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2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hay-

ri Öner'in Karayolları Genel Müdürlüğünün ma
kam odasında ve ilgili kesimlerinde Ataltürk port
releri ve rölyeflerinin indirilmiş, yerinden çıkar
tılmış olduğuna dair soru önergesi ve Bayındırlık 

Bakanı Selâhattin Kıhç'ın yazılı cevabı. (7/763) 455: 
456 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka

nınca S. Ü. Fethi ÇeKkbaş'ın, tzmit körfezinin 
iki yakasını daha kısa yoldan feribotla bağlaya
cak bir etüt yapılıp yapılmadığına dair soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakanı Yılmaz Ergene-
kon'un yazılı cevabı. (7/784) 456:457 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

'Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu Başkanlığının, 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cihat Alpan'ın, grupların
dan çekildiğine dair tezkeresi. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cihat Alpan'ın Cum
hurbaşkanınca S. Ü. Grupu ve Millî Savunma île 
Araştırma Komisyonları üyeliklerinden çekildiğine 
dair önergesi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
DeVîet Planlama Teşkilâtı ve yatırımlar konu

sunda (10/49) kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun çalışma süresinin 27.9.1977 
tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına dair tezkeresi 
kabul edildi. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Lüksem-
bıırg ve Brüksel'de yaptığı temaslar hakkında verdi

ği bilgi nedeniyle İçtüzüğün 132 nci maddesiyle ilgili 
görüşme sırasında : 

İstem üzerine yapılan yoklama sonucuna göre 
Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığın
dan; 

25 Ekim 1977 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 18.47'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Osman Salihoğlu 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Gaziantep 

Mehmet Kılıç 

SORULAR 

Sözlü Soru 

î. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi NaJbantoğhı'nun, Türkiye'nin muhtelif bölgele
rinde meydana gelen depremler için sarfedilen para 
miktarının ne olduğuna dair sözlü soru önergesi, 
İmar ve İskân Bakanlığına gönderihniiştir. (6/85) 

Yazılı Sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim 
Öztürk'ün, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana ge
len olaylara dair yazılı soru önergesi, İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/791) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 30 . 7 . 1977 tarihinde sel felâketine maruz 
kalan Rize ilindeki çay ve diğer tarım üreticilerine 
ne şekilde yardım yapılacağına dair yazılı soru öner
gesi, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/792) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üye
si Mustafa Çelik'in, Afyönkarahisar'ın, Emirdağı il
çesine bağlı «Emirdağı - Suvermez - Toklucak - Aşa-
ği Piribeyli» yolunun 1978 yılında karayollarına alı
nıp alınmayacağına dair yazılı soru önergesi, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/793) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, emekli veya seçilemeyen muhtarların si
lâh taşımalarının uygun görülüp görülmediğine dair 
yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/794) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, R»ize ili ve Hçelerinde kapalı ve açık spor te
sislerinin ne zaman yapılacağına da'ir yazılı soru 
önergesi, Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderiimiiş
tir. (7/795) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan'ın, hafif nakliyat uçaklarının imaline dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmüştir. (7/796) 

— 436 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkan vekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahîsar), Emanullah Çelebi (Tabiî Üye) 

BAŞKAN — 89 ncu Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, görüşme için yeterli 
çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Kemal Caııiürk. H. Nail Kübalı, Safa Reis
oğlu. Namık Kemal Şentürk ve Metin Toker'in Ana 
yasanın 72 ve 73 ncii maddeleri gereğince Cumhuri
yet Senatosu üyeliğine seçildiklerine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (311135) 

BAŞKAN — İlk olarak Cumhurbaşkanınca Seçi
len Üyelerden süreleri dolan beş üyenin yerine Cunv 
hur başkanınca atanan beş sayın yeni üyemizin Ana-
yasamızın 77 nci maddesi gereğince yemin töreni ya
pılacaktır. 

Bu hususta Cumhurbaşkanlığınca Senato Başkan
lığına gönderilen tezkereyi bilgilerinize sunuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanlığınca 
seçilmiş olan üyelerinden Selâlıaddin Babüroğlu, Özer 
Derbil, Sait Naci Ergin, Nihat Erim ve Bahriye Üç-
ok; altı senelik görev sürelerini doldurmuş bulun
maktadırlar. 

Bu suretle boşalan beş üyeliğe; Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 72 nci ve 73 ncü maddeleri gere
ğince, aşağıda isimleri yazılı zevatı seçmiş olduğumu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

1. Cantürk Kemal (Devlet Planlama Teşki
lâtı Müsteşarı) 

2. Kubah H. Nail (Prof. Dr. İstanbul Üniversi
tesi Hukuk Fakültesi İkinci Anayasa Kürsüsü Başka
nı) 

3. Reisoğlu Safa (Prof. Dr. Ankara Üniversite
si Siyasal Bilgiler Fakültesi Medenî Hukuk Kürsü
sü Başkam, Millî Eğitim Eski Bakanı) 

4. Şentürk N. Kemal (İstanbul Valisi) 
5. Toker Metin (Gazeteci ve Yazar) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Cumhurbaşkanınca S. 0. Kemal Cantürk, 
H. Nail Kubah. Safa Reisoğlu. Namık Kemal Şentürk 
ve Metin Toker'in Anayasanın 77 nci maddesi gereğin
le andiçmesi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatomuza yeni katı
lan sayın üyelerimizi tezkeredeki sıraya göre andiçme-
ye davet ediyorum. 

(Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sayın Kemal Can
türk, Sayın H. Nail Kubah, Sayın Safa Reisoğlu, Sa
yın N. Kema! Şıntürk, Sayın Metin Toker Anayasa
nın 77 nci maddesi gereğince andiçti) 

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosuna yeni katılan 

beş sayın üyemizi kutlar, Parlamentodaki çalışmala
rında kendilerine başarılar dilerim. 

3. — Ankara Üyesi Uğur Alacakaptan in, bir po
lis memuruna yapılan saldırı hakkında gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN :— Sayın üyeler, 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın LIğur 

Alacakaptan, bir polis memuruna yapılan saldırı ile 
ilgili olarak gündem dışı söz istemiştir, buyurun Sayın 
Alacakaptan. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun Sayın 
Üyeleri; 

Bu kürsüden *-ık sık Türkiye'deki otorite bunalı
mı ve yasa tanımazlığın çeşitli örnekleri verilmiş, bu 

— 437 
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örneklerin Türk siyasal ve sosyal yaşamından kaldı
rılması gereği çeşitli hükümetler zamanında sık sık 
ileri sürülmüş; fakat özellikle son iki buçuk yıldır Tür
kiye'ye egemen olan siyasal iktidar zamanında bu or
taya koyuşların, bu gerek sunuşların hiç bir şekilde 
dikkate alınmadığı ve sorunların üstesinden geleceği 
bir tutumun içine siyasal iktidarlarca hiç bir biçimde 
girilmediği üzülerek bizler tarafından görülmüştür. 

Son günlerde böyle bir büyük üzüntünün, böyle 
bir umutsuzluğun, böyle bir dehşete düşüşün yeni ör
neğini görmek suretiyle siyasal iktidarlar hakkında ev
velce burada çeşitli arkadaşlarımız tarafından varılan 
hükümlerin isabetsiz olmadığı yolundaki kanımıza bir 
yeni kanıt sağlamış olduk. 

Sanırım büyük bir çoğunluğunuz bundan iki gün 
önce bir gazetede çıkan haberi görmüşsünüzdür; İs
tanbul'da Hasan Erenler isimli bir polis görevlisi var
dır. Kendisi Emniyet Müdürlüğü İkinci Şubede gö
revli ve okuldan yetişme bir polis memurudur. Yak
laşık, bundan birbuçuk ay kadar önce Hasan Erenler 
İstanbul'da Üsküdar iskele meydanında, daha sonra 
polis soruşturmasıyle ülkücü komando olduğu sapta
nan birkaç kişinin saldırısına uğrar. Bu birkaç kişi 
Hasan Erenler isimli polis memurunu döverler; döv
mekle yetinmezler üzerindeki parasını da ahrlar. 

Buraya kadar herşey normal. Şu anlamda ki; Tür
kiye'de adanı dövmeler, resmî ve gayri resmî yollar
dan para ve mal gasbı artık alıştığımız ahval-i adiye de
nilen hususlardan biri haline gelmiştir. Aslında bun
dan sonra söyleyeceğim hususlarda alışılmış şeyler. 

Üçüncü aşamada bu saldırganlar, herkesin gözüö-
nünde görevli Devlet memuru olan bir polis memu
runun beylik tabancasını da elinden aldılar. Buna da 
alışılmış diyoruz. Çünkü bunun örneklerini de sık sık 
görüyoruz. Alışılmamış bundan sonra gelecek. 

Olay, bu polis memuru tarafından derhal en ya
kındaki askeri inzibat karakoluna, ondan sonra da 
İkinci Şube Müdürlüğüne aksettirilmiş. İkinci ıŞube 
Müdürlüğü, Beyoğlu Ekip Amiri bir başkomiseri an
laşılan olayın soruşturması ile görevlendirmiş ve bu 
görevli başkomiser İsmail Yeğenoğlu'da bir gün son
ra şu raporu vermiştir : «Üsküdar civarında ve özel
likle iskele meydanında bu gibi olaylar sık sık mey
dana gelmektedir. Cumhuriyet veya Milliyet gazetesi 
okuyan ya da taşımak cüretini gösteren vatandaşlar 
bu meydan civarında mevzilenmiş, yuvalanmış ko
mando güruhu tarafından sık sık rahatsız edilmekte, 
dövülm ektedir.» 
af lPHB*» - - • • - • - -

Bu resmi soruşturmadan bir şey daha ortaya çı
kar. Bu komando denilen, sözde güvenlik kuvveti 
yardımcısı saldırganlar, daha önce de iki inzibat eri
ne de saldırmışlar, onların silâhlarını gaspetmeye 
kalkışmışlardır. Polis soruşturmasına göre bunlar, 
Şemsipaşa girişindeki Ülkü Derneğinin üyesi olan ki
şilerdir. Birinin ismi, birinin de Kıbrıs'lı diye bilinen 
lakabı polisin malumudur. Yine bunların o civarda 
(Şemsipaşa'da) «Şoförler kahvesi» diye bilinen bir 
kahveyi karargâh yaptıkları, geceleri orada sık sık 
toplantılar düzenledikleri ve ondan sonra da vatanda
şa karşı saldırıya geçtikleri polis raporundan anlaşıl
maktadır. Bunlara da alıştık. 

Polisin bildiği, yerlerini dahi saptadığı haydutla
rın Türkiye'de söz sahibi olmasına alıştık; ama alışa
madığımız bir şey var. Olaydan bir ay kadar sonra, 
polis memurunu bir arkadaşı çağırır. «Bu senin taban
can» der. Bakar, gerçekten 1599 sicil sayılı tabancası 
karşısındadır. Bulunduğu için memnun olur; ama ba
kar, içinde mermiler yok. «Ben bu tabancayı bir tu
tanak düzenlenmeksizin teslim almam, bu tabancayı 
sana kim verdi?..» der. O arkadaşı bir komiserin is
mini verir. Ona gider, o bir başka komiserin ismini 
verir. Kademe, kademe, kademe bir noktaya gelinir 
ki, bu tabancayı Birinci Şube Müdürü Uğur Gür 
Bey, İkinci Şube Müdürü Macit Esmer'e bir başko
miser marifetiyle bunu, sahibi olan polis memuruna 
verin diye gönderir; ama bir tutanak düzenlenmesine 
hiç bir yandaş olmadığı için bu tutanak düzenlenmez 
ve poîis memuru da bu tabancayı teslim almaz. 

Şimdi, sorun şu : Bir devletin kollukla görevli si
lâhlı memuru saldırıya uğruyor, tabancası gaspedili-
yor ve bu tabanca sanki sokakta bulunmuşcasına Em
niyet Birinci Şube Müdürü tarafından, İkinci Şube 
Müdürüne gönderiliyor; bunu o polis görevlisine ver 
diye. 

Şu soruyu sormak hakkımız değil midir?... Bu ta
banca polisin eline nasıl geçti?... Eğer polis bu taban
cayı gasıpların elinden aldıysa bu gasıplar kimlerdir 
ve onlar hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır?... 
Acaba hiç işlem yapılmış mıdır?... Bunu da sormak 
hakkımızdır. 

Bir başka sorum var. Mesele öyle gelişmiştir ki, 
oradaki polis yetkililerinin, hatta daha açık söyleye
yim polis amirlerinin, Birinci, İkinci Şube Müdürü
nün bu gasıplarla yakın ilişkisi olabilir. Eğer bir po
lis memuru, daha önce de iki inzibat eri tabancaları 
alınmak için saldırıya uğrar ve bunlardan birinin ta-
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buncası alınır, bu da ortaya çıkarsa; bunun ortaya 
çıkış şekli üzerinde durmak bizim hakkımızdır, 

Daha önce de buna benzer bir olay üzerinde bu
rada durduk. Hatırlayacaksınız; bir subayı öldürenle
rin kullandıkları tabancaların iki jandarma subayına 
ait olduğu belli oiciu; onlar hakkında bugüne kadar 
bir şey yapılmadı. 

Artık Devletin tabancasının haydutlar tarafından 
kullanılması, suç haline getirilmesi, katiller, saldırılar, 
yaralamalar, soygunlar gibi ahval-i adiyeden sayıla
bilecek olaylar arasına girmeleridir. 

Bugünkü İçişleri Bakam, anarşi üzerine ciddiyetle 
eğildiği izlenimini veren bir tutumdadır. «İzlenimini 
veren...» diyorum. Aslında, bu izlenimin şahsen ben
de doğmadığını ve birçok arkadaşlarımda da asla 
mevcut bulunmadığını, sanırım onların da duyguları
na ve düşüncelerine tercüman olarak burada ifade et
mek mümkündür. 

Sayın Bakanımız tarafından deniym ki, «Türkiye' 
deki anarşi basit bir olay değildir...» 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Helikop
terden o kadar gözüküyor.. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — «Top
lumsal, ekonomik nedenleri vardır. Özellikle Türki
ye'deki sanayii büyüme bugünkü anarşik olayların 
başlıca kaynağıdır.» Bu doğru bir teşhis olabilir; ama 
doğru olan bir başka teşhis daha vardır, doğruluğu 
yadsınamayacak birtakım gerçek bulgular vardır : Bu
gün anarşi doğrudan doğruya devlet kadrolarının içi
ne girmiştir. Bugün anarşi ve şiddet Hükümet içinde-
ki belli mihraklar tarafından desteklenmekte ve cesa
retle teşvik edilmektedir. 

Sık, sık, birtakım operasyonların yapıldığını oku
yoruz; ama nerede, bu tabanca gasıplan hakkında ve 
o gasıplan koruyan emniyet görevlileri hakkında ya
pılan muameie?... Ne zaman Sayın İçişleri Bakanımız 
ve onun emrindeki devlet kadroları, Devletin içine 
girmiş anarşiyi, Devletin içinde kol gezen haydutları 
ve sokaktaki haydutların Devlet içindeki koruyucu
larını ele almaya başlayacaktır?... Bu soruların ceva
bını sormak, istemek hepimizin hakkıdır. 

Bir başka mesele var : Eğer Devlet içindeki anar
şi, haydutların Devlet içindeki ortaklan teker teker 
bulunup ortaya çıkarılmaz ve layık olduğu işleme ta
bi tutulmazlarsa bugün Ankara'da meydana gelen 
cinsten birçok olayları daha sık göreceğiz demektir. 

Bugün Ankara'da Fen Fakültesinde bir profesör 
odasında çalışırken kapı açılmıştır, bir ülkücü genç 
elindeki bombayı çalışan hocasının üstüne atmıştır, 

sonra da hocası kaçmasın diye kapıyı dışandan tut
muştur, bomba patlamış ve kendisi sırra kadem bas-
muşîır; polis bunun da bilmiyor kim olduğunu. Bu
gün bir Fen Fakültesi profesörü kendisine çök lâzım 
olan ellerini artık kullanamamaktadır, yüzünden de 
yaralanmıştır. 

Aynı bölgede İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
sinin iki doçenti daha bir hafta önce bombalı saldırı
ya uğramışlardır evlerinde. 

Bu anarşinin kaynağı, yalnız sokaklarda kol ge
zen serserilik ruhu değildir. Bunların güvenceleri, 
bunların teşvik gördükleri birtakım resmi odak nok
taları olmasa bunların cesaretleri, bırakınız cesaret
leri, cüretleri bu noktaya varmazdı. 

Konuda, duyarlı gözükmeye çalışan İçişleri Baka
nsın, bu konuda en kısa zamanda bu kürsüde bir açık
lama yapmaya ve açıklamasını da yasaya uygun ge
rekli idarî ve cezai işlemlerle göstermeye davet edi
yor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (C. H. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alacakap-
tan. 

4. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, TRT'nin 
tutumu hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu 
Eskişehir Üyesi Sayın Ömer Ucuzal, TRT'nin tutumu 
hakkında gündem dışı görüşme talebinde bulunmuş
tur. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Anayasamızın 121 nci maddesinde Radyo ve Te
levizyon İdaresi ve haber ajansları hakkında gayet 
açık bir hüküm vardır. 121 nci maddenin ikinci fık
rasında : 

«Her türlü radyo ve televizyon yayımları, taraf
sızlık esaslarına göre yapılır. 

Haber ve programların seçilmesinde, işlenmesinde 
ve sunulmasında ve kültür ve eğitime yardımcılık gö
revinin yerine getirilmesinde, Devletin ülkesi ve mil
letiyle bütünlüğünün, insan haklanna dayanan millî, 
demokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyetin, millî güven
liğin ve genel ahlâkın gereklerine uyulması, haberle
rin doğruluğunun sağlanması esasları, organlann se
çimi, yetki ve görev sorumluluklan kanunla düzenle
nir». 

Deniyor. 
Bu maddeye istinaden de 359 sayılı Kanun çıkarıl

mış ve meriyettedir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Gerek Anayasamızda, gerekse 359 sayılı Kanun

da, Radyo ve televizyonun tarafsız hareket etmesi ve 
millî bütünlüğü sarsıcı en ufak teşebbüslere dahi gir
memesi gerekmektedir; ama hepinizin hatırlayacağı 
gibi, ayın 17'sinde Türkiye televizyonlarında bir kısa 
metrajlı «Yasak» isimîi bir fiîm programa almıyor 
ve bu flSın, (herhalde çoğunuz tarafından da görül
müştür*, Türkiye televizyonlarında ekranlara konu
yor. 

İşte filmi yapanın meziyetleri, filmin bilmem nesi 
ve netice itibariyle de bu filmin, Moskova Film Fes
tivalinde «İkinci» ödülü aldığı dile getiriliyor ve film 
seyrediliyor. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Tebrik et
mek lâzım. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ben kendi anla
yışıma ve inanışıma göre huzurunuzda meseleyi dile 
getiriyorum. İçinizde tebrik edecek arkadaş varsa, ona 
da bir diyeceğim yoktur tabiî. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çok rica ediyorum. 
Müdahale etmeyiniz ve karşılıklı konuşmalara sebebi
yet vermeyiniz, rica ediyorum efendim. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli arkadaş
larım; 

Filmin mevzuu, gören ve seyreden arkadaşlarım 
da gördüler ki. 6 yaşında bir erkek çocuk evinin ca
mından, evlerinin karşısında bulunan bir çocuk bah
çesini seyrediyor. Çocuk bahçesinde de aynı yaşta 
birçok çocuk, çocuk bahçesindeki oyuncak aletler
den ve edevatlardan istifade ediyor. 

Biraz sonra çocuk sokağa iniyor ve o sırada ba
bası geliyor. Çocuğun babası yaklaşınca, çocuk «Be
ni de o bahçeye götüreceksin» diye babasından oraya 
gitmeyi istiyor. Babası evvelâ götürmek istemiyor po
zunda, sonra da çocuğun elinden tutarak çocuk bah
çesinin kapısına varıyor ve bahçenin kapısında bulu
nan bir kişiyle konuştuktan sonra, bir sert edayla geri 
dönüp çocuğunu sürükleyerek götürüyor. 

Sonra çocuk, çocuk bahçesini rüyasında görüyor 
ve bu rüyadan ayıhnca da, sabaha karşı daha ortalık 
aydsnianırken evden çıkarak o çocuk bahçesine gidi
yor, orada salıncaklara ve diğer oyuncaklara biniyor. 

Şimdi, üzerinde durmak istediğim mesele şu sev
gili arkadaşlarım: 

Bu filmi yapan şahıs veya bu filmi oynatan şir
ket veya bu filmi Moskova'ya götürüp göstermeye te
şebbüs eden kişiler, bize gösterebilirler mi Türkiye' 

nin neresinde ve hangi ilinde, hangi kasabasında bir 
çocuk bahçesi var ki, orada oynayan çocukları zengin 
- fakir diye ayırıma tabi tutarak, zengin çocuklarının 
içeride oynamalarına müsaade edilsin, fakir çocukları 
o bahçeye sokulmasın. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasamızın 12 nci maddesindeki hüküm sarih. 

Büyük Atatürk'ün ilkeleri arasındaki hüküm sarih. 
Biz, imtiyazsız sınıfsız bir milletiz ve bu memlekette 
Anayasanın 12 nci maddesine göre de «Hiç bir kişiye, 
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz» şek
lindeki hüküm mevcut ve meriyetteyken, nasıl oluyor 
da Türkiye'de böylesine bir hadisenin cereyan etme
miş oîmasma rağmen, Türkiye'de bir film çevriliyor 
ve bu film götürülüp sosyalist - komünist bir ülkede 
gösterilmek suretiyle oradan ödül alınarak geliniyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu filmin ithali için verilen dövizler bu milletin. 

Bu filmin film haline gelişine kadar yapılan bütün 
masraflar bu milletin dövizine ve masrafına tabi; 
Sonra bu memleketin aleyhine bu filmler çevrilip bir 
de Moskova'ya götürülmek suretiyle, Türkiye'de ço
cuklara böyle muamele yapılıyor diye, Türkiye'yi bil
meyen, dünyayı bilmeyen demirperde gerisinde kalan 
kişilere bu gösteriliyor. Sonra da ekranlarda yine gör
düğünüz gibi, «Filmler sansür ediliyor» diye birtakım 
şikâyetler var. 

Sevgili arkadşalarım; 
Pekiyi, bu tetkik ve kontroller varken böyle film 

çevrildi de bu memlekette, bunların kaldırıldığını bir 
an düşünürseniz, bu memlekette neler çevrilmez, ne
ler ne hale gelir? 

MEHMET ALİ PESTİLCİ (Zonguiuak) — Sanat 
değeri var, sanat değeri. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu durumu hu
zurunuza getirmeyi bir vicdan borcu bildim. Bu du
ruma sebebiyet veren TRT'nin tutumunu da 359 sa
yılı Kanun ve Anayasanın 121 nci maddelerine da
vet ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 

5. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu 
Başkanlığının Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kemal Can-
iiirk, Hüseyin Nail Kubah, Safa Reisoğlu, Namık 
Kemal Şentürk ve Metin Toker'in gruplarına katıl
dıklarına dair tezkeresi. (3/1137) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Gündemin «Sunuş
lar» kısmına geçiyoruz. 
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Bir Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığınca 
Seçilen Üyeler Grup Başkanlığı tezkeresi vardır, bil
gilerinize sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhurbaşkanınca, Cumhuriyet Senatosu Üyeliği

ne Seçilen, adları aşağıda yazılı sayın üyeler Grupu-
muza katılmışlardır. 

Gereğini arz ederim. 
Dr. Şerif Tüten 

Grup Başkanı Yerine 
1. Sayın Kemal Cantürk 
2. Sayın Hüseyin Nail Kübalı 
3. Sayın Safa Reisoğlu 
4. Sayın Namık Kemal Şentürk 
5. Sayın Metin Toker 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — TRT yönetiminin tutumu, TRT Genel Mü
dürleri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında kuru
lan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyo
nun çalışma süresinin 2 ay uzatılmasına dair tezkere
si. (3/1133, 10/31) 

BAŞKAN — Bir araştırma komisyonu tezkeresi 
vardır, okunup oylarınıza sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.6.1976 

tarihli 74 ncü Birleşiminde kurulması ka'bul edilen 
«TRT Hakkında» Araştırma Komisyonumuzun gö
rev Süresi 23 . 10 . 1977 tarihinde sona erdiğinden, 
23 Ekim 1977 tarihinden başlamak üzere (2) ay müd
detle çalışma izninin verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Suphi Gürsoytrak 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunca TRT Hakkında Araştırma yapmak üzere ku
rulan Komisyonun görev süresinin 23 Ekim 1977 ta
rihinden itibaren (2) ay süre ile uzatılması hususunu 
oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Ka'bul et
meyenler... Ka'bul edilmiştir. 

7. — Erzincan Üyesi Niyazi Unsalın, 18.10.1977 
tarihli 87 nci Birleşimde İçtüzüğün 52 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasının uygulanmaması nedeniyle usul hak
kında demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Geçen Birleşimden kalan Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanının Lüksemburg ve Brüksel'de yaptığı 
temaslar hakkında vefdiği bilgi nedeniyle ve İçtüzü

ğün 132 nci maddesi gereğince açılan müzakerelere 
kaldığı yerden devam ediyoruz. 

Sayın Unsal, Başkanlığımıza, geçen Birleşimde 
vermiş olduğunuz iki önergeden bahis ile usul hak
kında Söz istemek için müracaat etmiş buMnmakia-
sımz. Ancak, gerek zabıtların tetkikinden aniaşıLîığı-
na ve gerek Birleşimin takibinden de tespit edildiği
ne göre, ihtilâfınız zannedersem o BirleşL'mi yöneten 
Sayın Başkanvekilinin tutumu ile ilgili idi ve o Bir
leşimi idare eden Sayın Başkan vekili kendi tutumu 
ile ilgili size söz vermeyeceğini beyan etmişler ve 
önergelerinizin altına aynı mealde not düşmüş bu
lunmaktadırlar. 

Artık, o Birleşim bittiğine göre ve bu Birleşimi!e 
de şu ana kadar bir usulî müzakere açılmadığına gö
re, usul hakkında ne bakımdan söz istiyorsunuz? Lüt
fen açıklayınız efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkam 
Birinci önergem reddedildikten sonra ben madde 

göstermek suretiyle Başkanın tutumunda usulsüzlü
ğü ve yoklamadaki usulsüzlüğü de ikinci önergemde 
belirttim. Bu önergemin işleme konulması için bu
gün size yeni bir hatırlatma yapmıştım. İki birîeşim 
önce biz'Im yoklama istemimiz İçtüzüğün 52 nci ve 
53 ncü maddesine aykırı olarak işleme konmadı. Baş
kan usulsüz oturumu kapattı. Ben İçtüzüğün 58 nci 
maddesi uyarınca bu durumu belirtmek için Senato
da yanlış bir örnek olmaması için söz istedim. Aynı 
konuyu Anayasa Mahkemesinin verdiği bir karara 
dayanarak tutanaklara da geçirmek istedim. Bunun 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim; yani siz usul 
hakkındaki sözlünüzü 58 nci maddede zikredilen Tü
züğün uygulanması hakkında istiyorsunuz? 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Evet, onun hak
kında. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarını; 

İki birleşim önce tüzüksel bir hakkımı kullanmak 
istedim; daha doğrusu ben değil, beş arkadaş ayağa 
kalkmak sureti ile bu hakkımızı kullanmak istedik; 
faknt o gün yönetimde bulunan Başkan her nedense, 
bii tüzüksel hakkımızı işleme koymadı. 

Onu takip eden Birleşimde bir önerge vererek, 
Yüce Senatonun işlemlerine yanlış bir kayıt düşme
mesi için usul hakkında Söz istedim, bu konunun Tü
zükteki esaslara ve bu konuda daha önce Anayasa 
Mahkemesine götürülüp, Anayasa Mahkemesinde ka-
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rara bağlanan durumlara göre burada tekrar düzel-
tiîmesirii istedim; ama Sayın Başkan her nedense bi
zim bu İsteğimizi kendi tutumu doğrultusunda anla
yarak burada kendisine, özelikle Başkan mevkiinde 
bulunan bir kimseye hiç de yakışmayacak bir tavır 
içerisinde söz vermediği gibi, «Oturunuz, söz vermi
yorum, bu şekilde konuşamazsınız» biçiminde yanıt
layarak meseleyi kapattı. 

Şimdi bunları belirtmek içtin değil, salt Yüce Se
natoda kayıtların tutanaklara yanlış geçmemesi için 
üç oturum üst üste ısrar ederek ben bu durumu dü
zeltmek için söz aldım. 

Değerli senatörler; 
Bizim İçtüzüğümüzde Sayın Başkanın o günkü 

deyimi ile oy verme yoluyla - dikkatinizi çekiyorum -
oy verme yolu ile yoklama usıîlü yoktur. Yani, sa
londaki üyelerin verdikleri oylar toplanarak, onun sa
yısal durumuna bakıp «Çoğunluk vardır, yoktur» di
ye bir oylama biçimini burada uygulamaya, sürdür
meye ve bunun sonucuna göre de Senatonun çalış
masını kapatıp kapatmamaya olanak yoktur. Bizim 
Tüzüğümüzün iki maddesinde oylama dununu açık 
şekilde belirlenmiştir. 

Bunun birisi, oturum açılmadan önce Tüzüğün 
52 nci madde esasına göre Başkanlığa bir takdir hak
kı tanımış. Başkan, yoklama yaptırır, çoğunluğun ol
duğuna kanaat getirirse görüşmelere başlatır, oturumu 
açar yetkisi var: 

Bunun dışında 53 ncü maddede oturum esnasında 
yapılacak yoklama ad defterine Divan Kâtiplerinden 
birinin yüksek sesle okuması ve üyelerin «Burada» 
demeleri suretiyle kaydedilir ve bunun dışında sa
londa çoğunluğun olmadığı anlaşılınca, ya da bir is
tek karşısında üyelerden beşi ayağa kalkarak yok
lama isteminde bulunursa, Başkanlık bu istemi yerine 
getirmek zorundadır. 

Bunların dışında, yoklama ile ilgili bizim Tüzü
ğümüzde bir kayıt yoktur; ama o gün Başkan, «Bir 
oylama yapılmıştır. Oylama sonucuna göre salonda 
Çoğunluk yoktur» diyerek oturumu kapattı. İşte bi
zim itirazımız ve işte bizim işaretlemek istediğimiz 
yanlışlık burada başlamaktadır. 

Balcınız daha önce Cumhuriyet Halk Partisi tara
fından Anayasa Mahkemesine götürülüp karara bağ
lanan metinden bir cümleyi aynen okuyorum : 

«Genel Kurullarda bulunup da oya katılmayanları, 
toplantı yeter sayısında değîl, karar sayısında yok ka
bul edilmiştir.» Tekrar okuyorum : «Genel Kurullar
da bulunup da oya katılmayanları, toplantı yeter sa
yısında değil, karar sayısında yok kabul edilmiştir.» 

Demökki, oylamada çıkan oy pusulaları sadece 
karar yeter sayısını saptamakta, toplantı yeter sayı
sını yansıtmamaktadır. Okuduğum metin devam edi
yor; «Karar yeter sayısını yansıtan sonuçlara dayana
rak toplantı yeter sayısının da bulunmadığı söylene
mez.» Bu salonda olduğu halde pekâlâ o karar sayı
sın! gösteren oylamaya katılmayan üyeler bulunabi
lir. Çahşma yeter sayısı, toplantı yeter sayısı başka; 
karar sayısı, oylama sayısı başkadır. Bu iki işlemi bi
rebirine karıştırarak, «Sandıktan şu kadar oy çıktı, 
bu toplantı yeter sayısını vermedi» diye Cumhuriyet 
Senatosunun çalışmalarını kapatmak bizce bu Yö
netmeliğe uygun bir işlem değildir. Biz o gün bu ko
nuya işaretlemek, düzelttirmek için itirazda bulun
duk. Bu isteğimiz Başkanlıkça ya yanlış anlaşıldı, ya 
yanlış değerlendirilerek işleme konmadı. 

Değerli senatörler; 
Bir süredir Senatonun yeterli çalışmadığım, ço

ğunluk olmadığı için sık sık oturumların açılmadığı
nı, açılan oturumların yoklama yaptıktan ve bir -
iki sunuş ve gündem dışı konuşmalardan sonra «Ço
ğunluk yok» gerekçesiyle kapatıldığını üzülerek gö
rüyoruz. İstiyoruz ki, değerli Başkanlar, yönetimleri 
sırasında böylesi durumlarda da Senatoya devam et
meyenleri, devam edip yoklamada bulunduktan sonra 
salonu bırakıp terkedenleri yenliden yoklama ile ka
yıtlara geçir sinler ve buradaki çalışmaları disipline et
sinler. 

İsteğim bu idi, bunu yeniden kullanma hakkı ver
diğiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Salihoğlu, ben bu hususta bir 
açıklama yapacağım, tatmin olmazsanız tabiî efen
dim. 

Sayın üyeler; Cumhuriyet Senatosundaki bu yok
lamalarla ilgili müzakereler, görüşmeler uzun yıllar
da».! beri devam etmekte ve maalesef kesin bir neti
ceye varılamamış bulunulmaktadır. Anayasa Mahke
mesinin de bu konularda muhtelif tarihlerde vermiş 
olduğu değişik görüşleri taşıyan kararları vardır ve 
Cumhuriyet Senatosunda bugüne kadarki uygulama, 
gizli oyla yapılan seçimlerde, yeteri kadar sayı oy 
kııîlanılmamışsa, çoğunluğun olmadığı şeklinde neti
ceye bağlanarak uygulana gelmiştir. 

Uyanları Başkanlık Divanı gözönüne alacaktır, 
; gözönünde bulunduracaktır ve İçtüzüğümüzde yapı-
( lacak olan değişikliklerde bu konuya bir sarahat, bir 
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açıklık getirilmesine çalışılacaktır. Usulî bir muamele
dir, Sayın Ünsal'a teşekkür ederiz. 

Sayın Saîihoğlu, bu açıklamamdan sonra... 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Bu açıkla

manıza iştirak etmemek mümkün değil. Yalnız, bir 
hususu yanlış söylediler, bunu açıklamam lâzım. Mü
saadenizle birkaç kellmej/le söyleyeyim. İsterseniz ye
limden ifade edebim. 

BAŞKAN — Peki efendim, oradan buyurun. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Şimdi efen

dim, o gün Oturumu bendeniz idare ediyordum. Tam 
oylamaya geçekken Sayın Niyazi Unsal yerinden kal
kıp yoklama isteminde bulundu. Bu durum zabıtlar
da da mevcuttur. Cumhuriyet Halk Partisi tarafın
daki arkadaşlarıma baktım; «Usulüne göre istemi
yorsunuz, 5 kişi ayağa kalkması lâzım» dedim. Niya
zi Unsal, «Oiurumu kapatmadan 5 kişi ayağa kalk
mıştık» diyor. Cumhuriyet Halk Partili aıkadaşlan-
raa soruyorum; 5 kişi ayağa kalkmış mıydı?.. Hayır. 
(C. H. P. sıralarından «Kalkılmıştı» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, lütfen kar
şılıklı konuşmayın. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Oylama bit
ti, oylamanın içinde 5 kişi kaîktı. 

BAŞKAN — Tamam efendim, anlaşıldı efendim. 
Zaten keyfiyet zabıtlardan tespit edilmiştir. 

8. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Lük-
semburg ve Brüksel'de yaptığı temaslar hakkında ver
diği bilgi nedeniyle İçtüzüğün 132 nci maddesine göre 
görüşme. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; görüşmelere, bir Bir
leşim evvel kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Gruplar adına ve kişiler kendi adlarına görüşme
leri yapmışlar, Sayın Bakan, görüşmelere karşı ce
vabını vermiş ve Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet 
HaSk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Fikret Gün-
doğan, kendisine sataşma olduğundan bahisle söz is
temiş ve o Birleşimi yöneten Sayın Başkanvekili ken
dilerine söz verdikleri sırada çoğunluğun olmadığı id
dia edilerek yoklama yapılmış ve çoğunluk olmadığı 
saptanarak Birleşim kapatılmış. 

Bu sebeple Sayın Gündoğan, buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Yüce Senatonun çok değerli üyeleri; 
Bundan önceki Birleşimde Sayın Bakanın ortaya 

koyduğu genel görüşme konusunda, Cumhuriyet Halk 
Partisi adına tarafımdan yapılan konuşmaların, ileri 
sürülen savların hakîkatkre aykırı, gerçeklere ters 
düşer durumda ve hatta Cumhuriyet Halk Partisinin 

yazdı belgelerine aykın sözler, iddialar ve savlar ola
rak nitelendirildi ve böylece adımdan da bahsedile
rek sataşma vaki oldu, deha da ileri gidilerek söy
lemediğimiz sözler izafe edildi ve zihinlerde, Cumhu
riyet HaSk Partisinin, görüşme konusu olan Avrupa 
Ekonomik Topluluğu - Türkiye ilişkileri mevzuunda 
görüş ve düşüncelerinin dışında bir durumda göste-
riüınesi gibi bir olanak yaratıldı. 

Şimdi, Sayın Bakanın konuşmasını zabıtlardan 
satır satır izleyerek tam gerçeği yansıtmaya çalışaca
ğım ve yapılan sataşmaları cevaplandıracağım ve 
Cumhuriyet Haîk Partisinin, Avrupa Ekonomik Top
luluğu ile Türkiye ilişkileri konusunda ne düşündü
ğünü, belgelerinden okuyarak Sayın Bakanı cevapla
yacağım. 

Sözlerime başlamadan evvel şunu belirtmeme izin 
vermenize ihtiyacım vardır. Bu memlekette demagoji
ye, eski deyimle avamfiripliğe, halk aldatmacalarına 
giderek prim veren bir süreç başladı. Bir takım in
sanlar türedi. Birşey söylemeden bir sürü lâfı ardar-
da dizerek büyük bir lâf çemberi ile kamu huzuruna 
çıkar oldular. Hele sözlerine dış ülkelerin bir takını 
kuruluşlarının isimlerini veya o ülkeye o kuruluşların 
içindeki kişilerin adlarını, mensup oldukları milletin 
dilinin sentaksına uyarak parlak bir şekilde söyleme
ye eğer imkân buluyorlarsa demagoji parlıyor. Hele 
bazı kişiler ne görev yaptıkları belli olmadan, kendi
lerine görev verilip verilmediği bilinmeden Devlet ke
sesinden, Devlet kasasından dış ülkelere gidip de uçak 
alanlarında, televizyon ekranları karşısında çok önem
li görevleri ifa etmiş kişiler görünümüne bürünürlerse 
göz kamaştırıcı oluyorlar. Hele televizyonlarda bir 
konuk bir sorun veyahut da... 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Türk Parlamento
sundan gittim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, mü
saade ediniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Açık otu
rum oMuğu zaman, orada bulunup herkesi sözlerinin 
çokluğu île ama, manası olmayan sözlerinin çoklu
ğu ile bastırma hevesinde olanlar var. Ancak, Tür
kiye'de geçerli konuşucular, dinlenen konuşucular ol
duğu bahis konusu ile ben geçen gün, bana cevap 
veren kişiyi dinlerken doğrusu böyle bu duruma düştü
ğümüzü esefle müşahede ettim. Meselâ; «Biz buradaki 
beyanımızla dışa karşı Türkiye'nin miliî birliğini ve 
bütünlüğünü sağlayıcı bir zemin hazırlamanın uğra
şım verdik. Gördüm ki, biz millî birlik ve bütünlük 
sağlama için çaba sarfederken derinlemesine bir si-
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yasî ayrılık içindeymişiz. Buna çok üzüldüm.» buyur
dular. İşte bir demagoji örneği. 

Efendim, gerçekten siz bu memlekette millî bir
lik, bütünlük ve beraberlik arayan bir ruha, ztfhne, an
layışa sahipseniz; ilk yapacağınız iş, üç yılı aşkın bir 
süredir bu milleti milliyetçiler ve milliyetçi olmayan
lar diye ikiye bölen, milletin bir yarısını diğer yarısı
na düşman ilân eden, cephe karargâhı gibi hükümet 
kuran ve milliyetçi olmadıklarını iddia ettikleri bir 
üîkeriin yarı nüfusuna karşı gömülmemiş ölçüde zu
lüm, baskı, öldürme, yaralama gibi insanlık dışı iş
lemler ve eylemler geliştiren Hükümetinizle uğraşı
nız. Milliyetçilik istiyorsanız, evvelâ milleti milliyet-
çiîer ve milliyetçi olmayanlar diye ikiye bölen zihni
yetle uğraşınız. Öyle bir savaş verir, o savaşın sonucu
nu adamazsanız, o zaman sizin elinizden tutacak insan
lar bulunur; ama siz Milliyetçi Cephe Hükümeti adı 
iiltında iki üç yıldan beri bu millete kan ağlatırsanız; 
gidersiniz, dışarıda her türlü işleri, işlemleri kimseye 
sormadan yaparsanız, Türkiye'nin bütün ekonomisi
ni, dış ilişkilerini, savunma imkânlarını heder ederse
niz, çok zor duruma düştüğünüz, bunalımın en son 
kertesinde yakalandığınız anda, gelir burada millî bir
lik ve beraberlik istemeye kalkışırsanız buna hakkınız 
yoktur, buna üzülmeye hakkınız yoktur. Buna ancak 
dövünmeye hakkınız vardır. Bu itibarla biz millî bir
lik ve bütünlüğü ve beraberliği bozmak ınaksadıyle 
burada birtakım eleştirilerde bulunduk ithamı altında 
kalmaya hak kazanmadık. Bu itham size yöneltilmesi 
gereken bir ithamdır ve bunu bütün Türkiye, bütün 
dünya biîiyor. Lütfen milliyetçi olanlarla olmayanlar 
ayırımından oluşan Hükümetinizin içinde bulunmak
tan kendinizi kurtarınız. 

ÖMER ÜCUZAL (Eskişehir) — Sataşmanın ne
resinde var efendim bunlar? 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim. 
Sayın Gündoğan, bir saniye. 

Cumhuriyet Halk Partisini milliyetçi olmamakla 
itham ettiklerine dair beyanlara cevaben Sayın Ucu
za!. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın İnan 
dediler ki; «Sayın Gündoğan bugünkü durum üze
rinde fikir geliştireceklerine, 1975'te, 1976'da, 1977'de 
bütçe konuşmalarında dile getirdiği birtakım husus
ları tekrarla yetindiler.» O konular; yani Sayın Gün-
doğan'ın dile getirdiği Türkiye Ortak Pazar ilişkileri
nin bugünkü durumu ile ilgili olmayan sözler anla
mına getirdiler. Büyük bir yanılgıya düştüler. 

1975'te değil, 1970'te başladık biz Türkiye ile Or
tak Pazar ilişkilerinin aldığı durumun Türkiye aley
hine işler bir mekanizma, bir düzen, bir sistem getir
diğini söylemeye. Ne 1970'te dinlediniz, ne 1971'de 
dinlediniz, ne 1972'de, ne 1973'te, ne 1974'te, ne 1975' 
te, ne 1976'da, ne 1977'de dinlemediniz. Dinlemediniz; 
çünkü, kendi marifetlerinizin yüzünüze vurulmasın
dan ibaretti sözlerimiz. 

Onîar o gün ne kadar güncel idiyseler, bugün on
dan da günceldirler. Çünkü, o İlişkiler sayesinde ge
çen Birleşimde feryadı figan Türkiye'nin içinde bu
lunduğu durumu nemene buhranlı, bunalımlı ve dış 
âlemde itibarsız hale geldiğini söyleme noktasına gel
diniz. 

Eğer bizi dinleseydiniz, bizimle istişare etseydiniz, 
bizimle danışsaydımz, Katma Protokol denilen ve bu
gün Türkiye'yi ekonomik açıdan, hatta siyasal açı
dan en zor durumlara düşürmüş bulunan o belgeyi 
bugünkü haliyle imzalamazdınız. Siz o belgeler hak
kında bizim 1970'ten itibaren söylediklerimizin gün
celliğini kaybettiğini iddia ediyorsanız, ben sizi ya
lanlamaya değil, sizi gerçekleri konuşmayan insan ola
rak ilân etmeye yetecek belgelerle huzurunuzdayım. 

İşte en son belgeden başlayarak götürüyorum, söz
lerimi geliştiriyorum : Ortak Pazar ilişkilerimizin, 
özellikle Katma Protokolün uygulanmasından doğan 
bunalımın Türkiye ekonomisini ne derece zora düşür
düğü, Türkiye'nin sanayileşmesinin tehlikeye düştü
ğü, bu ilişkilerin böyle sürdüğü takdirde, Türkiye' 
nin kalkınmasının mümkün olmayacağı konusunda 
bütün Ortak Pazar ülkeleri, bizden gayrı, bizden ya
rarlanan, o ilişkilerden yararlanan Ortak Pazar ülke
leri bile hemfikir, beraber. 

1977 yılının Mart ayında Ortak Pazar Karma Par
lamento Komisyonunun Başkanlık Divanı Lüksem-
burg'a gJdip, Lüksemburg'da eş başkanlar veya Baş
kanlık Divanı ile görüşme yapıp şu elimdeki gündem 
tasarısını ve karar önerilerini hazırlamadılar mı? Ba
kınız ne diyorlar, 1977 Martında Ortak Pazar Kar
ma Parlamento Komisyonunun Türk kanadının ve 
Dokuzlar kanadının Başkanlık Divanı üyeleri; tavsi
ye kararları yazıyorlar : «Ortaklık dengesinin en 
önemli unsurlarından biri olan Türkiye'nin yükümlü
lüklerinin esnekleştiriîmesi konusunda Türk Hüküme
tinin taleplerinin henüz belirlenmemiş olduğunu gözö-
nünde bulundurarak, topluluğa yeni Akdeniz ülkele
rinin katılmasının, Türkiye - AET ortaklığı yönün
den olumsuz etkilerini önlemek için, ortaklık ilişki
lerinin bu ülkelerle yapılacak müzakerelere paralel 
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olarak gözden geçiriiip gerekli tedbirlerin alınmasını 
bekler. 

Türkiye'nin ilerideki tam üyelik müracaatı sıra
sında şartların hazırlanmış olmasını teminen şimdiden 
uzun vadeli ve geniş kapsamlı tedbirler düşünülmesi 
lüzumunu belirtir. 

Tarım sorunları konusunda taraflar arasında de
vamlı bir çelişki ve anlaşmazlık kaynağı haline gel
memesi için Katma Protokol çerçevesinde kesin bir 
çözüm tarzı bulunması ihtiyacına ilişkin görüşünde İs
rar eder. 

1 Ocak 1977'de vadesi gelmiş olan üçüncü tarım 
revizyonu çalışmalarının başlatılmasını talep eder. 

Ortaklığın, tarafların menfaatlerine ve Türkiye' 
nin özel ihtiyaçlarına uygun bir ekonomik ve tekno
lojik işbirliği ile derinleştirilip takviye edilmesi yo
lunda henüz hiçbir ilerleme kay d edilmemiş almasını 
kaygıyla karşılar ve bu alanda gerekli kararların alınıp 
yürürlüğe konmasının, Türkiye'nin hızlı ekonomik 
kalkınmasına katkıda bulunacağı gibi, tam üyeliğini 
hazırlama yönünden de yardımcı olacağına...» dik
kati çekmiş. 

1977 yılının Mart ayının resmî belgesini okuyo
rum, 1970'den bu yana dile getirdiğimiz Ortak Pa
zar Türkiye ilişkilerine değgin sözlerimizin güncel ol
mayışını iddia etmeye kalkıştığımız zaman, karşınıza 
bu belgeyle çıkacağımı hesap etmediniz mi Sayın Ba
kan? 

O kadar günceldir ki, o kadar âcildir ki durum. 
Bugün Türkiye'nin Ortak Pazarla olan ilişkilerinin 
Türkiye aleyhine işleyen uygulamalarının derhal, ke
senkes, behemahal yeni bir düzenle, yeni bir düzenle
me ile (Evet, terimi sfeçerek söylüyorum; yeni bir dü
zenleme ile) ele alınmadığı takdirde, kalkınmasının 
tehlikeye düşeceği konusu, değil yalnız birtakım in
sanların sözlerinden kaynaklanmış iddialardır; Türki
ye'de Devlet Planlama Teşkilâtı adı altında görev ya
pan bir teşkilât, Türkiye'de Sanayi Bakanlığı, Türk'i-
yeMe Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Türkiye'de Ticaret 
Bakanlığı, Türkiye'de Ticaret ve Sanayi Odalarından 
bir çoğu, Türkiye'deki üniversitelerin bir çoğu, Türki
ye'deki bilini adamlarının büyük bir çoğunluğu ittifak 
halindedir ve her gün bunu konuşmaktadırlar. 

İşte bir örneği : Avrupa Ekonomik Topluluğu ko
nusunda, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu; yeni, yepyeni matbaadan 
henüz çıkmış. İçinde hatırımda yanlış kalmadıysa ye
ni senatör olan Sayın Reisoğhı da var galiba, hatırım
da yanlış kalmış olabilir 

Nasıl iddia ederdiniz, Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu ile Türkiye ilişkilerini düzenleyen Katma Proto
kolün uygulanmasından meydana gelen bugünkü du
rum bunalımlı değil, bunalımın da ötesinde, Türkiye' 
nin artık kalkınmasını engelleyen bir aşamaya, bir nok
taya gelindiğini dile getiren C. H. P. sözcüsünü nasıl 
anakronik (Anachroriique) olmakla suçlayabiîirsiniz? 

Sorun güncel, güncelden de öteye âcil, ondan da 
öteye hayatî... 

Bu itibarla siz, biraz evvel söylediğim gibi bizi al
datmaya çalışıyorsunuz. O zaman olmuş işleri bıraka
lım gibi bir çeşit rehavete sevketmek işitiyorsunuz. 
Miliî bütünlük, birljlk, beraberlik isliyorsunuz; biraz 
evvel arz ettim, içinde bulunduğumuz Hükümetin bu
na müsait olmadığını ifade ettim, geçen Oturumda da 
Söylemiştim. 

En azından sizden şunu istemek bizim hakkımız : 
Siz, Hükümet olarak, tabiî dalıa önceleri tek başınıza 
Adalet Partici Hükümeti olarak bu konuda, Katma 
Protokol konusunda Ve onun uygulamaları konusun
da Devlet Planlama Teşkilâtıyle bir kere olsun, bir 
konuda olsun hiçbir uzlaşmaya varabildiniz mi?.. Ce
vapsızdır. Sanayi Bakanlığıyla uziaşabiîdiniz mi, Ti
caret Bakanlığıyla uziaşabiîdiniz mi, Gümrük ve Te
kel Bakanlığıyla uziaşabiîdiniz mi ve plan hükümle
rine uygun hareket edebildiniz mi?.. Bunlarla bütün-
leşemediniz. 

Devletin içinde özel görevler almış değil, yasal gö
revler almış kuruluşlarla bakanlıklarla hemfikir olma
yan bir Hükümetin, bugün gelip Parlamentoda mu
halefet grupunu itham ederek, «Millî beralbeıVÜk, bü
tünlük isterdik de, onu da bize bahşetmediler çok 
üzüldük...» diyorsunuz, önce Devlet mekariizmalarıyle 
bütünlesiniz, önce Devlet Planlama Teşkilâtıyla anla
şın, önce Sanayi Bakanlığıyla anlaşın, önce Ticaret 
Bakanlığıyla anlaşın, üniversitelerle anlaşınız, sanayi 
odalarıyla anlaşınız. 

En son neşriyatı gördünüz değil mi, TÜSİAD ra
porunu okudunuz değil mi, İşverenler Konfederasyo
nu tarafından hazırlanmış diğer raporları okudunuz 
değil mi?.. Ne diyorlar siztfn hakkınızda, özellikle Or
tak Pazarla Türkiye ilişkileri hakkında ne diyorîar : 

«Bugünkü Hükümet, dünkü hükümetler gibi Tür
kiye'nin yararlarını Ortak Pazar nezdinde savunma
ya gücü yetmeyen yapıda hükümetlerdir. Eğer hükü
metler bu yapılarıyla devam edip gelirlerse, Türkiye 
ile Ortak Pazar ilişkileri bugün vardığı aşamanın çok 
daha ilerisinde korkulu bir sona doğru gitmektedir. 
Derhal, hükümetler olarak Ortak Pazarla Türkiye îliş-
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kilerini yeniden düzenlemeye sizi göreve çağırıyoruz.» 
diyor. Kimler diyor?.. Özel sektör, anamalcı, sanayi
ciler söylüyor bunu size; ama siz, «Bunlar eski şey
lerdir, anakronik olmuşlardır.» deyip geçerseniz, sizi 
kimse bırakmaz. 

Size danasını söylüyorlar, Türkiye İşadamları ve 
Sanayiciler Derneği, Türkiye îşverenler Konfederas
yonu, Sanayi veya Ticaret Odaîarı size şunu söylü
yorlar : Bu Hükümet veya Adalet Partisi hükümetle
ri olarak sizlerin uygulamaya koyulduğunuz, uygu-
layageMiğiniz ekonomik politikalar artık iflâs nokta
sına gelmiştir. Çünkü, gerçekten uygulamaya çahşn-
ğınız sistemin nasyonellerine, iç dinamiklerine, dış 
dinamiklerine uyamayacak kadar savruksunuz, bece
riksizsiniz, partizansınız ve güçsüzsünüz. Sizin haliniz
den memnun olan bir teşekkül ben görmedim. Bir 
Devlet teşekkülü, onun dışında bir özel sektör teşek
külü, onun dışında bir üniversite, bir fikir adamı gör
medim. Binaenaleyh, sizin tenkide uğradığınız zaman 
yaptığınız feryad-ı figan burada. Gelip millî birlik, 
bütünlük teraneleri ile kasideleri ile neşldeleri iîe bize 
sığınmaya kalkışmanızı kabul ederiz; bir şartla : Da
ha evvel Söylediğim gibi, elinizi çekersiniz bu ülke
nin yönetiminden. Ancak o zaman size yardım ede
biliriz. 

Bizim sözlerimizle Cumhuriyet Kalk Partisi
nin belgeleri arasında irtibat yokmuş. Meselâ; özel
likle 1963 yılında Cumhuriyet Halk Partisinin başında 
bulunduğu Koalisyon Hükümeti tarafından Ortak Pa
zar ülkeleriyle imzalanan Ankara Antlaşmasını kabul 
etmez görünüyormuşuz ya da Ankara Antlaşmasını im
zalayan bir parti olarak bugün yönelttiğimiz eleştiri
lere hakkımız yokmuş. Rabıta şartmış, rabıta olmadığı 
için de sözlerimiz havada kalıyormuş. Hemen belirte
yim; çok belirttik bir kere daha belirteyim. 

1963 yılında imzalanan Ankara Antlaşmasının İm
zacıları olarak Cumhuriyet Halk Partisinin o günkü 
Hükümetinin mensuplarının faaliyetlerini o Antlaşma
nın imzacılarını şerefle, onurla, ısrarla ve bir millî 
görev yapar insan duygusuyla kutluyoruz ve kabul 
ediyoruz. Ankara Antlaşmasına biz her zaman sahi
biz; sahip çıktık ve çıkacağız. Ankara Antlaşmasında 
yer alan hükümlerin çok temiz, çok doru, çok net ve 
Türkiye lehine mevcut hükümlerin tam tersine; onla
rın hilâfına, onlara rağmen 1970'te imzaladığınız Kat
ma Protokol ile Ankara Antlaşması arasında hiçbir ra
bıta olmadığını belirttiğimiz için, siz rabıtasızlık isna
dında bulunuyorsunuz. Biz rabıtayı şöyle kurduk ve 
kuruldu : Ankara Antlaşması ile Katma Protokol hü

kümleri arasında hiçbir uyum ve tutarlılık yoktur. İş
te rabıtasızlık. Sözlerimizde rabıtasızlık rabıtası var
dır. «Rabıta tesis edemediğiniz için Katma Protokol 
bu hale gelmiştir.» dedik. Size açıkça sorduk. Ankara 
Antlaşmasının İkinci maddesinde der ki : «Rabıta...» 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
ba sataşmaya cevap mı, yoksa Cumhuriyet Halk Par
tisi hesabına ikinci kez konuşma mı efendim?.. 

BAŞKAN — Hayır, efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — «Rabıta...» 
BAŞKAN — Lütfen müsaade buyurun efendim. 
Kene"ilerice şimdi, söylemedikleri sözleri isnat id-

dias:,n:;?a buUmarak söz istemişler ve Birleşimi idare 
eden Başkan yerinde görerek kendilerine söz vermiş
ti". 

Gömüyorsunuz ki, zabıtları tetkik buyurun, hep 
Ankara Antlaşması ve bununla ilgili Katına Protokol
den bahsetmektedirler. Bu konu ile ilgili kendilerine 
sayfalar tutan isnatlarda bulunulmuştur. Cumhuriyet 
Ha«k Partisine fikirler izafe edilmiştir. Gayet tabiîdir 
ki, konuşmacı bunları bendi üslubu içerisinde cevap
landırmak hakkını haizdir efendim. 

Müsaade edin efendim, görüşmeleri kesmeyin. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz sataşmadan 
dolayı söz hakkı doğan arkadaşa Tüzüğümüzün bu 
kadar geniş konuşma yetkisi verdiğini i!k defa zaüâli-
r-izin idaresinde görüyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Hiç bir 
sayın üyenin buradaki konuşma üslubuna Başkanlık 
müdalîale etmek niyetinde, kararında ve temayülünde 
değildir» Bunu iki yıllık tatbikatımızda biliyorsunuz. 
Müsaade edin efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Saym konuşmacmm üslubuna bir şey demedim; iste

diği kadar yüksek ses'e konuşsun. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, herkes ken

di fikirforirj bir başkasının görevleri ve düşünüş tarzı 
paralelinde değil, kendi düşünüş tarzına göre ortaya 
koyar. 

Ö::2ER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
briî sadece tüzüğü hatırlatıyorum, istediğiniz gibi ha
reket edebilirsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. O Tü
züğü bir kaç senedir uyguluyoruz. 

Buyurun Saym Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ankara 

Antlaşmasının 2 nci maddesinde; «Bu Antlaşma, Türk 
Ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasının ve Türk 
halkmın istihdam seviyesinin ve yaşama şartlarının 
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yükseltilmesinin sağlanması bakımından taraflar ara- I 
smdaki ticarî ve ekonomik ilişkilerin aralıksız ve den- I 
geli olarak güçlendirilmesinin teşviki hükmü...» der. 

Şimdi soruyorum : Ankara Antlaşmasının 2 nci 
maddesini okudum. Ne diyor : «Taraflar arasında im- I 
zalanan bu Antlaşma, Türk ekonomisinin hızlandırıl
mış kalkınmasını, Türk halkının istihdam seviyesinin 
ve yaşama şartlarının düzeltilmesini ve bu aşnaçla ti
carî ve ekonomik ilişkilerin aralıksız ve dengeli ola
rak güçlendirilmesini» emrediyor, bu Protokolün 2 nci 
maddesi. I 

Şimdi, 1970'ten bu yana uygulana gelen Katma I 
Protokol yüzünden Türkiye'nin bu Ankara Antlaşma
sının 2 nci maddesinde yazdı olduğu gibi hızlandırıl- I 
mış kalkınması vuku buldu mu?.. Türkiye'nin hızlan
dırılmış kalkınmasının vukubulması şöyle dursun, I 
Türkiye'nin kalkınrnas nın planlarda öngörülen düze- I 
yin çok altına düştüğü gerçeği ile karşı karşıyaysz ve I 
meselâ İMF Teşekkülünün dediği gibi, «Artık Tür- I 
kiye'nin bugün planda öngörülen kalkınma hızının çok I 
daha altında kalkınma hızlarını hedef alması lüzumlu- I 
dur.» Çünkü, Türkiye hızlandırılmış bir kalkınma sü
recine girmek şöyle dursun, planlarında öngördüğü I 
kalkınmayı dahi yapamayacak kadar güçsüz ve iç di- I 
namiklerden yoksun, her türlü ekonomik dar boğaz- I 
lara boğulmuş bir ülkedir. 

Dış ticaret açığı büyük boyutlara varmıştır. Dış I 
ödemeler dengesi çok ağ?r durumlar arz etmektedir. I 
Döviz darlığı, üstesinden gelinmeyecek düzeye var- I 
mıştır. Dış ticaret açığının en büyük kalemi 1970'ten I 
bu yana Türkiye ile Ortak Pazar arasındaki ticaret I 
dengesizliğinden doğmuştur. Bugün iki milyar lira do- I 
layîarına varmaktadır. Türkiye ile Ortak Paaar ticarî I 
ilişkilerindeki Türkiye aleyhine gelişen açık, Katma I 
Protokolün eseridir, Türkiye'ye hediyesidir. Çünkü, I 
Katma Protokol, Ankara Antlaşmasının 4 ncü madde- 1 
sinde yazılı olduğu üzere, karşılıklı ve dengeli yüküm- I 
lülükler esası üzerine oturtulmuş bir protokol o'sa iül, I 
Türkiye'nin dış ticaret açığının bu boyutlara varması I 
olanağı yoktu; ama Katma Protokol karşılıklı ve den- I 
geli olmayan tavizler sistemine dayalı bir belge oldu- I 
ğu içindir ki, Türkiye'nin Ortak Pazarla olan ticarî I 
ilişkilerinin açıklarının boyutları bu iki milyara var- I 
nuştır. I 

Her gittiğimiz toplantıda; şahit değil misiniz Sa- I 
yın Bakan; bizim açıklarımızın gittikçe, çsğ gibi bü- I 
yitmesi karşısında, her Türk Parlamento Komisyonu I 
üyesinin karşı taraf üyelerine yönelttiği bu durum ve I 
bu duruma ilişkin sorular nasıl yanıtlandırıldı?.. «Çok I 
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çok kötü durumdasınız. Bizimle olan ticarî ilişkile
rinizde açığınız çok büyüdü; ama ne yapalım böyle 
oldu. Bunun çaresini ararız. Meselâ size kapari veya 
yabanî sığır eti vesaire gibi birtakım ihraç ürünlerini
ze yeni tavizler tanırız» diyerek geçiştirdiler. Ama 
en sonunda ne yaptılar Sayın Bakan, siz de hatırlar
sınız... Şunu yaptılar: 

«Şikâyetlerinizi anlıyoruz. Uzun sürdü, müzmin 
hale geldi bu açıklar. Bizimle ilişkileriniz bu düze
ye geldi; ama gördük ki, siz kendi gücünüzle bu 
açıklan indirmeye, bu açıkları kapatmaya kadir de
ğilsiniz. İyisi mi, (Açıkça kesenkes ve belgeli olarak 
söylüyorum) siz, bağımsız bir ekonomik düzen ve 
kalkınma süreci sürdürecek ve onu başarıya ulaştıra
cak ülke değilsiniz» dediler. Böyle söylediler ve san
ki bir bestenin temlerini hazırlar gibi, ilk önceleri tek 
tek, fert fert ağızlarından çıkardılar; Türkiye'nin gü
ya dış ticaret açığının ekonomisine yüklediği yükler
den kurtulmasını sağlamak için birtakım yardımlar 
yapacaklarını söyleyerek işe giriştiler. Klepş adlı nam 
Alman meslektaşımız raporlar düzenledi. «Türkiye ile 
AET arasında teknolojik ve malî işbirliği, sınaî işbir
liği kurulması düşüncesini nasıl bulursunuz?» diye 
önümüze çıktılar. Önce böyle başladılar, sonra yavaş 
yavaş giderek biraz evvel okuduğum tavsiye karârın
da yer alan şuna vardılar: «Bunun çıkarı, çaresi, Tür
kiye ile bizim ilişkilerimizin normalleşmesinin çaresi, 
samkfcğı gibi, birtakım tarım ürünlerine taviz vermek 
veya birtakım Avrupa ülkelerine verilen tavizlerin 
kısılmasıyla geçmeyecek. Dosdoğru şundan geçecek; 
Tarafların menfaatlerine ve özel ihtiyaçlarına uygun 
bir ekonomik ve teknolojik işbirliğiyle derinleştirilip.» 
dediler. Açık; ekonomik ve teknik işbirliği öneriyor
lar. Ekonomik ve teknik işbirliği nedir?... Gayet açık
tır; ekonomik ve teknik işbirliği, «Bu ülkede sanayi
leşmeyi, eş anlamda kalkınmayı Türkiye'de Türkler 
eliyle, Türk girişimcileri veya Devlet eliyle veyahut 
başka araçlarla diyeyim, ancak bu ülkelerin işbirliğiy
le geliştirebiliriz ve doğan açıklar ancak böyle kalka
bilir ve giderek Türkiye'nin tam üye olması olanak
ları ancak böyle sağlanır» diyen; diyen değil açık
ça ifade eden, tavsiye kararları söylenir, yazılır, mü
nakaşa edilir oldu. 

Peki, şimdi size soruyorum: Türkiye'nin Katma 
Protokol yüzünden ekonomisinin bugün içine düştü
ğü bunalımlı; bunalımdan ileriye çok feci durum, An
kara Antlaşmasına uygun bir katma protokol yapıl
saydı olmayacaktı iddiasmdayız. Bu bizim iddiamı
zı kanıtlayan belgeler elimizde. Bütün herkes ittifak 
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ediyor ki; Katma Protokol, Ankara Antlaşmasında 
yer alan ikinci, dördüncü ve buna benzer maddelere 
taban tabana zıt temellere oturtulmuş, Türkiye aley
hine işleyen; Ortak Pazar ülkelerine Türkiye tarafın
dan karşılıksız, tek taraflı, dengesiz tavizler verme 
yüzünden Türkiye ekonomisi bu bunalıma düşmüş
tür. Bu itibarla da Türkiye'nin Katma Protokol üze
rinde geliştirdiği, hele de Cumhuriyet Halk Partisinin 
geliştirdiği eleştiriler her gün biraz daha güç kazanı
yor ve bunu siz Hükümette olmanıza rağmen, Devle
tin işlerini yöneten Devlet Planlama Teşkilâtı men
supları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşkilâtı men
supları, Ticaret Bakanlığı Teşkilâtı mensupları, Güm
rük ve Tekel Bakanlığı Teşkilâtı mensupları; daha bir
takım bakanlık teşkilâtları mensupları, Çalışma Ba
kanlığı Teşkilâtı mensupları da böyle kabul ediyor. 
Böyle kabul ediyor, böyle yazıyor, böyle belgeliyor 
ve böylede size takdim ediyor; ama bütün bunları siz 
nazarı itibara almadan kendi bildiğinize, tek taraflı, 
dengesiz, Ankara Antlaşmasının tam zıddına Katma 
Protokolü imzalıyor ve Türkiye 7 sene zarfında bu 
duruma düştüğü zaman da, feryat ederek burada ge
lip, millî birlik, bütünlük ve beraberlik arıyorsunuz... 
Bu olmaz. 

Dahası var: Bizim rabıtasızlık içinde bulunduğu
muzu, meselâ «1973 Seçim Bildirgemizle bizim ko
nuşmalarımız arasında hiç bir irtibat olmadığını», 
söylediler. Ayrıca. Biz 1973 Seçim Bildirgesinde Kat
ma Protokolü, fevkalâde olumlu bulduğumuzu» ifa
de etmişiz... Bizim 1973 Seçim Bildirgemizin 238 nci 
sayfasında (Halbuki 238 nci sayfa değil) böyle ya
zılı olduğunu belirterek, bizi, hem rabıtasızlıkla suç
ladılar hem de, «Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten 
AET - Türkiye ilişkilerinde nasıl düşünen bir parti
dir?» diye merak edenlere yanlış bilgi verdiler. İşte 
buna şaşmamak değil, buna kızmamak değil, buna 
üzülmemek değil, esef etmek lâzım. 

Değerli arkadaşlarım; 

Kusura bakmayınız, belki konular teknik, belki 
konudar içaçıcı değil; ama bu çok önemli bir müza
kere günüdür bence. Sabırlarınıza sığınarak söylüyo
rum; bunu mutlaka, ama mutlaka bu zabıtlara ge
çirmek zorundayım. Çünkü, benim elimdeki zabıtlara 
bakan bir kişi, Türkiye'de bakacak, diyecek ki, «Cum
huriyet Halk Partisinin düşünceleriyle, Cumhuriyet 
Halk Parti sözcülerinin düşünceleri arasında hiç bir 
benzerlik yok. «Cumhuriyet Halk Partisi Katma Pro
tokolü ve diğer ilişkilerimizi olduğu gibi kabul etmiş 
bir Parti; ama geliyor sözcüleri burada, solculuk ve-

saireyi konu ederek...» falan gibilerden (ki, onların 
iftiralarının başında bu gelir) böyle söylüyorlar. 

Okuyacağım değerli arkadaşlarım ve hüküm vere
ceksiniz. Kimdir doğrucu?.. Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcüleriyle Cumhuriyet Halk Partisi yapıtları arasın
daki rabıta var mıdır, yok mudur?... «Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüleriyle Cumhuriyet Halk Partisi ya-
pstSarı arasında rabıta yoktur» diyenlerin yüzüne hay
kıracağım bunları, yüzüne... 

Sonuna kadar okumak kaydıyle dile getireceğim: 
1973 Seçim Bildirgesi; Ak Günlere. 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye (Sayfa 

223) 

«Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerimizin 
sürdürülmesinden yanadır. Cumhuriyet Halk Partisi. 
C. H. P., Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
tam üye olarak katılmasını, ekonomik açıdan olduğu 
kadar, siyasal açıdan da yararlı görür.» Tamam; çok 
doğru. Çok doğru bir hüküm. 

«Batı ile bağlantılarının dengeli olarak gelişebil
mesi ve bu bağlantılar içinde karar ve hareket ser
bestliğinin gereken ölçüde korunabilmesi bakımından. 
Türkiye, Batı AA'rupa'daki bütünleşme hareketinde 
yerini almalıdır, Yeni uluslararası gelişmeler ve bü
yük devletler arasındaki yeni yakınlaşmalar karşısın
da, Türkiye'nin geleceği ve güvenliği şimdi eskisinden 
daha büyük ölçüde Batı Avrupa ile sıkı işbirliğine ve 
dayanışmasına bağlıdır. 

Ancak: (Dikkatinizi çekerini) Avrupa Eko
nomik Topluluğunun bütünleşme hareketi içinde 
Türkiye'nin Topluluğa yük olması da, Topluluğun 
Türkiye'ye yük o!ıııaa da çok sakıncalıdır. Oysa, Ada
let Partisi hükümetlerinin ve 12 Mart İ971 sonrası hii-
kümetrerin yanlış ve zayıf tutumları yüzünden şim
diye kadar oluşan durum, bu bakımdan kaygı veri
cidir. Bu durum değişmezse, Avrupa Ekonomik Top-
Üuluğu, Türkiye için taşıyamayacağı bir yük olacak
tır. Türkiye de bir ölçüde Avrupa Ekonomik Toplu
luğuna yük oîmak ve bunun bedelini, ulusal onurun
dan ve bağımsızlığından ağır fedakârlıklarla ödemek 
zorunda ka!acaktır. Giderek, o yüzden Toplulukla 
İlişkilerimizi sürdürmek çok zorlaşabiîir. Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile bütünleşme yolunda adım
lar atılırken Türkiye'nin elde ettiği tavizler, genel
likle üyeliği söz konusu olmaksızın Toplulukla iliş
ki kuran başka bazı üîketerin elde ettiği tavizlerden 
çok gerilerdedir. Özellikle, tarımsal ürünlerin ihra
cı bakımından bunun saklanmayacak kadar açık ör
nekleri vardır. 
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Sanayi mamulleri ihracı bakımından Türkiye'nin 
e!de ettiği tavizler de tatmin edici olmaktan uzaktır. 
Çünkü Türkiye'nin asıl ihraç edebileceği bazı sanayi 
mamulleri bu tavizlerin geniş ölçüde dışında bı
rakılmıştır. 

Sanayi aEamuda Türkiye'nin verdiği tavizler ise 
Türkiye'nin bir bağımsız sanayi toplumu düzeyine 
erişebiîmeîini önleyecek niteliktedir. 

Topluluğun genişletilmesi ile ortaya çıkan Ek Pro
tokol olanağı bile durumu düzeltmek için değerlen
dirilememiştir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ticarî ilişkileri
miz hızla Türkiye aleyhine bozularak gelişmekte
dir. 

C. H. P. İktidarı Türkiye'nin ekonomik geliş
mesini sağlayacaktır. Yalnız sanayi alanında değil, 
tarım atanında biîe ciddî olarak engelleyebilecek bu 
koşulıann süratle değiştirilmesi için gerekli girişim
lerde buîunacak ve kesin sonuç almaya çalışacaktır. 
Bu yönde başarı sağlanamazsa, Türkiye'nin ekono
mik gelişmesi de, Topluluğa tam üye olabilecek du
ruma gelmesi de tehlikeye düşmüş olur. 

C. H. P. İktidarının bu alanda alacağı başlıca 
tedbirler ve yapacağı girişimler şunlardır; 

Karşılıklı tavizlerdeki Türk ekonomisi açısın
dan aşırılıklar ve yetersizlikler süratle giderilmeye 
çalışılacaktır. Ağır sanayimizi, yatırım malları ve 
ara malları sanayimizi geliştirmek için bu dallarda 
Türk sanayiinin belli bir süre, belli bir düzeyde ko
runması zorunludur.» demiştir ve daha 1969 yılı se
çim bildirgesinde Katma Protokol meydanda yokken 
bu konuda hükümler vaz edilmiştir. 

Bakınız, 1969'da ne demişiz; daha o Katma Pro
tokol yok. 

«Türkiye'nin Ortak Pazarda tam üyeliğe geçişini 
hızlandırmak uğruna ulusal sanayimizin gelişme 
çağında korunmasız bırakılması, bu yüzden yıkılma
sı veya uydu duruma düşmesi önlenecektir.» denmiş 
ve böylece Cumhuriyet Halik Partisi açık, seçik, ke
sin, söz götürmez netlikte, Katma Protokol ile Tür
kiye'nin içine düştüğü durumu her hali iFe ve her ha
lükârda görmüş ve Seçim Bildirgesine uzun, üç say
fayı tutan bir görüş ve politika olarak saptamıştır. 

Cumhuriyet Haîk Partisi 1974'te Ortak Hükümet
te iken de bu tutum ve davranışını sürdürmüştür ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Ece-
vit'in Başbakan bulunduğu sırada, Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile Türkiye ilişkilerinin vardığı o 
aşamada Türkiye'nin içine düştüğü zor durumdan 

kurtulmasının çarelerini aramaya başlamış, ilk iş ola
rak diyebilirim yahut da en önemli iş o!arak, Sayın 
Başbakan Ecevit şu kitapta yazılı olduğu üzere, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu - Türkiye ilişkileri
n i Katma Protokol ile düzenlenen geçfş dönemi
nin koşularının ve şartlarının değiştirilmesini sağ
lamak amacı ile özel bir ihtisas komisyonu kurdur-
muştur. Başbakan sıfatı ile Hükümet emri ile Devlet 
Planlama Teşkilâtını, diğer Devlet kuruluşlarını bir 
araya getirmiş bir özel ihtisas komisyonu kurdur
muş, özel ihtisas komisyonunun" verdiği rapor ge
reğince hareket etmenin gereğini ve lüzumunu belirt
miştir. Çünkü Cumhuriyet Haîk Partisi Genel Başka
nı, Sayın Bakanın dediği gibi, Brüksel'de Ortoli'ye 
«Biz ilişkilerimizden çok memnunuz, bugünkü me
kanizmaları bize yeter.» dememiştir. Şimdi Brüksel' 
de, Sayın Genel Başkan, o zamanki Başbakan Ece-
vit'in sözlerini de size verdikleri mehazdan, Milli
yet Gazetesinden okuyacağım. Asla böyle bir şey 
söylememiştir. Bi?âkis, ayağının tozu ile Avrupa'dan 
döner dönmez gelmiş, biraz evvel arz ettiğim özel 
ihtisas Komisyonunu kurmuş ve Özel İhtisas Komis
yonundan istihsal edilen rapora uygun olarak giri
şimlere başlamayı önermiştir. 

B?r defasında daha Sayın Bakanın, bakan olma
dığı bir zamanda, «Sayın Ecevit'in bugünkü Ortak 
Pazar - Türkiye ilişkilerinden memnun olduğu, o yol
da beyanda bulunduğu, bu itibarla bizim itirazla
rımızın nasıl olup da böyîe onunla ters düştüğü» gi
bi iddiaları olmuştu. Hatırlarlar belki, biliyorum, ko
misyonda olmuştu. Ben bu iddialar karşısında doğ
rusu şaşırmamıştım; ama taaccüp etmiştim. Benim Ge
nel Başkanım böyle bir iddiada bulunamaz, bulun
maması gerekir; çünkü benim genel başkanım... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir hususu hatır
latacağım. Lütfen, Sayın Bakanın daha evvel söyle
miş olduğu beyanlarla ilgili değil, geçen birleşim
deki sözleriyle ilgili olsun, çok rica ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (DevamSa) — Geçen Bir
leşimde dedikleri gibi, «Sayın Genel Başkanımızın, 
o zamanki Başbakanın Brüksel'de kabul ettiği ve 
mekanizmaların yeterli olduğu» şeklinde beyanı ta
mamen hilafı hakikattir; çünkü böyle bir beyanda 
bu'unmamıştır. Kendisine sorduğumda Sayın Baş
bakan bana; «Beni kızdırmasınlar. Ben Ha!k Parti
liyim. Her Halk Partili gibi Cumhuriyet Haîk Par
tisinin yapıtlarına bağlıyım. Onun dışında herhan
gi bir beyanda bulunmam. Öyle beyanda da bulun
madım.» demişlerdir. 
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Hakikaten şimdi size söyleyeyim; bakınız, beye
fendinin söylediği, Saym Genel Başkanımıza izafe et
tiği benim gördüğüm sözler şunlardır; tabiî demeci 
okuyorum, «Demeç» dediler, demeç olarak okuyo
rum: 

27 î î sz ran İ974 tarih!! Milliyet Gazetesindeki 
beyanatı. Sayın Genel Başkan gerçekten Başbakan 
«îfni'iyîe NATO Anlaşmasının 20 sene daha uzatıl
ması anlaşmasını imzalamaya gitmişler ve orada şöy-
f.!e bir beyanat vermişler: 

«Burada bulunduğum müddet içinde bir yandan 
Belçika Başkanı, öte yandan Avrupa Ekonomik Top
luluğu Komisyonu Başkanıyle görüştüm. Belçika 
Başkanıyle yaptığım görüşmede her iki ülkeyi ilgi
lendiren sorunlar üzerinde, bu arada işçilerimizin 
bazı meseleleri üzerinde durduk. Ayrıca, Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile ilgili meseleleri daha geniş öl
çüde birlikte gözden geçirdik. Bu arada Avrupa Eko
nomik Topluluğu üyelerinin kendi aralarındaki si
yasa! danışmaya önem vermeye başlamaları ve bun
da Ortadoğu sorunlarının öncelik taşıması gerçeği 
karşısında, Türkiye'nin de bu danışma ile daha ya-
km bir bağlantı kurması gereğini belirttik. Türkiye, 
hem Avrupa, hem de Ortadoğulu bir devlettir, bü
tün Ortadoğu ülkeleriyle yakın ve dostane ilişkiler 
içerisindedir. Onun için, politikası bakımından bü
yük önen taşıyan bu Batı - Ortadoğu ilişkilerine Tür
kiye'nin önemli katkılarda bulunacağı düşüncesin
deyiz. Saym Belçika Başbakanına bu konuda bazı 
somut düşüncelerimizi söyledik. Kendilerinin çok 
ilgilendikleri izlenimini edindim. 

Bu arada, Avrupa Ekonomik Topluluğu Komis
yonu Başkanı ile yaptığım görüşmede de aynı konu-
Far üzerinde durduk. Kendisinden de anlayış ve ilgi 
gördüm.» 

Beyanat budur ve Saym Cumhuriyet Halk Parti
si Genel Başkanının, Başbakan sıfatiyle, Bakanın 
iddia ettiği gibi, zabıtlarda yazılı olduğu üzere, «Biz 
bugün Ortak Pazarla olan ilişkilerimizi düzenleyen 
mekanizmalardan; yani Katma Protokoîdan mem
nunuz, bir şikâyetimiz yoktur» yolundaki iddiaları 
hilafı hakikattir. Daha ağır cümle söylemeye dilim 
varmıyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Basanı böyle bir 
şey söylemez; çünkü Cumhuriyet HaSk Partisinde o 
partinin taa kromozomlarında, tarih içindeki kro
mozomlarında mevcut olan; ülke kurtarıcılık, dev-
IA kuruculuk; halkçılık ve devrimcilik kromozom
ları buna engeldir. 
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Nasıl ki, Sayın Bakan konuşmanın hemen aka
binde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına ge
çenlerde ziyaret ettiği Kopenhay ilinde Danimarka 
Başbakanı sosyalist bilmem kim tarafından, «Cum
huriyet Halk Partisi iktidara getirilsin.» demesini 
kınayarak: «Biz iktidar mahreçlerini dışarıdan ara
mayız, iktidarı buradan, Parlâmentodan buluruz.» 
dediler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının 
Kopenhag'da bulunduğu sırada Başbakan, adını bile
mediğim değerli beyefendinin, «Cumhuriyet Halk 
Partisini iktidara getirin» sözünü söylemesindeki acı
lığı, bize bir tenkit olarak yöneltmek yerine, Sa
yın Bakan kendine yöneîtseydi, deseydi ki; «Ah, Ko
penhag'da Danimarka Başbakanı, Türkiye'deki bizim 
Hükümeti, bizim partinin temelini teşkil ettiği ikti
darı beğenmiyor, başka bir hükümete ihtiyaç var; an
cak başka bir hükümetle Türkiye temsil edildiği za
man Türkiye saygın olur, başka bir hükümetle Tür
kiye temsil edildiği zaman bu Avrupa'da yerini alır, 
başka bir hükümetle Türkiye'ye, Türkiye gözüyle 
bakabiliriz, sizimle değil» anlamına niye almadılar?.. 
Ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi partiye dışarıdan 
destek arayarak iktidar olma eğiliminde bulunmak 
veya böyle bir karakteri yakıştırmak; benim kanaa
timce, en azından Kurtuluş Savaşı ve bağımsızlık 
savaşı veren iîk antiemperyalist mücadeleyi açan 
Cumhuriyet Halk Partisine değil; ama 1950'ierden 
sonra bu ülkeyi Osmanlı döneminden gerilere götü
rerek, Osmanlı dönemindeki kapitülasyonları arata
cak hale getiren bağımlılığı bu (tükenin başına be-
Üâ ve dert eden Adalet Partisi ve onun dayanağı, da
yandığı sınıfların iktidarı Adalet Partisi hükümetleri
ne ancak yakışır ve yaraşır; Hal i Partisine değil. 

Sayın Bakan, böylece Cumhuriyet Halk Partisi
ni ve onun Genel Başkanını, bizleri suçlamaya kal
kışmak suretiyle gerçek bir demagoji yaptılar. He
le bir demagojisine büsbütün, ama büsbütün taac
cüp ettik. 

Sayın Bakan, bir arkadaşımızın bir yerde vaki 
beyanlarına karşı, «Alaturka görüş ve düşünüş» de
melerini yerdiler ve çok ucuz bir demagojiyle, «Ala
turka Türkçe demektir, ben de Türkçe düşünürüm, 
o itibarla, ben aîârurkum» dediler. 

Efendim, bir yerde Türkçe düşünmek gerektiğin
de Türkçe düşünmesini, bir yerde Frenkçe düşünme
ğim; düşünülmesi gerektiği yerde Frenkçe düşün
mesini bilmeyenler ve hayatlariyîe alafrangalık için
de yaşayıp giden^r kimseye Türkçe olmama isna
dında bulunamazlar. Kendilerine bakmak zorunda-
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dırîar önce. Kendilerini önce seyreyleme, tartma, ha- f 
rltalannı, yaşamlarını ölçme, biçme, değerlendirme 
zorundadırlar. Onun için, biraz evvel arz ettiğ'm gi-
gi, bu ucuz demagojiyle Cumhuriyet Ilai'k Partisini, 
onun Genel Başkanını, onun yapıtlarını, onun söz
lerini vesairesini vesairesini diîe getirip ucuz dema
gojiyle Cumhuriyet Halk Partisini yermeye kalkış
manın insana; böyle oMuğu, bugün oMuğu, olabil
diği, yapabildiğimiz kadar pahalıya lîialolacağım he
sap etmek lâzım. 

Şunu söyleyeyim Sayın Bakana; 
Biz, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerimi

zi düzenleyen 1963 tarihli Ankara Antlaşmasının im
zacısı, yaratıcısı, yapıcısı olarak bugün de onun bü
tün içeriğini şerefle üslenmeye hazır bir partiyiz. 
Ama biz, Ankara Antlaşmasında yer aümış ve Tür
kiye'yi koruyacağı apaşikâr, besbelli olan abide ni
teliğinde güçtü ekonomik hükümlerin dışına süre
rek, onlara rağmen, onlara karşın, onları çiğneyerek 
Türkiye'nin bugünkü bunalımlı, bunalımdan da öte
ye, içinden çıkılmaz bir ekonomik kargaşa içine 
düşmesine neden olan Katma Protokolüa hiçbir gün 
berabsr olmadık ve hiçbir yapıtımızda bu Katma 
Protokol denilen ve birkaç dolar karşılığı kabul ecîil-
nı'ş teslimiyet belgesiyle bir ve beraber olmadık, oî-
ntayacağız da ve bizi bu yolda hiç kimse - yapıtla
rımızla, temsilcilerimizle - savaşmaktan alıkoymaya
cak. Bizden birlik ve beraberlik isteyenler, önce 
«Mliiiyetçi ve milliyetçi olmayanlar» bölümünü ya
pıp Hükümet etmeye çalışanlar, bu miüete kan ag-
teîan'ar; önce bu tutum ve davranışlarını değişiir-
sinler ki, kentlilerine gerektiğinde hiç kimseden j 
görmeyecekleri yardımları yapalım. 

Yunanistan iîe AET arasındaki ilişkilerin aîJığı 
bugünkü biçim, durum çok kaygı vericiymiş... El
bette kaygı verici oîur. Bir kere daha arz ettim; Yu
nanistan ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri | 
arasında tanı üyeliğin oluşmasına gelinen bugün- ] 
de Katma Protokolün büyük dahîi vardır. Yunan
istan'ı güçlendiren bir Katma Protokol imzalayan 
Yunan yetkilileri, Yunanistan'ı Avrupa Ekonomik | 
Topluluğu ile tam üyelik halinde bütünleşmeye sevk 
ede'biîmişierdir; ama senin imzaladığın Katma Pro
tokol Yunanistan'ın çok dununda birtakım haklar
la sera bağladığı için ve karşılıksız ve dengesiz taviz
leri yağdırdığın iç'n, tarım ürünlerine taviz alama
dığın için, aldığın bütün tavizlerin AET ülkeleri ta
rafından tüm dünyaya bir mirasyedi gibi savruldu
ğu için, büyük erozyona uğradığı için, seninle Av- J 
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nıpa Ekonomik Topluluğu arasındaki dış ticaret 
iî'şkiBeri bu tavizler yüzünden büyük dış açıklar 
meydana getirdiği için ve hatta eî emeğinin serbest 
dolaşmasına değgin Katma Protokol hükümlerini bile 
(Brakınız Ankara Antlaşmasını, onu bile) sağlayama
yacak, güçsüz, teslimiyetçi ve o üîkelerîe bağımlılık 
ı» skisi içine düşmüş parti ve onun Hükümeti olarak 
seni, bu ülke katiyen bağışlamayacaklır. 

Bu itibarla bizimle bu konuda münakaşa etme
nin yolu, sizin için imkânı yoktur. Bu konuda bizim
le münakaşa edecek güçler vardır ve belki de bize 
şunu inandıracak güçler olacaktır. Çünkü bu ülke
de yalnız siz ve biz değil, çok, daha çok büyük top-
îii!iîk!ar, vatanseverler, mernleketseverîer, ekonomi
yi korumaya, ekonomiyi ve Türkiye'yi kalkındır
maya gönül bağîayanlar, milyonlar vardır; halk var
dır. Eğer onîar bize bir gün gelip derîerse ki, Anka
ra Anîaşması da yetmez, o da bizim aleyhimize iş
leyen bir mekanizma haline dönüştü, bunun üzerine 
ne düşünüyorsunuz derseniz, on'arla biz ancak otu
rur diyalog kurarız. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gündoğan. 
Sayın üyeîer; «Son söz üyelerindir» hükmüne da

yanarak Sayın Ucuzal'ındır söz. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 
Sayın üyeler; bir hususun zabıtlara açıklıkta 

geçmesi için açıklanması gerekmektedir:. 
Saym Ucuzal, son söz istemek üzere bir öner

ge vermiştir. İçtüzüğümüzde, son sözün ayrıca bir 
önerge ite isteneceğine dair bir açıklık yoktur. Son 
• tiz, müzakerelerin kesildiği anda sıra kimde ise, han
gi sayın üyede ise o sayın üyenin hakkıdır. Bende
niz, îistedeki bu sıraya göre ve bu sırada Sayın Ucu
zal yazılı olduğu için kendilerine son sözü veriyo
rum. Yoksa, son söz isteyene önergelerine dayana
rak son söz kendilerine verilmiş değildir. Yüce Ge
nel Kurulun ve sayın UcuzaFın bilgilerine sunarım. 

Buyurun Saym Ucuzal 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Sayın tnan'ın samimiyetle bu kürsüye getirip koy
duğu mesele üç birleşimdir devam ediyor. Kendileri
ne daha önce, grupum adına söz aldığım zaman hu
zurunuzda teşekkür etmiştim, Şimdi, şahsım adına 
da aynı kanaatimi beyan ediyorum. 

Değerîi arkadaşlarım; 
Bu kürsüde biraz önce konuşan kişi sözüne baş

ladığı sırada, bu memleketin kaderinde söz sahibi 



C. Senatosu B : 89 25 . 10 . 1977 O : 1 

olan kişilerin demagojiden uzak kalmasını, gerçek
leri dile getirmesini tavsiye ettiler; ama o konuşnıs-
larım başından sonuna kadar dinleyince gördüm ki, 
tarif ettiği, beğenmediği tutum kendisinde mevcut
tur. 

Arkadaşımız AET Tophı/uğunda Türkiye'yi tem
sil eden grupların değerli üyelerinden hesap sor
dular. «Dış ülkelere bu kişiler kimin parası ile gi
diyor ve orada hangi diHe konuşuyor?» dediler. Ma
dem ki, gerçekleri bu kürsüye getireceğiz, ben şim
di bu soruyu soran kişiye bir şey? İTaiırîatıyoTunı; 
Kendileri üç yılda dokuz defa Parlamentoyu teııısi-
îen o yere gitmiştir, kimin parası ile gittiğini ve Türk 
Pa amentosunu temsilen kendisinin orada hangi dil
le konuştuğunu da biz öğrenmek istiyoruz? 

«Dışarıya karşı millî bütünlüğümüzü muhafa
za cdeîliîî» demek, bize büyük Atatürk'ten miras 
kü'an bir ilkedir. Adalet Partisi olarak biz bunu 1974 
Temmuzunun 20 nci günü de hem milletimize, lıesn 
dünyaya gösterdik. Şimdi, esbabı mucibe olarak Sa
yın Gündoğan, «Siz milleti ikiye bö'Jünüz» diyor; 
«Milliyetçiler ve onun dışında kalanlar diye ikiye böl
dünüz» diyorlar. Sayın Gündoğan'a zaman zaman 
bu kürsüden hatırlattım, bir defa daha hatırlatmak 
benim görevim. Biz, milletimizi «Milliyetçi ve milli
yetçi olmayanlar» diye Adalet Partisi olarak bölme
dik. Milliyetçiliği reddeden, solu ve sosyalistliği bu 
ülkeye getiren kişiler kendileri düşünsünler ve «Mil
liyetçilik kelimesini Mîliî Eğitim Temel Kanununun 
2 nci maddesinden çıkaraîmı» diye, «Anayasaya ay
kırıdır» diye dava açan Sayın Gündoğan'm partisi
dir. Anayasa Mahkemesinin karan da ortadadır. Ana
yasa Mahkememiz, «Milliyetçilik tabiri Anayasaya 
r.ykırı değüdir» diye de hüküm vermiştir. Siz dava 
açacaksınız, siz milliyetçiliği reddeden sistemlerin ar
kasında gideceksiniz, sonra da biz bunun karşısına 
çıkınca suçlu olacağız. Öyle şey yok sevgili arkadaş
larını. Buraya geEniyor, meseleler (Kendi tabirinizle 
söylüyorum) abartılıyor, demagojik tutumların içeri-
c'îiî gürlüyor ve çığırından çıkarılıyor gibi ithamlar
da bulunuluyor. 

Ben şimdi sayın arkadaşımdan soruyorum. 1974 
y? inin Şubat ayından Eylül ayına kadar siz bu mem
lekette Hükümettiniz. Ankara Antlaşması da mevcut
tu, Ortak Protokol da mevcuttu. Sekiz ay sekiz sa
niyenizi bu mevzuya ayınp da bu şikâyet ettiğiniz 
meseleleri neye ele almadınız? Neye düzeltmediniz? 
Sadece gelip bu kürsüye gerçekleri söyleyin diye da
vet etmeye hakkınız yok. 

SADETTİN DEMÎRAYAK (Aydın) — Kıbrıs 
meselesi vardı. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi gerçekle
ri bu kürsüye getirdiğimiz zaman; «Kıbrıs meselesi 
vardı» diyorsunuz. Kıbns meselesinde hepimiz var
dık. 

Efendim, beş yıllık planlarda şöyle olmuş böyle 
olmuş.... 

Arkadaşlarım, siz bu milletin hayatında eğer gö
rev almamış bir parti olarak kenuşuyorsanız, hafı
zaları tazelemek gerekir. Birinci Beş Yıllık Planın 
1963, 1964 ve 1965 yılları tatbikatı sizin Hükümet 
olduğunuz döneme ait. Üçüncü Beş Yıllık Planın 
1974 dilimi sizin Hükümet olduğunuz dönemde. Eğer 
kalkınmanın şu veya bu şekilde istikâmet aldığını 
ve bu kalkınmaya tesir eden şu veya bu sebepler 
varsa, lütfen geri dönün mazinize, oradaki icraatla
rınızı bu kürsüye gelirinde bir noktada anlaşalım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın İnan'a bir defa daha teşekkür eder'm ki, bir 

gerçek durumu burada tespit etti. Hiç olmazsa dış 
memleketlerde millî birlik ve beraberliği sağlayalım 
diye arkadaşımın ortaya koyduğu bir talebi miîlî bir
lik ve beraberlik istemeye hakkınız yok diye bu kür
süden âlla getirip şu zabıtlara geçirdiniz. Nerede biz 
millî birlik ve beraberlik içerisinde olacağız sayın 
arkadaşlarım?.. 

Dış meselelerde bir arada olmayacağız, iç mese
lelerde bir arada olmayacağız, sonra da dış ülkelerin 
bize karşı tutumunu gelip burada şikâyet edeceksi
niz. Evvelâ biz efele vereceğiz meselelerimizde, son
ra da dışa yöneldiğimiz zaman bu milletin hakkım 
arayacağız. 

Geleceksiniz buraya, efendim bizim görüşümüzü 
destekleyen milyarlar var... 

Sevgili arkadaşlarım, 
Türkiye'nin nüfusu 45 milyon, milyarla ne alâka

sı var. Bu 45 milyonun içerisinde milletin hangi mik
tarda oylarla hangi partileri desteklediği de istatis
tik rakamlarıyle ortada. Milyarlarca güç varmış... 
Sonrada geleceksiniz bağımsızlık isteyeceksiniz. De
mek ki, 45 milyonun dışında milyara varmak için güç 
arıyorsanız, onların yaşadığı ülke Türkiye değil. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyor, sizi daha faz
la meşgul etmek istemiyorum. Esasen son söz kısa 
konuşulması gereken bir husustur, hepinize teşek
kür ederim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Say m Ucuzal. 
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HÜSEYİN ATMAĞA (Denizli) — Sayın Başkan, 
bir dakika. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Efendim, Sa

yın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İnan Perşem
be günkü konuşmasında, Tutanağın 119 ncu sayfa
sında, Cumhuriyet Halk Partisini ima ederek; «Biz 
iktidar olmanın mahreklerini, desteklerini Türkiye 
dışında aramıyoruz, bu memlekette, bu Parlamento
da Enyoruz.» diye Cumhuriyet Haîk Partisine ger
çek dışı sataşmış, katta iftira etmiştir. Grup adına ce
vap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, usul müzakeremiz 
bu;ıa müsait değildir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) 
kan, sataşma var. 

Sayın Baş-

BASKAN — Efendim, müsaade buyurun, sataş
ma olduğu Birleşimde Sayın Fikret Giindoğan sa
taşmadan bahis ile söz istemişler, neden dolayı Cum
huriyet Halk Partisi Grupuna sataşma olduğunu 
Birleşimi idare eden Başkan Sayın Gündoğan'a sor-
muşîar, Sayın Giindoğan da nelerden doîayı sataş
ma olduğunu açıklamış, Birleşimi idare eden Sayın 
Başkan Sayın Gündoğan'a, Cumhuriyet Halk Parti
sine vaki sataşma sebebiyle söz vermiş bulunmuş
lar. Bizde o karara dayanarak bugün Sayın Gündo
ğan'a söz verdik Grup adına. 

Binaıeiîa'eyiı, Grup adına söz verilince, artık Sa
yın Gündoğan'ın Grupuna vaki bütün sataşmaları 
cevaplaması iktiza ederdi ve sataşmadan bahis ile 
o anda söz itenmesi gerekirdi. 

Sizin buyurduğunuz bir evvelki Birîeşimde, hat
ta daha evvelki Birleşimde meydana gelmiş bir 
olaydır ve usulün müzakere ile iFgisi kısımlarına uya
rak sooı sözü de verdikten sonra ve Sayın UcuzaTın 
da sözlerinden bahis ile sataşmadan dolayı söz is

temediğinize göre, müsaade buyurun söz vermem 
mümkün değildir efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 
henüz bu konudaki kokuşmalar bitmiş değildir. 
Sayın İnan, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel 
Başkanı Ecevifin Danimarka seyahatindeki konuş-
malanim dile getirerek aynen, biraz evvel söyledi
ğim sözleri söylemiştir. Bu suretle Sayın İnan'a ya
kıştıramadığımız ve Sayın İnan'da, inanıyorum ki, 
Cumhuriyet Halk Partisinin meşruluğu konusuna 
kendi partisinden daha çek inanmaktadır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz verdiniz mi 
Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Gerekçesini 

anlatacağım Sayın Başkan; Cumhuriyet Halk Partisi
nin Sayın Genel Başkanı ne Johuson'un mektubuyla 
ne de bilmem kimin isteğiyle Genel Başkanlığa gel
memişin*. 

BAŞKAN — Efedim, çok rica ediyorum Sayın 
Atmaca, yeni birtakım tartışmalara yol açmayın. İs
tirham ediyorum Sayın üye. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bu ağır ithamı 
reddettiğimizi ve cevaplamak istediğimizi ifade et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, müsaade buyurun 
arz edeyim efendim. 

Bendeniz Birleşimi yöneten BaşkanvekiK olarak, 
bîraz evvel size arz ettiğim görüşte musirrim. Kaldı 
ki, Sayın Gündoğan buyurduğunuz konuya bir neb
ze olsun değindiler ve bu konuda gerekli cevabı ver
diler. 

Sayın üyeler; 
İçtüzüğümüzün 132 nci maddesi gereğince Ener

ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın İnan'ın Yüce Se
natoya vermiş olduğu biîgi ile ilgili görüşmeler bit
miştir. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemimiz gereği komisyonlarda açık bulunan 

üyeliklere ve Başkanlık Divanında açık bulunan bir 
üyeliğe seçim yapılması gerekmektedir. Ancak, Baş
kanlık Divanı bu seçimin gizli oy ile yapılacağım 
gözönünde bulundurarak ve İçtüzüğün 52 nci mad
desinin son fıkrasının kendisine vermiş olduğu yet
kiye dayanarak, Genel Kurulda çoğunluk olmadığı 
endişesiyle yoklama yapmaya karar vermiştir; yok
lama yapılacaktır. 

SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan; 

Bugün bizim Grupumuza yeni katılan arkadaşla
rımız vardır. Sayın Senato Başkanımız da bu arka
daşlarımızı çaya davet etmişlerdir. Benim Grupumda 
bulunan arkadaşlarımın hepsi oraya gitmişlerdir. 
Ben de bîraz sonra gitmek üzere Genel Kurulda kal
dım. Şimdi yoklama yapacaksınız bu arkadaşlar yok
lamadan düşecekler. 

453 — 
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İçtüzüğümüze göre zauâlinıizin takdirine bırakı
lıyor, çoğunluk var mı?.. Yok. O halde müsaade edin 
gidelim. 

BAŞKAN — Efendim, benim takdirime «Çoğun
luk kalmamıştır, Birleşimi kapatıyorum» diye bir 
yetki dahil edilmemiştir. İçtüzüğün 52 nci maddesi
nin son fıkrasını aynen okuyorum : 

«Olurum esnasında yeter sayı olup olmadığında 
Başkanlık Divanı tereddüt ederse yoklama yapılır.» 

Şimdi, bendenizde bir yetki vardır; Birleşim açı
lırken çoğunluğun olduğu kanaati hasıl olursa yokla
ma yapmayabilirim. Bu yetki Başkana verilmiştir; 
ama Birleşim devam ederken çoğunluğun olmadığı 
şeklinde bir tereddüt hasıl olursa, yoklama yapmak 
İçtüzüğümüzün emridir. 

SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkanım, «Tereddüt ederse» diyor 
İçtüzüğümüz; tereddütünüz var mı çoğunluğun ol
duğuna dair? 2 ^ 3 kişi noksan olur da tereddüt eder
siniz... 

-A) YAZILI SORULA 

I. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, muhtelif vilâyetlerdeki televiz
yon program ve ücretlerine dair soru önergesi ve 
Devlet Bakanı Ali Şevki Erck'in yazılı cevabı. (7/428) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından ya

zdı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla 
arz ve rica ederim. 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

Sorular : 
1. Ankara, İstanbul ve İzmir televizyon prog-

ramiaraun bir haftalık sürelerinin gün ve saat ola
rak biMirilmosini, 

2. Erzurum Televizyonu programının süresini 
de bîr haftalık gün ve saat olarak bildirilmesini, 

3. Bu duruma göre Ankara ve Erzurum'da te
levizyonlardan alman ücretlerin sosyal adalet ilke
lerine uygun olup olmadığımn bildirilmesini, 

BAŞKAN — Şu anda aynı vaziyet söz konusu. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

benim Grupumda da genel görüşme var, arkadaşla
rımın hepsi orada. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Siz hiç bir zaman gel
miyorsunuz ki... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayur üyeler, bugüne kadar yapılan uygulamalar 

bu yoldadır, biz de bu kanaatteyiz. Sayın üyelerimi
zin herşeyden evvel Birleşim kapatılmadıkça bu çatı 
altında olmaları iktiza eder. 

Tüzük gereği yoklama yapılacaktır efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Yapılan yoklama sonunda görüşmelerin devamı 

için yeterli çoğunluk bulunmadığı saptandığından; 
27 Ekim 1977 Perşembe günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.02 

R VE CEVAPLARI 

4. Bu duruma göre, Ankara, İstanbul ve İzmir 
idleri dışındaki taşra televizyonlarından alınan ücre
tin yarıya düşürülmesinin mümkün olup olmadığımn 
bildirilmesini. 

Başbakanlık 
Parlamento ile İlişkiler 20L10.1977 

Müşavirliği 
Sayı : 01830-106/68 

Cumhuriyet Sen&tosu Başkanlığına 
İlgi : 6 . 1 . 1 9 7 7 tarih ve 7/428-3227-7385 sayılı 

yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-

banioğtu'nun, muhtelif vilâyetlerdeki televizyon prog
ram ve ücretlerine dair yazdı soru önergesinin ceva
bı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygıyla arz ederim» 
Ali Şevki Erek 
Devlet Bakanı 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Günler 

Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazar 

Haftalık 
ortalama süre 

Ankara 
Televizyonu 

4 saat 16' 
5 saat 32' 
4 saat 04' 
6 saat 29' 
4 saat 24' 
8 saat 24' 
7 saat 25' 

40 saat 34' 

İstanbul 
Televizyonu 

23' 

12' 
44' 

1 saat 19' 

İzmir 
Televizyonu 

37' 

26' 

1 saat 13' 

2 saat 16' 

Erzurum 
Televizyonu 

4 saat 

4 saat 

4 saat 

12 saat 

Günler 
ortalama süre 

8 saat 53' 
5 saat 55' 
8 saat 30' 
6 saat 29' 
4 saat 36' 

14 saat 21' 
7 saat 25' 

56 saat 09' 

3. 3222 Sayd: Telsiz Kanununun 7 ve 36 ncı 
maddesi bilcümle alıcı -̂  verici cihazlarının ruhsata 

bağlanmasını zorunlu kılmıştır. 359 sayıh TRT Ka
nununun 1568 sayılı Kanunla değişik 31 nci maddesi 
hükmü de Radyo ve Televizyon alıcı ve verici cihaz
larından alınacak ruhsatname karşılıklarının tarifeler
le belli edilmesini öngörmüştür. Aynı maddenin 2 ve 
3 ncü fıkraları tarife ve ücretlerin Genel Müdürlük
çe belli edilip Yönetim Kurulunca onaylanıp yayın
landıktan sonra uygulanacağı ve bu ruhsatname kar
şılıkları ile ilgili tarifenin; konutlardaki radyolar için 
en az yılda 10 en çok 100 lira, Televizyonlar için en 
az yılda 100 en çok 500 TL. Btlnun dışında kalan 
alıcılar için İse, bu miktarların 5 katım geçmemek 
kaydı ile Yönetim Kurulunun görüşünü alarak tesbite 
Bakanlar Kurulunun yetkili olduğunu hükme bağla
mıştır. 

Bu hükme istinaden Bakanlar Kurulu 28 . 5 . 1971 
tarihli ve 7/2417 sayılı Kararnameyi neşretmiş ve ruh
satiye karşılığı alınacak radyo ve televizyon ücretle
rini şehir tefriki yapmaksızın alıcıların kullanıldığı 
yerler (mesken - umuma mahsus yerler) ve nüfus ke
safetini (köyler - şehir ve kasabalar) gözönünde bu
lundurulmak suretiyle ruhsatiye karşılığı ücretlerde 
bir denge tesisi suretiyle sosyal adaleti sağlamıştır. Ni
tekim bahse konu Kararnamenin 2 nci maddesinin 
^a) (b) (c) ve (d) fıkralarında tespit olunan ruhsatiye 
karşılığı ücretler, Belediye teşkilâtı olmayan köyler
deki meskenlerde, Köy odalarında ve diğer yerlerde 
bulunan radyolardan 10 TL. televizyonlardan 100 TL. 
umumî menfaatlere tahsis edilen yerlerdeki radyolar
dan 30 TL. televizyonlardan 150 TL. Belediye teşki
lâtı olan yerlerdeki bütün umuma mahsus yerlerdeki 
radyolardan 40 TL. televizyonlardan 250 TL. nüfusu 
10 000 den fazla olan umuma mahsus yerlerdeki rad
yo alıcılarından 180 TL. televizyon alıcılarından 500 

TL. olarak Öngörülmesi bahse konu ücretlerin % 50 
nünde altında tespit edilmiş olduğunu göstermektedir. 

4. Ankara, İstanbul, İzmir iRerindeki ruhsatiye 
karşıhkları televizyon ücretleri 1975 yılı değerlendi
rilmesine göre yaklaşık olarak yıllık 110 000 000 TL.' 
ya Ulaşmaktadır. Toplam 220 000 000 TL. ruhsatna
me karşılığına göre bu rakam % 50'yi teşkil etmek
tedir. Diğer inerdeki televizyon alıcılarında % 50 ora
nında indirim yapıldığı takdirde, Kurum 55 000 000 
TL. hk gelir kaybı ile karşılaşacaktır. Taşra televiz
yon yatırımlarını biran önce gerçekleştirmek için bü
yük çaba sarfeden Kurumun, böyle bir gelir kayna
ğından yoksun bırakılması finansman bakımından güç 
şartlarla karşı karşıya kalmasına neden olabilecektir. 
Esasen taşra teşkilâtında kayıtlı televizyon mevcut
ları, olması icabedenin çok altındadır. Kurum olarak 
bunların ruhsatnameye bağlanmalarını sağlamak için 
azamî derecede gayret sarf edilmektedir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin Karayolları Genel Müdürlüğünün makam 
odasında ve ilgili kesimlerinde Atatürk portreleri ve 
rölyeflerinin indirilmiş, yerinden çıkarılmış olduğuna 
dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Selâhattin 
Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/765) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakam tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica 
ederim. Saygılarımla. 

Adana Senatörü 
Hayri Öner 

Kurtuluş Savaşı dışarıya karşı, işgalcilere karşı bir 
yurt kurtarma hareketi, 600 yıllık yönetimde ise, ça
ğın koşulları toplumun durumu ve gelişen dünya ölçü
leri gözönüne alındıkta, yenilemeye dönük bir ihtilâl
dir. "tu ihtilâl yeni Türk Devletinin kurucusu Büyük 
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önder Kemal Atatürk'ün öncülüğünde yapılmıştır. O 
büyük lider, yurdu düşmandan temizleyip yeni bir 
Türk Devletinin kurulmasına öncülük yapmış, ayrıca 
batının demokrasi ve özgürlük anlayışım doğuya taşı
yan ilk ve tek kişi olmuştur. Türk ulusunun ve gelişen 
neslin onu bir bayrak olarak kabul etmesi ve bunu 
dünya durdukça taşımayı amaçlamasının esas nedeni 
budur. Ondan caymak, ilkelerinden caymaktu. O'nun 
fotoğraflarını yeni neslin ve görev yapan herkesin 
gözünün önünde bulundurmak ilkelerine bağlı olma
nın simgesidir. MC. hükümetinin üst üste meclislerde 
okunan her iki programında da ismine olabildiği ka
dar az yer verildiği gözden kaçmamıştır. 

Yaptığımız incelemede Karayolları Genel Müdür-
lüğü'nün makam odasında ve ilgili kesimlerinde Ata
türk potreleri ve rölyeflerinin indirilmiş, yerinden çı
karılmış olduğu gözden kaçmamıştır. 

Bu bakımdan, 
1. Sayın Bakanın bu olaydan ve işlevden habe

rinin olup olmadığının, 
2. Kendisine bağh kuruluşlarda bu tür eylemlerin 

sürdürülmesi halinde alınacak tedbirlerin, 

3. Anılan Genel Müdürlükte sürdürülen işlev 
hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığının 
bildirilmesini rica ederim. 

20 . 10 . 1977 

Adana Senatörü Hayri öner'in yazdı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ligi : a) 16 . 8 ,1977 gün ve 5822-12862/7-763 ve, 
b) 27 . 9 , 1977 gün ve 5822-12862/7-763 saydı 

yazılarınız. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri öner' 
in Karayolları Genel Müdürlüğünün makam odasın
da ve ilgili kesimlerde Atatürk potreleri ve rölyefleri
nin indirilmiş olduğuna dair yazılı soru önergesinin 
tetkikinde KarayoIIan Genel Müdürlüğü makam ve 
ilgili kesimlerinde Atatürk Portre ve rölyeflerinin 
asıllı olduğu göriilmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selâhattin Kılıç 
Bayındırlık Bakam 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca S. 
Ü. Fethi Çelikbaş'ın, İzmit körfezinin iki yakasını 
daha kısa yoldan feribotla bağlayacak bir etüt ya
pılıp yapılmadığına dair soru önergesi ve Ulaştırma 
Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/784) 

| Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Ulaştırma Ba

kam tarafından cevaplandırılmasına müsaadelerinizi 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Prof. Fethi Çelikbaş 

I İzmit körfezinin iki yakasının feribotla bağlantısı 
halen Kartal - Yalova arasındadır. Bu hatta mesafe
nin uzunluğunu dikkate alarak, iki yakayı daha kısa 

I yoldan feribotla bağlayacak bir etüt yapılmış mıdır? 
Petrol fiyatlarının bugünkü ve gelecekteki durumu 

I dikkate alınarak, mesafeyi kısaltacak sefer adedini ar
tıracak yeni bir hat tesisi hususunda Bakanlığınızın 

I görüş ve tutumu nedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 21 . 10 .1977 

I Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü 
DUGM : U-l/2-86/3357-24360 

I Konu : Eskişehir -•< Topçular arasın-
I da araba vapuru seferi ihdası. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 7 . 10 . 1977 gün ve 13129-5922/7/784 sa
ydı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
I Üye; Fethi Çelikbaş'ın, Ulaştırma Bakanlığına yö

nelttiği, İzmit Körfezinin iki yakasını daha kısa yol
dan feribotla bağlayacak bir etüt yapılıp yapılmadı
ğına dair yazılı sorusunun bir örneği ilişikte ilgi ya-

I zı ile alınmış ve incelenmiştir. 
I Kartal - Yalova araba vapuru hattına ilâveten 
I İzmit Körfezinin karşılıklı iki sahili arasında yeni bir 
I feri hattı ihdası konusunda bugüne kadar muhtelif 

çalışmalar yapılmış bulunmaktadır. 

I Son defa gerek barış ve gerek savaş şartlarında 
askerî nakliyatında faydalanacağı, Kartal - Yalova 

I araba vapuru seferine ek olarak, İzmit Körfezi dahi-
I Ünde yeni bir hattın tesisi hususunda 1974 yılı Mart 
I ve Nisan aylarında Genelkurmay Başkanlığı Koor-
I dinatörlüğünde, Bakanlığımız, ilgili Bakanlık ve ku

ruluşlar temsilcilerinin iştirakiyle yapılan iki toplantı 
I neticesinde, Dil İskelesi - Hersek, Eskihisar -- Topçu-
I 1ar ve Darıca - Topçular hatlarının ön etüdünün ve 

seçilecek haran avam projesinin, çalışmaların çeşitli 
safhalarında Genelkurmay Başkanlığı ile alâkalı Ba-
kanlüt ve kurluşlar mütalâaları da alınmak suretiyle, 

I Karayolları Genel Müdürlüğünce yaptırılması öngö-
| rülmüstür. 
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Bilâhara, Karayolları Genel Müdürlüğü I. Böl
ge Müdürlüğü de, 17 . 3 1976 tarihli yazısı ile, bu 
ilâve feri hattının teşkiline ait önfizibilite etüdünün 
Bayındırlık Bakanlığının 19 . 12 . 1974 tarihli oluru 
ve 6150 sayılı Kanun uyarınca TEKSER A. Şirketine 
ihale edilmiş ve işin Firmaca süresi içerisinde bitiril
miş olduğunu ifade etmiştir. 

Bakanlığımıza da gönderilmiş bulunan «İzmit 
Körfezi Feri İşletmesi Önfizibilite Etüdü» ne iliş
kin rapordan, İzmit Körfezinde Kartal - Yalova hat
tına ilâve yeni hat tesisi için Darıca -. Çatalburnu, Es-
kihisar - Topçular Ve Dil iskelesi - Hersek olmak üze
re üç alternatif hattın etüt edildiği, bu etüde esas 
olan alternatiflerin, her bir hattın alternatif işletme
leri de anaunsur olarak ele alınmak suretiyle yapı
lan değerlendirme ve karşılaştırma sonucunda, Eski-
hisar - Topçular hattının gerek kamu ve gerek işlet
meci yönünden rantabl olacağı anlaşılmaktadır. 

Bunun üzerine, Bakanlığımızca DPT. Müsteşar
lığına gönderilen ve Denizcilik Bankası T. A. O. Ge
nel Müdürlüğün görüşlerini de yansıtan 15 . 7 . 1976 
tarihli yazıda, feri geçişinin Eskihisar - Topçular ara
sında yapılmasının yanaşma yerleri ve diğer altyapı 
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çalışmalarına başlanması ve tamamlanmasının uy
gun görüldüğü, halen mevcut araba vapurları ile ge
çişin sağlanmasının mümkün olabileceği bildirilmiş
tir. 

Denizcilik Bankası T. A. Ortaklığının 1974 ve 
1975 yılları faaliyetleri kâr ve zarar hesaplan üzerin
de Yüksek Denetleme Kurulunun yaptığı inceleme
ler sonucu her yıl için ayrı ayrı düzenlediği raporlar
la, aynı ortaklığın 1972, 1973 ve 1974 yıllan işlemle
yim tetkike memur Parlamenterlerden müteşekkil Alt 
Komisyonun T. B. M. M. Kamu İktisadî Teşebbüs
leri Karma Komisyonu Başkanlığına sunduğu rapor
da « birkaç yıldan beri karar verildiği halde 
açılamayan ve işletmeye büyük gelir sağlayacağı 
umulan Eskihisar - Topçular hattının biran önce açıl
ması» şeklinde temenniler ileri sürülmesine neden 
olan ve İzmit Körfezinde Kartal - Yalova hattına 
ilâveten yeni bir hat ihdası ile ilgili bulunan çalışma
ların halen DPT. Müsteşarlığınca sürdürülmekte ol
duğunu bilginize arz ederim. 

Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 
Ulaştırma Bakam 
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GÜNDEMİ 

89 NCU BİRLEŞİM 

25 . 10 . 1977 Sah 
Saat : 15.00 

A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Lük-
sciiburg ve Brüksel'de yaptığı temaslar hakkında ver-
dtği bilgi nedeniyle İçtüzüğün 132 nci maddesine göre 
görüşme. 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

3. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir Divan 
Üyeliğine seçim. 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tarihi : 31 . 3 . 1976) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 . 1976) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, Mardin Vilâyetinde yapılan bir 
düküne dair İç;şleri Bakanından sözlü sorusu. (6/53) 
(Gündeme giriş tarihi : 15 . 3 . 1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bir tekstil anonim şir
ketinin, teşvik belgesine uygun olarak ithal etmek is
tediği İsviçre mamulü makinelere dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü sorusu. (6/65) (Gündeme gi
riş tarihi : 22 . 3 . 1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, Köy - Koop.'un ithal ettiği traktörlere dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/77) (Günde
me giriş tar ihi : 29 . 3 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, Ankara'nın Altındağ İlçesi Türk -
İş Blokları semtinde cereyan eden hadiselere dair 

İç'şîeri Bakanından sözlü sorusu. (6/78) (Gündeme 
giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giirş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Bakanından sözlü soruşa. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9 . 8 . 1977) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'm, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi : 18 . 10 . 1977) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Akıp 
Aksaç'm, Kırşehir İlinde, 1977 yılında buğday mah
sulüne arız olan «Kınacık» hastalığına dair Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/83) 
(Gündeme giriş tarihi : 25 . 10 . 1977) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'm, Aydın İlinin Kuşadası ilçesindeki bir 
çay bahçesine dair Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/84) (Gündeme giriş tarihi: 25.10.1977) 

III 
ÖNCELtKLE GÖRÜŞÜLMESİ 

KARARLAŞTIRILAN 
İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK 

KARARI VERİLEN 
İŞLER 

B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK 

İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaaüy-
le ilgili Senato araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

(Devamı arkada) 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin son altı ay içinde 
temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/53) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın, ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
Y.S.E. ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

7. — Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/16) (S. Sayısı : 688) 
(Dağıtma tarihi: 28 . 3 . 1977) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında akdolunan Kredi Anlaşması ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 4 . 1977) 

9. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkmda kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1977) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/67) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Ocak 1974 tari
hinden sonraki teşvik belgesi imalât izni ve fiyat tes
piti işlemlerine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/86) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsalım, T. C. Ziraat Bankasının açtığı krediler 
ve bunlara bağlı harcamalar hakkmda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/69) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulmuş şirket ve holdingler hakkmda Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilânı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si. (10/71) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalddarla mücadele hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, işkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/73) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'm, çay üretimi ile ilgili Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/74) 

18. — Cumhuriyet Sentosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'm, sağlıkta can güvenliği konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/75) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, TKİ. Şark Linyitleri Aşkale İşletme
sine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/76) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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