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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim yapıldı. 

Doğu - Anadolu'nun geri kalmışlıktan kurta
rılması yolunda Adalet Partisi Hükümetlerinin 
izlediği politika hakkında genel görüşme açıl
masına dair Kars Üyesi Sırrı Atalay ve arka
daşlarının önergesi okundu ve içtüzüğün 128 nci 
maddesi gereğince muamele yapılacağı bildi
rildi. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 nci mad
desinin 5 nci fıkrasının 6 nci bendinde yapı
lan değişiklik hakkında kanun tasarısı görüşül
dü ve tasarının gelecek birleşimde açık oya su
nulacağı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, içtüzüğün 87 ve 88 nci maddelerinin 
tadili hakkında içtüzük teklifi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
runun görüşülmesi, teklifin oturumu idare eden 
Başkanvekiline aidolması; 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker ile istanbul Üyesi Halûk Berkol'un TRT 
Ankara Televizyonuna dair Senato araştırması 
istiyen önergesi, ilgili Bakanın hazır bulunma
ması sebebiyle gelecek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri Kâmil 
Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'ın yasama doku
nulmazlıklarının kaldınlması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu ve 
Adalet Komisyonu raporu kısmen okundu. 

Salonda çoğunluğun bulunmadığı beyanı 
üzerine yapılan yoklamadan ekseriyetin bulun
madığı anlaşıldı. 

9 Mart 1971 Salı günü saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşime saat 17,15 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Bitlis 

Orhan Kürümoğlu 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEZKERELER 
1. — Cumhuireyt Senatosu Zonguldak üye

si Tarık Remzi Baltan'ın, yasama dokunul
mazlığı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/980) 
(Anayasa ve Adelet Komisyonuna) 

RAPORLAR 
3. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 

1969 yılı kesinhesaplan hakkında Cumhuriyet 

Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/39) (S. Sayısı : 1527) (Dağıtma tari 
hi : 5 . 3 . 1971) 

4. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 231 sayılı Kanuna 
1 madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddolunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/421; € . Senatosu 2/309) 
S. Sayısı : 1529) (Dağıtma tarihi : 8.3.1971) 

^mm 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15=00 
BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Abdiükerim .Saraçoğlu (Marl in) Zerrin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 49 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

AŞKAN — Yoklama yapılacak. 
kn.. (Kastamonu Üyesi Mehmet Çamlıca'ya 

dar yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır... 
ÎLYAS KASAöS (Huğla) — Bayın Başkan. 

ta:::.;, yoklama yapılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, efendim, 
Arkadaşlarım saydılar. 

İLYAS ItARAGE (Muğla) - Tüzük gereği 

— DEMEÇLER VE SÖYLEVLER. 

BAŞKAN — Bir tereddüt var mı efendim 
REFET RENDECİ (Samsun) — Kimin ge

lip, kimin gelmediğini tesbit edelim. 
BAŞKAN — Peki efendim, devam buyurun. 
(Kastamonu Üyesi Mehmet Çamlıca'dan baş

lan ara k yoklama tamamlandı,) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Esasen 

çoğunluktu tereddüt edilemiyeeek bir durum gö
rülürse, yoklamanın tamamlanmasına lüzum 
kalmaz. 
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BâŞEAH — 
dışı sos talepler 
rinc- getireceği s. 
r.Ü D:k?rik'il: • 

Dikediejiriıı; 
leıı heri devam ede-
t ulumu, Cumhur

la', ''r,\ r< iderıi^ında vardığı 
r+^fd vzcr'rde durulması ejere-
• 7i d a dr ueci. 

Değerli arkadaşlarım, gündem 
var. Bunları birer birer ye-

Takp sırasına göre Sayın Hüs-
5 F a r t 1971 Salı ^ünü Oturu-

a c-e> ecierrelen hâdiseler ve bu kusus-
tir. tutumu, Sa31.1i Cumhurhaşka-

7iTmT.sın parti liderleri toplantısından sonra var-, 
dığ' karar ve Parlamentomuzca üsermde du-
n:Iırî?.sı lâzımgelen hususlar üzerinde gündem 
dışî,,,» z"s istemektedir, 

Eııvurun Savın Hüsnü Bikeeliaü. 

E;;S?"Ü DİKEOLiaiL (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlar, bu çatmm altında toplanmış 
olan bütün arkadaşlarımız, parlömanterler; 
demokratik reiimin savunucusu, ayakta durma
sını Ist.iyc-n kimilerdir ancak, demokratik reji
min ayakta durması için Hükümetin bâzı mese
lelerde çok hassas davranması, iktidar kanadı
nın tedbirli olması, hâdiselere önceden eğilmesi, 
halk üzerinde geniş itimat ve tesir bıraknıa-

— 292 — 

sı, güvenilir olması şarttır. Bu şartlar teşek
kül etmediği takdirde bu mümkün olrmryor. 

Bugün Türkiye'mizde her gün bir hâdise ce
reyan ediyor; Türkiye'nin mabetlerine dinamit 
atılıyor, insanlar kaçırılıyor, üniversitelerde 
gençler birbirini yiyor. Bunlar niye, neden bu 
hale geliyor? Tahmin ediyorum, inancımda Hü
kümet daha önceleri tedbir almamıştır. Eğitim 
mihrakına oturmamıştır, gençlere ideal verilme
miştir, bâzı arkadaşlarımızın sözlerine bakıyor
sunuz her yerde tahrik var. Bir memlekette 
mabetlere dinamit konulursa, oranın halkı ayak
lanırsa burada irtica var demek günahkârlık 
olur, günah işlenmiş olur. Sebebine gelince: Ef
kârı umumiye irticaın ne demek olduğunu bilir. 
irtica; geriye dönüş, medeniyette dönüklük, me
deniyeti istememe demektir. Bu Türk Milletin
de yoktur. Her yerde demokratik nizamın or
tadan kalkması için gençlerin tahrikleri, başka 
kuvvetlerin tahrikleri var, bunlar meydanda. 
Ama seneler senesi tevali eden bu hâdiseler kar
şısında, Hükümet bir türlü tedbirlerini alama
mış, buna karşı mihrak noktalarını bulamamış 
ve iyi bir kontrol, murakabe sistemine kendini 
tabi tutamamış, ehliyetli kişileri iş başında bu-
lımduramamış, aynı zamanda millî emniyet kuv
vetleri bu mihrak noktalarını ele geçirememiş-
tir. 

http://Sa31.1i
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Hükümetin basında bulunan insanlar, eğer 
tam mânası ile ehliyetli, kabiliyetli, güvenilir ki
şiler değillerse; bu işlerin altından kalkmala
rına imkân ve ihtimal yoktur ve olamıyacakiır. 
Tarih bunu gösteriyor. Maalesef Türkiye'miz en 
karanlık ve Hükümetin acz içerisinde bulun
duğu bir devri yaşıyor. Bu devri gözden geçir
mek, Parlâmentoların vazifesi. Parlâmento ola
rak, rejimleri ayakta tutmak için bunun üze
rinde hassasiyetle durmak ve parti mülâhazası 
gözetmeksizin buna çare, deva aramak da hepi
mizin vazifesi olsa gerek. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet adamlarında 
şu liyakatlarm olmasını bizden çok eski insan
lar söylüyor. Bilhassa Farabi, Devlet adamla-
rındaki vasıfların şunlar olmasını ileri sürüyor. 
Şimdi ben bu vasıfları okuyacağım. Bu vasıf
lar idare edenlerde varsa, Devlet güçlü kuv
vetli olur. Bu vasıflar bulunmadığı takdirde 
Devlet gücünü, otoritesini kaybeder ve ayakta 
duramaz, durmasına da imkân yoktur. 

Şöyle deniyor: 
1. Devlet reisinin bedeninde sakatlık, uzvî 

aksaklığı olmamalı. Eğer Devlet reisinin be
deninde sakatlık, uzuv aksaklığı varsa, mutlaka 
onda bir aşağılık komplesi vardır. Halka karnı 
sevgisi ve güveni o kadar mümkün olmıyacak-
tır ve ola.mıyacaktır, 

2. idrakçi ve kavrayışçı, hafızası güçlü, 
uyanık ve zeki olmalı. 

Bundan maksat, ileri görüşlü olmalı, keskin 
olmalı. Gününü gün etme politikan değil, hâ
diseleri önceden görüp, tedbir alma basiretine 
ve kudretine sahibolmalı. Bu var mı yok mu 
bugünkü kanaatte? 

3. Öğrenmeyi, öğretmeyi sevmeli, Ciympye, 
içmeye, kadınlara müptelâ olmamalı, doğruluğu, 
doğrulan sevip, yalancılıktan, yalancılardan 
nefret etmeli. Maalesef görüyorsunuz ki, idare 
edenler umumiyet itibariyle bol vaitlerle mille
ti aldatmakta, bunlar da yerine gelmemekte
dir. Her gün bir yalan ortaya atılmaktadır. 
Yalanla Devlet idaresi gemisinin yürümediğini 
tarih kaydeder ve kaydetmektedir. Onun için, 
eğer demokratik nizamda demogoji, yalan var
sa, Devlet adamları yalan soyuyorsa, icraat
ları bunu gösteriyorsa böyle idarelerin muvaf
fak olmasına, ayakta durmasına ve memlekette 
huzuru temin etmelerine de yine imkân yoktur. 

9 . 3 . 1971 O : 1 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Malûmu 

ilânı bu. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Diğer 

bir nokta... 
4 — iktidar sahibi; altın, gümüş ve utan

dırıcı şeyler peşinde olmayıp, yüce hizmet sa
hibi olmalı. Devletin başında olanlar, etrafı, 
yanı, yönü... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Anayasa
dan mı okuyorlar 

BAŞKAN — Sayın Diıkeçligil, bir dakikanı
zı rica edeyim. 

Muhterem arkadaşlar, görüyorsunuz gün
dem dışı talebinizin dışına çıkıp, Hükümetm 
tutumu değil, bir Hükümet adamında bulunma
sı lâzımgelen vasıflardan bahsediyorsunuz. Bu 
nedenle alâka da dağılıyor. Lütfen sadede ge
lin. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki 
sayın Başkan, ben de o noktaya geliyorum. 
Çok teşekkür ederim. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, sayın Başka
na teşekkür ederim. Bunu söylemekten mak
sadım; elbette bu tahlilleri yaparken günde
min içerisinde oluyorum ben. Gündemin içeri
sinde şöyle oluyorum : Hükümetin başında icra 
eden insanların zarfları olduğu müddetçe, 
za'fı olduğu müddetçe Devlet idaresine gölge 
düşürecektir. Şimdi, şurada düşününüz; Dev
let adamlarının yanı, etrafı çıkarcı olursa, Dev
let adamları onlara menfaat sağlarsa, aynı za
manda Devlet adamları o etrafındaki insanlar
dan, yakınlarından dolayı hsısap vermezlerse, 
ıbundan kaçarlarsa elbette Devlet otoritesi tesis 
edemiyecektir, edememektedir. Bugün Tür
kiye'de Devlet otoritesi tesis edilemiyorsa, edi
lememişse, darılmayınız bana, sayın Başbaka
nın kardeşlerinin tutumu, menfaat »ağlayışla
rı, bu menfaatlere karşı sayın Başbakanın göz 
yumuşu kuvvetini, gücünü yitirmiş olmasının 
sebebidir. Sebebine gelince; Türk Milleti ba
şında daimî surette eğilmemiş başlar, gölge 
düşmemiş alınlar, etrafını kayırmamış insan
lar göregelmiş ve görmek istemektedir. Bu böy
ledir. 

Şimdi, bu böyle olunca, görüyorsunuz ki, 
Türkiye'de efkârı umumiiyenin tasvibetmediği 
meseleler var. Türk Milleti bunu tasvibetmi-
yor. Gezilerimiz bize bunu gösteriyor. Hükü
metin tutumundan şikâyetçi. Her zaman için.. 
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MEHMET VARIŞLI (Konya) — Yalan 
söylüyorsun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Yalan-
sa Adana'yi yöreydiniz, yollarda... Senin mem
leketinde... 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim. 
MEHMET VARIŞLI (Konya) — Toplama 

adamlar. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Türk 

Milleti toplama değil. Toplanmış olan senin 
zihniyetinde, toplamak isttiyenler senin zihni
yetinde olanlar... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müda
hale etmeyiniz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şimdi, 
bu böyle olunca sayın arkadaşlar, bu hâdise
ler yalnız şehirlerde cereyan etmiyor, bizim 
bölgemizde mal, can emniyeti kalmamış, köy
lüler sabaha kadar hayvanlarını muhafaza için 
nöbet tutar olmuşlar. Kayseri'nin Uzunyayla'-
smda böyledir. Tetkik ediniz, bakınız, görü
nüz; Türkiye'nin her yerinde halkımız endişeli. 
Hükümetin kuvvetini, gücünü, otoritesini yi
tirmiş olduğuna kaani. Otoriter, gücünü, kuv
vetini hissettiren bir Hükümet istiyor. 

0 halde, çoğunduk olabilir, çoğunlukla in
sanlar iktidara gelebilir, fakat milletin deste
ğini kaybettikten sonra Parlâmentoda onun 
adedi ne kadar fazla olursa olsun, o iktidar 
kuvvetini, gücünü kaybetmiş demektir. Nite
kim, halk emniyeti temin edilmediği için, sü
kûneti temin edilmediği için, asayiş temin edil
mediği için, can ve mal emniyeti ortadan kalk
tığı için bugün rey verdiği iktidar kanadından 
kaymış, tamamen ondan kopmuştur ve topluluk 
güçsüz bir duruma gelmiş vaziyettedir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Yani, 
siz mi tertrbettiniz? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Anlar
sınız bunu. Sayın Cumhurbaşkanı elbette Dev
letin Başkanıdır. Her başa gölge düşmesini 
istemeyiz. Fakat, bununla beraber, böyle bir 
Hükümeti halk nazarında muhafaza, müda
faa ediyor gibi gözüküyor. Bu bakımdan, Sa
yın Cumhurbaşkanı da, benim kanaatimce, Tür
kiye'nin içerisinde, yanında balkanlarla değil, 
bakanlar olmadan bir geziye çıkmalı. Halkın 
nabzını okumak. Yakından tetkik etmeli, bil
meli ve ondan sonra, hükmünü, kararını ver

meli. Sadece, Hükümet Başkanının güllük gü
listanlık gösterme sözlerine inanmamalı, vaizle
rine de biraz kulak asmamalı. 

Şimdi, yine benim kanaattiımee yapılacak iş, 
görüyorsunuz ki, muhalefette olan arkadaşla
rımızın hepsi de demokratik nizamın savunucu
sudur ve ayakta durmasını istiyor. Bugün 
samimiyetle itiraf edeyim M, Güven Partisi 
kanadı da öyle, her kanat öyle. Sayın inönü 
de beyanlarında, demokratik nizamın ayakta 
kalması için Parlâmentonun kendi vazifesini 
yapması tavsiyesinde bulunuyor. Nedir bu Par
lâmentonun yapacağı iş? Eğer Hükümet, ımil-
let nazarında gücünü, kuvvetini kaybetmiş ise, 
Hükümet icra organı olmaktan çıkmışsa, Hü
kümet bu hâdiselerin önüne geçemiyorsa, el
bette onun yerine başka bir ekibin gelmesi 
şartır. Elbette Cumhurbaşkanının (bunu sağla
masa şarttır. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — O 
Meclis meselesidir. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) - De
mokratik nizamın ayakta kalması için... İVİec-
lis meselesi değil, bu Türkiye Hükümetinin de 
Meclisinin de meselesidir. Tekrar tekrar rica 
ediyorum, bilenleri biraraya toplayıp, Türk 
Milletini huzura kavuşturmak için tarafsız bir 
başbakanın başkanlığında, bütün partilerin his
siyatını bir tarafa bırakarak, millî bir koalis
yona doğru gitmesi lâzımdır. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Onu biz 
biliyoruz. (A. P. sıralarından gürültüler ve 
Başkanın tokmakla vuruşu) 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Türk 
Milletine huzuru, saadeti, refahı ancak güveni
lir iktidarlar sağlar. Halk nazarında gücünü 
yitirmiş iktidarların, ne kadar çırpınırsa Çir-
pmsın, ne kadar söz söylerse söylesin ayakta 
durmasına imkân yoktur. Bugün rey veren küt
le rey verdiğine pişman haldedir. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Evvelâ 
size verdiği için... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sana 
rey verdiği için pişman. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — O gü
cünü yitirmiş, kaybetmiştir. Bunu tarih ilerde 
gösterecek ve göreceksiniz. 25 000. kişinin bin
lerce kişinin insanları karşılaması ve feryat et
mesi, bu gerçek sebeplere dayanır. 
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MEHMET VARIŞLI (Konya) — Onları biz 
vazifelendirmedik. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Lüt
fen halkın içerisine girin, halkı dinleyiniz, hal
kın sesine kulak veriniz, halkın ıstırabına eği
liniz; halk müştekidir. Halk her gün cereyan 
eden hâdiseler dolayısiyle üzülmektedir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ter
tip hâdiseleri. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Yine 
esnaf bundan üzüntüdedir. Çünkü, olan her hâ
disede iktisadi hayat duruyor. (A. P. sıraların
dan gürültüler.) Millet darlık içerisinde. Sen 
Demirel'i ne kadar korursan koru, ama millet 
onu koruyamıyacaktır, millet onu tutmıyacak-
tır. Çünkü, Türk Milletine karşı va'dini yerine 
getirmemiştir. Türk Milletinin, tarihi boyunca 
gördüğü, güçlü, kuvvetli bir iktidarı Türk Mil
letinden esirgemiştir. Yok mudur bugün bu? 
Eğer demokrasiyi istiyorsanız M, istiyoruz, 
ayakta durması için bu nedenlere eğilip ve bu 
sergüzeştçilere dur demenin zamanı gelmiştir. 
Nitekim, liderler, dikkat ederseniz diyorlar, 
ama ayrılmıyor. Ama, Hükümet bunu yürütür 
mü, yürütmez mi? İnsafla düşünelim, her geçen 
gün, bize yürütemiyeceğini belli ediyor. Sayın 
Cumhurbaşkanı bu seslere kulak vermeli biraz; 
halkın sesi hakkın sesidir. Ru sesin dışında bu
lunanlar hiçbir zaman için muvaffak olamıya-
caklardır. 

Saygılarımı sunarım. Allah Türk Milletinin 
yardımcısı olsun. (Ortadan ve C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündem 
dışı söz talebeden Sayın Şükran özkaya'nın 
bu talebinden vazgeçtiği bildirildi. Sayın öz-
kaya öyle mi efendim? 

ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Evet, 
vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, bir istirhamda buluna
cağım heyeti celileden: Müzakereleri dört sayın 
Bakan taMbediyor. işimizin, usul hükümleri 
içerisinde cereyanı için arkadaşlarımın müsa
mahalı, sabırlı olmasını istirham edeceğim. 

2. — Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın; özel 
yüksek okullar ve bunlara devam eden öğrenci
lerin durumuna dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, özel yüksek 
okullar hakkında gündem dışı buyurunuz efen
dim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 8 Haziran 1965 tarihli 
ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu
nun özel yüksek okullarla ilgili bâzı maddeleri
nin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği yük
sek malumlarıdır. 

Anayasa Mahkemesi, kararın gerekçesini, 
bir - iki ay içinde vereceğini bildirmiş ve ayrıca 
Anayasanın 152 nci maddesi hükmüne dayana
rak, iptal edilen maddeler hükümlerinin kararın 
verildiği tarihten itibaren altı ay sonra, yani 
9 Temmuz 1971 tarihinde kalacağını ilân etmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, iptal kararından son
ra, özel yüksek okullar hakkında, iki fikir çar
pışmaya başlamıştır. 

Bir görüşe göreı iptal kararına uyularak, 
özel yüksek okulların kamulaştırılması lâzım
dır, çünkü, yüksek okulların, Anayasamız hük
müne göre, Devletin tekeli ve idaresi altında bu
lunması şafttır. Ticaret konusu haline getiril
memesi gerekmektedir. 

Bu görüşte olanların bir kısmı, özel yüksek 
okulların derhal kamulaştırılması ve devlete in
tikal ettirilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. 
Bunlardan başka bir kısmı ise, özel yüksek okul
ların bina ve tesislerinin kamulaştırılmasına lü
zum yoktur, devletin sadece öğretime el koyma
sı yeterlidir. Bu suretle istimlâk bedeli ödemek 
gibi büyük bir malî külfete katlanmak zorunlu-
ğu da kalmamış olur, düşüncesindedir. 

îkinci görüşte olanlar ise, tamamen bunun 
aksini savunmaktadırlar. Bunlara göre; Anaya
samız, 120 nci maddesi ile Türkiye'de yüksek 
öğrenimin değil, sadece üniversitelerin tekelini 
devlete vermiştir. Bu sebeple, Anayasa Mahke
mesinin 625 sayılı Kanun hükümlerinin bâzıla
rını iptal etmiş olmasını, özel yüksek okulların 
Anayasanın 120 nci maddesine aykırı düşmesi 
şeklinde yorumlamak mümkün değildir. Çünkü, 
böyle bir görüş, üniversite ile yüksek okulu bir 
tutmak mânasına gelir. Halbuki, üniversiteler, 
hem öğrenim ve hem de araştırma merkezleri
dir. Yüksek okullar ise, ister resmî, ister özel 
olsunlar, birtakım meslekî öğretim kurumlan
dır. 
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Anayasamız, 120 nci maddesi ile, Üniversite
ler konusunda Devlete tekel hakkı tanımıştır. 
21 nci maddesi ile ise, özel okullar hakkında hü
küm getirmiştir. Bu maddede; özel okular ara
sında ilk, orta ve yüksek ayırımı yapılmaksızın: 
«Özel okulların bağlı olduğu esaslar, devlet 
okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun 
olarak kanunla düzenlenir.» hükmü yer almış
tır. Anayasanın 40 nci maddesi ile de, herkese, 
özel teşebbüsler kurmak serbestisi verilmiştir. 

Şu halde, Anayasamız; gerek kamu sektö
rünün ve gerekse özel sektörün, eğitim alanın
da yanyana yaşamasını kabul etmiştir. Şu duru
ma göre, devletin yeterli olmadığı alanlarda, 
devletin gözetimi ve denetimi altında, özel te
şebbüsün faaliyette bulunması mümkündür. 
Öyle ise, Anayasa Mahkemesinin, özel yüksek 
okulları tüm olarak Anayasaya aykırı görmesi
ni tasavvur etmek bile mümkün değildir. Yük
sek mahkeme kararının, Anayasanın 21 nci 
maddesindeki direktiflere uygun bir düzenle
me yoluna gidilmesini sağlayıcı nitelikte oldu
ğunu kabul zorunluğu vardır. Şu halde Hükü
met, Anayasanın sistem ve prensiplerine her ba
kımdan uygun bir özel yüksek okullar kanunu 
tasarısı hazırlamalı veya mevcut 625 sayılı Ka
nunu yeniden düzenlemelidir. 

Sayın senatörler, özel yüksek okullar hak
kında ortaya konulmuş olan iki görüşü, kısaca 
arz etmiş bulunuyorum. Hükümet, hangi görü
şe katılırsa katılsın, 9 Temmuz 1971 gününden 
önce bu işi düzenlemek ve kesin bir sonuca ulaş
tırmak zorunluğündadır. Yetmişbin öğrenciyi 
ve bu kadar veliyi pek yakından ilgilendiren bu 
konuya sarih ve kesin bir yön verilmeli ve ço
cuklarımızın hakkı korunmalıdır. Veliler, endi
şe ve ıstıraptan kurtarılmalıdır. 

Anayasa Mahkemesinin gerekçesini bekle
menin gereksiz olduğu inancındayım. îki aydan 
beri çıkmamış bulunan bu gerekçenin, daha ne 
zaman çıkarılacağı da belli değildir. Bu sebeple 
Hükümet ve özellikle Millî Eğitim Bakanlığı, 
vakit kaybetmeden, gerekli kanunî tedbirleri 
almak yoluna girmelidir. Sıkışık duruma düş
memeli ve dolayısiyle yüzbinlerce kişinin işlem 
ve eylemlerine hedef olmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, vaktinde yapıldığını 
sandığım bu temenni ve tavsiyelerimin Millî 

Eğitim Bakanlığınca göz önünde tutulacağını 
ummaktayım. 

Bugün, Devlet, ihtiyacı karşılıyamadığı için, 
özel yüksek okulların meydana geldiği ve ço
ğaldığı bir gerçektir. Devlet, bu ihtiyacı, ne su
retle olursa olsun en kısa zamanda karşılamak 
zorunluğunu hissetmeli ve gerekli tedbirleri 
şimdiden almalıdır. Yegâne temennimiz budur. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

3. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün; öğ
retmenlerin ücretli ders saatleri ile ilgili olarak 
Bütçe Kanununa konan maddenin öğretmenle
rin mükteseplerinin korunmadığı hakkında de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin öztürk, öğret
menlerin ücretli ders saatleri hakkında gündem 
dışı buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlarım; Türkiye'niin gele
ceğinin olumlu veya olumsuz olması, Türk Genç
liğinin iyi yetişip, yetişmemesinde öğretme
nin gücünü inkâr edemeyiz. Hal böyle iken, 
öğretmen günden güne maddi güçten yoksun 
hale getirilmekte, maddi ve mânevi yalnızlık 
içine itilmektedir. Bu gerçek bilinirken, tüm 
ülkücü öğretmenlerimizi maddi, mânevi sıkıntı 
içinde bırakmanın mânasını bir türlü anlıyamı-
yorum. 

7 . 1 . 1969 tarihinde önce sözlü iken, son
radan yazılıya çevirdiğim bir soru önergemle, 
öğretmenlerin maaşlarının az olduğunu, ücret
lerinin yetersiz olduğunu - ifade etmiş, ayrıca 
defalarca da ifade etmiştik - bu önerge ile de 
Millî Eğitim Bakanından buna bir çare bulun
masını istirham etmiştik. 

1969 daki duruma göre ilkokul, orta öğretim 
ve meslekî öğretimde 163 298 öğretmen vardı. 
Bunun 73 100 kişisinin aslî maaşlarınnı 350 lira 
olduğunu yine Yüksek Huzurunuzda arz etmiş
tim. Hattâ o zaman 350 lira aslî maaş olur mu 
diye Heyeti Umumiyeden sesler gelmişti. Oysa
ki, elimizde bulunan bütçe Kanunundaki gös
terge, cetvel bunu ifade ediyordu, Ayrıca, 10 
lira ders ücretinin, yani ders saati başına ve
rilen 10 liranın 1963 yılının ekonomik şartlarına 
göre ayarlandığını, ilkokul öğretmenlerinden 
köylerde çalışanlara 150 lira, şehirde çalışan-

296 — 



O. Senatosu B : 49 9 . 3 . 1971 O : 1 

lara verilen 100 er liralık eğitim ödeneklerinin 
de yine 1963 senesinin ekonomik şartlarına gö
re ayarlandığını; 1969, 1970 senelerinde ha
yat şartlarının asgari % 50 nin üzerinde, top
tan eşya fiyatlarının ise % 100 artmış olduğu
nu düşürsek bu ödeneklerin yetersiz olduğunu 
takdir edersiniz. Bu mülâhazalarla öğretmen
lerin maddi durumları üzerine eğilinmesi gerek
tiğini arz etmiştim. 

Millî Eğitim Bakanlığı ise, verdiği cevapta, 
Personel Kanunu çıkarılacağından öğretmenle
rin mağduriyeti önlenecektir, gibi bir anlayış 
ve tema içerisinde fikirlerini işlemişti. 

Çok değerli arkadaşlarım, şimdi, öğretmen
lerin bu sorunları çözülmüş mü, yoksa daha da 
mı mağdur edilmiştir? Bunun üzerinde durmak 
gerekir. Bu sorunları çözemezsek, mağduriyet 
devam ederse, öğretmenler yönünden gelecek 
huzursuzluğun memleketi nereye götüreceğini 
tahmin edebiliyor muyuz? Tahminlerimizde de 
yanılmıyoruz; çünkü burada, zaman zaman, 
kahin değiliz ama bâzı şeyler söylüyoruz, 15 gün 
önce gençlik konusunda da söyledik «gençlik 
olayları gelişiyor, nereye gideceğini bilmiyoruz, 
istihbaratımız yetersizdir, tedbirler yetersiz
dir» dedik, işte görüyoruz, hergün başka başka 
olaylarla karşı karşıya geliyoruz. 

Şimdi, öğretmenler için de bunu söylüyoruz. 
öğretmenlerin ders ücretleri yine bir mağduri
yete sebebiyet verecek şekle sokulmuştur. 439 
sayılı Kanuna göre orta dereceli okullarda 
görevli öğretmenler için 1963 senesinde tespit 
edilen ders ücreti karşılığı 10 lira idi. Orta 
okullarda mecburi ders saati 18, ücreti ders 
saati 12; liselerde, mecburi maaş karşılığı okut
tuğu ders 15, ücretli ders karşılığı okuttuğu 
ders de 15 idi. 

Şimdi ne olmuş? 1970 yılı Bütçe Kanunu
nun 15 nci maddesine göre, ortaokullarda mec
burî ders saati, yani maaş karşılığı okutulan 
ders saati 21 e İaşelerde 18 e çıkarılmıştır. Orta
okullarda ise, ücretli ders sati 9 a liselerde, 
12 ye düşürülmüştür. Bununla da kalınmamıştır, 
ise seviyesinde gece öğretimi yapan okullarda
ki 15 lira olan ücretli ders saati 10 a indiril
miş; buna karşılık, öğretim metodundan anla-
mıyan, çocuk psikolojisinden anlamıyan, pede-
goji bilmiyen, öğrenci ile öğretine işi arasında 
hiçbir bağdaşık esas kuramıyan, öğretmen olmı-

yan kişilere orta dereceli okullarda okutacağı 
her ders için verilen para ise 20 lira olarak tes-
bit edilmiştir. Yani, öğretmenlik meslekini, en 
yüce mesleki, en sanatkârca bir mesleki bir ta
rafa bırakmışız, bu kadar küçümsemişiz. öğret
men okulu mezunu olan öğretmenler okul ve li
selerde her dersin saatini 10 liraya okuturken 
ve şimdi bunların saat olarak miktarı da azal
tılmışken, öğretmen olmıyan, fakat, öğretmen 
gibi aynı muaddil yüksek okul veya aynı dere
cedeki okullarda okumuş kimselerin okutacağı 
derslerin saat ücretleri 20 liraya çıkarılmıştır. 

Bununla da kalınmamış, 29 . 11 . 1968 tarih
li ve 89 sıra sayılı Maliye Bakanlığı Gelirler 
Genel Müdürlüğünün bir tamimi ile, ders üc
retleri ayrı bir vergiye, maaşlar ayrı vergiye 
tabi tutulacakken, yani bir tamimi ile Gelirler 
Genel Müdürlüğünün 16 Ocak 1971 tarih, 
2176 - 34/9517 sayılı genelgesi ile ders ücretle
rinin de maaşla birlikte hesabedilerek bir ver
gilendirmeye tabi tutulacağı usulü getirilmiş
tir. Tabiî, ders ücretleri maaşla birlikte müta
lâa edilirse, eskisine nazaran ortaya daha yük
sek bir rakam çıkıyor ve bu vergilendirme ne
ticesi 10 liralık ders ücretleri, maaşın yüksek
liğine göre 4,5 lira ile 7,5 lira arasına düşmüş 
oluyor. 

Şimdi bu durum karşısında, sayın Millî Eği
tim Bakanının bana verdiği cevapta; «öğret
menlerin, Personel Kanunu ile maddi vaziyet
leri düzeltilecektir» elerken bir mağduriyete 
de sebebiyet verilmiş olunuyor. Çünkü ders üc
retleri azaltılmıştır; bir kere, ücretli olarak 
okuttuğu ders müddetinden 3 er saat azaltıl
mıştır. Ayrıca, umumi maaş ve ders 
ücreti birlikte vergiye tabi olduğundan 
aşağı - yukarı her ders saatinde 2,5, 

3, 4 liralık düşüşler olmuştur. Böylece 
öğretmenler Türkiye çapında yer yer ücretli 
derslere girmeme gibi bir direnmeye geçmişler
dir. 

Şimdi dileğim şu ki, Millî Eğitim Bakanlığı 
ve Hükümet bu durumu dikkate almaz, buna 
bir çözüm yolu bulamazsa, yani 1323 sayılı Ka
nunun geçici 3 ncü maddesine göre, yine 1327 
sayılı ve 657 sayılı Kanunu değiştiren esaslara 
göre, ille de ben bu yönde hareket edeceğim, 
derse işte o zaman hem öğretmenlerin, hem de 
diğer partilerin bu maddelerin iptali için Ana-
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yasa Mahkemesine dâva açmaları gibi bir du
rum ortaya çıkacaktır. Çünkü, bu getirilen Büt
çe Kanunundaki 15 nci madde katiyetle söylü
yorum, verilen hakları korumamış, verilen 
hakları ortadan kaldırmıştır. 

Ayrıca, köyde çalışan öğretmenin 150 lira 
olan eğitim ödeneği kesildikten sonra 132 lira, 
şehirde çalışanınki de 100 liradan 88 lira idi. 
Şimdi, bunlar da verilmektedir. 

Sonra, makam ücretleri olarak verilen ve 
75 - 100 lira arasında olan hu paralar da orta
dan kaldırılmıştır. Yani, öğretmenlerin idareci 
olarak okullarda çalışması bir angarya haline 
getirilmiştir. Oysaki bu gibi angaryalar Anaya
saya aykırıdır. Bir ücret karşılığı olmadan kim
se çalıştırılamazken, öğretmenler, bugün böyle 
çalıştırılmaktadırlar. Yani öğretmen bugün bir 
dâva açtığı takdirde bu şekilde çalıştırılmaları 
mümkün olamıyacaktır. öğretmeni, okul mü
dürlüğüne «ben çalışmıyacağım» dediği zaman 
hakikaten çalıştıramayız. 

Çok değerli arkadaşlarım, öğretmenin bu şe
kilde kanuni olan haklarının ortadan kaldırıl
ması bir yana, öğretmenlerin Türkiye çapında, 
bulundukları yerde yalnız bırakılmış olmaları 
da, ülkücü öğretmenlerin ülkücülük duygusu
nu hakikaten günden güne zedelemektedir. Gö
rüyoruz ki, bir gün Bingöl'de, bir gün başka 
yerde okullar basılmakta ve öğretmenler dövül-
mektedir. Tarihin hiçbir devrinde - Osmanlı 
imparatorluğu dâhil - ilim adamının üzerine, 
eğitim önderi ve öncülerinin üzerine bu kadar 
gerici bir gücün, maksatlı bir gücün saldırdığı 
görülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, müsaade buyu
rursanız' talebiniz, münhasıran öğretmenlerin 
ücretli ders saatlerinin azaltılmasının mahzur
ları ile ilgilidir. Şimdi, ayrı bir konuya geçiyor
sunuz, lütfen saded içinde konuşunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Konuyu 
tamamlıyorum, ayn bir konuya geçmiyorum, 
Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, şunu arz etmek istiyorum; 
maddî güc bakımından zayıf düşmüş bir öğret
menin, mânevi yönden de zayıf düşmüş olması, 
memlekette en çok değer vermemiz gereken, öz
gürlük içinde çalışması gereken bu meslek ele
manlarını rencide etmektedir. Hem maddî ve 
hem de mânevi yönden olan bu çöküntü mem

leketin geleceği için ve memleketin geleceğinde 
yetişecek gençlik için psikolojik bakımdan ra
hatsızlıklara sebebolaeak durumlar yaratacağı 
için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli 
Başkanım, sayın arkadaşlarım, Millî Eğitim Ba
kanı ile bir fırsat bulup konuşamadığım için 
bâzı konulara değinmek istemiyorum. Değinmek 
istediğim konu ise şu olacaktır : 

Sayın Millî Eğitim Bakanı, bu durumlar öğ
retmenlerin aleyhine bu kadar gelişirken, nasıl 
olmuş da bu işlerin karşısında kendisine düşen 
görevini yapmamıştır? Buna üzülüyorum. Eğer, 
hakikaten sevdiğim ve saygı gösterdiğim Sayın 
Orhan Oğuz bu arz ettiğim gerçekler üzerine 
eğilip, bunları çözücü bir yol tutmazsa; eğer, 
bunları çözücü yol tutanların yanında olmazsa, 
Millî Eğitim camiası içerisinde hiçbir şey yapa
mamıştır, geldiği gibi gidecek, hiçbir şey yapa-
mıyacak kanaati hâsıl olacağı gibi, ayrıca millî 
eğitim sistemlerine ve millî eğitimcilere de kö
tülük yapacağı kanaati gün be gün yerleşecek
tir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekküd ederim, efendim. 

4. —• Tabiî Üye Ahmet Yildız'ın; toplumsal 
bunalımın en yüksek gerilim noktasına vardığı
na ve kendi evinin de, usulsüz olarak aranmak 
istendiğine dair demeci 

Sayın Ahmet Yıldız, «Toplumsal bunalımım 
en yüksek gerilim noktasına verdiği bir dönem
de konut dokunulmazlığının...» 

Buyurunuz, efendim. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
toplumsal bunalımın ve herkesi tedirgin eden hu
zursuzluğun başlıca nedeni olarak belirte gel
diğimiz hukuk dışı tutumun hedefi olduğum bir 
örneğine de dayanarak bir kez daha üzerinde 
durmak suretiyle ilgilileri uyarmak için söz iste
miş bulunuyorum. 

Benimle ilgili bir örnekten söz etmemin ko
nuşmamın yanlış yorumlanmasına gerekçe ol
mamasını dilerim. Böyle bir örneği almış bulun
mamdan dolayı da üzüntü duymaktayım. Benim 
asıl üzerinde durmak istediğim, karşılaştığım 
akıl almaz durum değil, bu örnekle de bir kez 
daha beliren genel tutumdur. 
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Arkadaşlarım, örnek alacağım olay şudur: 
Dün saat 12,45 te 10 - 15 kadar polis benim eve 
geldiler. Önce eşim çıkıyor; «Anyacağız, evini
zi.» diyorlar. «Var mı arama kararınız.» diye 
soruyor. «Var» diyorlar. «Gösterin» deyince, 
«gelecek» diyorlar. Kapıyı kapatıyor, «Burası 
Tabiî Senatör Ahmet Yıldız'm, yasama dokunul
mazlığı olan, bir parlömanterin evidir, böyle 
gelişi güzel arıyamazsın.» diyor. 

Sonra, bana geliyor, ben ıçıkıyorum, «Ne 
arıyorsunuz?» diyorum. Diyorlar, «Evinizi ara
maya ıgeldik.», «Arama kararınız var mı?» de
dim. «Var.», «Gösterin» dedim; «Geliyor» dedi
ler. Önce dedim ki, «Yanlış kapı çaldınız, yan
lış 'bir göreve gönderildiniz, burası eşkiya yata
ğı değildir. 'Gerçi yasama dokunulmazlığım var, 
ama karar alır gelirseniz o zaman görüşürüz. 
Şimdi, sizinle görüşmüyorum.» dedim, kapıyı 
kapadım. 

Bir süre beklediler, aşağıda da araba var, 
onun içerisinde de polisler var; beklediler, son
ra zili çaldılar. Yine konuştuk. Dediler ki, «Yan
lış ihbar aldık. Yanlış kapıya gelmiş değiliz.» 
Ben de, «öyle ise, hatanızı anladığınıza göre, 
bir daha böyle yanlış ihbara gitmezsiniz, buyu
run birer kahve ikram edeyim, size» dedim. 
Kendilerine uygar bir insanın davranışından, 
haddini bilenlerin davranışına ilişkin de bir ör
nek vermek istedim. «Teşekkür ederiz, affeder
siniz» dediler ve ayrıldılar. 

Fakat, kapıda saatlerce bekliyen bir de nö
betçe koydular, aşağıya; (Millî Birlik Grupıı 
sıralarından «2 Idşi» sesleri) 5 - 6 tabiî sena
tör arkadaşım eve geldiler, onlar da ayrıldığı 
zaman nöbetçileri görmüşlerdir; affedersiniz nö
betçiyi çünkü bir kişi idi, o zaman. 

3 kez konuştuk, onlarla. Emniyet Müdürü
nün açıklamasını bir Devlet yetkilisine pek ya
kıştıramadım. Çünkü, diyor M, «sokağı yanlış 
buldular, yanlış yere geldiler» 3 kez konuş
tum, «ismi yoktu kapıda» diyorlar. Kendim 
vardım, karşılarında; her halde, kartımdan 
daha çok beni tanımaları gerekirdi. Çünkü ben 
söyledim, kendimi. Bu da, bu da yetmedi. 

Sonra, saatlerce nöbetçi bekledi, aşağıda. 
Saatler geçtiği halden kendimizi de tanıttığımız 
halde, tanımamış, diye söylemeleri pek inan
dırıcı değil. Bilerek gelselerde, - arakdaşlar,. -
bilmiyerek gelseler de bir skandaldir. 10 - 15 

polis, toptan yanıldı. Arabalariyle de geldiler, 
yanılmışlar. Yanılmamaları gereken bir evde 
oturuyorum. Alt tarafta süreli nöbetçi bekliyen 
Amerikan yayın bürosu var. Bitişiğimde, Tür
kiye İşçi Partisi Genel Merkezi var. ikisi de 
polisin gözünden pek uzak değil. Benim evimi 
de aramasalar idi. Ellerinde bir belge bulun
ması gerekmez miydi bir konutu aramak için? 

Arkadaşlarım, Ankara'nın ortasında karar 
alınmadan, bir senatörün evi aranmak isteniyor. 
Dağ başındakilerin bile duyması gereken güven
likten yoksun yaşıyoruz, Başkentin ortasında, 
parlömanterler olarak. Devletin baş varlık ne
deni olan asayiş, güven bu noktaya gelmiştir. Bu 
güvensizliği yaratan da, dikkat buyurun bu du
rumda çok belirgin. Bu güvensizliği yaratan da 
Devletin güvenlik kuvvetleri ise, yürürlükteki 
rejimin adını koymaya dilim varmıyor. 

Benim hedefim asla bu kuvvetler değildir. 
Emniyet Müdürü de değildir. Benim hedefim 
elbette yasama organı üyesi olarak Hükümettir. 
Hükümet bu kusurunu kabul ederek, bu hata
sını kabul ederek, bu tertipte düştüğü çelişkiden 
de pişman olduğunu söyliyerek, bu kürsüden 
af dilemesi, yasama organı üyelerine beslemesi 
gereken saygının gereği olduğu inancındayım. 

Hele bu tertibin gerisinde sırıtan amaç ve 
polisin sözlerinde açıklanan neden, çok üzücü
dür. Neden sivil geldiler önce? Bunu da dü
şünmek gerekir. 

Arkadaşlarım, orda beliren amaç ve neden
ler, tüm Hükümetin tutumunda belirgindir, tu
tarlıdır. Örnekleri üzerinde durmak istiyorum. 
Başında da söyledim kişisel değil tüm tutumu 
bir kez daha belirtmek istiyorum. 

Balan arkadaşlar, Orta - Doğu Üniversitesin
de Amerikalıları bulmak için bir arama başladı. 
Amerikalılar başka yerde yakalandı, arama hâlâ 
devam ediyor. Sabahleyin öyle duyduk. Demek 
ki, amaç, resmen söylenen amaç doğru değildir. 
Başka şey için aranıyor. Çünkü sabahleyin. 
Amerikalılar teslim olmuş akşam, radyoyu din
liyoruz arama devam ediyor. Ya yanlış bilgi 
verildi Amerikalılar orda diye, Hükümetin 
beyanı bu. Onları arıyoruz diyor. Ya Hükümet 
yanlış beyanda bulunuyor ya yanılmıştır. Yan
lışta olsa, yanıldıysa, ölenlerin hesabını kim 
verecek? Yanlış da ise, ya yanlış yapanlar ya 
yanılanlar. Yoksa boşamı gidecek. 
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Amerikalılar bulunduğu halde, hâlâ sabah
leyin böyle söylüyor. Bu durumda doğru söy-
lemiyen bir Hükümetle karşı karşıyayız. 

Arkadaşlarım, beş gündür arama devam edi
yor bir üniversitede. Bu bilimsel bir araştırma 
mı acaba bitmiyor bir türlü. Binlerce insan 
arama yapıyor bir kampüste ve baş gündür sü
rüyor . Bu nedir anlamadım ben. 

Amerikalıların arabası bulundu Ayrancı'da. 
Ertekin yakalandı orda, onun civarında bir şey 
yok iken, esas tedbir alması gereken yerde ara
banın yakalandığı yerde alacağına, Orta - Doğu 
Üniversitesine gitmiş, onu kordon altına almış. 
Görüyorsunuz tutumu. 

Amerikalıların serbest bırakıldığını ence 
Amerikan Büyükelçisinden duyuyoruz. Radyo 
öyle söylüyor. Nasıl bir Devlet yönetimidir bu? 
Kaçırılanların bulunduğu evi ve ifadeleri hiç de 
güven verici bir tutumun karşısında olmadığı
mıza kanı saymaktayız. 

Bu tutumu meydana çıkaracak ve önliyecek 
tedbirleri saptamaya yarıyacak araştırmaları
mızı şimdiye değin kabul edinseydiler çek önce
den haber verdiğimiz bu gelişmeleri, önleme fır
satı doğardı. 

Arkadaşlarım, asıl üzüntüm, Hükümetin tu
tumu olmakla birlikte, bizleri de tertipler içinde 
göstermeye çalışması, ya tertipler içinde oldu
ğumuzu sanması veya gözdağı vermekten bir 
yarar beklemeğidir. Bizi de kendileri gibi bir 
terüpei sanan zihniyetteki insanlara ancak acı
mak gerekir. 

Bu gibilerin yönetiminde bulunmanın talih
sizliğimin bedslnin ağır olmaması içten dile-
ğimdir. 

Biz, 27 Mayıs Anayasasının öngördüğü dü
zenin gerçekleşmesine bütün gücüyle çalışan 
devrimcileriz. Bizim, senaryosu başkası tara
fından düzenlenmiş hiçbir oyunda yer alacak 
insanlar olmadığımızı sanıyorum, iktidar da bi
liyor. 

iktidarla asıl çatışma (noktamız da bu tutu-
nıiiinuzdandır. Görüşlerimiz iktidarla tüm bir 
zıtlaşma içindedir. Çatışma plâtformumuz, Ana
yasadır. Bir taraf meşruluk temeline yürekten 
inanıyor, amaçlarını gerçekleştirme savaşını ve
riyor, bir taraf meşruluk temelini kemiriyor, 
amaçlarına ters bir politikayı güdüyor, çatışma
nın temeli bu. 

Bu bakımdan türlü tertiplerle karşılaşıyo
ruz. Lekelenmek isteniyoruz. Bu tertip de, bu 
tutumun bir bölümüdür. İktidarın yıpratmada 
ıbaş hedeflerden biri olarak bizi seçtiğini bili
yoruz. Bundan ötürü görüşlerimizi bir kez daha 
yıpratıcıların yanlışlarını ortaya koymak yö
nünden açıklamak istiyoruz. 

Biz, soygun, adam kaçırma ve kan dökme 
olaylarını devrimciliğe zararlı sayan ve dev
rimcilerin bu gibi olaylarla lekelenmesinden 
derin üzüntü duyan insanlarız. Bu gibi işlere 
karışmak, devrimcilerin dâvasına ancak zarar 
verir. Devrimcilerimizi bunlara karışmış gös
termek istiyenler ise, karşı devrimci kampan
yasının gereğini yaptıkları inancındayız. 

Bu eylemler devrimlerimizi önlüyor aslında. 
Devrimcilere karşı bir tertip olabilir ancak. 
Yoksa devrimcilere 'bunlarım yakışımıyacağı 
inancındayız. 

Suçlulara gizleme sanığı olarak beni seçen 
Hükümet, her halde biliyordu, daha önceleri de 
en azından polisleri biliyordu ki, 1960 da kız 
kaçırıp evime gelen yeğenimi bile ben, geldiği 
anda polise teslim ettim ve hesap vereceksin, 
burası kaçakların yatağı değil dedim ve yeğe
nimi kabul etmedim mahkemeye gitti, hapiste 
yattı. Eğer onlar gelselerdi yapacağım iş ga
yet açık idi. «Korkuyor muşumuz vur emrinden, 
ben size elimden gelen güveni sağlıyorum, sizi 
götürüp teslim edeceğim adalet önünde hesap 
verir arınırsınız» diyecektim. Elbette böyle de
mem gerekirdi. 

Bunu bilmesi gereken bir Hükümetin terti
bi, elbette bizleri derinden üzdü. 

Bugünkü kaygı yaratıcı durumun baş so
rumlusu olan iktidarın tutumunun da giderek 
bunalımı artırıcı olduğunu her kez söyledik. 
Bir parlömantere böyle davranan kuvvetlerin, 
dokunulmazlığı olmıyan ya da gizli yerde tutu
lanlara ne gibi işlemler yaptığını düşünmek bile 
kaygılarımızı artırmaktadır. Devlet güvenlik 
kuvvetlerine karşı kişilerin kendi güvenlikle
rini sağlama zorunluğu duyulan bar ülke ha
line geldik. Bundan daha dehşet verici bir tab
lo olamaz. 

Yasaları ve Devlet kuvvetlerini yan tutarak 
kullanan ve çoğu kez bunları saldırganların 
emrine sokan iktidarın tutumumu, «bu Devlet 
bizden değildir başımızın çaresine bakalım» 
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dedirten bir tutum olarak karşılıklı silâhlan
manın baş nedeni olarak her halde hepimiz ka
bul ederia. 

Karşıliklı silâhlanma yarışı bu tutumdan 
doğmaktadır. Yoksa yasaları ve Devlet kuv
vetlerini durüısıtçe, uygar bir Devlete yaraşır 
şekilde kullansaydı, hiçbir yarışmaya-, dövüş
meye, silahlanmaya gerekçe kalmadan uygar 
bir düşüm tartışması, Türkiye'de yapılabilirdi 
ve 1968 yılma değin bütün tartışmalarda dev
rimci cephede saldın yoktur. B'ütün tertipler, 
düzenleme ve yönetimde - belgeleri var, araştır
ma da istedim - A.P. İdler tarafından yürütül
müştür, bakanların dahi burada görevli oldu
ğuna ilişkin belgeler var. 

Sanık olduğumuz tertipler, 'iktidarın iste
mediklerini lekelemek, acizliklerini örtmek ya 
da korkutmak için yapılıyorsa, çak sakıncalı
dır. Bu deoıenmiş başka ülkelerde, bizde de çok 
eskiden denenmiş. Ama çıkar yol değildir. Eğer 
başka ülkelerde tanık olduğumuz senaryolar, 
bizde de tezgâhlanmak isteniyorsa, bu daha da 
sakıncalıdır. 

Arkadaşların}, ıdikkat buyurunuz Hüküme
tin tutumuna, Hürriyet Meydanında Taylan 
Özgür 20 - 30 toplum polisinin gözü önünde öl
dürülüyor, Suçu var - yok o bir tarafa, öldü- <. 
rülüyor. öldürem hepsinin gözleri önünde en sı
kı yerde arabaya biniyor ve hâlâ bulunamıyor. 

Sayın İçişleri Bakanı, «önleyici kolluk ted
birleri aldık»ı diyor Devlet Mimarlık ve Mühen
dislik Akademisinde, önleyici kolluk tedbirle-
rl'nin kontrolü altında öldürülenin ödüreni bu
lunamıyor. Sonra bir bakıyoruz birçok (kiralan
malar oluyor hemen arkasından olay çıkıyor. 
Kim yapıyor, bilmiyorum. 

İçişleri Bakanınım MÎT le Millî Emniyetin 
işbirliğine ilişkin genelgesini okuyoruz, birbiri
nizin işine karışıyorsunuz birbirinizi tanımıyor
sunuz, tertiplerimiz bozuluyor dercesine lâflar 
işitiyoruz. Sonra bütün bunları yaptıktan son
ra suçluları bir türlü bulamamanın bence tek 
nedeni, suç ortağı, olmaktır. Ya da suçlularla 
yüz - göz olmaktır. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Hadi, hadi. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Bunun baş

ka yorumu yoktur. Bütün bu olaylar ortamında 
iktidarın tutumunu hâlâ daha değerlendiremi-
yenleri ya da yersiz iyimserlik besliyenleri, 

uyarmada bulunmayı baş amaç saymaktayız. 
Toplumsal huzursuzluğun yüksek gerilimli 

bir bunalım yarattığı ve herkese nereye gidi
yorum, Devlet nenede, bu olayları kimler yö
netiyor dedirten gidişte, konut dokunulmaz
lığını daihi çiğniyerek çiğniyecek ölçülere va
ran hukuk dışı tutuma yönelmenin çok önemli 
nedenleri ve amaçları olması gerekir. Bunlarım 
vuruşmayı, toplumsal gerilimi giderek daha da 
artıracağını herkesin bildiği halde, bunun sür
dürülmesinin önemli amaçlan olması gerekir. 
Bence iç - dış güçlerin, egemen sınıflann tez
gâhladıkları bir plânın uygulanma hazırlıklan 
içimde bulunuluyor. Amerika'nın psikolojik sa
vaş ve propaganda okulunda okuduğum zaman, 
- 16 yıl önce bitirmiştim - başka ülkelerin içiş
lerinde yapılacak işlerin örneklerini Türkiye'
de bütüniyle uygular görüyorum. Onun için Sa
yın Başbakanını danışmanlan bunlan öğren
meden çok önce, Amerika'da bize bunlan öğ
retmişlerdi. 

Hükümetin beyanlarına, Amerikan yetkili
lerinin onla/a çok benzer sözlerine, gençlerin 
yaptığı söylemen olayların komikliğine, olayları 
önlemede Hükümetin tutumuna, aleyhimizde 
yayılan (söylentiler, ordu şeflerine ilişkin tu
tum ve onların tertiplere destekçi gösterilmesi 
ve tertiplerde hazır halk topluluklan bulun
durup devrimcilere saldırmalara, dikkâtinizi 
çekiyorum. Birkaç örnek vereyim. 

Bakınız arkadaşlar... 
İBAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız, bir daki

kanızı rica edeceğim. Zatıâliniz konuşmanıza 
15,45 te başladımız. Yazılı konuşma malûmuâli-
niz 20 dakikadan fazla olamaz, daha fazla sü-
recekse, bir dakikanız kaldı, Yüksek Kuruldan 
izin istihsal edelim. Bir dakikada toplıyatoilir-
seniz... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bir - iki da
kikada biter fazla bir şey değil. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AHMET YLDIZ (Devamla) — Efendim gö

rüyorsunuz, hem araba... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yazılı değil. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Yazılı değil 

zaten, başlıklan koymuşum. 

Hem soygun için araba yahut soygunda kul
lanılan araba hem de kaçırılan insanların ka
nıtlan Orta - Doğu Üniversitesi içinde aranı-
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yor. önce bu bir defa akıl dışıdır. Bankayı so
yan adam herkesin tanıyacağı yabancı kala
cağı bir toplumun içine gelemez... Amerikalı
ları kaçırıp, bunlar kibrit değil ki cebine koy-
ısmn, dört adamı götürüp herkesin tanıyabile
ceği bir üniversitenin içine sokamaz. Böyle bir 
tertip akla sığmıyor. Ama diyor Hükümet inan
dım. Belki başka inandırıcı şeyleri var, o halde 
onu kandırmışlar, şimdi onlar başka yerde 
çıktı. 

Akademik konsey verdiği izinden pişman 
oluyor. Arkasından söylüyor, arabalar Sovyet 
Elçiliğinim önünde bulunuyor. Akıl almaz... Ya
kalananların ifadesi, bir1 da bir bildiri çıktı. 
Çok güzel, karşı taraf adına yazılmış bildiri 
kanısı veriyor bende... Çünkü akıllı bir şey ol
maz. 

Fidye isteniyor, fidye alınmadan tutuklular 
bırakılıyor. Bu da hiçbir kaçıranın uygulama
dığı bir teknik. Sonra dokuz ay Ankara'dan 
ayrılmadığını belgeleştirecı Hukuk Fakültesi 
Dekanının o gün yanında olduğunu söyliyen in
san Bakan tarafından kürsüde suçlu olarak 
gösteriliyor. Kanıtlan belli. Sonra, zanlıları 
suçlu olarak ilâm ediyor İçişleri Bakanı. Ha
cettepe'de ateş edenleri hep öğrenciler tanımı
yor, suratı örtülü insanlar ateş ediyor, sonra 
yok oluyor. Bomba konulan polis kulübeleri 
kimse içinde yokken havaya uçuyor. Bombalar 
kimseye zarar vermiyen yerlere çoğunlukla 
atılıyor. Bir sürü bomba böyle patlıyor. Bizim 
de inanmadığımız, en azından inanmak isteme
diğimiz bir olaylar dizgisi karşısındayız. Bu 
olaylara karşı Hükümetin tutumu ise, akıllara 
durgunluk verecek haldedir. 

Bu ölçüde, eğer Hükümet bilgisiz, tecrübe-
sizse, böyte bir ekibin yönetimine nasıl razı 
olunabilir. Ya kasıtlıdır, ya beceriksizdir. İk
tidar yalnız tükenmiş değil, Devletin itibarını, 
kurumlarım itibarını, toplumun değer yargıla
rını, rejime beslenen güveni yiyip bitirmekte
dir. Bu siyasal oburluğa bir son vermek gere
kir. Başta Sayın A.P. lilerin sağduyulu çevre
leri olmak üzere, tüm yetkili ve ilgililerin bu
gün en geciktirilemez görevi Türkiye'yi böyle 
bir iktidardan kurtarmak. Demirel iktidarı, 
partisini ve iktidarını tertipleriyle batırdı. 
Benim kaygım, aynı tertiplerle ülkeyi batırma-
sıdır. 

Endonezya'da ve Güney - Amerika'da oy
nanan oyunların oralarda bile iflâs ettiği bir 
döneme, Atatürk Türkiyesinde oynanmakta 
olduğuna ilişkin kanıtlar, gurumu da inciten, 
incitme sınırının somuna varan dehşet verici 
bir tablo karşısında beni bulunduruyor. 

Arkadaşlarım, altı yıl önce buradan Sayın 
Tunçkanat'ın grupumuz adına açıkladığı CÎA 
raporundaki olaylar tıpa tıp Türkiye'de ger
çekleşmiştir. Nasıl gerçekleşti bunlar? Hüküme
tin buınlardan haberi varsa, müthiş bir suçtur 
bu... Dehşet vericidir. Hükümetin haberi yok
sa, daha dehşet vericidir bu. Devlet yöneten 
bir ekip bu tür olaylardan haberim yoktu, bun
ları kontrol ©demiyorum diyemez. Buna hakkı 
yoktur. Fırsat bekliyen iç ve dış düşmanlara bu 
tutumla hazırlanmakta olan olanaklar, her 
yurtseverin uykusunu kaçırtıcı düzeye ulaş
mıştır. Bu tertiplere karşı gelenlere ateş püs-
kürüldüğü ve çınlara karşı her araca başvu
rulduğumu biliyoruz. Biz bu tip oyunları boza-
geldiğimiz için süreli saldırılara hedef oluyo
ruz. Evim de bundan dolayı hedef olmuştur. 

Gericileri de desteğin© alan tertipleri ve 
plânlan ile ilgili kanıtlanmıza dayanarak ger
çek durumu meydana çıkaracak araştırma iste
mimizi süreli ve inatlı biçimde iktidann önle
mesinin bir anlamı olmak gerekir. Niçin önlü
yor?.. Biz diyoruz ki, şu şu olaylar oluyor, araş
tıralım, tedbir alalım. Süreli şekilde önleniyor. 
önlenmezse her halde bu noktaya gelmezdi. 

Sayın arkadaşlanm, iktidar kasıtlı değilse, 
ya da özel amaç gütmüyorsa, Devlet yönetme
me, yönetmedeki yeteneksizliğinden, Devlet yö
netimine yeteneğinin yoksunluğumu kabul ede
rek Türkiye'nin, ülkenin basma getirmekte ol
duğu gailenin günahkân olmaya artık son ver
meliyiz. Yeteneğimi kabul eder, buna son ve
rir. Yok eğer kasıtlı ise, o zaman da hepimize 
bir görev düşmektedir. Yeter artık Türkiye'ye 
yapılan kötülük. Hükümet bu anlayışı göstere-
miyorsa, tüm ilgili ve yetkililerin görevlerini 
hatırlatarak sözlerime son vermek istiyorum. 

Uyanının etkili olması dileği ile saygılar 
sunanın. (O.H.P. ve Millî Birlik sıralanndan 
alkışlar) 

5. — Devlet Bakanı Hüsamettin Ataheyli'-
nin; Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm evinin arannıa-
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sına teşebbüsün kastı olmadığına, bunun için 
yukardan verilmiş bir emir bulunmadığına dair 
demeci. 

BAŞKAN — Devlet Bakam Sayın Hüsamet
tin Atabeyli, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım. 

ıSayın Senatör Yıldız'm bir mahkeme kararı 
olmadan evinin aranmasına teşebbüs edildiği 
şeklinde takdim edilen hâdise, hepinizin bildiği 
gibi uzunca sayılacak bir zamandanberi şehir 
içerisinde dolaşan bir eşkiya çetesi ile meşgul 
olan güvenlik kuvvetleri, devamlı olarak birta
kım ihbarlar almaktalar ve her zaman bu ihbar
ların sıhhatini tahkik etmek suretiyle hâdise 
üzerine gidilmesi halinde bir gecikmenin vu-
kubulmasmdan endişe ederek, ihbar olarak bil
dirilen adreslere gidip adresi tesbit etmektedir
ler. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — Bravo.. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA

BEYLİ (Devamla) — Bugüne kadar.. 
'SAFFET URAL (Bursa) — Bu akşam senin 

evini ben anyacağım, sen Hükümet misin.. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA

BEYLİ (Devamla) —Gelirsiniz ararsınız. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Hukuk Dev

letinin Bakanı.. 
BAŞKAN — Sayın Ural, lütfen efendim. 

Lütfen efendim. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Be

nim evime de geldiler Sayın Bakan... 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Vâki olan ihbarların sıh
hatinin o anda tesbit edilmesinin mümkün ol
madığı bir gerçektir. Ama, ihbarı kaale alma
dığımız takdirde daha elim sonuçların doğma
sı karşısında, ihbarın yapıldığı yere gidiliyor. 
Üzülerek ifade edeyim ki, bizim Kars Milletve
kilimizin evine de aynı şekilde burada, kim otu
ruyor diye sormaya gitmişlerdir. Bu bir kastın 
mahsulü değildir, bir arama kararı olmadan kim
senin evine girilmez, kimsenin mesken masuni
yeti güvenlik kuvvetleri tarafından da olsa ih
lâl edilmez. Eğer, bir kastî hareket mevcudolsa, 
yani güvenlik kuvvetlerine, güvenlik kuvveti
nin başında bulunan kimseler tarafından veril
miş olan bir emir olsa, bunun herhalde Sayın 

Yıldız'm ifade ettiği şekilde cereyan etmemesi 
gerekirdi. Ve bundan dolayı hükümet çıkar 
burada özür diler. Bu noktayı bu suretle tesbit 
etmek istiyorum. 

ıSayın Yıldız'm temas ettiği, genel hatlariyle 
temas ettiği hâdise küçük bir hâdise değildir ve 
dikkatle itina ile yanaşılması, üzerine gidilmesi 
lâzımgelen bir hâdisedir. Bu hâdise Türkiye'de 
ilk defa cereyan eden bir hâdisedir. Hâdiselere 
tekaddüm eden yıllarda, bugün Sayın Yıldız'm 
şikâyetçisi olduğu ve bazen de bu davranış, bu 
teşebbüs azdır bile, daha fazlasını yapsınlar di
ye teşvikkârı olduğu bir ölçüde hâdiseler Türki
ye'de uç gösterdiği zaman, bu hâdiselerin teş
vikkârı olunmamasını, bunun masum birtakım 
talebe hareketlerinin ötesinde, talebe ile ilgisi 
bulunmıyan ve yarın şekil değiştirecek, yarın 
genel bir strateji içerisinde tatbiki düşünülen 
bir hâdisenin başlangıcı olduğunu 1968 sene
sinden beri ifade edip geliyoruz, ve nihayet geçen 
iki senelik, üç senelik zaman içerisinde hâdiseler 
bütün dünyadaki tatbikatına muvazi olarak 
bir plânın tatbiki cümlesinden bulunarak, mem
leketimizde de gelip tatbik edilir seviyeye ulaş
mıştır. 

Beynelmilel komünizmin tertiplediği bu hâ
diseler, tertip olunduğu memleketin sosyal bün
yesine göre şekil değiştirmektedir, kalıplaşmak
tadır. Türkiye'nin sosyal bünyesi gençlik kuru
lukları dışında üniversitelerimizin masum ço
cukları dışında bu tip davranışları kabul ede
cek, absorte edecek ve bunları müsamaha ile 
karşılıyacak bir sosyal bünyeye sahip bulunma
dığı için bu şerirler, bu müteşebbisler Türk 
Üniversitesini hedef almışlardır. Bu hâdiselere 
ismi karışıp da yakalanmış olan kişinin, «bizim 
merkezimiz Orta Doğu Teknik Üniversitesidir, 
bütün plânlarımızı burada yapıyoruz» hareket 
noktamız burasıdır. Zaman zaman burada sak
lanıyoruz demesi üzerine Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinin aranmasına karar verilmiştir. 
Bu masum hareketlerin sahipleri devletin poli
siyle jandarması ile sardığı Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde, eğer gerçekten ıSayın Yıldız'm 
ifade ettiği gibi masum kişiler ise, buyurunuz 
üniversiteyi arayınız, biz burada talebeyiz, biz 
buraya okumaya geldik.. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — öyle diyorlar. 
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DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Diyecek yerde, Devletin 
güvenlik kuvvetlerine altı buçuk saat müddet
le mukavemet eden, silâh, atan, onlardan birisini 
şedideden ikisini yaralıyan insanların bulundu
ğu yere girilmiyecek de, bu şerirler burada 
aranmıyacak da, bunların suç ortakları bizim 
barınak yerimiz burasıdır diye ifade verdikleri 
halde, buraya girmiyeceğiz de nereye gireceğiz. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi tepeden tırnağa 
aranacaktır. Bu arama en teknik cihazlarla ne 
zaman bitirilirse o müddet içerisinde aranacak
tır ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (A. P. 
sıralarından alkışlar) bu şehir grupundan tec-
ridedilecektir ve Orta Doğu Teknik üniversite
si bundan böyle bir Küba Üniversitesi hüviye
tini alma istikametindeki tutumu durdurula
cak ve değiştirilecektir. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri, alkışlar.) 

Eğer biz, Türkiye'de kanun içi harekette 
bulunmasak, rehberimiz kanun olmasa hâdisele
re bu şekilde yaklaşmayız. Herkes kendi ka
fasına göre bir polis imajı yaratıyor. Bir emni
yet kuvveti imajı yaratıyor. Biz olsaydık şöyle 
tatbik ederdik, biz olsaydık hâdiseye böyle ya
naşırdık. 

Bizim enirimiz, bizim vazifemiz şudur: Ka
nunlar hâkim kılınacaktır. Kanunlar hâkim kı
lınırken zor kullanılmıyacaktır. Orta - Doğu 
Teknik üniversitesinde ateşle karşılaşan polis, 
ateşle karşılaşan jandarma kuvveti hedef gö
zetmeden oraya ateş etseydi, maasaüah orada 
bir kişinin dışında çok daha fazla insan ölmüş 
olsa idi, bu hareketin bastırılması şeklinde ka
bul edilebilir miydi? Ve bu insaflı, dürüst, ka
nunları tatbik eden bir hüviyet manzarası ile, 
bir Hükümet manzarası ile tatbik edilmiş şek
linde takdim edilebilir miydi? Biz bu kadar iti
na gösterdik. Eğer bu itinayı göstermemiş ol
sa idik, inanınız Orta - Doğu Teknik Üniversite
sinden 50 tane ölü çıkabilirdi, maazallah. 

Şimdi bu şekilde dikkat ve itinanın içeri
sinde bulunan Hükümet Sayın Yıldız tarafın
dan bu hâdiselerin tertipçisi olarak takdim edil
mek isteniyor. Buna Türk efkârı umumiyesi gü
lecektir. (A. P. sıralarından bravo sesleri.) Hiç
bir Cumhuriyet Hükümeti - mesai kişi olarak 
bunu beyana mecburum - başka türlü kabul et
mek imkânı yoktur. Hiçbir Cumhuriyet Hükü

meti tertipçi olamaz, tertipçi olamaz hiçbir Cum
huriyet Hükümeti... Bunu bütün Gımılmriyet 
Hükümetleri adına reddederim. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, Sayın Yıldız, lüt
fen efendim. 

AHMET YÎLDÎZ (Tabiî Üye) — Araştır
mayı kabul edin de görelim. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Araştırma

yı kabul edin de görelim. (A. P. sıralarından 
görelim sesleri.) 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Hükümetin yanlış beyan
da bulunduğu şeklinde ifade edilen haber kül
liyen yalandır. Hükümet, yanlış beyanda bu
lunmuyor. Hükümet, bir ihbarı değerlendirmek 
suretiyle O. D. T. Ü. nin etrafını sarmış, ara
maya teşebbüs etmiştir. Eğer, bir silâhlı mu
kavemet vâki olmamış olsaydı gayet tabiî bu 
aramalara teşebbüs etmiyecektik. Bu mukave
metle karşılaştıktan sonra içerideki silâhı bul
madan, içerdeki dinamiti bulmadan, içerdeki 
mukavemet yuvasını bulmadan o çemberi bıra
kıp gitmiş olsaydık bugün Yüce Senatoda muh
terem senatörler «Niçin burasını terk ettiniz, 
niçin bu aramayı intacetmediniz, hani silâh
lar?» diye soracaklardı. 

Bu şakilerin Ankara'nın muayyen bir çev
resinde birtakım deliklerde saklandıkları ger
çektir. Birtakım himayecilerin bulunduğu bir 
gerçektir. Emniyet kuvvetlerinin bu kadar uzun 
zamandır itinayla peşine düştükleri bu kişile
rin ancak şu sıralarda, sıkıştırılmış olduğunu 
tahmin ettiğim şu sıralarda başka türlü mesele
yi takdim etmenin imkânı yoktur. Seyyal bir 
ekip devamlı geziyor, icabında parçalanıyor. 
Amerikalıların bırakılması hâdisesi ne bir fidye
ye dayanır ,ne de bu şakilerin merhametine 
dayanır. Amerikalıların bırakılması hâdisesi 
zabıta kuvvetlerinin artık bunların yakasına ya
pışmak üzere bulunduklarının sonucuna daya
nır. (Bravo sesleri) ifadeye mezun değilim, bir 
gün bunun muhasebesini muhakemesini burada 
yaparken bu sanıkların terketmiş olduğu yer
leri hangi şartlar altında terketmiş olduğunu, 
neleri bırakmış neleri terketmiş olduklarını bu
rada ifade etmek imkânını bulduğumuz zaman 
bu takibin nasıl yapılmış olduğunu sizler de bir 
kere daha göreceksiniz. 
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Muhtelif haberler imal ediliyor, imal edilen 
haberlerin bir kısmı resmî makamlara yakıştı
rılıyor. Resmî makamların beyanlarının resmî 
beyanlarının dışında hiçbir haber, hiçbir imâlat 
bizi ilgilendirmez, enterese etmez, Birtakım 
ajanslar polis şeflerine, emniyet müdürüne at
fen beyanda bulunmuşlardır, bunları gazeteler 
yazdı. Bunları bir hareket noktası yapmak su
retiyle hâdiseleri değerlendirmek ve Hükümetin 
bu hâdisedeki tutumu hakkında hükümler ver
mek tamamen bizleri yanlış yola götürür. Hâ
dise topyekûn bir vuzuha vardıktan sonra Yüce 
Heyetinize bilgiler takdim edilecektir. Bu me
seleleri Hükümetin çekilmesi Hükümete güven 
veya güvensizlik zaviyesinden mütalâa etmek 
istiyecek kimseler bulunabilir. Sayın Yıldız da 
bunlardan biri olabilir. Sayın arkadaşımız Dikeç-
ligil de Cumhurbaşkanını göreve davet etti, 0 
da şahsi görüşleridir, bunlar bulunabilir. Hü
kümet, hangi itimat yolundan gelmişse o itimat 
yolundan gider, bunun Anayasada usulü var
dır, nizamı vardır. Anayasa herkesin önündedir, 
açarsanız hangi yollar Hükümeti düşürürse o 
yolları dener düşürürsünüz, Hükümetin çekil
mesi takdiri de hiç kimsenin kendi elinde de
ğildir, kendi cebinde değildir; bu takdiri an
cak Hükümetin kendisi kullanır. 

Ortada karşılıklı silâhlanma diye bir konu 
yok. Ortada organize edilen, Türkiye'nin huzur 
ve rahatını kaçırmak için dış kuvvetlerin ve 
beynelmilel komünizmin organize ettiği çete
ler vardır. Bunlara teşhisi iyi koymadığınız 
takdirde varacağınız sonuçlar Sayın Yıldız'm 
varacağı sonuçlar olacaktır, yanlış sonuçlar ola
caktır. Egemen sınıfların dışardan tezgâhla
dıkları v.s. şeklindeki beyanları ciddiyetle kabi
li telif görmek mümkün değildir. Hükümet hiç
bir egemen sınıfın içerde ve dışarda ne tesiri 
altındadır ne de böyle bir teması bugüne kadar 
düşünmüştür ne de kendisi üzerinde böyle bir 
tesir icra etmek mümkündür. Binaenaleyh, me
seleleri büyütmek, agrandize etmek ve efkârı 
umumiyeye ve Yüce Heyetinize kuvvetli imaj
lar vermek için birtakım argümanları, lüzumlu, 
lüzumsuz burada işlemek suretiyle ifadelerine 
kuvvet kazandırmak yüce senatörlerin burada 
çok dinledikleri, tecrübe ettikleri ve akıl mantık 
ve tecrübe süzgecinden geçirmek suretiyle aşa
ğıya alacakları tortu neyse bu ifadelerden sa
dece o tortu kalacaktır, eğer mevcut ise. 

SUPHÎ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Mi
lis kuvvetleriniz ne oldu Sayın Atabeyli? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Gürsoytrak, böy
le bir usul yok, lütfen efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Her hâdiseye itinayla 
yaklaşıyoruz. Halk topluluğunu bu tip hâdise
lere karıştırmak suretiyle Hükümetin kendisi
ne güç temin etmesi şeklinde umumi olarak ifa
de edilen görüş külliyen hakikat dışıdır. Gerek 
Hacettepe hâdisesinde, Hacettepe Üniversitesi
nin yurdunun aranmasında, gerek Mülkiye yur
dunun aranmasında toplum polisi, emniyet kuv
vetleri, zabıta kuvvetleri... 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — Ve Cebeci 
halkı. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Halkı gençlere tecavüz
den men etmek için tedbir almıştır. Eğer, böy
le olmamış olsaydı orada da maatteessüf, kötü 
neticeler doğardı. Türk halkı Endonezya halkı 
değildir beyefendi (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Türk halkı kime itimadedeceğini ne ya-
\ uçağını bilir; burası hür demokratik memleket
tir, burada seçim vardır, burada halk oyu var
dır, burada nizam vardır. 

VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Tasavvur et
tiğinize ulaşamıyacaksınız, seni herkes biliyor. 

BAŞKAN — Sayın Ersü, rica ediyorum efen
dim, rica ediyorum efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Kendisine güvenen her 
siyasi iktidar, her siyasi parti seçim zamanı gel
diğinde halkın önüne çıkar reyini alır. Doğru
su budur. Sizin kafanızda yaşattığınız hayalle
rin bu memlekette bir daha geri gelmesine im
kân yoktur. Bu memlekette hür demokratik ni
zam hâkim olacaktır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Nizamı di
namitlediniz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, rica ediyorum 
efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Sayın senatörler; hâdise 
ümidediyoruz ki, kısa bir zaman sonra sonuç
lanacak ve bunun neticelerini huzurunuzda mü
nakaşa etmek ve Yüce ^Senatoya izahat vermek 
imkânına sahibolacağız. Dahş» geniş izahatı ver-

— 305 — 



C. Senatosu B : 49 9 . 3 . 1971 O : 1 

mekten mazurum. Alınmış olan tedbirlerin de
vamı sizlere takdim edilmesi lâzımgelen birta
kım bilgilerin, daha ilerisi bir tarihte takdimi
ne beni mecbur kılıyor. Bu vesileyle saygıları
mı arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

6. — Kocaeli Üyesi F. Hikmet İsmen; Kırık
han olaylarını eleştirerek, Hükümetin sağcıları 
koruduğuna dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Fatma Hikmet İsmen, 
buyurunuz efendim. Kısa olması istirhamiyle bir 
gündem dışı konuşma talebimiz daha var efen
dim; gündeme geçme imkânını bulalım. Sayın 
arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bir oylama var
dır. 48 nci birleşimde müzakeresi sona eren bir 
kanunun oylaması vardır. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler. Türkiye önemli 
günler yaşıyor. Banka soygunlarının, adam ka
çırmaların ve dinamitleme olaylarının yarattığı 
heyecan ortamı ve sis perdesi ardında Türkiye 
de çok önemli ve tehlikeli oluşumlar yer almak
tadır. Türkiye'nin şehir ve kasabalarında gerici, 
tam bir terör havası esiyor ve yer yer patlak
lar veriyor. 5 Mart 1971 günü Gaziantep, İslahi
ye ve Hatay, Kırıkhan olayları bu durumun son. 
kanlı göstergeleridir. Bu olayların anlamı ve 
önemi üzerinde gereğince durulmamıştır. Önce
den bilinmesine ve uyarılmasına rağmen Kınk-
handa gerekli güvenlik tedbirleri alınmamış, 
güvenlik kuvvetleri önceden takviye edilmemiş
tir. Bu noktada şunu da kamu oyuna açıkça 
ve kesinlikle bildirmek isteriz ki, bir camiye di
namit atmak asla sosyalistlerin yapacağı bir iş 
değildir. Bir hafta kadar önce Kırıkhan'da yapıl
dığı söylenen böyle bir olayın tertipçibaşısmm 
tüccar Hacı Ömer Meto olduğu söylentileri yay
gındır. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Senin akim 
ermez öyle şeylere. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Hacı Ömer Meto, Kiliste Hacı Reyhanlıda or
man kaçakçılığı surlarından mahkemelerde dos
yaları olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu olayda 
Hacı Ömer̂  halkı cihada davet eden bir bildiri 
yayınlamış; mahallî Dağyeli Gazetesi 4 Mart 
1971 günlü sayısında bu olayı kınamış ve cami
ye atılan bombayı lanetlemiş, Hükümeti tedbir 
almaya davet etmiştir. 

Sayın senatörler; işin asıl acı tarafı Kırık
han'da hayat halen de normale dönmüş değildir. 
Kırıkhana gönderdiğimiz partili heyetten son 
aldığımız bilgiye göre ilçede can ve mal gü
venliği kalmamıştır. Herkes korku ve endişe 
içerisinde yaşamaktadır, kimse güvenlik duyma
maktadır; ülkede bir alevî - sünnî çatışması 
çıkarılmış, alevî vatandaşlarımıza karşı adeta 
cihad açılmıştır. Tahrikler günlerce bu doğrul
tuda yapılmış, bunları önleyici tedbir aknma-
.mştır. Alevî vatandaşlar sokağa çıkamamakta 
geceleri uyumayıp toplu halde oturmakta dük
kânlarını açmamakta ve çocuklarını okula gön
derememektedirler. Durum o kadar gergindir ki, 
ölenlerden Ahmet Sürer ve Molla Faşer'in aile
leri cenazelerine sahip çıkıp gerekli cenaze me
rasimini yaptıramamışlar, cenazelerin kaldırıl
masını Belediye'ye bırakmışlardır. Bu durum 
tekrar, valilik ve yetkili yerlere duyurulmuş, so
rumlulukları hatırlatılmış ve gerekli tedbirlerin 
alınmasını istemişlerdir. Yalnız, Kırıkhan'da, 
İslâhiye'de, Elbistan'da, Turhal'da, Amasya'da, 
Sarız'da, Yıldızeli'nde ve Kırıkkale'de değil fa
kat, bütün Anadolu'da, tüm ilerici güçlerin Ana
yasal hakları ve can güvenlikleri tehdit altında
dır. Emperyalizm ve burjuvazinin piyonu gerici 
güruhlar saldırılarını özellikle TÎP'ne yoğunlaş 
^ırmaktadırlar. Partimizin bağımsızlık^ demok
rasi, sosyalizm yolundaki mücadelesi sömürü dü
zeninin tatlı kârlarını silmek istediği için bunu 
yapıyorlar. Haince komplolar il başkanlarımı
zın, ilçe sekreterlerimizin öldürülmesinden baş
layarak ilerici öğretmenlere ilerici gençliğe ve 
tüm demokratik kuruluşlara kadar uzanıyor. 
Bütün bunlar karşısında A. P. iktidarı anlamlı 
bir kayıtsızlık içindedir. Defalarca uyarıldığı 
halde güvenlik kuvvetleri önleyici tedbirleri al
mak şöyle dursun saldırganları bırakıp mağ
durları yakalamayı uygun görüyorlar. 

Sayın Senatörler, Kırıkhan ilçe teşkilâtın
dan yetkili arkadaşlar da birkaç gün önce Ha
tay Valisine, Kırıkhan kaymakamına, müracaat
la ilçede gergin bir havanın yaratıldığını ken
dilerinin güvenlğinin teminini istemişlerdir. 
5 Martta Kırıkhan'da bir doktorun muayeneha
nesi ve bir eczane tahribedildikten sonra ama, 
cemaat Cuma nazamından sonra camiden çık
madan yani, asıl müessif olaylar başlamadan 
önce Hatay il başkanımız tehlikeli durumu ve 
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güvenlik kuwetlerinin ortada görülmediğini 
partimiz genel merkezine bildirmiştir, merkezi
miz hemen yıldırım telgrafıyla içişleri Bakan
lığına ve telefonla Emniyet Genel Müdürlüğü
ne durumu intikal ettirerek derhal duruma 
müdahale edilmesini talebetmiş, aksi halde çı
kacak olayların sorumluluğunun kendilerine 
aidolacağını (bildirmiştir. Acı netice şimdi he
pimizin malûmudur. T. İ. P. ilçe merkezi, par
tili bir arkadaşımızın matbaası tahribedilmiş, 
partili arkadaşlarımızdan bâzıları yaralanmış 
ve ayrıca birçok yurttaş vurulmuş, ikisi ölmüş
tür. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Çok çok iyi 
olmuş. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Hiçbir dürüst vatandaş «çok iyi olmuş» diye 
söyliyeceğini zannetmezdim. 

Üzerinde ciddiyetle durulması gereken çok 
düşündürücü bir diğer husus, matbaası tahribe-
dilen, yakılan bir partili arkadaşlarımız tutuk
lanmıştır, olayların tahripçileri ve tertipçileri 
ve saldırganlar serbest bırakılmışlardır. 

Sayın senatörler, biz, Hükümetin acz için
de olduğu görüşünde değiliz. Hükümet kıs
men kendisinin yarattığı veya yaratılmasına 
göz yumduğu olayları ülkede bir baskı ve şid
det ortamı yaratılması, ilerici, demokratik, sos
yalist alkım ve güçlerin sindirilmesi için kul
lanmaktadır. Bütün bu karmaşık olaylar orta
mında başka hesapların ve kışkırtmaların da 
rol oynuyor olması Hükümetin bu belirttiğimiz 
politikayı gütmediği, Hükümetin doğrudan 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — 10 . 3 . 1971 Çarşamba günü Birleşik 
Toplantı yapılacağına dair Başkanlık sunuşu. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
10 . 3 . 1971 Çarşamba saat 15,00 te icra kılı
nacaktır. Bilgilerinize arz ediyorum efendim. 

2. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının 
faaliyetleri ile ilgili Araştırma Komisyonunun 
süresinin iki ay uzatılmasına dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — T. H. Y. Araştırma Komisyo
nun bir önergesi var okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

I sorumlu olmadığı anlamına gelmez. Elbistan, 
Amasya, Turhal, Sarız, Kırıkhan, İslahiye olay
larından sonra artık laçıkça belirtmiştir M, 
T. i. P. liler meşru nefis müdafaası durumun
da bırakılmak ve sindirilmek veya silâhla mu
kabeleye itilmek istenmektedirler. 

Sayın senatörler, ülkemizi emperyalizme ve 
patronlara sömürten Anayasamızın emrettiği 
reformlara kulak asmıyan A. P. iktidarı Ana
yasal temel haklan da ayaklar altına almıştır. 
Her fırsatta Hukuk Devletinden ve meşruiyet
ten dem vuranların altında devrimcilerin kan
ları hesabı verilmez bir leke olarak durmak
tadır. 

Bu kürsüden açıkça ifade etmek istiyorum 
M, tertipler, öldürmeler, baskılar, sosyalistleri 
ve ilericileri yıldırmaya veya onları .anarşik sı
nırlara itmeye yetmiyecektir. A. P. iktidarı sö
mürücülerin sözcüsü olarak bu yolda devam 
ederken T. i. P. işçi ve emekçi sınıflardan aldı
ğı güçle kavgasını sürdürecektir. Bu böylece 
bilinmelidir. 

Saygılarımla. 
I BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal. 
I ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kanım izin verirseniz ben yarınki gündemde 
görüşeyim. 

BAŞKAN — Yarın oturum yok. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bugün vaz

geçiyorum. Ancak yarından sonraki birleşimde 
görüşmek isterim. 

BAŞKAN — Yarın Birleşik toplantı var. 
I Gündeme geçiyoruz efendim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I T. H. Y. Anonim Ortaklığının faaliyetleri 
konusunda kurulmuş bulunan araştırma komis-

1 yonu, araya bütçe görüşmelerinin de girmesi 
I nedeni ile çalışmalarım tamamlamak imkânını 

bulamamıştır. 

Konunun vuzuha kavuşmasını sağlamak 
amacı ile 12 . 3 . 1971 tarihinden geçerli olmak 
üzere komisyona çalışma süresinin 2 ay daha 
uzatılması hususunda gerekli işlemin yapılma
sını saygı ile arz ederim. 

Komisyon Başkanı 
I Safa Yalçuk 
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BAŞKAN — Komisyon İM ay süre istemek
tedir, oylarınıza sunuyorum: 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saynı Başkan 
izin verirseniz müddetin bir ay olması hususun
da bir teklifim olacak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon Baş

kanının bir sayın üyenin vermiş olduğu araş
tırma önergesine ilişkin olarak T. H. Y. ında 
yapacağı araştırma, zannedersem, İM ay önce 
başlamış bulunmaktadır. 

Denetimle ilgili konuların uzun süre bir ge
reği yapılmadan askıda kalmasının devlet ni
zamında adaleti ve mazbut oluşu ciddî surette 
zedeler ve kaygı uyandırır. Gelecek araştırma
lar için de bir gelenek sayılır. Bu sebeple Par
lâmentonun kanatlarında özellikle araştırma, 
soruşturma konularının çabuk sonuçlandırılması 
gereklidir, özellikle iktidar partisinin uzun sü
re her hangi bir yönü ile bir devlet kurulunun 
gölge altında kalmaması için araştırmaların 
ciddî bir şekilde, süratle yapılması zarureti 
vardır. Bu sebeple iki aylık süre çoktur ve 
mahzurludur. Bunun bütçedeki çalışmalar - ki, 
nihayet bu Cumhuriyet Senatosunda 10 gün
dür - eğer mazeret münhasıran bu bütçe görüş
meleri ise, o zaman 10 günlük müddetin istenil
mesi gerekirdi. Bahane ve sebep bu ise 60 gün 
istenmemesi iktiza ederdi. Bahane bu değil ise, 
çalışılmamış ise bu çalışmayı temin ve Cumhu
riyet Senatosu Genel Kuruluna süratle konu
nun getirilmesi için müddetin bir ay olarak ve
rilmesini, izin verilirse, iki ay yerine bir aylık 
bir sürenin tanınmasını istirham edeceğim. Bu 
hususta yazılı bir önerge de vereceğim. Çünkü 
ben böyle bir raporun geleceğini bilmiyordum. 
Şifahen Başkanlık benim bu teklifimi kabul 
ediyorsa ben müddetin bir ay olması hususunu 
teklif ediyorum. Şifahi talebimi kabul etmiyor
larsa hemen yerimden önerge hazırlayıp takdim 
edeceğim. 

BAŞKAN — Lütfen önergenizi verin efen
dim, aksi takdirde aleyhte bir beyan olarak 
mütalâa etmek mecburiyetinde kalacağız, öner
genin süratle verilmesini rica edeceğim efen
dim. 

Komisyonun iki aylık mehil ve uzatma iste
mi aleyhinde Sayın Sırrı Atalay konuşmuş ve 
bu iki aylık sürenin bir aya indirilmesi yolun
da önerge vermek üzere bulunmuştur. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan affedersiniz, acaba bu komisyona başka 
bir süre uzatımı verilmiş midir? 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
Sayın Atalay'ın önergesi geldi, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
istenilen sürenin bir ay olarak kabulünü 

saygı ile arz ederim. 
Kars 

Sim Atalay 

BAŞKAN — Şimdi önerge okundu. 
Sayın SaMhoğlu Tüzüğümüzün 136 ncı mad

desinde ilk veya son defa vâki olan müracaat
lar nedeni ile uzatılır, kısaltılır diye birşey yok. 
Esas itibariyle süre iki aydır. Genel Kurul tak
dir ederse bu süreyi uzatabilir. Böyle bir hü
küm vardır. 

Şimdi Sayın Sim Atalay'ın önergesini... 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Komisyon söz

cüsü olarak açıklama yapabilir miyim efen
dim? 

BAŞKAN — Henüz oylamaya geçmedik bu
yurun efendim. 

MtHYÜN KIRLI (izmir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, T. H. Y. ile ilgili Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun sözcü
sü olarak bir hususu dikkat nazarlarınıza arz 
etmek için söz aldım. 

Arkadaşlarım bu komisyonun yapmakta bu
lunduğu ödevin vüsati, genişliği çok fazladır. 
T. H. Y. nın yalnız uçak alımı meselesi ile il
gili hususlarda değil fakat bunun yanında da
ha birçok kargo seferleri, hac seferleri, T. H. Y. 
dış hat seferleri, iç hat seferleri, pas biletleri 
gibi hattâ yalnız T. H. Y. nı içine alan değil 
bunun yanında Ulaştırma Bakanlığının bu işle 
ilgili birçok vazifelerini de içine alan bir araş
tırmanın içindeyiz. Bu bakımdan araya giren 
bayram gibi, bütçe müzakereleri gibi bâzı ma
niaları da düşünmek suretiyle ve yapmakta ol
duğumuz bu işin vüsatini de ortaya koymak 
suretiyle müddetin iki ay olmasında komisyon 
olarak İsrar ve rica ediyoruz. Hürmetlerimi su
narım. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde ve lehin
de konuşulmuş bulunuluyor. Önergede talebe-
dildiği üzere, müddetin bir aya indirilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 
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Komisyonun İM aylık mehil taleMni oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul ©ddlmiştir. 

önergedeki talep kabul edilmiş ve iki aylık 
mehil verilmiştir efendim. 

3. — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 
ncı maddesinin 5 nci fıkrasının 6 ncı bendinde 
yapılan değişiklik hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Büt

çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/408, Cumhuriyet Senatosu 1/1197) (S. 
Sayısı : 1528) (1) 

BAŞKAN — 48 nci Birleşimde müzakeresi 
biten 1528 sıra sayılı 5383 sayılı Gümrük Ka
nununun 126 ncı maddesinin 5 nci fıkrasının 
6 ncı bendinde yapılan değişiklik baklandaki 
kanun tasarısını açık oylarınıza sunuyorum, 
ikutular dolaştırılacaktır efendim. 

6. — SEÇİMLER 

A) Komisyonlara üye seçimi. 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna, Malî ve İktisadi İşler 

Komisyonuna, Millî Savunma Komisyonu, Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu ve 
Dilekçe Karma komisyonlarına bağımsız sena
törlerden aday gösterilememiştir. Bu sebeple 
bu maddenin uygulanması mümkün olamıya-
caktır. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, Doğu - Anadolunun 
kalkınması konusunda bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi (8/19) (1) 

BAŞKAN — Bir araştırma önergesi var. 
Önerge 48 nci Birleş'ümde okunmuştu. Sayın 
Sırrı Atalay ve arkadaşları; Hüseyin Atmaca, 
Salim Hazerdağlı, Arslan Bora, Nejat Sarlı-
calı, Salih Türkmen. (A. P. sıralarından «Araş
tırma değil, genel görüşme talebidir» sesi) Af
federsiniz efendim, genel görüşmedir, sürçü 
lisan oldu. Geçen birleşimde önerge okunmuştu. 

önerge sahiplerinden görüşmek İstiyen? Bu
yurun Sayın Atalay. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan usul baknlnnnıdan şu «ciheti arz edeceğim : 
Arkadaşımızın gündemde aynı mevzuda bir 
araştırma 'önergeleri var. ikisi de aynı mıahi-
yetlbe. 

BAŞKAN — Sayım Altan genel görüşmede
ki prosedürü takdir edersiniz. Usulüne göre, 
127 nci maddeye göre verilmiş, 128 nci mad-

(1) Tasarının görüşülmesi 4 . 3 .1971 tarih
li 48 nci Birleşim tutanağındadır. 

(1) Genel görüşme önergesi 4.3. 1971 
tarihli 48 nci Birleşimindedir. 

denin emri gereğince okunmuş ve bu birleşime 
alınmıştır. Bu genel görüşme isteminin gereği 
128 nci madde gereğince yerine getirilecektir 
efendim* 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Arz etmek 
istediğim husus arastama daha geniş ve daha 
şümullü, aynı mevzuda aynı şahıs tarafından 
verilmiş olan teklifler... 

BAŞKAN — Oylamakla mümkün değil bu. 
Sayın Sun Atalay, (buyurunuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, bir müddet önce Iböl-
gelerarası farklılığın bütün iddialara ve söy
lentilere rağmen gitltikce artmakta olduğunu 
açıklamıışttım, azalma iddialarının vâridolmm-
dığını çok kez birçok vesile ile ifade etmeye, 
duyurmaya, açıklamaya çalıştık. A. P. siyasi 
iktidarının tutumu ve görüşü o yaldadır ki 
bölgelerarası farklılığın nasıl giderileceği ve 
tedbirlerin nasıl alınacağı konusunda aramızda 
çok cıiddî farklar mevcuttur. A. P. siyasi ikti
darı bölgelerarası farklılığı olağan saymakta, 
alman bâzı tedbirlerle bâzı altyapı hizmetle
riyle bölgeflıerarası kalkınmayı ortadan kaldı
racağını ve kaldırdığını zannetmekte veyahut 
bu zan mu ötesinde kamu oyunu ve geri kalmış 
bölgeler halkını bir bakıma göre tatlı bir te
selli içinde tutmakta, bir bakuma göre de açık
tan açığa aldatmaktadır. Bu aldanış veyahut 
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t>ir teselli içimde bulunuşu A. P. kaderine razı 
edilmiş bir bölge halkının kaderi ile ilgili ve 
onun tabiatının bir icabı sanmaktadır. Bu en 
büyük yanlış ve en büyük aldanmadır. .Bun
dan 10 gün önce idi Ankara Emniyet Müdür
lüğünün 10 ncu katından bir genç düşmüş 
veya düşürülmüş veya intihar ettiği 'basın araç
larla kamu oyuna duyurulmuştu. Kıldır Altınay 
adındaki 18 yaşındaki bir öğrenci Kars'ın Ha
mak ilçesinin Damal bucağının Otağlı köyün
den Eşref Altınay'm oğludur. Hıidır Altımay'ı 
bu olayların zinciri içerisine ve gencecik ya
şımda bu elim âkılbete sürükliyen ne idi? Bir 
macera mı idi, bir tesadüf mü idi? Yoksa bu
nun derininde ve ötesıinde olan, bunun, daha 
doğrusu Demire! yönetiminin sorumlu olduğu 
bir mesele mi idi? Aslına bakarsanız onu bu 
akıbete sürükliyen yoksulluktu. Yokluktu ve 
bu bozuk düzendi. Yokluğun dar boğazı idi. 
Çoğu kimsenin çocukları ilkokul üstü öğretim 
imkânıma sahip dken Damal bucağımızın, eski 
ismi iilie Erzede, yeni ismi ile Oltağlı köyünde 
Eşrefoğlu Hıdır Altınay okuma olanaklarına 
sahip değildi. Anayasanın kendisine tanıdığı, 
eğitimde fırsat eşitliğine sahip değildi. 

Bir gün yorganını sırtına alacak - o bir gün 
bundan dört yıl öncedir - yorganını sırtına ala
cak, kendisi iile aynı yaşta olan amcasının bir 
oğlu ile beraber, Ankara-da hem çalışmak is-
tiyeoek, hem de okumak istiyecekti. Ankara'
ya gelecek, kapı kapı iş arayacak, toplumun 
ısltırabı, aşjte bir türlü görmek istemediğiniz 
Türkiye'nin gerçeği, işte (bugünkü silâhlı ça
tışmaların altımda yatan neden... Yorganını alıp 
Ankara'ya gelen fbu gencecik yaştaki çocuk, 
derhal bazı örgütlerin tesiri altında kalacak ve 
ona suç işletme yolları gösterilecek ve o gen
cecik yaştaki çocuk elinde dinamit yakalana
cak. Niçin? - dikkat edin son Orta - Doğu olay
larında ıda öldürenler veya suçlananların çoğu 
yoksul bölgelerden gelen çocuMıardır. Onları 
bu suça iten kaderleri değildir, o suça iiten 
yoksulluktur, yoksulluğun darboğazıdır. -

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Mao'dur, 
Mao... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ucuzal.. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Mao değil, 

asıl Demire! yönetimidir. Mao'ya bu imkânları 
sağlıyan Demire! yönetimidir. Eğer Türkiye'de 

Mao bir umacı, bir korku rejimi ise, onun yar
dımcısı Demire! yönetimidir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay bir kakika efen
dim. Zatıâlinizin sözünü kesnılek istiyen sayın 
üyeye gerekli ihtarı yaptım, lütfen cevap ver
meyin de selâmetle işimiz yünüsün efendim, bu
yurun. Devam /buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — «Mao» diye 
bağıranlar bilmeliler ki Mao'nun materyalist 
veyahut Marksist bir sıistoemin Türkiye ̂ de dış 
uygulayıcılarına işibirllikçilikte hiçbirisinden ge
ri kalimıyan en önde giden ve zemini hazırh-
yan Demirel yönetimidir. Bütün bu zeminleri 
hazırlıyan Demirel yönetimidir. Demirel yö
netimi yoksullukla, yoklukla mücadele imkân
larını bulabilseydi ülke bugünkü ciddî bunalı
ma sürüklenmezdi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Elli sene ik
tidarda idiniz... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Mazbut ve 
âdil bir Devlet nizamı kurabilseydi, gençleri 
birbirine kırdırma yoluna giltmleseydi, aşırı so
lun ekonomik imkânla veyahut toplumun re
fahı iile ve altyapı hizmetlerini - yerine değil -
yapısal değişiklikle ancak mümkün olacağı ken
dilerine açıkça anlatılmasına rağmen, memle
ketin imkânlarını bir avuç özel ısektöre yağ
ma ettirmeseydi, bu ülkede millî gelirin payı
nın gölgesinden milyonlarca insanın dahi isti
fade edemiyeeeği bir ortam getirmeseydi, bu 
memleketin imkânlarında devede kulak yerine 
kulakta bir kıldan istifade edemiyen binlerce 
insan, milyonlarca çiftçi ailesini rızıfksız, ıstı
rap içerisinde bırakmasaydı Demirel yönetimi, 
bugünkü kavgalar olmıyacaktı ve bugünkü si
lâhlı çatışmalar olmıyacaktı. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ekmek kar
neleri nasıldı, nüfus kâğıtlarında damgalan 
hâlâ duruyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Meselenin 
asıl yönü burada, gerçek burada yatmaktadır. 
Hem bunu yapacaksınız, ondan sonra da Tür
kiye'nin gerecekleri söylendiği zaman çok ba
sit, artık ifadesi bile üzücü hal almış k i r i ça-
mıurları alıp başkalarına Mao'culuk veyahuit 
komünistlik itham yarışları içine girme hevesi 
içinizde kalacaktır. Bunu boşuna yapmayın. 
Mühim olan başkaları gerçekleri şöyle bir söy-
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Hediği zaman itham yolarına gitme yerine bir 
şeyler öğrenin. Biraz sonra uzunboylu delilleri 
ite başka yönleri ile de anlatacağımı, başka ül
keler yokluğu, yoksulluğu nasıl gidermişler; 
zalbmıetH olan asıl o yola gidebiliyor musunuz? 
Ama bunu yapabilecek ne bir ekibe, ne bun
daki cesarete ve ne de !bil|giye sahipsiniz. Mem-
lekâti getirirsiniz felâketiın dçdne sokarsınız on
dan ısonra herkesi susturmak istersiniz. 

BAŞKAN — ıSayım Altalay lütfen konuya 
girin efendim. Lütfen Sayın Atalay, lütfen 
efendim, lütfen. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Omdan son
ra da itham yolarına başvurursunuz, bunlara 
lüzum yok. 

ORHAN KOR (İzmir) — Senin günahın çok 
daha büyüktür... 

BAŞKAN — Sayın Orhan Kor, lütfen efen
dim. 

MÜMÎN KIRLI (îzmir) — Sayın Başkan 
böyle konuşmasına müsaade etmeyiniz de bu 
şekilde cevap verme mecburiyeti doğmasın. Öy
le konuşulursa tabiî ki cevap verilir. 

BAŞKAN — Sayın Kırlı lütfeder misiniz 
bir dakika efendim. Rica ediyorum zatıâliniz-
den lütfedin de bir hususu arz edeyim, Baş
kanlığın konuşan bir hatibin ne zaman sözünü 
keseceği usulle muayyendir. Bu ikazı yapıyo
ruz ve işin biran evvel, konuya intikali ve sü
ratle, suhuletle yürümesi için de gerekli ihtarı 
yapıyoruz. Buna lüzum olmadığı kanaatinde
yim, lütfedin efendim. 

ORHAN KOR (îzmir) — Sayın Başkan, bu, 
Sırrı Atalay Beyin âdetidir, kendileri her za
man böyle yaparlar. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kor. Buyu-unuz 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bölgeler ara
sı farklılığın giderilmediği Adalet Partisi döne
minde, özellikle Demire! yönetimi ile bu fark
lılığın gün geçtikçe artmak ba olduğu bilinen ve 
her aklı başında insanın anladığı ve ifade etti
ği bir gerçek olarak gözümüzün önünde bulun
masına rağmen, bunun biz burada çeşitli yön
leri ile genel görüşmesini yaparken arkadaş
larımız bu gerçekleri söyletmemek için zahir 
olacak ki, bâzı müdahalelerde bulunurlar. Ken
dilerine çok kez ifade etmişimdir, bu şekildeki 

müdahaleler sadece zamanın uzatılmasına se-
bebolur ve benim söylemek istemediğim bâzı 
gerçekleri de bana ifade ettirme fırsatını ve
rirler. 

BAŞKAN — Lütfen söyliyecekleniniai söy
leyin Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi önce 
ifade edeyim ki genel görüşme biraz uzun ola
caktır, arkadaşların sabırlı olmalarını şimdi
den rica edeceğim. Genel görüşmenin asıl mak
sadına girmek istiyeceğim. 

Türkiye'de bölgeler arasındaki farklılığın 
mevcudiyetini ilk defa ben şu anda söylemiyo
rum ve söyleyen de yalnızca ben değilimdir. 
Farklılığın gittikçe arttığını söyliyen ben de
ğilim, şimdi de söylemiyorum, yıllardan be
ri söylemişimdir. Bunu 1952 den beri ifade 
ederim. Türkiye'de bölgeler arasında bir fark
lılığın mevcudolduğu ve bu farklılığın gittik
çe artmakta olduğunu ifade ederim. Cumhu
riyet Halk Partisinin koalisyonlarda bulunduğu 
zamanlarda da söylemişimdir.- Bana daha ön
ceki cağları, devirleri veya zamanlan, yılları 
salık vermek istiyenlere de söyliyeyim, o za
man da ifade etmiştim, şimdi de ifade ediyo
rum ve yine söylemiştim, bunu ifade eden 
yalızca ben değilim demiştim. Size şimdi bâzı 
örnekler vereyim: 

Bundan yıllarca önce Türk - îş yaptığı 
kongrelerinde Türk kamu oyuna sunduğu be
yannamesinin 11 nci maddesinde bölgeler ara
sındaki farklılığın sekli ifadesi veyahut daha 
müşahhas dile getirmesini ifade eden Doğu -
Anadolu geri kalmışlığının acı hikâyesini o be
yannamesinin 11 nci maddesinde ifade etmiş 
ve bunun savunucusu olacağım kamu oyuna du
yurmuştu. Geçen yıl Mayıs ayında Erzurum'da 
yapılan Türk - îş Kongresinde de gündeminde 
Doğu - Anadolu sorunu, kalkınması sorunu bir 
gündem maddesi olarak yer almış idi. O kong
rede bunlar görüşüldü ve büyük bir lütuf gös
terdiler ve bana 1,5 saatlik bir imkân verdiler. 
1,5 saat orada Doğu - Anadolu kalkınmasının 
gerçek nedenlerini ve bugünkü durumunu an
latmaya çalışmış idim. 

Ticaret ve Sanayi Odaları yine bundan dört 
yıl önce Erzurum'da Doğu - Anadolu sorunu adı 
altında bir kitapta toplanan uzun bir toplantı 
yapmış ve orada Doğu - Anadolu geri kalmışlı-
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ğının acı şeklini ve geri kalmışlığın gerçek yü
zünü ifade etmeye çalışmıştı. Bundan birkaç 
hafta önce Sanayi Odaları Türkiye sanayiinin 
dokuz sorunu içerisinde cevaplandıran, meselâ 
İstanbul Sanayi Odası şöyle diyordu: «Geri 
kalmış olan bölgelere nasihatla gidilemez» ve 
ifade ediyordu, «çok önemli sorun vergi ve 
gümrük indirimi tedbirleri 7/8 oranında ka
mu sektöründe uygulanmaktadır, özel sektör 
kısmen yatırım indirimi ile gümrük ertelenme
sinden faydalanmakladır. Öngörülen çiftçi 
(tedbirleri yetersizdir. Çdnkü geri kalmış bölge
lere nasihatla gidilmez. Altyapı, enerji, yol ve 
haberleşme olanakları şarttır. Bununla beraber 
İstanbul on yıl evvelki sanayi potansiyeli itiba
riyle Türkiye'nin % 6ö ini geçerken bugün 
% 50 ye düşmüştür.» der. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası aynen şunları ya
zar ve kamu oyuna duyurur: «933 sayılı Ka
nun ile Türkiye'nin gelişmemiş kabul edilen 23 
ilinde yatırım yapacaklara % 80 e kadar ula
şan yatırım indirimi ve gümrük muafiyeti ta
nınmıştır. Bu tatbikattan sonra Türkiye'nin 
çeşitli bölgelerinde az da olsa bâzı teşebbüslerde 
bulunulduğunu hep biliyoruz. Ancak 933 sa
yılı Kanunun iptali ile bu imkânlar yok olmuş
tur, yerine ikame edilecek kanun çıkıncaya ka
dar getirdiğiniz izah güçtür. Eski tatbikattan 
yeteri kadar netice alınmadığına göre, daha ile
ri çeşit çeşit fikirleri gerekmektedir.» Eskişe
hir Sanayi Odası; «G-elişmemiş bölgelerde za
ten düşük olan sanayi birimlerin daha da par
çalanmasını teşvikten başka bir şey olmıyan 
sanayi siteleri kuruluşuna son vererek bunların 
yerine organize sanayi bölgelerini Devletçe ko
rumak veya kurmaya teşebbüs eden ilgili te
şebbüsleri tam anlamı ile destekiiyeceğiz» der
le,'. 

Bütün düşünen insanlar, yüreği memleketin 
kaderi üzerinde titreyen insanlar Doğu geri 
kalmışlığına nasihatla gldilmiyeceğini açıkça 
ifade ederler ve alınan tedbirlerin Doğu - Ana
dolu kalkınması ile ilgili olmadığını biraz so
rar. Devlet Plânlama Teşkilâtının, burada gö
rüşüldüğü sırada, özellikle Cumhuriyet Sena
tosunun büyük bir kanadını teşkil eden Adalet 
Partisinin sayın üyeleri sizi işhad ediyor ve 
vicdanımza sesleniyorum. Meselâ 933 sayılı 
Kanun görüşüldüğü sırada biz bunun birinci 

maddesinin Doğu - Anadolu kalkınması lâfı 
geçmesine rağmen, buradaki bütün imkânların 
uzun yıllar önce olduğu gibi, Doğu - Anadolu' 
ya birer nasihat selâmı olduğunu, fakat bu im
kânların bâzı zevata peşkeş çekileceğini, yağ
ma edileceğini, sömürüleceğini söylemiş idik 
ve bu sebeple objektif hükümler getirilmediği 
müddetçe, kabul oyunuzun sömürüye yaraya
cağını ifade etmiştik, ama size anlatamamış
tık. 

Biraz sonra, teker teker Devlet Plânlama 
Teşkilâtının, 933 sayılı Kanunun çıkmasın
dan bugüne kadar, yatırım indirimi, gümrük 
muafiyeti, gümrük iadesi, özel ihracat fonla
rından veyahut kredilerinden, ORMA da oldu
ğu gibi Demirel'in kardeşlerine veyahut Vak-
ko'da olduğu gibi gelişmiş sanayide bulunan 
kişilerdi yani özel teşebbüste mümtaz kişilerin 
dışında 933 sayılı Yasa ile 10 milyar lira üzerin
deki bu imkânların bir tekinin, 1 milyon lira 
kıymetinde dahi olsa, Doğu - Anadolu'nun bir 
iline götürüldüğünün bana müşahhas tekini ge
lip söyliyebilecek misiniz ve bunu gösterebile
cek misiniz? 

Ama, size hitabediyorum ve söylüyorum; 
933 sayılı Kanunun birçok hükümlerinin Ana
yasaya aykırı olduğunu burada ne kadar if ade-
,; e çalıştık, ama siz tam bir rahatlık içerisinde 
oy verdiniz ve Doğu - Anadolu'ya bu imkânla-
rm hiçbirisinin gitmiyeceğini söylememize rağ
men oy verdiniz. Ondan sonra diyorsunuz ki; 
«Biz kanunlara oy vereceğim, Anayasa Mahke
mesi değiştirsin, ne yapalım.» Bunu Batı ülke
lerinde böyle düşünmezler. Batı ülkelerinde, 
oylarınızla desteklediğiniz bir husus Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilince, çok dü
şünme zorunluluğunu görürler ve ona göre ha
reket ederler. Türkiye'nin asıl içinde bulundu
ğu çıkmaz budur. Yasama organı üyeleri dile
diğiniz gibi biz kararlar vereceğiz, - kanarlar 
diyorum yasalara - oyların dışında dilediğimiz 
gibi kararlar vereceğiz, diyeceksiniz ve diledi
ğimiz gibi biz yasaları çıkaracağız, Anayasa 
Mahkemesi varsın bozsun, ama arada da bu 
fakir milletin milyarlarca lirası özel teşebbüs© 
ve bâzı kimselere yağma edilsin. E, insaf edin 
bu adaletsiz bozuk, yağmacı ve sömürücü dü
zen değişmiyeoek midir ve bunun tutuculuğu 
içerisinde siz bu oylarınızla daha ne zamana 
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kadar destekleyici olacaksınız ve bugün yerdi
ğiniz, {kendilerinin üzerine topla, ısilâhla yü
rüdüğünüz gençlerden bir kısmı -hepsi değil -
sırf bu yoksulluğun bu adaletsizliğin bu eşit
sizliğin dâvasını yaptığı zaman onları yabancı 
ideolojilerin ortakçısı ve onların birer savunu
cusu ve satılmışları olarak nasıl itham 'edebi
lirsiniz ve yürekleriniz bu şekilde ithamlara na
sıl gidebilir? Hele siz Türkiye'de mazbut ve adil 
bir düzen, siz Türkiye'de sömürülmeyen bir kre
di düzenİL siz Türkiye'de bir toprak reformu, 
siz Türkiye'de adil bir gelir dağılımını temin 
edin, yapısal bir altyapı değişikliğini getirin, 
artık «bağımsız Türkiye» yahut «toprak refor
mu» uğrunda gençlerin kanlarını akıtacaklarını 
görecek misiniz? Ama bir şeyi açıkça tesbit ge
rekir ki, yabancı ideolojiler uğrunda uğraşan 
insanlar vardır, hepimiz onları kınayalım ve 
hepimiz onları tesirsiz hale getirelim. Ama bir 
de inanmış insanlar, genç evlâtlar vardır, on
lar Türkiye'nin meseleleri üzerinde bir mezar 
sessizliği içerisinde olmak istemiyorlar ise, on
ları körükörüne, peşin hükümlerle ve bakanla
rın, mahkeme kararı olmadan, topyekûn mese
lâ bir Orta - Doğu Teknik Üniversitesi öğrenci
lerinin hepsini birden itham etmeye ve silâh
larla üzerlerine yürümeye hakları yoktur. Ama 
içlerinde aldatılmışlar vardır. Ama bâzı siyasi 
teşekküller uğrunda, bilmiyerek veya bilerek 
gençleri sürüklemek istiyenler vardır, onların 
üzerine hep beraber yürüyelim. Siz yürüyemez
siniz, sizde ne bu.. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN — Sayın Atalay... 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Sayın Başkan, sadet diye bir şey vardır; gö
rüyorsunuz kimse kalmadı, biz sabrediyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ri
ca ediyorum. Sayın Atalay, lütfen beni dinle
yiniz. Bir rabıta tesis edersiniz diye bekledim, 
mütemadiyen Heyeti Umumiyede bir grupu it
ham ederek konuşuyorsunuz. Lütfen Heyeti 
Umumiyeye hitabedin, bu tarzda konuşmanızla 
genel görüşme önergenizin intacı da mümkün 
olma^. istirham ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, genel görüşme önergemde, eğer okutmuş 
olsaydınız, görecektiniz ki, geri kalmış bölgele

rin Demirel yönetimi döneminde, özellikle sö
mürü düzeni içerisinde daha çok geri kaldığını 
ifade etmiş bulunuyorum ve bunun izahını ya
pıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, geçen birleşim
de zatıâlinizin genel görüşme istemi okundu. Bu 
birleşimde de izah etmek için söz aldınız. Bi
naenaleyh tekrar okutmayı bir vakit israfı say
dık. 

Şimdi benim istirhamım, bir grupu itham 
ederek ve mücerret bir grupa da yönelip hita-
bederek tahrik edici nitelikte konuşma yapma-
manızdır. Yoksa genel görüşme önergenizi ke
maliyle izah edersiniz ve bunda da Başkanlık 
sizin sözünüzü asla kesmez. Buyurunuz efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş-
"san, ben bir grupun her hangi bir şekilde genel 
politikasını değil, onun bölgeler arasında fark
lılığı gittikçe artırmanın temel sorunlarına in
mek zorundayım. Zaten bizimle Adalet Partisi 
arasındaki önemli fark buradadır. 

Bölgeler arası farklılığın giderilmesinde biz 
özel bir plâna gidilmesini, bölgesel plânın ya
pılmasını yıllardan beri savunmuşuzdur. 1960 
yılında 91 sayılı yasa ile Türkiye'nin siyasi, 
ekonomik bir kültürel hayatına, sosyal hayatı
na getirilen, Devlet Plânlama Teşkilâtının ku
rulusu ve gayeleri içerisinde, strateji ve hedefi 
içerisinde bölgelerin kalkınması ve bölgeler ara
sı farklılığın giderilmesi için bölgesel plânla
maya gidilmesinin şart olduğunu, Birinci Beş 
Yıllık Plân içerisinde göstermiş bulunuyoruz. 

Adalet Partisi plân fikrinin yabancı ve plân 
fikrinin karşısında olduğunun açık davacısı idi. 
«Plân mı istiyorsunuz, pilâv mı istiyorsunuz?» 
diyen bir siyasi iktidarın geri kalmış bölgelerin, 
özellikle Doğu - Anadolu'nun, halkınmasında 
nasıl bir zihniyete sahibolduğu bilinmesi lâzım
dır ki, Doğu Anadolu geri kalmışlığının Adalet 
Partisi iktidarı devrinde niçin daha çok geri 
kaldığı açıkça anlaşılabilsin. Bunları söylemiye-
cek miyiz? ElbetteM genel görüşme içerisinde 
izin vereceksiniz bunları ifade edeceğiz. 

BAŞKAN — Sim Beyefendi. 
ORHAN KOR (izmir) — Doğu Anadolu 

görmediği kalkınmayı şimdi görüyor. 
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Orhan 

Kor, ben konuşuyorum, Senatoyu zatıâliniz mi 
idare edeceksiniz? 
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Sırrı Beyefendi, beni bir taraf durumuna so
karak, zatıâlinizden bir tartışma zemini açma
manızı istirham ediyorum. Adalet Partisi ikti
darının davranışından bahsederek konuşabilir
siniz, fakat mütemadiyen bir tarafa yönelip, siz 
şu kanuna böyle oy verdiniz, siz bu kanunu böy
le yaptınız Anayasa Mahkemesi bozdu, sizin 
davranışınız budur tarzında konuşunca bakınız 
ben de istemiyerek bir usulsüzlüğün içine giri
yorum bir taraf mevkiine giriyorum, ama vazi
fem zatıâlinizin çok iyi bildiğiniz şekilde sa
dede davettir, lütfedin efendim. Adalet Partisi 
iktidarını eleştirmek bir muhalefet mensubu 
olarak hakkınızdır, lütfedin efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, 933 sayılı Kanun burada görüşüldüğü za
man biz önergeler vererek, 1 nci maddesi içeri
sinde Doğu - Anadolu kalkınmasının ilke ola
rak alınmasını istemiş idik. Adalet Partisi Gru-
pu idi bunun karşısında olan. E, aradan 3 yıl 
geçti, kimin haklı kimin haksız oljduğunu böl-
gelerarası kalkınmanın bugün içerisinde bulun
duğu şartları tartıştığımız zaman bunları ifade 
eitmiyecek miyim? 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — ithama hak
kınız var mı Sırrı Bey? Çok rica ediyorum sa
dede gelin, yapılması lâzımgelen bir iş varsa biz 
de yardımcı olalım, size. İtham etmekten baş
ka bir şey yapmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Karaöz, ikazı 
yaptık, her halde Sayın Atalay sadet dâhilinde 
konuşacaklar, buyurun, efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Asü ko
nu - yine temelinden başlıyacağım - her ülkede 
geri kalmışlık mevcuttur. En ileri ülke sayılan 
ve refah devleti olarak gözüken isveç'te, Fran
sa'da ve Amerika'da bölgelerarası fark vardır. 
İtalya'da ve komşumuz Yunanistan'da bölgeler
arası fark vardır. Bu farklılıkların giderilmesi 
için her memleket, Hindistan'dan isveç'e, Ame
rika'dan Yunanistan'a kadar bütün ülkeler çe
şitli tedbirler almışlardır. Bu tedbirler her ül
kenin kendi bünyesindeki şartlardan gelmekte 
ve akıllıca kullanılmaktadır. Zannedersem bun
dan 1 ay önce idi, Kanada'da yoksullar, yani 
Türkiye'deki refahın orta kısmını ifade eden in
sanlar orada yoksul sayılır, yoksullar toplan
dılar bir kongre yaptılar, adı yoksullar kong
resi idi, yoksullar kongresinin toplanması için 

oradaki Hükümetin imkânları sağlandı, sadece 
kongrenin toplanması için 100 000 dolar verildi 
ve yoksul insanlar toplanarak dertlerini görüş
tüler. 

Amerika'da Kennedy'den başlıyan Jhonson 
ve Nixon'a varan bölgeler ve şehirler arasında
ki farklılığı gidermek için programlar yapıl
maktadır ve bu programlar içerisinde bizim 
üst seviye... - biraz sonra gelirler arasındaki 
farklılığı izah edeceğim, arkadaşlarım bakalım 
o zaman bana kızacaklar mı, beni haklı mı gö
receklerdir - büyük farklılık arz etmesine yani 
bizim refah seviyemizin üstünde olmasına rağ
men, insanca yaşama şartları biraz daha düşük 
olan bölgelerin ve insanların hayat şartlarını 
düzeltmek için imkânlar ararlar. 

Biz yıllardan beri bunu ifade ederiz, bunu 
ifade etmeye çalışırız; Doğu - Anadolu geri kal
mış bulunmaktadır, kalkınması gerekir. Çok 
şahidolduk, bunu ifade ettiğimiz zaman, gözü
müzün içine baka baka* bizi bölgecilikle itham 
ettiler, bizi bölgelerin istiraplarını dile getirdi
ğimiz için kötülemeye çalıştılar ve bu, kürsü
de Hükümetler adına ifade edildi. Zabıtlarda 
var, ileride okuyacağım; Atalay neyi söylüyor, 
hangi geri kalmışlığı söylüyor? Biz Doğu ile 
Batı arasındaki geri kalmışlığı o derece azalt
tık ki şu kadar milyar lira Doğuya yatırım gö
türdük. Hattâ Millet Meclisinde bir gün dinli
yordum, Sayın Seyfi öztürk Hükümet adına 
ifade ettiği zaman; «öyle tedbirler getireceğiz 
ki,» - 2 sene önce diyordu - «biryıl sonra Do
ğu Anadolu'nun geri kalmışlığını ifade edecek 
bir kişiyi mumla arayıp bulmıyacağız. Yolları 
yaptık, köprüleri yaptık, mektepleri yaptık, 
fabrikaları kurduk, Doğu - Anadolu kalkınmış
tır» diye ifade ediyorlardı ve milyarlarca lira 
imkân götürüldüğü ifade ediliyordu, işte şimdi 
bunu görüşeceğiz, gerçek hangisi idi? Milyon
lar ve milyarlar gitmiş midir? Gitmemiştir ve 
bütün edebiyata rağmen Doğu - Anadolu'da 
farklılık giderilmiş midir? Giderilmemiştir, işte 
burada bunun muhasebesini yapacağız. 

BAŞKAN — Bir dakika izin verir misiniz 
Sayın Atalay? 

1528 sıra sayılı tasarıya oy kullanmıyan ar
kadaşımız var mı efendim?.. Yok. Oylama işle
mi bitmiştir. Lütfen kutuları kaldırın. 

Buyurun beyefendi. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, izin verirseniz, bu kalkınma ile 
ilgili bâzı hususların daha kısa kısa ifade için 
şöylece arz etmeye çalışayım. 

Yaşadığımız dünyada ileri gitmiş ülkeler 
ve geri kalmış ülkeler yan yanadır. Batı ülke
leri diye adlandırdığımız bölgeler uzun bir ta
rih devresi içinde hayat seviyesi yüksek toplum
lar olarak gelişmişlerdir. Bunların yanında çe
şitli nedenlerle böyle bir yaşama seviyesine ulaş
mamış ülkeler, geri kalmış ülkeler olarak kalmış
lardır. Dünyamızın yakın tarihi bu gelişme ile 
geri kalmışlığın siyasi hikâyesini bir bakıma ak
settirmektedir. 

Geri kalmış ülkelerin gelişme, gelişmiş ülke
lerin daha çok refaha ulaşma ileri anlayış tarzı 
içinde düzensizlikler ve bunları giderme çaba
ları her gün daha çok artmaktadır, ileri mem
leketlerin gelişmeleri uzun bir dönemi kapsa
maktadır. Batı ülkelerinde gelişmenin başlangı
cında sosyal düzensizlik ve sorunlar ortaya çık
mıştır. Dünyanın edindiği tecrübeler, gelişme 
amacında olan ve bu gayreti gösteren ülkelerin 
azmini uzun uzun yazar ve çeşitli safhaların hi
kâyesini bize kadar ulaştırır ve getirir. İleri 
memleketlerde ilerlemenin bugünkü temposu 
dengesiz kalkınmanın dengeli bir hale getiril
mesidir. ileri memleketlerde gelişme sonunda ar
tan ekonomik güçler sosyal meselelerin çözümün
de kullanılmaktadır, ileri memleketlerde geri 
kalmış ülkelerin kalkınmaları dünyanın gele
ceği ve insanlığın barış içinde beraber yaşama 
ilkesi yönünden köklü bir düşünce haline gel
mektedir. Bu düşünce prensibinin icabıdır ki; 
geri kalmış ülkelerin kalkınmasının plâna bağ
lanması arzusu ciddi bir teşvik seviyesine var
mıştır. Batı'daki gibi gelişme göstermiyen ülke
lerde yavaş yavaş aradaki fark görülmüş ve 
bu fark anlaşılmıştır. Ama, bir türlü biz 
bunu anlıyamıyoruz. Geri kalmış ülkeler ken
dilerini daha iyi ve ileri yaşayış tarzına 
ulaştıracak yolları aramaya başlamışlrdır. Ge
nellikle ikinci Dünya Savaşından sonra bu ko
nuda metotlar bulunmaya çalışılmış ve bulunan 
metodlar uygulanmıştır. Geri kalmışlıktan kur
tulmak için plânlı bir müdahalenin zorunluğu 
görülmüştür. Geri kalmışlıktan kurtulmanın 
kendiliğinden olmadığı ve zamanın geçmesi 
ile bâzı tedbirlerin uygulanması olmadan bir 
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kalkınma sağlanamıyacağı görülmüştür. Mü
dahalelerin zarureti tesbit edilince, şekli ve usu
lü, metot olarak bulunabilmiştir. Hızlı ve den
geli kalkınma yolu ile geri kalmışlıktan kur
tulmak için devletin gerekli şartları hazırla
mak üzere ekonomik ve sosyal hayata müda
halesi lâzımdır. Devlet topluma nasıl müdahale 
edecektir? Sorusu metodu tâyin eder. Devlet 
yapacağı işleri tasarlarken toplumun hangi 
safhasında, ekonominin hangi unsurlarına ne 
kadar ve ne derecede müdahale edeceğini önce
den isabetle hesabetmezse menfi sonuçlar alına
bilir. Yahut menfi sonuçlar kendisini kısa za
manda gösterir, isabetle hesabedilmezse bu men
fi sonuçlar bâzı tehlikeli istikametlere de gide
bilir. Bâzı sahalarda tashihi zamanla güç. olacak 
yeni sorunlar meydana gelebilir. Ekonomik ve 
sosyal ilimler hızlı ve dengeli kalkınma için 
plânlı müdahaleyi salık vermektedir. A. P. si
yasi iktidarına biz yıllardanberi bir türlü bunu 
anlatamıyoruz. Plânlı kalkınmanın hızlı, den
geli ve olumlu sonuçlar verebilmesi için isabetli 
ve dikkatli olarak memleket şartlarına göre 
hazırlanması lâzımdır. Plânlı kalkınmanın baş
lıca şartı, kalkınmanın dengeli olması, hızlı ol
ması, sosyal ekonomik ve kültürel sorunları 
kapsamasıdır. Demokratik bir plânlamada bu 
unsurların dikkatle ve isabetle tesbiti başarının 
kaynağını teşkil eder. Geri kalmış yahut başka 
ifade ile az gelişmiş ülkelerde veya gelişmiş ül
kelerin geri kalmış bölgelerinde toplumun ilerle
yişini sağlıyan çabaları göstermek için toplum 
gelişmesi, toplum kalkınması, toplum düzenle
mesi ibareleri kullanılmaktadır. Az gelişmişli
ğin, geri kalmışlığın ölçüsü nedir? Hangi ülke 
az gelişmiş yahut geri kalmıştır, hangi ülke ge
lişmiştir, ileri ülkedir, hangi bölgeler geri kalmış 
bölgeler sayılır? Bu sorunlara verilen cevaplar 
çoktur ve çeşitlidir. Cevaplandırmak için başvu
rulan ölçüler farklı olmakla beraber üzerinde it
tifak edilen ölçüler yok değildir. Bu konuda 
Birleşmiş Milletler dokümanlarından bâzı kısım
ları alabilirim. 

Tarım memleketlerinin az gelişmiş bölgele
rinde toplumun maddî olmıyan ihtiyaçları dâ
hil, esas yaşama şartlarının gelişmesini kolay
laştırmayı hedef tutan faaliyetlere çok önem 
verilen ülkeler gelişmiş ülkedir. Geri kalmış ül
keler bu ölçüler içinde şöyle ifade edilebilir. 
Geri kalmış ülkelerde fert başına düşen millî ge-
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lir yahut ferdin sağladığı günlük kalori ölçü 
olarak verilebilir. Bugün ölçü yahut tarif ara
maya ihtiyaç da kalmamıştır. Hangi ülkenin 
gelişmiş, hangisinin az gelişmiş, hangisinin geri 
kalmış olduğu bilinmektedir. Geri kalmış ya
hut az gelişmiş ülkelerin hızlı ve dengeli kalkın
ma sorunları vardır. Gelişmiş ülkelerde az ge
lişmiş veya geri kalmış bölgeler - biraz önce 
ifade ettiğim gibi - vardır. Ülkelerin çabaları
nı bu varları teşkil eder. Az gelişmiş ülkelerde 
ayrıca kalkınma sorunu içinde, az gelişmişlik 
içinde geri kalmış bölgeler sorunu vardır ve 
dikkatleri daima çekecektir. Gelişmiş ülkelerde
ki problemin çözümü dengesizlik gösteren böl
gelerin ve bu bölgeleri kalkındırmak için ciddî 
çaba göstermelerine bağlıdır. Geri kalmış ya
hut az gelişmiş bölgeler halkına çabalar içinde 
bölgelerarası farklılığı göstermek zorundayız. 
Bu sebepledir ki; az gelişmiş ülkelerin kalkın
ma amaçlarını hızlı kalkınma kadar, dengeli 
kalkınma şartına bağlamalarını görürüz, Âz ge
lişmiş veyhut geri kalmış ülkelerin kalkınma 
çabalarını ve bizim kalkınmamızın hedef ve 
stratejisi içerisinde geri kalmış Doğu Anadolu-
nun geri kalmışlığını bütün safhaları ile görme
ye mecburuz. Biz bunu gördüğümüz sürece ve 
bunu gördüğümüz ölçüde dertlere çare bulabili
riz. Yoksa A. P. iktidarının bunları mümkün ol
duğu kadar göstermeme ve hafiften alma çata-
sı dertlerin çaresi değildir. 

Topluluğu meydana getiren fertlere yahut 
meslek gruplarına aynı ölçüler içinde imkân 
sağlamak mümkün olmamıştır ve olmıyacak-
tır. Bunu evvelâ bilelim. İlerlemiş, gelişmiş ül
kelerde yoksulluğu yenme, insanlara, insanca 
yaşama şartları sağlamaya sahibolduğu imkân
lar (beslenme giyinme eğlenme şartları) arzu 
edilen seviyeye ulaştırılmıştır. Refahı tam den-
mese bile refah ölçüsü içerisinde insanlara in
sanlık haysiyetinin tadım tattırmak esastır Ba
ha çoğu, daha iyiyi insan daima istiyecek ve 
daima arıyacaktır, Gelişmiş ülkelerde meslekler 
arasında, bölgeler arasında farklılıklar mevcut
tur. Kalkınmanın bu ülkelerde uzun bir süre 
devlet müdahalesinin etkisinde olarak meydana 
gelmesi, siyasi faktörler farklılığı meydana ge
tirmiştir. Bölgeler arasında meydana gelen bu 
farkları bertaraf etmek için birçok ülkelerde 
birbirine benzer yahut farklı tedbirler alınmış 
ve gösterilmiştir. 

Geri kalmış veya az gelişmiş ülkelerde önem
li bir sorun da politik güçlüktür. Demokratik 
düzenin tam yerleşemediği, çok partili hayatın 
sarsıntısız tekâmüle varmadığı az gelişmiş ül
kelerde siyasi iktidarlar oy alabilme hevesi 
içinde ve peşinde çıkar kaygıları ile uzun va
deli güç işleri tercih etmezler. (Başka ülkeler
de olduğu gibi. Şimdi başka ülkeler için ifade 
ediyorum) Kısa vadeli, gösterişli teşebbüsleri 
tercih ederler. Çoğu saman bölgelerarası fark
lılığın azalması yerine çoğalması tedbirlerini 
alırlar. Bölgelerarası dengesizliği gidermek için 
alman tedbirlerin, ülkelerin uygulıyacağı po
litikaya ve şartlara göre sonuçlar verdiği, böl
gelerarası dengesizliğin giderilmesinin çeşitli 
tecellileri olduğunu da görmekteyiz. Bölgeler
arası dengesizliğin giderilmesi için özel teşeb
büslerin alınması ve uygulanması ortak görüş 
olarak ülkelerde benimsenmiştir. Bölgelerara-
smdaki dengesizliğin kendi haline bırakılması 
ile çözülmiyeceği kesin olarak artık anla
şılmıştır. Halk topluluklarının kendi yetenek
leri ile ve bunlara göre gelişmiyecekleri artık 
görülmüştür. Bu şekildeki geliştirmenin arada
ki farkı kapatmadığı, ve buna ulaşmıyacağı; ak
sine farkın çoğalacağı artık tesbit edilmiştir. 
Halk topluluklarının değişikliğe direnç göstere
ceği kanısı artık gücünü yitirmiştir. Halk top
lumlarının temel güvenliği tehdideden değişik
liğe karşı durur, anlamadığı değişiklikğe karşı 
durur olduğu gibi, değişiklik için zorlanmaya 
karşı durur olduğu; yaşama tarzının değişmesi, 
daha iyi yaşama şartına kavuşmayı ise sabır
sızlıkla istediği görüşleri artık birbiri karşısın
da değerini kaybetmiştir. Tutucu görüşler ar
tık yitip gitmiştir. Bunun yerine siyasi heves
ler ve bunun yığınları kalmıştır. Bunu artık 
dünyada ileri memleketlerin hiçbiri bilmemez-
likten gelemez. Simdi size bâzı berrak örnekler 
vermeye çalışacağım : 

italya'da Cenup yoksulluk ve farklılık içeri
sinde idi. Uzun yıllar ısanki iki ayrı ülke şek
linde 'idi. italya'da uzun yıllar, bizde 'olduğu gi
bi. siyasi çalkantılar içerisinde 'Cenup ile Şima
lin kalkınmasından Myülk imkânların sağlandı
ğı hikâyesi söylenmiş, meydanlarda, (Sicilya'nın 
veya diğer adaların da büyük tekamüle doğru 
gittiği söylenmiş, süslü beyanlar verilmiş idi. 
Fakat, sonunda italya aklı selimi bir araya gel-
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idi ve gördüler ki, bu siyasi çekişme içerisinde 
bir gerçek vardır. 'Cenupta okur - yazar olmı-
yanların sayısı % 70 in üstünde iken, bu 'oran 
Şimalde % 10 un altında. Cenupda millî gelir
de Şimalin ancak 1/10 i kadar bir pay düşmek
te, sanayi Şimalde, Cenup tarıma geleneksel bir 
kader ile razı 'edilmişti. Tıpkı Türkiye'de oldu
ğu gibi. «Nutukları tor kenara atalım, süslü söz
leri bir kenara atalım, bölgesel (bir plân yapa
lım. Şimal ile Cenubu ancak bu şekilde kalkın-
dırabiliriz.» dendi Vanoni ve plânı veya prog
ramı 'ile kısa 'zamanda 'italya'da 'Cenup, Şimalin 
yakın şartları içerisine girebildi. ıCenupta 'okur -
yazarlıktan, mektepten, sağlık teşkillerine, sınai 
tesislere kadar bütün hayat şartları insanca ha
yat şartlarının seviyesine ancak erişebildi. Ne 
ile erişebildi? Akim bulabildiği bölgesel plânla 
erişebildi. 'Biz bunu yıllar önce söyledik, yıllar 
önce buna çalıştık, yıllar önce bunu ifade ettik. 
Meselâ şimdi, Cenupla Şimal arasında fbâzı ra
kamlar vereyim: italya'da net millî Igelir Ce
nupta % 108, net 'tarım üretimi % '57, sınai hâ
sıla %116,6, ticari hâsıla % 30,6, ulaştırma % 
60,2, bir artış kaydetmiş. Bu artış bu süre içeri
sinde diğer bölgelerde de Igörülüyor. Meselâ millî 
gelir % 115, net tarım üretimi % 134, sınai hâ
sıla % 126, ticari hâsıla % 122,3 ulaştırma % 146 
olarak artış göstermiştir. 

Güneyde tarım ve ticaret sektöründe artış 
diğer bölgeleri geçmiş, Kuzeyde sanayi 'daha çok 
teşvik gördüğü için, 'Güney sanayide henüz İtal
ya'da da Şimale erişmemiş ama, aradaki fark 
ciddî surette kapanmış bulunmaktadır. Bütün 
bunlar bize gösteriyor ki, akıllı bir tarzda ha
reket edildiği takdirde, yani bölgesel plâna gi
dildiği takdirde (bölgeler arasındaki farklılık 
giderilmektedir. 

Fransa'da; Fransa 'Ekonomik 'Geliştirme Kon
seyinin yahut Fransa 'daki buna ait sistemden 
de bâzı rakamlar okuyacağım .Fransa ekonomik 
gelişme halinde 'olmasına ve sanayiinin uzun bir 
devreye varan başlangıcı olmasına rağmen böl-
gelerarası dengesizliğin yarattığı sıkıntılardan 
kurtulamamıştı. Atlantik bölgesi, Paris ve Do
ğu bölgesinin kaydettiği hızlı gelişmeye ayak 
uyduramamıştı. 'Tanım bölgelerinden iş gücü 
serbestliği 'ölçüsünde sanayi bölgelerine akma
ya başlamıştır. Bu durum bir yanda tarım böl
gelerinde aJktif nüfusun kaybı, bir yanda büyük 
şehirlerin kalabalıklaşması sorunu ile Fransayı 

karşı karşıya getirmiştir. Bölgeler arasında git
tikçe artan bu farklılaşma tarım alanında ve 
gerileyen bâzı sanayi kollarında ve büyük şe
hirlerde 'çeşitli problemleri su yüzüne çıkarmış
tır. Konu üzerinde iktisatçılar, sosyologlar, po
litikacılar durmuşlar, çeşitli hükümetler mese
leyi incelemişler, olaya önem vermek, müdahale 
zaruretini duymak nihayet akıllarına gelmiş fa
kat komu oyunun baskısı lolmadığı sürece bu 
gerçekleşmemiş. Dikkat buyurursanız bütün bun
lara rağmen kamu oyu Fransa'da baskısını gös
termediği müddetçe Atlantik bölgesi ve Paris'in 
doğusunda kalan bölgeler aradaki farka rağ
men bir türlü düzelememiş. Ancak Fransada da 
kamu oyu baskısı kendisini gösterdikten sonra 
Fransa'da ekonomik konsey kurulmuş ve bölge
ler arasındaki farklılık ortadan kalkmıştır. 

Başkan Nixon'un, «Geri kalmışlıktan kurtul
ma projesi» Amerika'da bölgeler arasındaki fark
lılığı ve refah Devleti Amerika'da dahi bir böl
gesel plâna gitmenin zaruretini salık verirken 
Adalet Partisi iktidarı bu kürsüden - ve biraz 
sonra zabıtlardan 'okuyacağım belgeler şahittir -
yıllar yılı şu hususta direnmiştir: «Plân da ne 
demek, bölgesel plânlamaya ne lüzumı ne ihti
yaç vardır, biz bölgelerarası kalkınmayı bütçe 
ile yapacağız, bütçe ile kalkındıracağız ve mem
leketin bütün imkânlariyle kalkındıracağız. Do
ğu da neymiş, [Batı da neymiş bunlar bölgeci
liktir, biz Doğuyu kalkındırıyoruz, 'Doğu kalkın
mıştır.» iddiasını ileri sürdüler ama, dünya böy
le demiyordu. Dünya hep bölgesel plâna gidi
yordu, hep farklılığı gidermek için akıllıca ted
birleri almaya 'gidiyordu. Örneğini veriyorum. 
Amerika da aynı şekilde çeşitli tedbirler alıyor
du. Eğer arkadaşlarımın bu hususta bir itiraz
ları olur ise Amerika'nın, Nixon'un, «Geri kal
mışlıktan kurtulma projesini» ayrmtılariyle bu
rada ifade edebilirim. Anahatları şu idi: Ame
rika'da geri kalmışlık vardır ve bu geri kalmış
lığı. ortadan kaldırmak 'için 'proje lâzımdır. Re
faha iştiralk etmiyenleri refaha iştirak ettirece
ğiz şeklinde bir anlayış içerisinde 1961 de baş-
lıyan proje neticelerini vermiş ve refaha işti
rakte zencisiyle, Kübasiyle, Amerika vatandaşı 
olmıyanlar dâhi bir 'ölçü içerisinde istifade et
meye başlamışlardır. 

Polonya - biraz sonra diğer demokratik ülke
leri vereceğim, biraz sosyalist ülkelerden de ör
nekler vereyim - 1950 - 1960 yılları arasında 

— 317 — 



O. Senatosu B : 49 9 . 3 . 1971 O : 1 

bölgelerarası (farklılık 'özel uygulamalarla ön
lenmiştir. 

Bana denebilir M, bu örnekleri niçin veriyor
sunuz? Çünkü temel mücadelemiz (bu ve genel 
görüşmenin İde maksadı Ibu. Adalet Partisi si
yasi iktidarı yıllarca (bir şeyi (savunmuştur. 
1969 genel seçimlerine bir ay kalıncaya kadar, 
Türk (Ulusu önüne çıkıp (bölgesel plândan bah
setmeye kadar ama, yapmamış. 1969 seçimleri 
(başlamadan (bir ay önce (Sayın Demirel nutuk
larında başladı, bölgesel plânlamadan (bahsetme
ye. Fakat biz (bölgesel plânlamadan burada bah
settiğimiz zaman bölgesel plândan daima kaç
mışlardır, daima ve itina ile (kaçmışlarıdır. Ken
dilerine söylüyorduk. (Bütün rakamlariyle biraz 
sonra ifade edeceğim; beş yıl içerisinde, Adalet 
Partisi iktidarı beş yıl içerisinde Doğu - Ana-
doluya sanayide, tarımda, diğer hizmet sektör
lerinde ne nisbette hizmet götürmüştür; aradaki 
fark artmış mıdır, ne nisbette artmıştır yahut 
azalmış mıdır hep beraber göreceğiz. Şimdi bu
nun için ifade ediyorum. Biz o zaman da söy
lüyorduk, ki, bu detaya girmemişti, diyorduk 
M: «Dünya bir yere gidiyor, akıllı bir şekilde. 
Bölgelerarası farklılığı gidermek için plâna, 
bölgesel plâna gidiyor. Keyfî bir şekilde dağıt
maya değil, iki okul, üç tane sağlık hizmeti 
götürüp işte gördünüz mü ben her şeyi yaptım, 
hizmet ettim demeye değil». Gerçek kalkınma
nın nasıl yapılacağının biz o zaman yollarını sa
lık veriyorduk, ama hayır deniyordu, tşte biz 
kalkmdırıyoruz deniyordu. İşte şimdi muhase
besini yapacağız ve kamu oyu önünde tartışa
cağız. Önünmüzdeki yıllarda üçüncü Beş Yıllık 
Plân yapıldığı zaman ümidederiz ki böl
gesel plân orada yerini bulabilsin bunca 
tartışmadan ve gecikmeden sonra. 

Nerede kalmıştık?... Polonya'da. 1950 - 1950 
yıllan arasında hazırlanan bir programla sanayi, 
oralarda, bölgelerarası dengesizliği gidermek 
üzere dengeli dağılma şekliyle bir plânla öngö
rülmüştür. Bu uygulama ile bölgelerarası fark
lılık giderilmiştir. 

Çekoslovakya, sanayi memleketi olan Çekos
lovakya nüfusuna oranla dünya ticaretinde ve 
sanayiinde önemli bir yer işgal etmektedir. Böl
gelerarası dengesizliği gidermek için Slovak-
ya'da sanayi kesifleştirilmiş ve Slovakya'da ki 
geri kalmışlığını ortadan kaldırmak, bölgenin 

diğer yerine ulaşabilmek için bir program hazır
lanmıştır ve böylelikle aradaki farklılık gideril
meye çalışılmıştır. 

Şimdi geri kalmış ülkelerden size bâzı misal
ler vereyim. 

Brezilya; Kuzey - Doğu bölgesi geri kalmış
lığın tipik örneğini veriyordu. Bunu giderebil
mek için bir plân hazırladılar ve büyük bir 
Ölçüde bu bölgeyi kalkmdırdılar. 

Hindistan, bizim gibi geri kalmış bir ülkedir. 
Hem biz çoğu zaman kendimizi daha ileri farz 
ederiz, Bugün bölgelerarası plânı uygulamada 
bizden çok ileridir, kendi ekonomik imkânları 
içerisinde. 

Nijerya; doğu kısmındaki Udi bölgesini kal
kındırmak için Udi adı altındaki bir böl
gesel plânla kalkınma çabası içerisindedir ve 
büyük bir başarı sağlamaktadır. 

Hindistan, bölgeyi de vereyim, Etevak pi
lot projesini tatbik etmekte ve bu bölgeyi ön-
plâna almaktadır. 

Malaya; toplumun kalkınması için, özellikle 
geri kalmış bölgeleri kalkındırabilmek için bir 
plân tatbik etmektedir. 

Yunanistan, Kore: ikisi de tarımda çalışan 
insanları geliştirmek ve oradaki gelir payını ar
tırabilmek için büyük çaba göstermektedir. 

Bilmem gazeteleri takibettiniz mi? Son za
manlarda Yunanistan yatırım indirimlerini ve 
gümrük muafiyetlerini münhasıran geri kalmış 
bölgelere hasretmiştir. Bisdeki gibi bir 933 sa
yılı Kanun çıkarıp yatırım indirimini geri kal
mış bölgelere götüreceğiz diye 10 milyar liralık 
millet imkânını özel sektöre peşkeş etmemiştir, 
sömürtmemiştir. Bu yatırım indirimlerinden, 
vergi muafiyetlerinden geri kalmış bölgelerin is
tifade edeceğini ancak ve münhasıran tarımda, 
tarım endüstrisini kuranların veyahut geri kal
mış bölgelere sanayii götüreceklere bu indirimin 
yapılacağını bildirmiştir. Biz 933 sayılı Kanu
nu yaptık, yaparken bunun dengesizliği gidere
ceğini söledik ama, gelin görün ki bu olmadı. 
Yine birkaç gün önce gazetelerde ilânlar vardı. 
Vakko tahvil çıkaracak, bu tahvillerin garan
tisini Türkiye Sınai Bankası yapacak. Türkiye 
Sınai Kalkınma Bankası Doğu - Anadolu kal
kınması için bir tek tesise yüzbin lira daha ver-
miyecek ama, Vakkonun tesislerinin genişle
tilmesi için çıkarcağı tahvil senetlerinin garan
tisini dahi üzerine alacaktır. Bu dengesizliğin 
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içersindeyiz. Bu akılla biz Doğuyu daha yüz yıl 
kalkındıranlayız, bütün bu imkânlar heder olur 
gider. 

Biz bunu yeni söylemedik. Kendi iktidarı
mız devrinde de söyledik, 1952 yılında da söyle
dik. Hem bize ağır küfür etmelerine rağmen 
söyledik. 600 kişilik bir Mecliste 500 küsurluk 
bir iktidarın bize sataşmalarına rağmen bütün 
bunları açık, seçik o zaman da söyledik. Dedik 
M; «Bu ülkenin Doğusu, Batısı yok ama, bu 
ülkenin kaderi üzerinde hepimizin yüreği bera
ber titresin. Bir gerçek var, bir geri kalmışlık 
var, süratle bunun üzerine gidebilelim.» 1950 
yılında çok dar bir imkân da olsa, Doğu - Ana
dolu kalkınması Halk Partisi iktidarları döne
minde getirildi. Demokrat Parti iktidara gelir 
gelmez ilk marifeti ve ilk işi bunu Türkiye "nin 
siyasi hayatından çıkarmak oldu. Doğu mu 
var, Batı mı var; bakın biz bir sihirli değnekle 
bu memleketi kalkındıracağız dediler ve kalkın
manın Önemli bir şartı olan, o günün şartları 
içinde yetersiz olan Doğu - Anadolu kalkınma
sı imkânını ve şansını böylelikle yitirmiş ol
duk. 

Meksika'ya bakarsak; o da bizden daha ile
ri. Delta Pala Opan Komisyonu 45 X 540 kilo
metrekarelik büyük bir arazideki Papaleopan 
nehri çevresindeki geniş bir geri kalmış bölgeyi 
kapsıyan özel bir plânla kalkınmaya başlamış 
ve başarı sağlamıştır. 

Seylan; aynı şekilde bölgesel bir plânla ge
ri kalmış bölgeleri kalkındırmaya başlamış. 

Jamaika; sosyal refah komisyonlarını kura
rak bölgesel bir plânla ve muz üzerinde koydu
ğu geri kalmışlık payı üzerine, geri kalmış böl
geleri kalkındırmaya çalışmıştır. 

Burma, aynı şekilde geri kalmışlık için özel 
plânlar yapmıştır. 

Geri kalmış ülkeler olsun, kalkınmış ülkeler 
olsun farklılıkları gidermek için hepsi bir plâ
nın zaruretine inanmış, hepsi bir plân fikrine 
inanmıştır. Ama bu plân fikrine her nedense 
biz bir türlü gelememişiz. Geçmiş yıllarda, De
mokrat Parti iktidarını da, bu son yıllarda da, 
altı yıla yaklaşacak olan iktidarı dönemi içeri
sinde Adalet Partisini bir türlü geçirememişiz-
dir; plân fikrine ve bölgesel kalkınma fikrine 
bir türlü getirememişizdir. 
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Şimdi bunun nedenlerini kısaca ifadeye ça

lışayım. Nüfusun fena bir şekilde dağılması, 
insan gücünün ve sermayenin kaybedilmesi, ya
şama şartlarının düzeltilmemesi ve gelişmenin 
diğer yerlere nazaran hızlı olmayışı bölgeler 
arası dengesizliği ve düzensizliği doğurmuştur. 
Bir kader değildir bölgeler arası farklılık, gö
rüyorsunuz ki, sebepleri bunlar. Bu düzensiz
liği, bu dengesizliği bertaraf etmek için bölge 
plânlaması fikri doğmuş ve uygulanmaya baş
lamıştır. Daha iyi bir hayat seviyesi amacını 
güden bölge plânlama fikrinin insanı hedef 
olarak aldığı bilinmektedir. Bölgeler arası den
gesizliği gidermek fikrinin amacı bütün yönle
riyle insandır. Bugünün olduğu kadar yarının 
insanlarının hayat şartlarını düzeltmektir. Bu 
düzeltmenin aracı olarak bölge plânlaması fik
ri doğmuştur. Bütün ülkelerde çok veya az 
bölgeler arası dengesizliğin mevcudolduğunu 
biraz önce söylemiştim. İster gelişmiş, ister az 
gelişmiş, ister gelişmemiş olsun her ülkede böl
geler arasındaki farklılığın bir sorunu vardır. 
Bölgeler arasındaki farklılık ya mevcuttur, ya 
meydana gelir. Her iki halde de modern ve de
mokratik Devlet bu soruna müdahale etmek 
zorunluğunu hissetmiştir. 

Bölgeler arası dengesizlik Türkiye'ye has 
bir sorun değildir, işaret ettiğim veçhile, he
men hemen her ülkede dikkatle takibedip ülke
sinde çare aradığı bu yüzyılın hikâyesi de de
ğildir. İnsanlığın hikâyesidir. Refah paylaşı
lan gelişmiş ülke nimetlerini paylaşma daha iyi 
yaşama şartlarına hazırlama, az gelişmiş ülke
leri, geri kalmış ülkeleri yoksulluktan kurtar
mak için bir fikre götürme çabası dünyada 
mevcut. 

Türkiye'de bölgeler arasında dengesizlik 
vardır. Türkiye'de bölgeler arasında altyapı 
hizmetlerinde, sosyal hayatta ve ekonomimizde 
büyük farklılıklar vardır. Gelir dağılımında 
farklılık vardır, verim bölgeler arasında farklı 
ve düşüktür. Gelir dağılımı adaletsizdir. Kre
di düzeni bozuktur. Tarımda verim, demin de 
ifade ettiğim gibi diğer bölgelere nazaran dü
şüktür. Köylük yerde hayat şartları ilkel sınır
ların içindedir. Bu az gelişmişlik içinde bölge
ler arasında farklar "gayet tabiî olarak devam 

., edecektir. 
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Kalkınma plânının hedef ve stratejisinde Bi
rinci Beş Yıllık Plânda ve ikinci Beş Yıllık 
Plânda bölgeler arası farklılık tesbit edilmiş idi. 
Bölgeler arasındaki dengesizlik günlük hayatı
mızda bilinmektedir. Her insanın düşünce pren
sibi içerisinde farklılığın mevcudiyeti teslim 
edilmektedir, bilinmektedir. 

Bölgeler arasındaki dengesizlik bütün çev
reler tarafından tekrarlanmaktadır. Tartışma 
konusu, bölgeler arası dengesizliğin oluşu de
ğildir. Tartışma konusu; bölgeler arasındaki 
dengesizliğin nasıl ortadan kaldırılabileceğinde 
toplanmaktadır. Bölgeler arasındaki dengesiz
liğin her gün biraz daha arttığı, farklılığın gi
derilmesi için ciddî tedbirlerin alınması gerek
tiği fikri yanında farkın azaldığı, hattâ farklı
lığın kalmadığı görüşleri de vardır. Bir başka 
davranış da azalmakta olan farkın alınacak 
olan bâzı tedbirlerle ortadan kalkacağı istika
metindedir. 

Bölgeler arası dengesizliğin daha da arttı
ğı, alman dağınık ve yetersiz tedbirlerin bu ar
tışı önlemediği nitelikte oluşunu biraz sonra 
bütün ayrıntıları ile tesbit edeceğiz. 

Bölgeler arası dengesizlik, fizikî, ekonomik 
ve sosyal dengesizlik olarak belli bir şekilde 
görülen dengesizliktir. Ekonomik, sosyal ve fi
zikî şartlar öylesine değişik ve farklıdır ki, 
kısmen gelişmiş bölgelerin bâzı ilkel bölge ve 
köylerinde geri kalmışlığın bütün izlerine rast
lamak mümkündür. Bu raslantılar genellik ta
şımadığı için görülen farklılıklar içinde değer
lendirmek daha doğru olacaktır. 

Bu yargıyı haklı gösterecek durumlar var
dır. Fizikî dengesizlik olarak, yer yüzü şekille
ri bakımından birbirinden farklı bölgeler var
dır. Coğrafya kitapları ve bu kitapların yar
dımcısı kitaplar, yurdumuzun yer yüzü şekille
ri farklılığından ötürü bölgelere ayırmışlardır. 
Coğrafi bakımdan Türkiye'yi 7 ve 21 bölgeye 
ayıran çeşitli kitaplara ve atlaslara raslamak 
mümkündür. 

İklim yönlerinden birbirlerinden çok farklı 
üç bölgeye ayrılmaktadır yine bu kitaplarda. 
Yer yüzü şekillerinin çok arızalı ekonomik ik
lim şartlarına göre, step iklimi gösteren bölge
ler ayrı ayrı gösterilmektedir. Ekonomik den
gesizlik olarak fizikî dengesizliğin ekonomik 
dengesizliklerin etkisi altında olduğu da bilin
mektedir. 
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mışlık bünyeden gelmektedir. Fizikî dengesiz
likler ekonomik gelişmenin az veyahut hızlı ol
masına bağlıdır. Çeşitli tarım üründerinden 
alınan bölgelerde tarım ürünlerinin, bir yahut 
birkaçının alınabildiği tarım ürünlerinin bir 
kısmının alınmadığı, tarım ürünleri veriminin 
çok yahut az olduğu bölgelerin ekonomik ha
yatlarında farklılık meydana getirdiği de bi
linmektedir. 

Fizikî şartların yarattığı ulaştırma güçlüğü 
ile pazarlara kolayca az ve masraflı ulaşma ile 
güç yahut hiç, yahut pahalı ulaşmanın ekono
mik gelişme üzerinde tesirinin önemli olacağı 
da elbette bilinmektedir. Fizikî dengesizlik eko
nomik dengesizliğin tek ve en müessir sebebi 
elbette ki, sayılamaz. Diğer sebepler de fizikî 
dengesizliklerle ekonomik dengesizlikleri mey
dana getirmiştir. 

Özellikle Doğu - Anadolu Bölgesinde tarım 
esas geçim kaynağını teşkil etmektedir, tarım 
ilkel şartlar içindedir, tarımda gelir düşük ve 
verim azdır, tarımda uğraşanların yarıdan ço
ğu ya hiç topraksız, yahut yetersiz toprağa sa
hiptir, tarımda modernleştirme yoluna gidilme
miştir, tarımda artan faal nüfus yoksulluk yü
zünden köyden kaçmaktadır, sanayi kurulmadı
ğı için şehirleşme gelişmemektedir. 

Sanayideki gelir artışı ve nüfusa düşen ge
lir payı tarımda hele Doğu Anadolu'daki ta
rımda, çalışanlara düşen paya göre büyük fark
lılık göstermektedir. Kooperatifçilik gelişme
diği, iç göç devam ettiği, kredi düzeni bozuk 
olduğu için bu farklılık gün geçtikçe kendi
sini daha çok göstermektedir. 

Sosyal dengesizlik; bölgeler arasındaki sos
yal dengesizliklerde eğitim hizmetlerinin da-
ğılmmda kendisini ciddî surette gösterdiği gi
bi, diğer hususlarda da kendisini hissettirir. 
Köyde ilkokul sayısı, ilkokul üstü eğretime de
vam sayısı, ortaöğretim hizmetleri, okuma 
yazma bilenlerin sayısı, ortaöğretim üstü tah
sil, yüksek öğretime devam, sağlık hizmetlerin
de tedavi kurumları, ihtısaslı doktor sayısı, ec
zacı, eczane, diş hekimliği, hemşire, ebe sayısı 
gibi çeşitli yanları ile eğitim ve sağlık hizmet
lerinde bölgeler arasında önemli farklılığın mev-
cudolduğunu göstermektedir. 
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G-örüyoruz ki, şimdi kaba batları file izah et
tiğim, biraz -sonra da bu farklılığın rakamlarla 
da münasebetini yaptığım zaman, bölgeler ara-
snıtta fizikî, sosyal ve çeşitli dengesizliklerin 
nnevcMolduğ-u görülecektir. Ve bu mevcudiyet 
oüafcrinde ciddî surette eğilmenin zamanı çoktan 
gelmiş VÖ geçmiştir, 

Şimdi bunun politikası nedir? İzin verirse-
nâz kısaca bunu izah edeyim: Bizde plân fikri 
»uzun yıllardan beri mevcut değil idi. Zaten dün
yada da ikinci Dünya Harbinden sonra plân 
fikri gelişmeye başladı. 1950 ilâ 1960 yılı arasın
da oızun şekilde ve çeşitli ayrıntıları ile bir plân 
;yapılması, plânın zarureti izah edilmeye çalı
şıldı fakat o devrin siyasi iktidarı plân fikrine 
Pbir türlü yanaşmadı. Bunun geniş bir şekilde 
^nedenine Ve oluşuna işaret edecek değilim. 

196© yılından sonra Devlet Plânlama Teşki-
lâtılûJi kurulması ile plân fikri yerleşti. Plân 
Caferi Türkiye'de kolay gelişmedi. Plân fikri
nin karşısında bugünkü siyasi iktidar «Plânını, 
pilâv mı» felsefesi ile çıkmaya çalıştı. Fakat 
sonradan plânı uygulamaya başlayınca, plânı 
kendi ekonomik ve sosyal felsefesine göre de
ğerlendirdi ve Adalet Partisi etiketli bir plân 
lıaline getirdi. 

Şüphesizki bu plân içerisinde bölgesel kal
kınma plânına yer olmıyacak iidi. 1961 yılı hü
kümetleri programları görüşüldüğü sırada, büt
çeler görüşüldüğü sırada da biz gerek kendi 
gruplarımızda, gerek Genel Kurulda bölgesel 
^plânın Birinci Beş Yıllık Plân içerisinde yer al
dığım görmemize rağmen bunun çabuklaştırıl
ması ve gerçekleştirilmesi için gerekli envan
ter hizmetlerinin yapılması ve plânlamaya sü
ratle gidilmesinin sürekli davacısı olduk ve hü
kümet programlarına alınmasında gruplarımız
da başarısını sağladık. Ve Birinci Beş Yıllık 
Plânda bölgesel plâna gidilmesinin bütün hazır
lıkları yapıldı. 

1965 yılında Adalet Partisi İktidara geldik
ten sonra, bölgesel plân fikri plândan yavaş, 
yavaş çıkarılmaya başlandı. Bölgesel plânlama 
fikri ilk icra yılı programlarında Adalet Par
tisi İktidara geldikten sonra çıkarıldı ve ifa
deler şunlar oldu; - Biraz sonra İkindi Beş Yıl
lık Plânın zabıtlarını okuduğum zaman da ifa
de ettiğim, ki İkinci Beş Yıllık Plânda da mü
cadelesini yaptığımız zaman - «Ne lüzum var? 

Bölgesel bir plânlamaya ihtiyaç yoktur. G-enel 
politika içerisinde zaten sihirli bir şekilde 
biz Türkiye'ye yeni bir Türkiye katıyoruz, 
yeni bir Türkiye içerisinde Doğu Anadolu da 
süratle kalkınacaktır. Bir kalkınmaya götürecek 
bölgesel plân fikri değildir, bir politikadır ve 
bu tılsımlı işi de ancak Adalet Partisi iktida
rı yürütebilir» dendi. Hükümet programlarında 
ve diğer hususlarda bölgesel kalkınma fikrin
den artık bahsedilmedi, bütün iddialara ve bü
tün uğraşmalara rağmen. 

Böylelikle bölgesel plân fikri bir talihsiz
liğe uğramış oldu. 

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, Adalet Par
tisi ile bu şekildeki farklılığımızı isterseniz Plân
lamanın iki ayrı görüşünden alayım; 1S61 ve 
1968 i plândan alayım. 1961 de bölgesel plân
dan şöyle anhyorduk biz. «Ekonomik sektörlere 
ve faaliyet kollarına göre yapılan plân mem
leketin her yerinde mümkün olan ve arzu edilen 
kalkınmanın gerçekleşmesi için kâfi değildir. 
Bunun yanında bir de bölge plânlarının yapıl
ması gereldr. Bölge plânları ekonominin tü
münü meydana getiren sektörlere göre ya
pılan hesaplarla tesbit edilecek yatırımların 
ve ortaya çıkacak projelerin bölgelere da
ğılışını bir düzene sokacaktır. 

Böylece memleketin her hangi bfr bölgesi 
çok ileri giderken diğerinin ihmal edilmesi ön
lenmiş olacaktır. Yatırımların bölgelere dağı
lışından plânlama aynı zamanda bunların do
ğurabileceği sosyal meseleleri de göz önünde 
tutmaya imkân verecektir. Böylece bölge plân
laması sosyal ve iktisadi meselelerin birlikte 
halledilmezini ve kalkınmanın nimetlerinde 
herkesi eşit olarak görecek ve bunu sağlıyacak-
tn\ 

Yurdun her yerinde oturan vatandaşlar fay
dalanacaklardır ve o imkân sağlanacaktır» 
diyordu 1961 yılında plân. 

1968 yılında foöllge'sel gelişmeyi Adalet Par
tisi siyasi iktidarı bir şehirleşme ve yerleş
me olarak anlıyacaktır. Bunu anlatacağım. 
Bundan neyi siz anlıyordunuz? - ilk fikri oku
dum 1961 de - biz neyi anlıyorduk, siz ne 
anlıyordunuz. Eğer bir gelişme olmamışsa, 
farklılık giiderilmenıişse asıl onun nedenine 
geleceğiz. O neden bu iki görüşte idi? Bakın 
siz neyi anlıyordunuz : 
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1968 de «Bölgelerarası dengeli gelişmeyi 
denkleştirmek için hizmet yatırımları, bu hiz
metleri yeter ölçüde yararlanmıyan kütlelere 
yönelterek bu yatırımların bölgerlerarası den
geli dağılımı sağlanacaktır. Az gelişmiş böl
gelerin iktisadi faaliyetleri artırılacak, ya
tırımları bu bölgelerde büyüme potansiyeli 
yüksek stratejik şehirleşme merkezlerinde 
yoğunlaştırılacak, kenldi kendine gelişme gücü 
kazanan ve çevresini etkiliyen gelişme nok
talan elde edilecektir. 

îktisadi faaliyetleri az gelişmiş bölgelere 
yöneltmek için kamu yatırımlanna birden 
fazla kuruluş yeri üzerinde durulacak, ikti
sadi olma niteliğini kaybetmeden geri kalmış 
bölgelerde gelişme merkezlerinde yapılma
ları tercih edilecek, bu bölgelerin kaynakla
rını geliştirici ve özel sektörün yatırımlan 
bu bölgelerde yönetici bir politika izlenecek
tir» Götürdük değil mi, özel sektörü? Ve gö
rüyorsunuz ki, 1968 de artık bölgesel plâna 
gitmekten tek kelime edilmez, (bölgesel plân
lamaya gitme) den daha önceki yıllardan söz 
edilmediği gibi, Adalet Partisi sanki bir 
tabut imiş gibi, umacıdan korkar gibi böl
gesel plânlama fikrinden korkacak;, kaçacak ve 
nihayet yıl gelecek; Adalet Partisi Genel 
Başkanı bir gün seçimden iki ay önce diye
cek M, «Çeşitli meseleleri soruyorlar. Do
ğu - Anadolu kalkınmasını da ifade ediyor
lar, kim demiş Doğu - Anadolu kalkınma
mış? Bunu birisi söylüyor ise kendisi ile bu 
konulan tartışmaya hazınm, der - demez, ben 
o zaman Başkanvekili idim, BaşkanvekLİliğin-
den istifa ettim, Sayın Başbakana ve Ada
let Partisi Genel Başkanına bir telgraf çeke
rek, kendisinin tercih edeceği Doğu - Anado
lu'nun bir ilinde, kamu oyu gözü önünde, 
Doğu - Anadolu'nun kendi (dönemlerinde ne 
nisbette geri kaldığını ve kendi dönemlerin
de ne nisbette kalkındığının açıkça mu
hasebesini yapabilmek için tartışmaya hazır 
olduğumu ifade ettim. Bir hafta sonra, Sa
yın Demirel Doğu - Anadolu kalkınması için 
plân yapmadan söz etti ama, bu tartışmayı 
yapmayı bir türlü yanaşmadı ve cesaret edeme
di. Ümüdediyorum ki, bu genel görüşmede 
izin verirseniz de bunun muhasebesini hep be
raber yapmaya sahJbolabiliriz. 

Örneğin ben, Türk - iş'in yaptığı kongrede 
de bunu görüştüm ve dedik ki, Sayın Başba
kanla beraber bunun tartışmasını yapalım. 
Ama bu bir türlü bize nasibolmadı ve bu tar
tışmanın yani, Doğu - Anadolu'nun Demirel 
yönetimi sırasında geri kalmışlığının arttığı 
m\, yoksa geri kalmışlığın ortadan kalktığı mı 
görülecektir. Bunun muhasebesini yapmayı bir 
türlü temin edemedik. 

Şimdi izin verirseniz, evvelâ 933 sayılı Yasa 
ile, Doğu - Anadolu bölgesindeki - 933 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinde biz Doğu - Ana
dolu bölgesinin kalkınmasının esas olacağını ifa
de etmiş ve bir değiştirme istemiştik fakat, 
bunlar bir türlü temin edilmemiş idi. 

Şimdi 933 sayılı Kanun ile milyarlarca 
yani, 10 milyar liranın üstünde özel teşebbüse, 
66 tesise büyük imkânlar sağlandı, özel te
şebbüse kredi vereceğiz, özel teşebbüse vergi in
dirimi, yatırım, indirimi, gümrük muafiyetleri 
tanıyacağız, geniş imkânlar sağlıyacağız, bun
ları Doğu - Anadolu için yapacağız ve Doğu -
Anadolu'da kalkınma temin edeceğiz deniyor
du. 1968 deki plân ne diyordu, «Mihraklar mey
dana getireceğiz, bu mihraklar kalkınmayı mey
dana getirecek.» Şimdi, 1971 in Martının 10 ncu 
gününde Doğu - Anadolu'ya özel teşebbüs ya
tıranlarının Adalet Partisi iktidarı dönemin
de hangilerini götürebildik, bu 10 milyar lira
lık imkânlar zinciri içersinde?... Meselâ, dış 
memleketlerde aldığımız orman kredileri gibi, 
milyonlarca lira dış memleketlerden dolar ola
rak aldığımız kredilerin milyonda veya milyar
da birinin hangisini Doğu - Anadolu'daki özel 
teşebbüse verdik? Veyahut Demirel Kardeşle
rin Özel Yükseliş Okullarına yatırım indirimle
ri içerisinde sağladığımız imkânların hangisini 
Doğu - Anadolu'da br yüksek okulun açılışı için 
verdik? Veya tavukçuluğu teşvik için özel te
şebbüse ve pak tavukçuluk, veyahut isterse
niz Taksim otelciliği için, geri kalmış bölgele
rin kalkındınlması için ve sanayii teşvik için 
milyonlarca, on milyonlarca lira imkânları Tür
kiye'nin kalkınması için Taksim'deki otelin ili
şiğine, Taksim'deki otele yatırım indirimleri 
sağlayacağız, vergi indirimleri sağlayacağız, 
Elvan gazozu için yatının indirimleri, gümrük 
muafiyetleri ve ihracat dövizleri sağlıyacağız. 
Vakko'ya imkân sağlıyacağız ve daha 66 tane 
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böyle imkân sağlayacağız, ama lütfedin şimdi 
Doğu - Anadolu için bu yatırımlardan ayrılan 
var mı bu bir soygun düzeninin kurnazca ha
zırlanmış tertibinden başjka bir şey değildir. 
İmkânlar hazırlayacaksın, yatırım indirimi diye
ceksin. Niçin yatırım indirimi?... Gelişmeyi 
sağlamak ve sanayii geliştirmek için sağlaya
caksın. Özel teşebbüse bu imkânları verecek
sin, özel teşebbüs aynı imkânları sağladığı 
müddetçe aklını mı yitirmiştir, Marmara böl
gesini bırakıp gidecek, Doğu - Anadolu böl
gesine yatırım yapacak. Özel sektöre diyecek
sin ki, sana % 60 - 70 - 80 yatırım indirimi, 
sana % 30 - 40 gümrük muafiyeti, sen de güm
rük iadesi, hepsini alacak, sanayinin şüphe 
yok ki, hiçbirisini Doğu - Anadolu'ya götürmi-
yecektir. 

933 sayılı Kanun çıktığı zaman biz bunu 
söyledik, yazık olacak dedik. Diyorsunuz ki, 
«bu bölgeler arasında dengeyi sağlayacaktır, 
özel teşebbüsü teşvik edecektir, sanayi kurula
caktır.» Biz de dedik ki, özel teşebbüsün bu 
bir yağma vasıtası olacaktır. Hangi özel te
şebbüs bunu Doğu - Anadolu'nun bölgelerine 
götürdü? Hiçbirisi. Milyonlarca liralık bütün 
bu imkânlar özel teşebbüse aktarıldı. Ama, bu 
özel teşebbüs nasıl bunları aldı, bunun hikâye
sini başka bir araştırma hazırlıyorum, orada 
getireceğim. Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bunları nasıl temin ettiğinin bir küçük örneği. 
Demirel Kardeşler Şirketinin muhasebecisi, bir 
de bakarsınız Plânlamanın akıl hocası olursa, 
elbette ki bunlar bu şekilde olaoaîktır. Ve bu 
on milyonlarca liralık imkân böylece heder 
olacak, heba olacak, Doğu - Anadolu bu on 
milyonlarca imkânın sonunda yine kaderine ra
zı edilecek, yine yoksulluk içinde, yine yor
ganı omuzunda her gün tarımda aktif nüfus-
da on binlerce işçi iş aramak için gidecek. Ve 
öğüneceğis, % 72 tarımdaki işsizliği % 58 e 
indireceğiz diye... Hangi indirim bu? Yorganını 
alacak, Ağrı'dan, Urfa'dan, Kars'tan, Tunce
li'nden İzmir'in gecekondu bölgesinde, İstan
bul'un yahut Ankara'nın gecekondu bölgesin
de odacılık, kapıcılık arayacaktır. Meclisin 
şu görüşme salonları size en büyük miyar ola
caktır. Gidin bakın, kapıcılık, odacılık veya 
iş için gelenlerin % 95 i îç - Anadolu ve Doğu -
Anadolu'nun geri kalmış bölgelerinden gelen in
sanlardır. îş aramak için, nisbeten gelişmiş 

Marmara veya Ege bölgesinden hiç bir kimse
ye rastlıyamazsınız. Bu açık gerçekler karşı
sında biz yıllarca önce 933 sayılı Kanunun bü
tün imkânlarını heder edeceksiniz, dediğimiz 
zaman, oylarla karşımıza çıkılıyordu. Şimdi 
geleceğiz ve elbetteki muhasebesini hep beraber 
yapacağız. Biraz sonra rakamlar vereceğim, 
Doğu - Anadolu ne halde idi. Bütün bu im
kânların sağlanmasına rağmen, yurdun, memle
ketin menfaatine neyi getirebildik? İsterseniz 
şimdi bu noktaya gelelim. Bakalım Doğu - Ana
dolu ne durumda?... 

Doğu - Anadolu'da evvelâ toprak - halk 
ilişkilerini hep beraber inceliyelim: 

Şimdi-vereceğim rakamların hepsini resmî 
belgelerden alıyorum, hiçbirisi benim değildir. 
Bunlar İmar İskân Bakanlığının resmî belge
leri. Demin de söylediğim gibi, bunlar bölgele
rin çeşitli kaynaklarından alınıyor. Bunları 
beş bölge olarak alıyor: Sıfır ilâ 10 dekar ara
sında toprağı olan aileler, Gaziantep bölgesinde 
47 021 çiftçi lailesi yani, nüfusun % 26,41 i, 
% 27 isine yaîkmı Gaziantep bölgesinden sıfır ilâ 
10 dekar. 

Elâzığ, Keban bölgesinde, 42 bin küsur 
çiftçji ailesi, oradaki çiftçi ailesi nüfusunun 
% 23,90 ı. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Belge
nin tarihini acaba öğrenebilir miyiz? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Efendim, 
işitmedim?... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bel
genin tarihini sordum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Efendim?... 
BAŞKAN — Böyle karşılıklı görüşme müm

kün değil. 

AHMET NTJSRET TUNA (Kastamonu) — 
Belgenin tarihini soruyor. 

BAŞKAN — Mümkün değil, mümkün değil, 
onu.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Basını tarihi 
1970, îmar ve İskân Bakanlığının «Geri Kalmış 
Bölgeler» adlı kitabının 49 ncu sahifesi. 

Erzurum böllgesi, 32 993 -çiftçi ailesi, bunu 
6 veya 7 ile çarptığımız zaman aradaki nüfus 
meydana çıkar. Nüfusun % 18,53 ü. 

Diyarbakır bölgesi, nüfusun % 25,9 u 44 675 
çiftçi ailesi, 
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Van bölgesi; nüfusun % 6,07 si, 10 bin çifti 
ailesi'yanî, bu beş bölgede 1178 200 e yakın çift
çi ailesinin elindeki toprak miktan sıfır ilâ 
10 dekar arasında. Biraz sonra topraksız çiftçi 
ailesi sayısına da geleceğim. 

Doğu Anadoluda Gaziantep, Elâzığ, Erzu
rum, Diyarbakır, Van bölgeleri - ki 22-23 ili 
ihtiva eder - buradaki 'bir dekar toprağın ve
rimi ile meselâ Zeytinfournun'daki bir dekar 
toprağın verimini düşünmek lâzımdır. Burada
ki, kıraçtır, verimsizdir, Zeytinburnun'daki bir 
dekarlık toprağın veriminin karşılığını Doğu 
Anadoludaki toprağın 20 belki de 30 dönümü 
dahi veremez. 

11 ilâ 25 dekar arasında toprağı olan aile
leri şöyle tasnif etmiştir : 

Gaziantep bölgesi % 20,68, Elâzığ - Keban 
ibölgesi % 20,27, Erzurum bölgesi % 32,66, 
Diyarbakır bölgesi % 19,64, Van bölgesi % 6,93. 

26 ilâ 50 dekar arasında toprağı olan aile
ler; 

Gaziantep % 12,32, Elâğız - Keban bölgesi 
% 14,54, Erzurum % 45,66, Diyarbakır % 15,48, 
Van % 12. Bu rakam ortalama % 20 dir. 

11 ilâ 25 dekar arasındaki ortalama rakam 
% 22,52 dir. 

Sıfır ilâ 10 dekar arasındaki ortalama ra
kam ise % 31,27 dir. 

Yani, şimdi dikkat buyurun ortalama bir 
çiftçi ailesini geçindirecek toprak burada ne
dir? Ortalama % 8. Demek ki, Doğu Anado
luda yeter toprağa sahifoolan çiftçi af esi % 8,57 
de dir ve dağılım şöyledir : 

Gaziantep % 11,13, Elâzığ 13,68, Erzurum 
% 46,66, Diyarbakır % 16,68, Van % 63,70.. 

76 ilâ 100 dekar arasında olanlar : 

Gaziantep % 8, Elâzığ % 10, Erzurum % 42, 
Diyarbakır % 22, Van % 1/6. Bu şekilde devam 
eder, gider. 

Bu tesbite göre topraksız aile sayısı Doğu 
Anadoluda, pasajı aynen okuyayım : 

«Bu tanıma, tanmla veya diğer bir ifade ile 
çiftçilikle iştigal eden fakat, ekecek toprağı 
bulunmayan kiracı, ortakçı, taran işçici ve 
saire.. Şekillerde çalışan tarımsal aileler gir
mektedir. 

Bölgede topraksız aile sayısı ortalaması 
322 572 olup, bu da bölgenin toplam çiftçi aile-
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sinin % 36,2 sidir.» 

Doğu - Anadoluda, demek ki, nüfusunun 
% 37 sine yakınının hiç toprağı yoktur, önem, 
bu topraksız sayısında değil, Doğu - Anadolu'
da tanından başka bir geçim sahasının olma-
masındadır. 

Marmara bölgesinde, tanm, yanında sanayi, 
yanında hizmet sanayii, yanında diğer sanayi. 
Ama, Doğu Anadolu'da, - biraz sonra rakam
larla ifade edeceğim, - sanayi yok, hizmet sana
yii yok, diğer sektörlerin hiçbirisi yok, tek ge
çim kaynağı tanm. Tanmda da % 36,2 sinin 
hiç toprağı yok. Bu şunun ifadesidir: Do
ğu - Anadolu'da nüfusun % 36,2 si fakrü zaru
retin, yoksulluğun, çaresizliğin kahredici pen
çesi içerisindedir. Yani, açtır, imkânsızdır, 
umutsuzdur. Bu acı hikâye, bu acı gerçek. Na
sıl üzerinde durulmaz, nasıl bölgesel bir plâna 
gidilmez, iki, üç değil, 2 000 - 3 000 okul hattâ 
diyelim 5 000 okul, hattâ diyelim 5 -10 000 Km. 
yol, ondan sonra 2 - 3 tane içmesuyu demiye-
lim, 2 000 - 3 000 köye içme suyu, her şey bit
ti. işte benden âlâ iktidar diyeceksiniz siyasi ik-
tidan hâlâ biz bu zannediyoruz. Yol, okul, köp
rü, mektep götürdüm bitti. Siyasi iktidar bunu 
zannediyoruz. Yani, Devleti bu zannediyoruz. 

% 36,2 nüfusu bir bölgede topraksız olur, 
başka geçim kaynağı olmazsa o ülkede Başba
kanın rahat uyku uyumaması gerekir. O ülke
de bir Başbakan nasıl rahat uyku uyuyabilir? 
Nüfusunun % 36,2 sinin toprağı yok ise, başka 
bir geçim kaynağı yok ise rahat bir uyku ar
tık uyuyamaz. 

Şimdi, Doğu - Anadolu'da toprak, nüfus, ge
lir ilişkilerini hep beraber tetkik edelim: 

Gaziantep bölgesinde dekar başına gelir 101 
liradır. Elâzığ Keban bölgesinde 81 liradır. Er
zurum'da 91 lira, Diyarbakır'da <y6 lira, Van'da 
75 lira, bölge ortalaması 82 liradır. Şimdi, önem
li konu olan bu. 1970 e yakın yıllarda dekar 
başına Doğu - Anadolu'da ortalama 82 lira - bu 
bölgelerde ayrı ayrı olmak üzere - gelir temin 
edilirken, 1965 te veya 1961 de bu 30 veya 40 li
ra mı idi? 1972 yılında bu 100 lira, ama Demire! 
bankınotu ile değil, gerçek Türk lirası değeri 
ile, yani fiyat farkları, paranın düşme değeri 
ile, fiyat farklariyle olduğu zaman bu 120 - 130 
liraya çıkabilecek mi? Asıl kalkınma budur. 
Dekarda senin elde ettiğin gelir ne olacaktır. 
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Topraksızı toprak sahibi edeceksin, ama ondan 
sonra da dekarda geliri artırabilecek misin? Ve 
tarımda teknolojiyi getirebilecek misin? önem
li olan bu. 

Şimdi gelire gelelim; biliyor msunuz 1971 in 
Türkiye'sinde 82 Türk lirası dekar başına gelir 
düşer ise, 0 - 10 dekar da ne eder bu biliyor 
musunuz? 410 T.L. sı eder. Yani, 10 dekar top
rağı olacak ve dekarda da 82 lira gelir getire
cek, bu 410 lira eder. Bunu 5 kişilik bir nüfu
sa taksim etiğiniz zaman 82 lira eder, % 36 sı 
imkânsız, geri kalan % 30 da yılda 82 lira ge
lire ancak sahibolursa ve bunu aylık olarak he-
saJbederseniz 7 lira eder. Türkiye'de, 
Doğu - Anadolu'da tarımda çalışan çiftçi 
ailesinin büyük bir kısmının nüfus başına 
tarımdan gelir payı ayda 7 lira. 7 liraya bir ay 
sen geçineceksin diyeceksin. Bütün insan haya
tının gereklerini ve şartlarını da yerine getir
mek üzere. Hayat kaygısı içinde bulunduğumuz 
insanlara bunu temin edeceksin. Kaç kişidir bu 
biliyormusunuz? 178 000 çiftçi, ailesi, yani 1 mil
yona yakın insan Türkiye'de ayda 7 lira alabile
cek ve bir bu kadarı da hiçbir şey almıyacak. 
1970 - 1971 yılı Türkiye'sinde Demire! yöneti
minin sihirli bir el ile kalkındırdık dediği Do
ğu Anadolu'nun bugün içinde bulunduğu şart
lar Doğu Anadolu'nun bugün bulunduğu ger
çekler. Şu kadar okul yaptım, şu kadar içmesu-
yu götürdüm ve şu kadar lira bütçeden götür
düm demek değildir. Bu gerçekleri değiştirebil
dik mi? Bu gerçekler değiştirilebildi mi? önem
li olan konu bu. 

Bakın Doğu Anadolu'da tarımda daha nasıl 
dengesizlikler var. Doğu Anadolu'da bu denge
sizlik içinde ayrıca dengesizlik. Bölgede üreti
len süt mamullerinin % 10 nu ve sütün % 50 si 
aile içinde tüketilmektedir. Üretilen süt mamul
lerinin ailelerin % 10 nu sütün % 50 sini tüket
mektedir. Zirai bünye istatistiklerine göre 1967 
itibariyle bölgede 1 430 330 sağmal inekten 
864 410 ton süt elde edilmekte ve şu kadar şey 
yapılmaktadır deniyor. Bölgede hayvan başına 
süt verimi inekte 609 Kg., koyunda ise 55 Kg. 
dır. Ve bölgede bu şekilde verim ve hayvan sa
yısı topraksız ailede gitikçe düşmekte, daha 
çok varlıklı ailelerin elinde toplanmakta. 

Şimdi, toplam olarak bölgedeki tarımsal ge
liri ifade edeyim. Yani en zenginleri de dâhil 

bölgede toplam tarımsal nüfus 6 147 000 toplam 
gelir ise 3 370 000 000. Buna göre tarımsal nü
fus başına tarımsal gelirin bölgesel ortalaması 
yılda 746 lira... Bunu 7 kişilik bir aileye böldü
ğünüz zaman 100 liradır. 5 kişiye böldüğünüz 
zaman 120 liradır. Aya böldüğünüz zaman nü
fus (başına 10 lirayı geçmez, işte bu gerçekler 
bu resmî belgelerde. 

istatistik Genel Müdürlüğünün neşrettiği 
kaynaklardan veriyorum. Türkiye'de nüfus ba
şına 201 kilo hububat, 14 kilo et, 6,5 kilo yağ, 
4,7 kilo peynir, 32 kilo süt, 11 kilo şeker, 103 
kilo sebze, 76 kilo meyva düşer. Doğu Anado
lu'da, mıeyva 10 kilo, yani 70 e 10. Sebzede ise 
Türkiye ortalaması 103 e nazaran 46 kilo. Yal
nız şekerde Türkiye ortalamasından biraz fazla
dır. Başka bir şey yemediği için. 11 kiloya na
zaran 14 kilo. Süt 32 kiloya nazaran - hayvan
cılık bölgesi olmasına rağmen - sadece 6,5 ki
lo. Peynir 5 kiloya nazaran 6 kilo. Yağ 6,5 ki
loya karşılık 3 kilo. Et 14 kiloya nazaran 4 ki
lo. Yalnız hububat 201 kiloya nazaran 254 kilo. 
Bu 1965 yılının 1970 yılının rakamı bundan da
ha iç açıcı değil, bilâkis daha da acı sahneleri 
vermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir dakikanızı 
rica edeyim efendim. Çalışma saatimizin bitme
sine yarım saat kaldı, acaba daha ne kadar sü
rer? 

'SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kanım zannedersem daha 1,5-2 saatlik konuş
mam olacak. 

BAŞKAN — Peki, buyurunuz efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi, aktif 

nüfusun meslek anagrupları itibariyle dağılı
mını tetkik edelim,. Teknik elemanların, serbest 
meslek sahiplerinin oranları: Türkiye ortala
ması 1,6, Doğu Anadolu 0,8. 

Müteşebbisler sevk ve idare memurları, bü
ro ve ilgili mesleklerde Türkiye ortalaması 2,6 
dır, Doğu Anadolu bölgesi 0,6 dır. 

Satıcılar ve satışla ilgili mesleklerde Türki
ye ortalaması 2,4 tür. Doğu Anadolu bölgesi 
0,7 dir. 

Maden ve taş çıkarma işlerinde uğraşan
lar - işçilik olduğu için - Türkiye ortalaması 
0,4 tür, Doğu Anadolu ortalaması 0,5 tir. 

İşyerlerinde çalışan işçilerin Türkiye orta
laması 2,3 tür, Doğu Anadolu ortalaması 5,7 
dir. 
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Türkiye zirai ortalaması yüz üzerinden or

talamanın bilir misiniz Artvin % 0,3, payını alır, 
Bingöl yüz üzerinden % 0,3, % 0,4 Bitlis % 0,3, 
Hakkâri, % 0,3 Tunceli'dir. 

Doğu Anadolu'da 3 325 köyün sulama suyu 
yoktur. 

1965 rakamlarına göre mevcut 65 103 trak
törün Doğu Anadolu'da ancak 4 443 tanesi mev
cuttur. Oran % 6,8 dir. Fakat ilkel tarım aracı 
olan karasapana gelince oran bu sefer ters bir 
şekilde işlemektedir. Türkiye'de mevcut 
2 031 400 karasapanm 395 142 si Doğu Anado
lu'dadır. Yani, % 25 i Doğu Anadolu'dadır. 

Medeniyetin ve tekniğin bir aracı olan trak
törde oran % 6,8, geri kalmışlığın ve ilkeliğin 
temsilcisi olan karasapana gelince oran % 25 tir. 
Ama biraz medeni bir araç olan pulluğa gelin
ce oran derhal % 4 e düşer, mibzere gelince 
oran % 1 e düşer, biçer - dövere gelince oran 
% 9 a düşer. Ama yine tekrar ediyorum, kara
sapana geldiği zaman oran derhal %25 e çıkar. 
5 yıl içinde bu oranı Adalet Partisi iktidarı yüz
de olarak, rakam olarak değil, şu kadar trak
tör ve şu kadar para gönderdim şeklinde övün
mesi ile değil, bu oranı, yani traktör oranını 
% 6,8 den % 7 ye yahut % 8 e çıkarabildi mi? 
Karasapan oranını % 25 ten, % 15 e düşürebil-
di mi? Mesele bu. Şu kadar para götürdüm, şu 
kadar çeşme götürdüm şeklinde ifadeler önem
li değildir. 

Meselâ; 1 816 tarım kredi kooperatifinin an
cak 155 nin Doğu Anadolu'da olduğunu, 32 
tarım kooperatifinin Doğu Anadolu bölgesinde 
hiçbirisinin mevcudolmadığını, 123 hayvan ve 
hayvan ürünü kooperatifinin 12 tanesinin Doğu 
Anadolu'da olduğu, 152 zirai istihsal kooperati
finin 11 tanesinin Doğu - Anadolu'da 
olduğu 249 tarım satış kooperatifinin 
5 tanesinin, 635 pazarlama kooperatifinin 
sadece 46 sının, 446 zirai sulama kooperatifinin 
55 tanesinin ancak Doğu Anadolu bölgesinde, 
yani, kaderi tarıma bağlı Doğu Anadolu bölge
sinde olduğunun bilmem ifadesi bize neleri ha
tırlatır ve... 

SAMİ KÜÇÜK (Tabu üye) — Sayın Baş
kan, konuşmacıdan özür diliyerek, konuşma sı
rasında Senatomuzda Başkanlık Divanı da dâ

hil 16 kişi bulunmaktadır. Bu konuşmaların ço
ğunluğun bulunduğu bir günde yapılmasını te
menni edeceğim. Ekseriyet olmadığına dair aya
ğa kalkmak üzere 5 kişi de yok. Ama 16 kişi
yiz, konu da çok önemli. 

BAŞKAN — Efendim bir dakika izninizi 
rica edeyim. Sayın AJtalay sizden de özür dili
yerek ifade edeceğim, Sayın Sami Küçük biraz 
evvel Başkanlık Divanı olarak... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Benim için 
bir mahzuru yok Sayın Başkan kesebilirsiniz. 

BAŞKAN — Bir dakika rica edeyim efen
dim, hademe marifetiyle de dışarıdaki arkadaş
ların mevcudunu sordum. Çoğunluğun, bir yok
lama yapılmadığına göre, mevcut miktarı göste
ren bir sayı ifade edildi. Simidi takdir buyurur
sanız başlangıçta tüzüğümüz bizim bir nisap 
arar. Sayın hatibin kesin bir çoğunluk olmadığı 
anlaşılmadan da sözünü kesmek doğru olmaz. 
Geçen oturumlardan birinde Sayın Bakanın 
dahi sözünü kestim, ancak o zaman bir açık oy
lama sonucu gelmişti, çoğunluk kalmadığı be
lirdi. 

Şimdi, böyle bir ikaz üzerine tekrar dışarı
ya sordurduk, hakikaten yoklama yapmak ica-
bediyor. Sayın Atalaytâan özür diliyeceğiz. Baş
kanlık: Divanı da çoğunluğun ademi mevcudiye
tinden tereddüde düşmüştür bu ikazınız nedeni 
ile yoklama yapacağım. Yalnız yoklamadan ev
vel 1528 sayılı, 5383 sayılı Gümrük Kanununun 
126 ncı maddesinin 5 noi fıkrasının 6 ncı ben
dinde yapılan değişiklik hakkındaki kanun ta
sarısının iki saat kadar evvel yapılan oylama
sında 122 sayın üye oylamaya katılmış, 117 ka
bul, 5 ret oyu verilmek suretiyle tasarı kanun
laşmıştır, arz ederim efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, yoklama neticesini bekliyeyim mi? 

BAŞKAN — Evet efendim. Lütfen isimleri 
okuyun. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım çoğun
luğumuz olmadığı yoklama ile anlaşılmıştır. 
Arkadaşlarımızın uyarılarına teşekkür ederiz. 
Yalnız, sayın üyelerin de mesai saati sonuna 
kadar devamlarının vazifeleri olduğunu bura-
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da kaydetmek isterim. Birleşimi kapatıyorum. 
Yarın müşterek toplantımız vardır. 
11 Mart 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 

i. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoy'un, sığır vebasına dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından yazılı soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in cevabı, 
(7/710) (1) 

4 . 12 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nu

maraların Tarım Bakanlığınca ve 8 numaralı 
sorumun da Tarım ve Ticaret Bakanlıklarınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasmı saygılarımla arz ederim. 

Fehmi Baysoy 
Erzincan Senatörü 

1. Türkiye'de sığır vebası ne zaman başla
mıştır? 

2. Bugüne kadar kaç sığır ölmüş, ne kada
rı öldürülerek Devlet bütçesinden kaç lira taz
minat ödenmiştir? 

3. Vebanın çıktığı günden beri ne gibi ted
birler alınmıştır? 

4. Sığır vebası dolayısiyle Veteriner Genel 
Müdürlüğü salgın hastalıkları bölümüme aktar
ma yapılmış mıdır? 

5. 1971 yılı Bütçesine bu ve buna benzer 
hastalıklar için ek bütçe yapılmış mıdır? Yapıl
mış ise hangi safhadadır? 

6. Halen ısalgın hayvan hastalıkları takibi 
için Veteriner Genel Müdürlüğü Teşkilâtında 
kullanılan motorlu kaç aided taşıt vardır? Ve 
bunların yaşları nedir? 

(1) Tarım Bakanı İlhami Ertem'in cevabı 
5.1. 1971 tarihli 22 nci Birleşim tutanağında-
dır. 

toplanmak üzere 49 ncu Birleşimi kapatıyorum 
efendim. 

Kapanma saati : 18,39 

7. 1969 ve 1970 yılları Veteriner Genel 
Müdürlüğü Bütçesine konan taşıt ödeneğinden 
ne kadar vasıta almımıştır? 

8. Sığır vebası sebebiyle «kordon» konan 
illerle bunların civarındaki illerdeki satışa ha
zırlanmış veya fevkalâde hal dolayısiyle sahip
leri tarafından elden çıkarılmak istenen sığırlar 
için ne gibi tedbirler alınmıştır. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 3 . 3 . 1971 

Teşkilâtlandırma Gn. Md. 
Sayı : 4/156, 6/4160 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 9 . 12 . 1970 tarihli ve 10853 - 8998 

sayılı yazınız. 
Sığır vebası dolayısiyle «Kordon» konan il

lerle bunların civarındaki illerde satışa hazır
lanmış veya fevkalâde hal dolayısiyle sahipleri 
tarafından elden çıkarılmak istenen sığırlar için 
ne gibi tedbirler alındığına dair, Erzincan Se
natörü Fehmi Baysoy'un 4 . 12 . 1970 tarihli 
soru önergesinin Bakanlığımızla ilgili 8 nci mad
desi incelenmiştir. 

Aramızda serbest döviz esasına daya
nan iki Taraflı Anlaşma bulunan veya 
hiçbir anlaşma bulunmıyan Doğu ve Gü
ney - Doğu memleketlerine canlı hayvan 
ihracı serbest olup, sözü geçen memle
ketlere piyasa şartlarına göre isracat devam 
etmektedir. 

Ancak, bu memleketlerden Irak, Güney - Do
ğu illerimizden bâzılarında görülen sığır vebası 
salgını dolayısiyle anılan memleket üzerinden 
Kuveyt'e gitmekte olan et yüklü kamyonla
rımızı geçişten menetmiştir. Bu tedbirin kaldı-

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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rılması için Irak ilgili makamlariyle gerekli te
maslar yapılmaktadır. 

Diğer taraftan aramızda Kliring esasına müs-
tenid iki Taraflı Anlaşma bulunan Sovyetler Bir
liğine 2 800 000 dolarlık ihracata ilâveten 
1 700 000 dolarlık satışın tahakkuku hususunda 
çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca Birleşik Arap 
Cumhuriyetine 300 000 dolarlık büyük baş canlı 
hayvan ihracını teminen gerekli satışlara müsa
ade edilmiş ve keyfiyet ilgili ihracatçılara du
yurulmuştur. 

Bundan başka ihracatın artırılması için Er
zurum ve Ağrı illerinde birer ihracatçılar Bir
liği kurulması için Başbakanlığa gerekli teklif 
yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Gürhan Titrek 
Ticaret Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, bir kaçakçılığın meydana çı
karılmasına dair yazılı soru önergesi ve Gümrük 
ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birin cioğlu'nun 
cevabı (7/722) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâlet buyurulmasmı saygılarımla rica 
ederim, 

5 . 1 . 1971 
Cumhuriyet Senatosu 

istanbul Üyesi 
Ekrem özden 

Soru : 
1. Büyük bir kaçakçılığı meydana çıkaran 

850 lira maaşlı Gümrük Memuru (Ali Erkoçan) 
na bu yararlığından dolayı mahsus kanununa 
göre bir ikramiye verilmesi gerekirken Personel 
Kanunu hükümlerinin buna mâni olduğu hak
kındaki haberler doğru mudur? 

2. Şayet Personel Kanunu hükümleri böyle 
bir ikramiye verilmesine mâni ise badema bu 
gibi işlerde memurlara ikramiye verilmemesi 
kaçakçılığı artıracağından bu konu için özel bir 
kanun getirilmesi Bakanlıkça düşünülmekte mi
dir? 

3. Düşünülmekte ise tasarıda hak sahibi ol
muş memurlarında durumları nazara alınacak 
mıdır? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 4 . 3 . 1971 
Güm. Gn. Md. Gümrük işleri Md. K/l 

Sayı : 14201/145-14201 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi :-6 . 1 . 1971 günlü Kanunlar Müdürlü

ğü sözlü 10928-9297-7/722 sayılı yazınız. 

Bu yazıları ile gönderilen Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul Üyesi Ekrem özden'in 5 . 1 . 1971 
günlü önergesine verilen cevap 3 nüsha olarak 
ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

A. i. Birincioğlu 

T.C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Güm. Gn. Md. 
Gümrük İşleri Md. K/l 
Sayı : 14201/145-14201 

ISayın Ekrem özden 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına verileni 
ve yazılı olarak bakanlığımca cevaplandırılma
sı istenilen 5.1.1971 günlü önergenize karşılık
tır. 

1918 sayılı Kaçakçılığın men ve takibine 
dair Kanunun 6846 sayılı Kamunla değişik 60 
ncı maddesinde, kaçak olarak yakalanan eşya
nın kıymetinin yüzde 50 sinin ikramiye olarak 
kaçağı haber verenlere ve tutanlara ödeneceği 
hükme bağlanmıştır. 

Mezkur kanunun bu hükmü bakanlığımca 
uygulanagelmektedir. 

657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla de
ğişik 146 ncı maddesiyle memurlara ödenen yan 
ödemeler kaldırılmış ayrıca Bakanlar Kurulu
num 7/1633 sayılı 30.11.1970 günlü karariyel de 
1.12.1970 tarihinden itibaren memurlara hiçbir 
yan ödemenin yapılmaması kabul olunmuştur. 
7/2024 sayılı 26.2.1971 günlü kararname ile de 
bâzı yan ödemelere imkâin sağlanmış ise de 1918 
sayılı Kanunum 60 inci maddesine göre ödenmesi 
gereken ikramiyeler ödemeler dışında bırakıl
mıştır. 

Bakanlığımca bu konu üzerinde durulmak
tadır. 
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Ancak 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Ka
nunla değişik 60 ncı maddesi gereğince ödemen 
ikramiyenin kaçakçılığın önlenmesinde büyük 
etkisi bulunduğundan devamında zaruret görü
lerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hü
kümlerime aykırılık teşkil etmdyeceği yolunda 
Maiye Bakanlığiyle yazışma yapılmaktadır. 

Büyük 'bir kaçakçılığı meydana çıkaran 
Gümrük Muhafaza Memuru Ali Merdan Erko-
şan ile İsımet Gök bu yararlıklarından dolayı 
Bakanlığımca takdirname ile taltif edilmişler
dir. 

Arz ©derim. 
A. İhsan Birincioğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanycri'nin, din hizmetlerinde bulunan 
personelin intibaklarına dair yazılı soru öner
gesi ve Başbakan adına, Devlet Bakam Hüsamet
tin Atabeylinin cevabı (7/726) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sualin Başbakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile arz ederim. 

14 . 1 . 1971 
Salih Tanyeri 

C. Senatosu Gaziantep üyesi 
Soru : 
1. Halen din hizmetlerinde bulunan perso

nelin tamamının intibakları 1327 sayılı Kanu-
mun 9 ncu maddesiyle değiştirilen 657 sayılı 
Kanunun 36 ncı ve 1327 sayılı Kanunun ek 
geçici 2 nci maddesine göre yapılmış mıdır? 

2. Bu intibaklar sonunda bütün din hiz
metlileri Kanuna ekli 1 No.lu cetveldeki göster
ge tablosuna göre ücret almakta mıdır? 

3. Tevliyeti evlâda meşrut vakıf camilerde 
de durum aynı mıdır? Değilse sebebi nedir? Bir 
farklılık varsa bunun izalesi için Hükümet ne 
düşünmektedir ? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 25.2.1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğünün 18.1.1971 tarih ve 10951-9376-7/726 sayılı 
yazılan kar'şılığıdır. 

i Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
i Tanyeri'nim, din hizmetlerinde bulunan perso-

nelin intibaklarına dair, Sayın Başbakan tara
fından cevaplandırılması istenen yazılı soru 
önergesi cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

I - Aylıklı kadrolarda bulunan dioı hizmet
leri görevini yapanlardan, 

a) Diyanet İşleri Başkanı ve müftüler ge
nel idare sınıfında, 

b) Vaizlerle aylıklı kadrolarda bulunan 
cami görevlileri ve dersiamlar ayrı ayrı sınıf
lar üzerinde din hizmetlileri sınıfında, 

c) 1970 yılı Bütçe Kamununa bağlı (S) cet
velindeki ücretli cami görevlileri ile, yine 1970 
yılı Bütçe Kanununa bağı (D) cetvelinde gös
terilen köy imam - hatipleri 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununu tadil eden, 1327 sayılı 
Kanunun ek geçici 3 ncü maddesi gereğince 
cami görevlileri sınıfıma intibakları yapılmıştır. 

Diğer aylıklı ve ücretli personelden bir kıs
mı genel idare hizmetleri sınıfına ve bir kısmı 
da yardımcı hizmetler sınıfına intibak ettiril
miştir. 

II - Yukarda birinci maddede belirtildiği 
veçhile 3656 ve 1970 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde gösterilen din hizmetlerinin ta
mamı 1322 sayılı Kadro Kamununa konulduğu 
gibi 657 sayılı Kanunu tadil eden 1327 sayılı 
Kanuna ekli intibak cetvellerinde yer almış bu
lunmaktadır. Şu kadar ki (S) cetvelindeki üc
retli 320 kadar cami görevlileri için 1322 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğince lüzumu kadar 
kadro Maliye Bakanlığın dam istenmiştir. 

III - Tevliyeti evlâda meşrut vakıf cami
lerde (mülhak vakıflardan bulunan camiler) 
görevli bulunan cami görevlilerinin kadroları 
gerek Diyainet İşleri Başkanlığı ve gerek Vakıf
lar Genel Müdürlüğü bütçelerinde bulunmadı
ğından bu camilerde görevli personelim ücretleri 
vakfın gelirinden ödenmektedir. 

Bu ücret Başkanlık teşkilatındaki askerî ca
mi görevlileri ücretinden az ise farkı Vakıflar 
Genel Müdürlüğü bütçesinin 14.129 ncu madde
sinden ödenmektedir. 

657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla 
değiştirilen 36 ncı maddesine göre mülhak ca
milerde görevli bulunan imam - hatiplerle mü
ezzinlerden ilkokul mezunu olanlara 700, 
İmam - Hatip Okulu birinci devre mezunu olan-
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lara 805 ve ikinci devre mezunu olanlara 1 050 
lira verilmektedir. 

Mülhak vakıflardaki cami görevlileri 5434 
sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunundan fay
dalanmaktadırlar. 

Hüsamettin Atabeyli 
Devlet Bakanı 

-/. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Kasım Gülek'in, Üniversitelerde ve Üniversite 
dışında kanuna aykırı hareketlerinden dolayı 
yakalanmalara dair yazılı soru önergesi ve Ada
let Bakanı Yusuf Ziya Önder'in cevabı (7/734) 

17 . 2 . 1971 

Yüce Başkanlığa 
İlişik suallerim, yazılı olarak cevaplandırıl

ması ricasiyle Adalet Bakanımdan sorulmasına 
yüksek müsaadelerinizi dilerim. Saygılarımla. 

Kasım Gülek 

I - Üniversitelerde ve üniversiteler dışında 
kanuna aykırı hareketlerden dolayı kaç kişi ya
kalanmış, "bunlardan kaçı mahkemeye sevk edil
miştir? 

I I - Mahkemeye sevk edilenlerden kaçı ser-
Ibest bırakılmış, kaçı mahkûm olmuş, kaçının 
muhakemesi devam etmektedir, ve bu işlem
lerim sebepleri nedir? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 5.3.1971 

Ceza îş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 11151 

Konu : Senatör Kasım Gülek'in 
soru önergesinin cevaplandırıldığı 
hakkında 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 19 . 2 . 1971 gün ve 7/734-11061-9627 
sayılı yazılarına : 

Üniversitelerde ve üniversite dışında kanu
na aykırı hareketlerden dolayı yakalananlara 
dair, Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sa
yın Kasım Gülek'in Bakanlığımıza yöneltmiş 
bulunduğu yazılı soru önergesinin cevaplandı-
rılabilmesini teminen ve önergede bahis konusu 
edilen olayların, genel olarak öğrenci olayları
nı kapsadığı ve bu itibarla üniversite ve yük
sek okuljarm gerek içinde ve gerekse dışımda 
cereyan eden ve kesif olarak 1968 yılından beri 
vukübulan hâdiselere taallûk ettiği düşünce
siyle, keyfiyet ilgili Cumhuriyet savcılıkların
dan sorulmuş, İstanbul, İzmir ve Trabzon C 
savcılıkları dışında diğer mahal C. savcılıkla
rından alman bilgi, icmalen aşağıda arz olun
muştur : 

1 Ocak 1963 tarihi ile 1 Mart 1971 tarihleri 
arasında, yukarda mahiyetleri belirtilen olay
lar sebebiyle, 2 637 sanık yakalanarak, bunlar
dan 2 062 sanık hakkında çeşitli suçlardan do
layı görevli mahkemelere kamu dâvası açıl
mıştır. 

Sanıklardan 182 si mevkufen, 1 880 sanık 
da gayrimevkuf olarak yargılanarak, hakların
da kamu dâvası açılan 63 sanık hakkında mah
kûmiyet ve 352 sanık hakkında da beraet ka
rarı verilmiş olup, 1 647 sanık hakkındaki ka
mu dâvasına da halen devam olunmaktadır. 

İstanbul, İzmir ve Trabzon Cumhuriyet sav
cılıklarından bu konuda alınacak bilgiler de, 
yukarıki malûmata ilâve edilerek ayrıca arz 
olunacaktır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulmasmı saygılarımla arz ederim. 

Y. Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 ncı maddesinin 5 nci fıkrasının 6 ncı bendinde yapılan deği
şiklik hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlıı 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhnn K;ıpanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Tnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhxm Tuğrul 

(Tasarının kanunlaş 
Üye sayısı : 183 

Oy verenler : 112 
Kabul edenlıer : 107 

Reddedenler : 5 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 69 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gületz 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tervfik Kutlar 

— 3Î 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrını 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alfean 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

$1 — 

ması kabul olundu.) 

Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
FaMh T)zlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 
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SÜRT 1 
Abdurrahman Kayak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİYAS 
Nurettin Ertlürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş | 

AĞRI | 
Salih Türkmen 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emaımllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan ' 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. 1.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (I.) 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 

I. Etem Karakapıcı 

Hasan Oral 

UŞAK 1 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

[Reddedenler] 
İSTANBNL 

Mebrure Aksoley 
Cemal Yıldırım ! 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıeah 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

1 İSTANBUL 
Tekin Arıbunm 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

ÎZMÎR 
Beliğ Beler 

| Mustafa Bozoklar 

Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
( t Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Halil Ozmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Ruhi Tunakan 

1 MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 

CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadla 

Hidayet Aydmer 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 

CUMHURBAŞKANIN
CA İSEÇİLEN ÜYE 

Hayri Dener 

Hüseyin öztürk 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Anlan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 

1 Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

1 Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

49 NıCU BİRLEŞİM 

9 . 3 . 1971 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA, SUNUŞLARI 

il. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

5. — Guiınhuriyet Senatosu Kars üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, Doğu - Anadolunun 
kalkınması konusunda bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/19) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet SenaJtosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'in, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, 21 Ekim 1970 tarihinde 
Gümrü Hava Alanına inen U-8 Amerikan uça
ğına dair Başlbakanldan sözlü sorusu (6/551) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, bir yürütmenin durdurulması ka
rarının yerine getirilmemesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/552) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanunumun bazı 
hükümlerine dair Adalet, Maliye ve içişleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/554) 

o. — Cumhuriyet SenaJtosu Kayseri üyesi 
Hüsnü DikeçligiPin, Kâhta ilçesi Göçeri kö
yünde kurulan ziraat okulluna dair Tarım Ba
kanından Sözlü sorusu. (6/555) 

6. — Cumhuriyet SenaJtosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'in, Akdeniz Gübre Sanayii Anonim 
'Ortaklığına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/556) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, Bakanlar Kurulu kararlarının Resmî 
Gazetede yayınlanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/557) 

8. — Kırşehir üyesi Halil özm'en'dn, Kırşe
hir ilinin Akçakent bucağından Çelikli istasyo
nuna kadar bozuk olan yolun yapım ve bakımı
nın Karayollarına Verilmesine dair, Bayındırhk 
Bakanından sözlü sorusu. (6/526) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Hail özmen'ıin, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu. (6/527) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyerli'nin, Gaziantep özel idare memur 
ve hizmetlilerinin maaş durumlarına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu. (6/559) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 
ncı maddesinin 5 nci fıkrasının 6 ncı bendinde 
yapılan değişiklik hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî Ve İktisadi işler ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/408, Cumhuriyet Senatosu 1/1197) (S. 
Sayısı : 1528) (Dağitma tarihi : 2 . 3 . 1971) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında içtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması isltiyen önergesi (10/34) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'in yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağitma tarihi : 2 . 6 .1970) 



4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası idare Mec-
Misi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşamıyacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem özden Un önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

5. — Cumhuriyet Senatoisu Tabiî Üyesi 
Ekrem Acuner'in, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/893) (S. Sayısı : 1465) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şev
ket Köksal'm, istanbul'un Sağmalcılar ve Esen
ler mıntakalarında vukubulan Kolera hastalı
ğına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/35) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi 
Ekreım özden'in, istanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalarında vukubulan Kolera 
hastalığına dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/36) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lût-
fi Bilgen 'in, içel iline bağlı Gülnar ilçe bele
diyesinin gecekondu önleme bölgesi inşaatına 
dair Senato araştırması istdyen önergesi (10/37) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, üniversite ve yüksek okul
larda vukubulan boykot, işgal ve diğer hâdi-
iselere dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/38) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri özdilek ve arkadaşlarının TRT nin sta
tüsü ve kuruluşuna dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/39) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet ha
reketleri doğuran hususlara dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/40) 

12. — Diyanet işleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kuru

lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komıisyonu 
raporu (10/28) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1970) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi 
Hüseyin Atmıaca'nın, Amerikalı yazar John 
Hughes'in basında çıkan Afyon kaçakçılığı ile 
ilgili bir demecine dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/41) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Âtalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Âtalay'm, Bolgelerarasında artan farklılık 
ve bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olma
dığı hususlarında Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/43) 

16. — iller Bankası ve Banka tarafından 
tesis edilen Simel Şirketinin sorumlu kişileri 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu raporu (10/31) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1971) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1969 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını incekone Komisyonu ra
pora (5/39) (S. Sayısı : 1527) (Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayelerinin artırılması hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi işler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/275; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1173) (S. Sayısı : 1522) (Dağıtma tari
hi": *22 r"2 . 1971). 



Cumhuriyet Senatosu 
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9 . 3 . 1971 iSalı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

3. — öumihuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, Doğu - Anadolunun 
kalkınması kamusunda bir genel görüşmie açıl
masına dair önergesi (8/19) 

OB - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'in, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Balkanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

2. — Cumlhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'rn, 21 Ekim 1970 tarihinde 
Gümrü Hava Alanına inen U-8 Amerikan uça
ğına dair Barbakandan sözlü sorusu (6/551) 

3. — Cumlhuriyet Senatosu Kars üyesi Sır
rı Atalay'ın, bir yürütmenin durdurulması ka
rarının yerine getiriilmiemesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/552) 

4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Adalet, Maliye ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/554) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçlgilUn, Kâhta ilçesi Göçeri kö
yünde kurulan ziraat okuluna dair Tarımı Bar 
kanından Sözlü sorusu. (6/555) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, Akdeniz Gübre Sanayii Anonim 
'Ortaklığına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/556) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, Bakanlar Kurulu kararlarının Resmî 
Gazetede yayınlanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/557) 

8. — Kırşehir Üyesi Halil özm'en'in, Kırşe
hir ilinin Afcçakent bucağından Çelikli istasyo
nuna kadar bozuk olan yolun yapım ve bakımı
nın Karayollarına Verilmesinle dair, Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu. (6/526) 

9. — Cumhuriyet Eenatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, oeza evleri gardiyanlarının giin-
lük yaşantılarına dair, Adalet Balkanından söz
lü sorusu. (6/527) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyerli'nin, Gaziantep özel idare memur 
ve hizmetlilerinin maaş durumlarına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu. (6/559) 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 
ncı maddesinin 5 nci fıkrasının 6 ncı bendinde 
yapılan değişiklik hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi işler ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/408, Cumhuriyet Senatosu 1/1197) (S. 
Sayısı : 1528) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1971) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, içtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında içtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

%— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul üyesi Haluk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması isftiyen önergesi (10/34) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'in yasama 
dokunulimazlıMarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1970) 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur- j 
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşamayacağına dair, istanbul Üyesi 
Ekrem özdenin önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Karan. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ekrem AcunerUn, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/893) (S. Sayısı : 1465) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ordu üyesi Şev
ket Köksal'm, istanbul'un Sağmalcılar ve Esen
ler mıntakalarmda vukubulan Kolera hastalı
ğına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/35) 

7. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Ekrem özden'in, istanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalarmda vukubulan Kolera 
[hastalığına dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/36) 

8. — Cumihuriyet Senatosu İçel Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, içel iline bağlı Gülnar ilçe bele
diyesinin gecekondu önleme bölgesi inşaatına 
dair Senato araştırması istiyen önergesi (10/37) 

9. — Cumihuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, üniversite ve. yüksek okul
larda vukubulan boykot, işgal ve diğer hâdi
selere dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/38) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri özdilek ve arkadaşlarının TRT nin sta
tüsü ve kuruluşuna dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/39) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet ha
reketleri doğuran hususlara dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/40) 

12. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kuru

lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Koımisyonu 
raporu (10/28) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1970) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Amerikalı yazar John 
Hughes'in basında çıkan Afyon kaçakçılığı ile 
ilgili bir demecine dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/41) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sır
rı At alay in, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, Bolgelerarasında artan farklılık 
ve bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olma
dığı hususlarında Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/43) 

16. — iller Bankası ve Banka tarafından 
tesis edilen Simel Şirketinin sorumlu kişileri 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu raporu (10/31) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1971) 

17. — Cumihuriyet Senatosu Başkanlığının 
1969 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu ra
poru (5/39) (S. Sayısı : 1527) (Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bâzı iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayelerinin artırılması hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi işler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/275; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1173) (S. Sayısı : 1522) (Dağıtma tari
hi : 22 . 2 . 1971). 
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