teatisi için zemin sağlamak, semi
nerler, konferanslar, toplantılar, yayınlar ve benzeri 
çalışmalarla her iki memleket hukukunu incelemek 
suretiyle hukuk ilmine yardımcı olmak ve üye hu
kukçular arasında meslekî ve sosyal münasebetleri 
geliştirmek gayesiyle Derneğin kurulduğu ifade olun
maktadır. 

Önergede değinilen Dernek hakkında bu bilgiyi 
kısaca arz ettikten sonra; hâkimlerin, kanunda belir
tilenden başka genel ve özel hiç bir görev alamaya
cakları hakkında. Anayasamızın 134 ncü maddesin
deki ilkeyle ilgili görüşlerimizi belirtmek isterim. 

Anayasamızın 134 ncü maddesinin son fıkrasında 
yer alan söz konusu hüküm, fiilen görev alma şeklin
de telâkki edilip, dernekler ve ayrıca yapı koopera
tifleri gibi kuruluşlarda herhangi bir görev tekabbül 
etmeden hâkimlerin mücerret üye olmaları halinin, 
Anayasanın mezkûr hükmüyle bir tenakuz teşkil et
mediği kanısındayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasanın 134 ncü maddesinde ifadesini bulan 

memnuiyet, yasalarla belirtilenden başka görev ala
mamaktır. Görevin lügatta karşılığı, ücret ve görül
mesi zorunlu iş anlamındadır. Bu anlamda, bir üc
ret karşılığı olmadan, böyle sosyal gayeye matuf bir 
dernekte üye olmanın Anayasanın 134 ncü madde
sinde ifadesini bulan hükme mümanaat teşkil etme
yeceği kanısını tekrar teyiden arz etmek isterim. Fa
kat hâkim o kişidir ki, mutlaka tarafsız, yeni deyimle 
«Yansız» olmak mecburiyetindedir. Hâkim, adaleti 
tesisle görevli kişidir. Dünyanın her yerinde adalet, 
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içi pırıl pırıl parlayan; fakat gözleri kapalı ve elinde 
terazi bulunan bir kişiyle temsil edilir. Gözlerinin 
kapalı oluşu, taraflara hiç bakmadan, onlarla herhan
gi bir ilişki kurmadan, adaleti tesis etmesi zorunlu
luğunu ifade eder. 

Şimdi, bir hâkim bir derneğe üye olsa, o dernekle 
ilgili bir dava gelse; ben, Türk hâkiminin bir reddi 
hâkim talebi gelmeden, kendisini gerektiğinde dava
ya bakmaktan men edeceği, çekileceği kanısındayım. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 21 nci mad
desi, yansızlığından şüpheye düşülen ahvalde hâkimin 
reddedileceği hükmünü getirmektedir. 

Ben, Anayasa gereğince Yüksek Hâkimler Kuru
luna gerektiğinde Başkanlık eden bir mevkide otur
mama rağmen; Yüksek Hâkimler Kurulunun icabın
da bu gibi vesail hakkında hâkimlerimizi uyaracağı 
kanısındayım. 

Bu itibarla, arkadaşımın sözlü sorusuna tekrar 
özetle arzı cevap edeyim ki; kuruluş gayesini Derne
ğin Tüzüğünden okuduğum Türk Amerikan Hukuk
çular Derneğine bir hâkimin üye olmasının hâkimlik 
göreviyle kabili telif olmayacağı kanısındayım. 

Arkadaşıma, böyle bir açıklama yapma imkânı 
verdiği için de teşekkür eder, Yüce Senatoyu ve de
ğerli arkadaşlarımı saygılarımla selâmlarım. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Teşekkür ede
rim sayın Bakan. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu 426 ve 427 
sıra sayılı kanun tasarılarına açık oyunu kullanma
yan sayı nüye var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir. 

Buyurunuz Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, saym Bakan; 

Ben bu sözlü soruyla; Türk Devleti içerisinde, 
Türk Devletinin yönetiminde personel unsuru ola
rak (ki, diğer personelle mukayese edilmez; yani 
yargı erkinin bünyesi içerisinde hâkimlerimizi dai
ma saygıyle anmışım, bu düşünceye daima sahibim 
ve sahip olacağıma da eminim. 

Ben bu sözlü soruyu, hâkimlerimizi kınama kas
tiyle değil, Devlet tarafından himayesi kastiyle ge
tirdim. Şöyle ki: 

Evvelâ, Silâhlı Kuvvetler bünyesinden başlaya
lım ve diğer Devlet dairelerine doğru yürüyelim. Bu
gün Türkiye'nin dış devletlerdeki kadrolarında; yani 
her sefaret veyahutta benzeri yerde bir veya iki ta
ne subay bulabilirsiniz; bu subaylar buralarda gö

revlidir, görev için gönderilmiştir, ve muhakkak ki 
gereklidir. 

Mülkiyeliler, hariciye kadrosunun zaten aslî gö
revlileridir; ataşelikler Çalışma Bakanlığı bünyesinde-
dir ve hele hele Parlâmento heyetleri ve bunun ya
nında daha neler neler anlatabiliriz; bunları arz et
mekte fayda ummuyorum. Ben huzurunuza geldiğim 
zaman, değineceğim konulardan kısa kısa bahseder, 
Yüksek Heyetin arif olduğuna inanarak konuların 
tekrarını gereksiz görürüm. Burada saatlerce konuş
mayı itiyat edenler gibi olsam, değineceğim konu 
hakkında bir kitap okur ve kitaptan gerekli olan 
kısımları çıkartarak tekrar ederdim; ama bu itiyata 
sahip değilim. 

Bu itibarla, Türk Devletinin dıştaki personel sayı
sını ve bunun bakanlıklar bünyesi içerisinde ağırlı
ğını mütalaa edip düşündüğümüz zaman; adliye kad
rosuna mensup hâkimlerimizden bir veyahutta iki 
kişinin yurt dışına, yeteneklerini, bilgilerini artırmak 
için ne şartlar altında gittiğini takdir edersiniz. En 
basiti, bugün Lahey Adalet Divanında Türk hâkim 
ve avukatlarının, Türkiye'yi Yunanistan'a karşı sa
vunması gerekecektir; ama bu daima gayri millî 
kalmış ve hariciye politikasının dışına çıkmamıştır. 
Diğer millî kadrolarımız bilgilerle beslenmemiş, teç
hiz edilmemiştir. Türk Ordusu da fiilî varlığıyla hak
kını arayarak ve isteyerek, ataşeliklerde veya benzeri 
yerlerde fazlasıyla kadro almıştır. Kabul ediyorum; 
ama Yargıtay, bir devletin maneviyatıdır, evin hanı
mıdır, devletin namusudur. Devletin namusuna sırt 
çevireceğiz, diğer kadroları besleyeceğiz... Kabul bes
leyeceğiz; ama bir devletin namusu olan yargı erki, 
(Bakın yargı organı demiyor Anayasa) yargı erki, 
(kuvvet) diyor. Bu kuvvet öyle bir kuvvet ki, teşriî 
organının bünyesiyle eşdeğer ve hatta daha ileridir. 
Teşriî kuvvet ve teşriî erki, teşriî orgamyle diğer or
ganlar arasına serpiştirilmiştir. 

Bu itibarla, bu kuvvetin değerini takdir etme
yen; Ankara'da Bizans oyunlarından başka bir şeye 
aklı ermeyen, yıllar boyu Devleti yönetmiş ve yük
sek kademelerde görev almış kimseler, Türk adale
tinin personel konusu üzerine eğilmemişlerdir. Şöy
le ki: 

Rahmetli Recai Seçkin'in, 18 . 9 . 1962 gün ve 
3260 sayılı, Ferruh Adalı'nın 31 . 3 . 1972 gün ve 
1127 sayılı, şimdiki Yargıtay Başkanımız sayın Cev
det Menteş'in 25 . 10 . 1972 günlü protokol konu
sunda yazdığı yazılara, adaletin haysiyetine hürme-
ten de olsa, Hariciye Bakanlığından bir tek cevap 
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verilmemiş, Adalet Bakanlığı da bu işin kcordinas-
yonluğunu j'aprnarmşür arkadaşlar. 

Adalet bir kutan yıldızıdır. Nutuklarla, meydan 
nutuklarına eşdeğer bazı ifadelerle adalet koruna
maz. «Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz..» 

Memleket yalnız adaletle ebediieşir ve adaletsiz
likle yıkılır. Ben de tekrar edeyim; yıllar boyu abes 
ile iştigalle, cicili laflarla bu işler yürümez. Ben de 
bu kervana katılıyorum ve diyorum ki, memleket yzl-
nız adaletle ebediieşir ve adaletsizlikle ykıkr. 

Ebedileşme, milliyetin yaşayan unsuru', hak kesi
minin devamlılığıdır; yani milliyetçiliğin kaim olma
sıdır. İşte bu da ancak ve ancak adaletle olur. Ada
lete sırt çevirerek, bazı oyunlarla Devlet yönetimine 
girenler, sadece ve sadece münhasıran politik yön
den Devlet yönetenine bütün varlısını yöneltenler bu 
memlekette en büyük ihaneti yapmış kimselerdir. 
Bunlar adaleti ikmci plana itenlerdir. 

Sayın Bakanımız da bu konuda bizim kadar su
samıştır, bunun idraki içindeyim. Çünkü, kademe 
kademe ilerleyip adaletin en üst mevkilerine kadar 
gelip görev yapmıştır. 

İyiliği iyilikle; yani Devlet, iyiliği taltifle karşı
lar; ama fenalığı (Gençler öldürüldüğü zaman «pis 
komünist öldürüldü» di 3>en çirkin liderler gibi demi
yorum) adaletle önlemek lâzımdır. Bu, çirkin politi
kacılara mantık ilâcı olsun, insan öldüren talebeleri 
protesto etmej'en çirkin, vatan haini politikacılara 
ibret ve nazire olsun, mantık ilâcı olsun. 

İster soldan, ister sağdan olsun; benim Genel 
Başkanını bir solcu sağcıyı öidürmüşse, bunu Mec
lis kürsüsünden, lânstlemiştir; ama diğer liderlerin 
de solcuyu, ve sağcıyı hepsini lanetlemelerini bekliyo
rum. Bunu yapamadıklarını görüyorum. Adalete 
sırt çevirip, sadece politika oyunlarıyla meşbu kafa
ları durmuş, kafaıasiarî kalınlaşmış, beyinieriyie ters 
bir duruma düşmüşlerdir. Tanrı bu vatan hainlerin
den çirkin politikacılardan bu memleketi korusun. 
Öldürenleri tekin etmedikleri müddetçe bütün politi
kacılara ve liderlerine bunu söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, mevzuun dışına çıkı
yorsunuz efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet, şimdi 
geliyorum. 

Devlet iyiliği iyilikle; ama kötülüğü adaletle karşı
lar. Devlet kavramı budur. Ama nerede devlet kapa
sitesini kavrayacak kişi?.. 

Adalet, ilkin devletten gelir. Çünkü hukuk, dev
letin içtimaî nizamıdır. Nerede, o nizamdan bahse-
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den nizamsız kafalar; karmakarışık halk yığınlarının 
özentisini çeken, fakat hayrettir, sağcı gözüken ka
falar?. 

«Herhangi bir işe girişecek adam kendisini hak
sızlıktan masun addetmezse, hayatta çalışmanın hiç bir 
hedefi kalmaz.» 

Bu, merhum İsmet Paşa'mn lâfıdır. Masuniyet esas
tır; herhangi bir işe girişecek adam, haksızlıktan ken
disini masun addetmezse, hayatta çalışmanın hiç bir 
hedefi kalmaz. 

Kibar, centilmen ve hassas olmadıkça hiç kimse 
âdil olamaz. İşte Senatoda centilmenlikten, kibarlık
tan, ağır başlı konuşmaktan yoksun, konuşmalarının 
akademik olduğunu iddia eden, yıllar boyu bağırma
larımıza böyle gelişi güzel gülüp geçenlere bunu 
arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica edeceğim efendim. 
Sorunuz hâkimlerin başka görev yapıp, yapmaması
na dairdir.. 

MEFIMET FEYYAT (Devamla) — Evet, Sayın 
Başkan, hâkimlerin kibar ve centilmen olması lâzım
dır. 

BAŞKAN — Sorunuz öyle efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet, ben ko-
n uy!a çok mürtebit ve yakından ilgiliyim Sayın Baş
kan. Çok iyi dikkat ederseniz, anlarsınız ve idrak eder
siniz. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî her zaman öylesiniz 
efendim. 

Buyurun, devam edin. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben hayatta 

yönetilmedim. Ben mesuliyetimi müdrikim. 

Şimdi Yüce Senatoya ben de bir cümleyi arz ede
yim: 

Adaleti seven ve sayan yöneticiler için her yer 
emindir. Korku, sadece adalete saygısız yöneticiyi 
bekler. Adaleti nazarı itibara almayan, ikinci plana 
itenleri daima korku bekler. Bunlar Devlet yöne
temezler, bunlar aşiret zihniyetinde olan insanlar
dır. Adaletin yanlış bir tasarrufu olsa dahi, onu so
kağa döken Devlet yönetemez, kümes dahi idare 
edemez. 

Bu tip; yani adalete tahammülsüz yöneticiler ik
tidar olamazlar. Hasbelkader hükümet olabilir; ama 
iktidar olamazlar. Olsa olsa dağları bekleyen korku
nun timsali eşkiya yamağı olabilir. 

Bir yönetici adalete saygısızlık yapmıştır; İsmet 
Paşa ne demişti?... 
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«Eşkıyanın bir gecede ne yapacağı belli olmaz.» 
Çünkü, adalete, aramaya saygısız bir davranışa 

karşı İsmet Paşa bunu söylemişti. İsmet Paşa ordu
dan gelmişti, Atatürk ordudan gelmişti; sivil kad
rodan gelenlerin buna daha yakın olması gerekir
ken, olarnam>şlardır. Riya, korku, süngü kafalarını 
boğmuştur. Bu itibarla, Türk adaleti daima önpîana 
almnıryor ve hâkimlerimize bütçelerde lâzım gelen 
değer verilmiyor. Sonuç ne oluyor?.. 

Hâkimlerimiz yurt dışına gitme olanağını arıyor. 
Ne yapıyorlar?.. Yabancı derneklere üye oluyorlar, 
yabancılarla haşır neşir oluyorlar. 

Sayın Bakanımız, «Karşılıksız giriyorlar.» buyur
dular. 

Karşılıksız girmiyorlar. Buraya giren, üye olanlar 
Amerika'dan davet alıyorlar, orada yiyor, içiyor, 
geziyor; yani, gayri ihtiyarî karşılığı, ivazı vardır; 
bir menfaat için gidiyor, yurt dışını görmek istiyor, 
yeteneğini artırmak için gidiyor. Kabul; ama arka
daşlar, hâkimlerimizi sokağa dökmeyelim, bu peri
şan duruma itmeyelim. 

Emekli, içi geçmiş, gençlerin davasına eğilmeyen 
bazı parlamanterlerimize hak tanıyacağımıza, evve
la genç hâkimlerimize tanıyalım. Onlar hanımları
nın başında dursun, mutfakta bulaşık yıkasınlar. Genç 
ve görev başında olan hâkimlerimize biz olanak tanı
yalım. Hâkimlerimiz bu memleketin en kutsi bir gö
revini ifa etmektedirler. 

Şimdi, bir hâkim Türk - Amerikan değil de, has
belkader Türk - Rus Hukukçular Derneğini kurdu; 
(Biz politikacılar kurabiliriz, olabilir ya.) buraya bir 
hâkim üye olsa; bir komando, vatanperver, sağcı, 
(Yani kendisine göre düşüncesi var. Hangi kanattan 
olursa olsun, gençleri saygiyle anarım, sevgiyle ana
rım. Bir gencin bir gençle dövüşmesini, evlâtlarımın 
dövüşmesi gibi karşılarım.) diyelim ki, böyle bir sağ
cı genç ırkçılıktan veyahutta sağın ifrat!na vara
cak bir suçtan mahkemeye düştü, bu gencin, bu 
Türk - Rus Hukukçular Derneğine üye olan hâki
me itimadı var mıdır?.. 

Peki, bir solcu, bir komünist ve. bir Marksist 
muhakeme edilirken, Türk - Amerikan Hukukçular 
Derneğine üye olan bir hâkime çamur atmaz mı?.. 
İtimat edebilir mi? Neyine itimat edecek? O genç de 
suçludur; ama Devletten cezayı adalet üzere bekle
yecektir. 

Bu itibarla, hâkimin yabancı derneklere, yok 
CENTO'ya, şuraya buraya üye olmasının; CENTO 
ki üç tane kendi Başkanım koruyamadı, rahmetli 
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Menderes, Eyüp Han.. Üçü de gitti. Bunun gibi bir 
kuruluş düşünün ki, kurucularım himaye edemedi; 
beş on memuruna şuraya buraya gezinti yaptırma ve 
ulufe arz etmekten başka bir fonksiyonu yok. 

İşte, hâkimlerimizi bu tip yollara düşmekten te
vakki edelim, alıkoyalım. 

Sayın Adalet Bakanlığı bütçede hâkimlerimizin 
malî hakları için ne verdiler, ne çal:şnıa yapalar. ne 
koparabildiier; Parlamento bunda ne kıskançlık gös
terdi? Evvelâ bunun üzerinde duralım. 

Ben, hâkimlerimizi sokağa dökmeyelim diyo
rum. Bütün gayem budur. Hâkimler ağır başlı olur 
ve hâkimlerimiz yeteneklerine göre tespit edilir, Dev
let tarafından her yıl hiç olmazsa 50'si yurt dışına 

- gitme imkânına kavuşturulursa iyi oîur. Ama maale
sef, bir hâkimin yurt dışına gidebilmesi için ancak 
ölümle karşı karşıya kalması gerekir. O şartlar altın
da hile-i şer-iye ile yurt dışına gidebilir durumdadır
lar. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, iki dakikanız var efen
dim. Ona göre konuşmanızı ayarlayınız. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Tamam Sayın 
Başkan, bağlıyorum. 

Bu itibarla, adalete saygı gerektir; Türk hâkiminin 
ne sağ kanadm, ne sol kanadın yabancı çıkarlarına 
âlet edilmemesi lâzımdır. Bunun hakkını vermezler
se, bir gün gelir, (Af buyurun) «Getirildi, gereği dü
şünüldü.» der, Türk hâkimi. O Türk hâkimi ki, bir 
Meclisin tamamını bir gün için önüne dikmiştir, dik
mesini bilmiştir. 

Bu itibarla, Türk hâkimini alerjik duruma da ge
tirmeyeceğimiz gibi, Türk Devletinden hak ettiğini 
vermeliyiz ve politikaya itmemeliyiz. Yurt dışına itil-
memelidir; yabancı fikir cereyanlarından birinin ve
ya diğerinin leh ve aleyhinde şu veya bu derneğe gir
meye mecbur edilmemelidir. 

Bu itibarla, şekil hukuku bakımından Sayın Ba
kan haklıdır; ama Devletin özü, haysiyeti, namusu 
bakımından da ben haklıyım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
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 sı-
rasiyle 26 Aralık 1973 ve 20 Nisan 1974 tarihli mek
tupların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının açık oylamasına 118 sayın üye iş
tirak etmiş; 118 kabul oyuyla tasarı kanunlaşmış
tır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti i!e Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasmda imzalan
mış olan, iki ülke arasındaki Devlet Hudut Hattmm 
Geçişine ait Tarif Protokolü, Devlet Hudut Haritası, 
Hudut İşaretleri Protokolleri ve Hudut İşaretlerinin 
Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve İhyası ile Hudut Or
man Kesim Şeritlerinin Muhafazası Hakkındaki Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının açık oylamasına 112 saym üye işti
rak etmiş; 112 kabul oyuyle tasan kanunlaşmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı?.. Yok. Sa
ym soru sahibi?.. Yok. Soru, gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Başbakan?.. Yok. Saym Ah
met Yıldız?.. Yok. Soru, gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı?.. Yok. Sa
yın Beliğ Beler?.. Yok. Soru, gelecek soru gününe bı
rakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, A. E. G. Telef unken Şirketiyle yapılan 
sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/34) 

BAŞKAN — Saym Ulaştırma Bakanı?.. Yok. Sa
yın Öztürk?.. Yok. Soru, gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

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

BAŞKAN — Saym Başbakan?.. Yok. Sayın Çe-
likbaş?.. Burada.. Soru, gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Siirt. Üyesi Süreyya 
Öner'in, Tekel İdare binasına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/36) 
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BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı?.. 
Yok. Saym Süreyya Öner?.. Yok. Soru, gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Saym Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. 
Sayın Yüce?.. Buradalar. Soru, gelecek soru gününe 
bırakilmiştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı?.. 
Yok. Sayın Süreyya Öner?.. Yok. Soru, gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı?.. 
Yok. Sayın Kaîpaklıoğlu?.. Yok. Soru, gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı?.. Yok. Sayın Kaîpaklıoğlu?.. Yok. Soru, gele
cek soru gününe bırakılmıştır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ce
male ttin Inkaya'nm, şeref tribününe ve resmî araba 
ile stadyuma gelenlere dair Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü sorusu (6/43) 

BAŞKAN — Sayın Gençlik ve Spor Bakanı?.. 
Yok. Sayın Cemal ettin İnkaya?.. Buradalar. Soru, ge
lecek soru gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Saym Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı?.. Yok. Saym Karaosmanoğlu?.. Yok. Soru, 
gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

,18: — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Saba
hattin Orhon'un, fındık taban fiyatına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/47) 
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BAŞKAN — Sayın Başbakan?.. Yok. Sayın Or-
hon?.. Yok. Soru, gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Başbakan?.. Yok. Sayın Çe
lebi?.. Yok. Soru, gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı?.. Yok. Sayın Arıkan?.. Yok. Soru, gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yok. Sayın Arıkan?.. 
Yok. Soru, gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

22. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Kemal Şenocak'ın, Afyon Karahisar İli Daz-

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

3. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
ve ek raporu (10/33) 

III. — BAŞKANLIK DÎVANINGE^ 

13. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, 
yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve çözüm 
yolları konusunda Senato araştırması isteyen öner
geleri. (10/6) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Topaloğlu vazifeli ol
duğundan bu önerge hakkındaki işlemi geçiyorum. 

kırı Kaymakamı hakkında hazırlanan müfettiş rapo
runa dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/51) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yok. Sayın Şen-
ocak?.. Yok. Soru, gelecek soru gününe bırakılmış
tır. 

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

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yok. Sayın Özmen?.. 
Yok. Soru, gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yok. Sayın Tarlan?.. 
Buradalar. Soru, gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yok. Sayın Derbil?.. 
Yok. Soru, gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yok. Sayın Köker?.. 
Yok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Yok. Sayın 
önerge sahibi?.. Yok. Komisyon raporunun görüşül
mesi gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

, KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özerin, mason Ucalarına dair Senato araştırması 
isteyen önergesi. (10/7) 

BAŞKAN — Sayın Özer?.. Yok. ilgili Bakan?.. 
Yok. Önerge gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

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

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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BAŞKAN — Önerge sahibi?.. Yok. İlgili Bakan?.. 
Yok. Önergenin görüşülmesi gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 
tarih ve özel 000.011114 sayılı tamimi ve bu tamime 
göre yapılan tayinler hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/10) 

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. Yok. İlgili Bakan?.. 
Yok. Önergenin görüşülmesi gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

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

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. Yok. İlgili Bakan?.. 
Yok. Önergenin görüşülmesi gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

18. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Buradalar. İlgili 
Bakan?.. Yok. Önergenin görüşülmesi gelecek Birle
şime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Ucuzal?.. Buradalar. İlgili Ba
kan?.. Yok. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan 
bir istirhamım olacaktır. Geçen hafta Salı günü sa
yın makamınızda bulunan Sayın Zihni Betil, aynı 
şekilde benim ve arkadaşlarımın önergesini okudu
lar, Sayın Bakanın bulunmadığı sebebiyle erteleme 
kararını verdiler. 

Benim istirhamım oldu, kendilerinden; Sayın Ba
kanın bulunması şart değil efendim. İçtüzüğümüzün 
59 ncu maddesi gayet sarih. Müsaade ederseniz oku
yayım. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «Bir defa bulun

madığı takdirde» diyor. Zaten Sayın Betil de Başkan 
olarak «Bir defa için erteliyorum.» diye buyurdu
lar. Onun için ben önergemin görüşülmesi istirha
mında bulunacağım. İçtüzüğün 59 ncu maddesi bize 

bu yetkiyi veriyor; Bakanın bulunması şart değildir. 
Çünkü, bizimki bir araştırma. önergesidir. Bir sözlü 
soru önergesi olmuş olsaydı, gayet tabiî 
sayın bakanların cevaplandırması gerekir. Ama 
talebimiz bir araştırma önergesi olduğuna göre, bir 
komisyon kurulacaktır, komisyon kendisine verilen 
yetki istikametinde bir araştırma yapacaktır. Onun 
için, Sayın Bakanın bulunmaması veya yetkili bir ki
şinin bulunmaması bizim talebimizi geciktirmeye im
kân vermez. 59 ncu maddeye göre işlem yapmanızı 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başkan sizin bu talebinize ne 
cevap verdiler efendim? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, öner
gemizi okudular. Zabıttan okuyorum: 

«BAŞKAN — Sayın Ucuzal?... Buradalar. Sa
yın Bakan?... Yoklar. Ertelenmiştir efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bir hususu istirham edeceğim. Bu celseye mi ait bir 
erteleme; gelecek celse Sayın Bakan bulunmazsa gö
rüşmeye imkân vermeyecek misiniz?... 

BAŞKAN — Evet efendim, bu celseye ait bir er
teleme» diye buyurdular. Arkasından da; 

«Efendim, İçtüzüğümüzde, Bakanın konuşması 
kaydı var. Bakanın konuşma kaydı bulunduğu için 
tek taraflı ifadesinde faydalı mülâhaza edilmemesi 
bakımından erteliyoruz. Gelecek birleşimde ayrıca 
mütalâa ederiz efendim.» dediler. 

Şimdi, İçtüzüğümüzün 59 ncu maddesi «Bir defa
ya mahsus» diyor. Bakan geçen defa bulunmadılar. 
Bu, bir defaya mahsus hakları ortadan kalkmıştır. 
Bu celse bizim önergemizin işleme konulmasını ve gö
rüşülmesi gerekiyor ve böylece komisyonun kurulup, 
kurulmaması imkânının sağlanmasını istirham edece
ğim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ucuzal, ben duruma 
yeni muttali oluyorum. Tatbikatımız şimdiye kadar 
bu yolda olmadı; ama zabıtlara geçmiş bir keyfiyet 
var. Bu keyfiyet üzerinde Başkanlık Divanına veya 
Başkana durumu iletip, yeni bir tetkikten sonra size 
katî cevap verilmesini rica edeceğim; eğer lüfeder, 
müsamaha ederseniz o şekilde bir tetkik mahsulü ol
sun. Ani bir kararla yanlış bir adım atmayalım; ya
ni bir yeni tatbikat meydana getirmeyelim. Doğru 
olursa mesele yok; ama yanlış olursa yeni bir tat
bikat yaratmış oluruz. Bir tetkike müsaade ederse
niz, Perşembe gününe size burada cevap vermek im
kânına herhalde sahibolurum. 

Bu itibarla tetkik müsaadesini rica edeciğm. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Estağfurullah. 
Sayın Başkan, teklifinize uyuyorum. Yalnız 59 

ncu madde bize bu yetkiyi veriyor. Biz de Başkan
dan veya Başkanlık Divanından rica edeceğiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Şimdi, aniden tetkik etme imkânım 

yok. Yanlış bir karara varmış olmayalım efendim. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, ben böy

le bir şey söylemedim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

bir tashihim var. Benim bu konuşmam Sayın Necip 
Mirkelâmoğlu Beyefendinin Başvekili olduğu birle
şime rastlar. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Necip Mirkelâmoğlu' 
nun idare ettiği birleşime rastlıyormuş. Peki efen
dim. 

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

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, 1974 yılı içinde teşvik kredisi alan 

Devam ediyoruz: 

20. — 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 Araştırma
sı isteyen önergeleri. (10/14) 

BAŞKAN — Önerge sahipleri?... Yoklar. İlgili 
Bakan?... Yoklar. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri?... Yoklar. 
İlgili Bakan?... Yoklar. Önergenin görüşülmesi gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon temsilcileri?... Yoklar. Bu 
itibarla bu maddeyi de geçiyorum. 

firmalara dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Bedri 
Gür soy'un yazılı cevabı. (7/295) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

22. — 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 Özdenin 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 kararları 

BAŞKAN — Bu madednin sözcüsü olduğum için, 
onu da geçiyorum. 

23. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü 
Dikeçligil, ile Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce' 
nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yönetmelik 
hakkında Senato araştırması isteyen önergeleri (10/16) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil?.. Yok. Sayın Ah
met Demir Yüce?.. Buradalar. İlgili Bakan?.. Yok
lar. 

Önerge gelecek birleşime bırakılmıştır. 
30 . 1 . 1975 Perşembe günü saat 15,00'de top

lanmak üzere... 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, günde

mimizde başka konular var. 

BAŞKAN — Başka konu kalmadı efendim. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Her sefer böyle olu

yor. 
BAŞKAN — 30 . 1 . 1975 Perşembe günü saat 

15,00'de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,55 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı say-
gıyle rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Soru : 
1. 1974 yılı içinde teşvik kredisi alan firmaların 

adları yatırım konuları ve aldıkları kredi miktarları
nın, 

2. Bu firma yatırımlarının kredilerden kullan
dıkları miktarlarının, 

3. Bu firma yatırımlarının fizikî seviyelerinin 
c/c olarak bir liste halinde bildirilmesini ve açıklan
masını istiyorum. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 23 . 1 . 1975 

Ankara 
Sayı : 52137/1-5 

HAZMİİT : PKS 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başbakanlığın 27 . 11 . 1974 tarih ve 77-424/6300 

sayılı yazıları ile Bakanlığımızca cevaplandırılması 
uygun görülen C. Senatosu Erzurum Üyesi Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu'nun 7/295 sayılı soru önergesine 
ait cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Önergede sözü edilen teşvik kredisi, yıllık prog
ramların Genel Teşvik Tablosunda yer alan sektör
lere ilişkin yatırım kredileri olarak düşünülmüştür. 

Bilindiği üzere yatırımlara ilişkin teşvik belgeleri 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca proje basında ya
pılan incelemeler sonunda ilgili firmalara verilmekte 
ve bu belgeler firmalar itibariyle belirli zamanlarda 
Resmî Gazetelerde yayınlanmaktadır. 

Bu teşvik belgelerinde yatırımın orta vadeli kre
diden yararlanacağının öngörülmüş olması kredi yö
nünden herhangi bir taahhüt anlamını taşımamakta 
ve bankalar tarafından imkânları ölçüsünde firma
lara kredi verilmektedir. 

Bu tarzda bankalarca verilmiş olan kredilerin fir
malar itibariyle ayrıntılı bir şekilde tespit edilmesi 
çok güç olup esasen Bakanlığımızda da bu konuda 
bir bilgi bulunmamaktadır. 
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Bankalarca 1974 yılında kendi kaynaklarından ve 
Merkez Bankası imkânlarından yararlanarak kullan
dırılan orta ve uzun vadeli krediler toplamı Ağustos 
ayı sonu itibariyle 21,8 milyar TL. civarında bulun
maktadır. 

Prof. Dr. Bedri Gürsoy 
Maliye Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, yangın felâketi geçiren Biga ilçesi 
Akkayrak köyüne ne miktar yardım yapıldığına dair 
soru önergesi ve İmar ve iskân Bakanı Selâhaddin 
Babüroğlu'nun yazılı cevabı. (7/313) 

30 . 12 . 1974 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından, Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğünün 120 nci maddesi gere
ğince yazılı cevaplandırılması hususunda delâletleri
nizi saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Çanakkale Üyesi 

İsmail Kutluk 

1. Çanakkale ili, Biga ilçesi merkez Akkayrak 
köyü, 16 Ekim 1974 günü biz yangın felâketi geçirerek 
70 - 80 civarında bina, bir o kadar dam, samanlık ve 
ambar yanarak yüzlerce vatandaş evsiz, barksız, yi-
yeceksiz hayvanları da damsız yemsiz samansız kal
mış bulunmaktadır? 

A) Bugüne kadar, yangın felâketi geçiren bu 
köy halkına Hükümetçe ne gibi maddi yardım yapıl
mıştır? 

B) Evsiz, damsız, ambarsız, azıksız kalan Biga 
ilçesi Akkayrak köyü halkına ne gibi ve ne miktar 
maddî yardım yapılmıştır? 

C) Bu köyün yanan evlerinin ve damlarının ya
pılmasına devletçe ne zaman başlanacaktır? İmar 
İskân Bakanlığınca herhangi bir çalışma yapılmakta 
mıdır? 

D) Otları, samanları, yemleri yanan Akkayrak 
köyü halkına T. C. Ziraat Bankasınca kredi yardı
mında bulunulmuş mudur? Zirai kredilerinin erte
lenmesi hususunda herhangi bir işlem yapılmış mı
dır? Yeni kredilerin açılıp açılmayacağı hususunda 
Bankaca herhangi bir işlem yapılmakta mıdır? 

E) Kızılay Derneği bu felâkete uğramış köyü
müze ne gibi yardım da bulunmuştur? Kızılay Der
neğimiz, felâketzede köyümüze bundan sonra hangi 
imkânları ile yardımda bulunabilecektir? 
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T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 23 . 1 . 1975 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : M-4, 121 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi ismail Kutluk'un ya
zılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa yazılan 2 . 1 . 1975 gün ve 

7/313, 5188/2515 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İsmail 

Kutluk'un Sayın Başbakanımıza yönelttiği, Çanakkale 
ili Biga ilçesi Akkayrak köyünde, 16 Ekim 1974 günü 
vuku bulan yangın münasebetiyle yapılan ve yapıla
cak yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi, Başba
kanlık Kanun ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlı
ğının 9 . 1 . 1975 gün ve 77/381/186 sayılı yazısiyle 
Sayın Başbakanımıza kendi adlarına tarafımdan ce
vaplandırılması tensip edilmişti. 

Yapılan inceleme sonucu hazırlanan cevaptan 3 
örnek ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Selâhaddin Babüroğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 23 . 1 . 1975 

Özel 
M - 4 

Sayın İsmail Kutluk, 
Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi. 
1. Sayın Başbakanımıza yönelttiğiniz Çanakkale 

ili Biga ilçesi Akkayrak köyünde 16 Ekim 1974 günü 
vukubulan yangın münasebetiyle yapılan ve yapılacak 
yardımlarla ilgili yazılı soru önergenizin Başbakanlı
ğın 9 . 1 . 1975 gün ve 77 - 381/186 sayılı yazısiyle 
Sayın Başbakanımız adına tarafımdan cevaplandırıl
ması tensip edilmiştir. 

Yapılan inceleme sonucu hazırlanan cevap 2 nci 
maddeye çıkarılmıştır. 

2. A. B.) Yangından hemen sonra il ile telefon 
görüşmesi yapılmış ve acil yardıma ihtiyaç olmadığı, 
ilçe kaymakamıyle İl imar Müdürünün Afet mahal
line giderek atete uğrayanların geçici iskânı ile ya
kından ilgilendikleri, atete uğrayanların hiç birinin 
çadırda kalmak istemedikleri kendilerinden imza alına
rak yakınlarının yanlarına yerleştirildikleri öğrenilmiş 
olduğundan barındırma bakımından yardım yapılma
sına gerek kalmamıştır. Hatta afet yerinin rüzgarlı olu-
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şu nedeniyle kurulmuş bulunn 3 çadırında sökülmesi 
zorunluluğu doğmuştur. 

C) Yapılan hasar tespitlerinde afetten 16 konu
tun yıkıldığı veya ağır hasar görmüş olduğu saptan
mıştır. 

Hasar tespit raporları 7269 sayılı Kanunun 1051 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesi uyarınca ha
zırlanmış afetlerin genel hayata etkinliğine ilişkin 
temel kurallar hakkındaki yönetmelik esaslarına göre 
incelenmiş ve yangın afetinin konutlarda yaptığı ha
sarın genel hayata etkili olduğu görülmüş ve 13.1.1975 
gün 527 sayılı olurla afete uğrayanlara konut ya
pılması kabul edilmiştir. 

Evleri yanan afetzedelerden 7269 ve 1051 sayılı 
kanunlara göre hak sahibi kabul edilenler için yeni 
konut yapımı 1975 yılı programına alınacak, talep ve 
taahhütname alımı, yer seçimi, harita kadastro, ka
mulaştırma yerleşim planı gibi ön çalışmaların ta
mamlanmasından sonrada inşaata başlanılacaktır. 

D) 7269 sayılı Kanuna 1051 sayılı Kanunla ek
lenen ek madde 3'te «âfete uğrayan ve bu kanuna 
göre hak sahibi olan vatandaşların Hazineye ve di
ğer kamu kuruluşlarına olan borçları, geçim durum
ları gözönüne alınarak İmar ve İskân Bakanlığının 
teklifi üzerine adı geçen kurumlarca ertelenir» hük
mü bulunmaktadır. 

Bu konudaki uygulama afete uğrayanların borç
larının ertelenmesini istemeleri şeklinde olup bugü
ne kadar afetzedelerin Hazineye ve diğer kamu kuru
luşlarına olan borçlarının ertelenmesi hususunda her
hangi bir istek Bakanlığımıza intikal etmediğinden bu 
konuda bir işlem yapılması yoluna gidilmemiştir. 
Borçlarının ertelenmesi isteminin olması halinde ge
rekli işlemin yapılacağı olağandır. 

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden alınan 
17 . 1 . 1975 gün ve 5/13415 sayılı yazıdan Bankaca 
evi yanan 5 kişiye 15 352 TL. ve tarım kredi koope
ratif ince de 4 kişiye 12 171 TL. tediyede bulunulmuş 
olduğu anlaşılmıştır. 

E) Kızılayca yangını müteakip Biga Kayma
kamlığına 40 çadır gönderilmişse de kullanma ola
nağı olmamıştır. 

Kızılay yardımları âcil yardım niteliğinde oldu
ğundan felâkete uğrayanlara bundan sonra Kızılayca 
yardım yapılması olanağı bulunmamaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Selâhaddin Babüroğlu 
İmar ve iskân Bakanı 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üye
si Ahmet Karayiğit'in, Anadolu Üniversitesine dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Safa Relsoğ-
lu'nun yazılı cevabı. (7/316) 

3 . 1 . 1975 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1787 sayılı Kanunla kurulan Anadolu Üniversi
tesi hakkındaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan yazılı cevaplandırılmasına tavassutlarınızı arz ve 
rica ederim. 

C. Senatosu Afyon K. Üyesi 
Ahmet Karayiğit 

Soru : 
Eskişehir, Afyon K. ve Kütahya illerinde kurulan 

Anadolu Üniversitesi Kanunu 22 Kasım 1973 tari
hinde 1787 sayı ile yürürlüğe girmiştir. 

Anadolu Üniversitesi'nin 8 nci maddesi yürüt
me yetkisini Bakanlar Kuruluna vermiştir. 

Yükseköğretimde artan talebi karşılamak için 
Anadolu Üniversitesinin kuruluş çalışmalarının sü
ratle başlaması kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiş
tir. Adı geçen Üniversite Kanununun yürürlüğe gir
mesinden bu yana bir yılı aşan bir zaman geçmiştir. 

Anadolu Üniveristesinin kuruluş konusunda bu
güne kadar Afyon K. İlinde yapılan hazırlık çalış
malarının neler olduğunu ve üniversitenin 1975 -
1976 öğretim yılında öğrenci almaya başlayıp baş
lamayacağının yazılı olarak bildirilmesini saygılarım
la arz ve rica ederim. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 24 . 1 .1975 

Sayı : 031.2.25 
Bö. : Parlamento - İrtibat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 1 . 1975 gün ve 5204 - 2525 - 7/316 sa

yılı yazınız. 
Afyon Karahisar Senatörü Sayın Ahmet Karayi

ğit'in Anadolu Üniversitesiyle ilgili yazılı soru öner
gesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
Afyon Karahisar Senatörü Sayın Ahmet Karayiğit'in, 
Anadolu Üniversitesinin hazırlık çalışmalarına dair 
vermiş olduğu yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 

2 . 11 . 1973 tarih ve 1787 sayılı Kanunla Mer
kezi Eskişehir'de olmak üzere kurulan Anadolu Üni
versitesinde açılacak ilk iki fakültenin, Tıp ve Temel 

Bilimler Fakültesi olacağı; belirtilen yasanın 6 ncı 
maddesi gereğince Bakanlığımızın teklifi üzerine, 
Üniversitelerarası Kurulun 26 - 27 Nisan 1974 tarih
leri arasında yaptığı toplantıda karara bağlanmış 
bulunmaktadır. 

Anadolu Üniversitesinin kuruluşunu tamamlayıp 
gelişmesi ve öğretime başlayabilmesi bakımından Ba
kanlığımızca, Üniversitelerarası Kurula, bu Üniversi
tenin benzeri üniversite ile benzer fakültelerinin tes
piti konusunda yapılan teklif sonunda; konu Üniver
sitelerarası Kurulun 3 Ocak 1975 tarihinde yapmış ol
duğu toplantıda görüşülmüş ve neticede, Anadolu 
Üniversitesi için Hacettepe Üniversitesinin benzer üni
versite, Tıp Fakültesi için Hacettepe Tıp Fakültesi, 
Temel Bilimler Fakültesi için de Hacettepe Üniver
sitesi Fen Fakültesinin benzer fakülte olarak kabu
lüne karar verilmiştir. 

Üniversitelerarası Kurulun bu kararından sonra 
Anadolu Üniversitesinin kuruluş çalışmalarının sü
rat kazanacağı kanısındayız. 

Anadolu Üniversitesine bağlı olarak Afyon Ka
rahisar ilinde bir fakülte veya bir yüksek okul açıl-
masıyle ilgili şimdilik bir faaliyet bulunmamaktadır. 
Zira 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 44 ncü mad
desi gereğince henüz kuruluşunu tamamlamamış olan 
Anadolu Üniversitesinin, yeni öğretim birimlerini aç
ma imkânı bugün için mümkün değildir. 

Bilgilerinze saygı le arz ederim. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbant oğlunun, tırpan ithaline dair soru önergesi 
ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Reşat Ak
lanın yazılı cevabı. (7/323) 

20 . 6 . 1974 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Gıda, Tarım ve Hay
vancılık Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılması hususunda delâletlerinizi saygıyle rica ede
rim. Erzurum Senatörü 

Hilmi Nalbantoğlu 
Soru : 
Türkiye'de yerli tırpan fiyatının çok yüksek ol

duğu ve doğuda yabancı menşeyli kaçak Tırpan sa
tışları ile halkın soyulmakta olduğu nedeniyle Hü
kümetçe Tırpan ithal edilip Zirai Donatım Kurumu 
eliyle köylüye aktarılmasını önermiştim. Bu hususta 
bütçe müzakerelerinden beri ne gibi bir işlem yapıl
mıştır? 
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T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 22 . 1 . 1975 

Sayı : 881 - 34 
Konu : Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1. 26 . 6 . 1974 gün Kanunlar Müdürlü

ğü 6/46 - 2214/4011 sayılı yazınız. 

2. 16 . 1 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/323 - 4011/2214 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu tarafından, Tırpan ithaline ilişkin yazılı 

soru önergesi cevabının üç suret halinde eklice sunul
muş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Reşat Aktan 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Erzurum Senatörü Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Tırpan ithaline ilişkin soru önergesi cevabı 

Yerli Tırpan fiyatının çok yüksek oluşu ve ya
bancı menşeli kaçak tırpan satışları ile çiftçinin mağ
dur edilmemesi için Vostokintorg firması aracılığı ile 
Sovyet Rusya'dan Fob 36 000 Tl. lık 20 000 adet 
tırpanın; Ziraî Donatım Kurumu tarafından ithaline 
teşebbüs edilmiş olup tırpanların tamamı Ağustos 
1974 içerisinde yurda getirilerek yine Türkiye Ziraî 
Donatım kurumu tarafından ihtiyaç sahiplerine in
tikal ettirilmiştir. 
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27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye - Irak Hampetrol Boru Hattı Anlaşması» ve onay 
süresinin uzatılmasına dair işbu anlaşmaya ek oîarak Türkiye ile Irak arasında teati edilen sırasıyle 26 Aralık 
1973 ve 20 Nisan 1974 tarihli mektuplann onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aks oy oğlu • , 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu r

t 

Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Simav 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda kul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

Üye sayısı : 184 
Oy ver ?nler : 118 

Kabul edenler : 118 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 60 

Acık üyel ikler : 6 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Cemalettin tn'kaya 
Nejat Sarhcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLÜ 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalcuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

» ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

i ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbant oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer U/cuzal 
Hasan Er geç en 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa D el i veli 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ahmet Vefa Poyraz 

j İZMİR 
1 Beliğ Beler 
•* Mustafa Bozoklar 

Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaîküçük 

KARS 
Sırın Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Öızmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albay Fak 
Ahmet Özmumeu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğhı 
Ora! Karaosffnanoğlu 
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MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun» 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 

Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzıım Intebeyli 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Fahri özditek 
Mehmet özgüneş (B.) 

ADANA 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Kâzını Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayrî Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

[Oya katılmayanlar] 

Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûüfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan) 
Solmaz Belül 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KAYSERİ 
Hüsnü Diköçl%rl 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin) A'kyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süeraan 
Ruhi Tunıakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Sait Mehcmetoğhı 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bdkir Sıtkı Bayfcal 
(D 

RİZE 
Talât Doğan 

[Açık üyelikler] 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Giıhat Altpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Muhsin Bahir 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Bahriye Üçok 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Zeyyat Baykara (B.) 
Hüsamettin Çelebi 
özer Derbil 
Ecvet Güresin (t.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Naiım Talû 
Halil Tunç 

Ankara 
istanbul 
Konya 
Niğde 

Samsun 
Tunceli 

Yekûn 

— en 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümetleri arasında imzalanmış 
olan, iki ülke arasındaki Devlet Hudut Hattının geçişine ait tarif Protokolü, Devlet Hududu Haritası, Hudut 
işaretleri protokolleri ve hudut işaretlerinin kontrolü, bakımı, onarımı ve ihyası ile hudut orman kesim şerit
lerinin muhafazası hakkındaki protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasansma verilen 

oyların sonucu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi' 
Suphi G-ürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
M. Yılmıaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapaulı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 112 

' Kabul edenler : 112 
; Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılm ayanil ar : 66 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenlerJ 

(Kanunlaşmıştır.) 

AYDIN 
Alî Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Gemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabrı Çağla ya ngil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç, 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlıı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tcvf ik Kutlar 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıeoğlu 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Ranmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaiküeük 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğln 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albaymk 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğkı 
Oral Karaosımanoğlıı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunıakan 

MUĞLA 
İlyas Karaüz 

MUŞ 
İsanail ilhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Ata sağun: 
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NİĞDE | 
Hüseyin Avni Göktürk ı 

ORDU 
Şevfcet Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acnner 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 

ADANA 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Halil Goral 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Saffet Ural 

SİNOP 
Nâzum İmebeyli 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayıırt 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Oya Katılmayanlar] 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Hilmi Nalbaııtoğlu 

/~H T T > T 7 C^TT 'X'^ 

GIRESL'N 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

1STAJNBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun (Başkan) 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nazif Çağaıtay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
j Hilmi Soydan 

[Açık ü% 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 
Niğde 1 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

İMARDIN 
Mehmet Ali Ankan 
Sait Mehmetoğhı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
(t) 

RİZE 
i Talât Doğan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya öner 

lelikler] 

Samsun 1 
Tunceli 1 

— 
Yekûn 6 

Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Giihat Alpan 
Fethi Çelıkbaş 
Muhsin Batur 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 

SİVAS 
Adil Altay 
Nurettin Ertürk: 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağaaıoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğhı 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattirı Babüroğlu 
(B.) 
Zeyyat Baykara (B.) 
Özer Derbil 
Hüsamettin Çelebi 
Ecvet Güresin (î.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Naim Talû 
Halil Tunç 
Bahriye üçok 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

23 NCÜ BİRLEŞİM 

28 . 1 . 1975 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

B - İKİNCt DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da im
zalanan «Türkiye - Irak Hampetrol Boru Hattı Anlaş
ması» ve onay süresinin uzatılmasına dair işbu anlaş
maya ek olarak Türkiye ile Irak arasında teati edilen 
sırasıyle 26 Aralık 1973 ve 20 Nisan 1974 tarihli mek
tupların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun 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) (S .Sayısı : 426) (Dağıt
ma tarihi 23 . 1 . 1975) 

M 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir. Üyesi Cema-
lettin Tnkaya'nın, şeref tribününe ve resmî araba ile 
stadyuma gelenlere dair Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü sorusu (6/43) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Manisa üyesi Oral 
Karaosmanoğlu'nun, TARİŞ Anasözleşmesinin bazı 
hükümlerinin neden değiştirildiğine dair Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü sorusu (6/44) 
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18. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Saba
hattin Orhon'un, fındık taban fiyatına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/47) 

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

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

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

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

23. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyes; Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda : Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) 

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

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

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

rv 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK 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 (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 3 . 1973) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İh
san Tppaloğlu 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 Ham
dı Özer'in, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/7) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye^i Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatına 
dair Senato araştırması isteyen önergesi, (i0 9) 

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

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

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

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

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

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

12. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesapları 



hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) (Dağıt
ma tarihi : 12.12.1974) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde 
Bolu Çimento Fabrikası idare 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 kararları 
(Dağıtma tarihi : 16 .12 . 1974) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi Hüs
nü DikeçligiJ, ile Zonguldak Üyesi Ahn et Demir 
Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında Senato araştuması isteyen öner
geleri (10/16) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
imzalanmış olan, iki ülke arasındaki Devlet Hudut 
Hattının geçişine ait tarif protokolü, Devlet hududu 
haritası, hudut işaretleri protokolleri ve hudut işaret
lerinin kontrolü, bakımı, onarımı ve ihyası ile hudut 
orman kesim şeritlerinin muhafazası hakkındaki pro
tokolün onaylanmasının uygurt bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/156; C. Senatosu : 
1/275) (S. Sayısı : 427) (Dağıtma tarihi : 23 .1 . 1975) 





Toplantı: 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri Birliği Hükümeti arasında imzalanmış olan, iki ülke arasın
daki Devlet Hudut Hattının Geçişine ait Tarif Protokolü, Devlet 
Hududu Haritası, Hudut İşaretleri Protokolleri ve Hudut İşaret
lerinin Kontrolü, Balamı, Onarımı ve İhyası ile Hudut Orman 
Kesim Şeritlerinin Muhafazası Hakkındaki Protokolün onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/156; C. Senatosu : 

1/275) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı: 110) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . 1 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1069 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 1 . 1975 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında imzalanmış olan, 
iki ülke arasındaki Devlet Hudut Hattının geçişine ait tarif protokolü, Devlet Hududu haritası, Hudut işa
retleri protokolleri ve Hudut işaretlerinin kontrolü, bakımı, onarımı ve ihyası ile hudut orman kesim şeritle
rinin muhafazası hakkındaki protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 12.6. 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
2, 7 . 1 . 1975 tarihli 21 ve 22 nci Birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 110) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 21.1. 1975 
Esas No.: 1(275 

Karar No. : 8 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 7 . 1 . 1975 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hükümeti arasında imzalanmış 
olan, iki ülke arasındaki Devlet hudut hattının geçişine ait tarif protokolü, Devlet hudut haritası, 
hudut işaretleri protokolleri ve hudut işaretlerinin kontrolü, bakımı, onarımı ve ihyası ile hudut orman kesim 
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şeritlerinin muhafazası hakkındaki protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, 
komisyonumuzun 21 Ocak 1975 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcisinin de iştirakiyle tetkik ve mü
zakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalaa edildiğinden, tasarı Millet 
Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca Komisyonumuz, kanun tasarısının görüşülmesi için öncelik ivedilik kararı almıştır. 
Geneî Kurulda görüşülmek üzere Yüksek Başkanbğa arz olunur. 

Bu Kanunda Bşk. 
Başkanvekili 

Ankara 
H. Oğuz Bekata 

Üye 
İzmir 

M. Bozoklar 

Sözcü 
İstanbul 
E. Adalı 

Üye 
İzmir 

r. Çağatay 

C. 

Kâtip 
Manisa 

O. Karaosmanoğlu 

Üye 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Üye 
Bask. S. Ü. 
N. Erim 

Üye 
Niğde 

H. Avni Göktürk 

Üye 
Bursa 

S. Ural 

C. Senatosu (S. Sayısı: 427) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında imzalanmış 
olan, iki ülke arasındaki Devlet Hudut Hattının Ge
çişine ait Tarif Protokolü, Devlet Hududu Haritası, 
Hudut İşaretleri Protokolleri ve Hudut İşaretlerinin 
Kontrolü, Bakımı, onarımı ve ihyası ile Hudut Orman 
Kesim Şeritlerinin Muhafazası hakkındaki protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hüküme
ti arasında 29 Aralık 1973 tarihinde Ankara'da im
zalanmış bulunan; 

a) Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği arasındaki Devlet Hudut Hat
tının geçişine ait tarif protokolünün, 

b) Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği arasındaki Devlet Hududu Ha
ritasının, 

c) Hudut işaretleri protokollerinin, 
d) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
Hudut İşaretleri Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve ih
yası ile Hudut Orman Kesim Şeritlerinin muhafazası 
hakkında protokolün, 

onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

DIŞİŞLERİ, 1URİZM VE TANITMA 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında imzalanmış 
olan, iki ülke arasındaki Devlet Hudut Hattının Ge
çişine ait Tarif Protokolü, Devlet Hududu Haritası, 
Hudut İşaretleri Protokolleri ve Hudut İşaretlerinin 
Kontrolü, Bakımı, onarımı ve ihyası ile Hudut Orman 
Kesim Şeritlerinin Muhafazası hakkındaki protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

kabul edilen 

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

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

kabul edilen 

kabul edilen 

» © - « 

C. Senatosu (S. Sayısı: 427) 




