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1. — Adalet Balkanı Şeviket Kazan'in, 
Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Bayikal'ın Ordu 
ilinin Uîlüfoey ilçesinde jandarma karako
lunda cereyan eden bar hâdiseye dair 
12 . 3 . 1974 tarihli 36 neı Birleşimdeki 
gündem dışı demecine cevabı. 

2. — Muş Üyesi ismail İlhan'ın, Ba
kanlar Kuruluınca Muş'ta yapılması ka
rarlaştırılan şeker fabrikasına dair gün
dem dışı demeci 

3. — Cumhurbaşkanınca seçilen Üye 
Selâhaddin Babüroğlu'nun, ulaştırma po
litikamız ve ulaştırana llmruluşlammızııı 
(hukukî yapıları haikikındalki gündem dışı 
demeci vs Bayındırlık Balkanı Erol Çe-
vıkçe'nin cevabı. 

4:5 

Sayfa 

5:11 

4. — Balıkesir üyesi Raif Eriş'in, 
TRT Genel Müdürlüğünde yapılan ata
malara dair gündem dışı deameci ve Tu
rizm ve Tanıtıma Bakanı Orhan Birgit'in 
cevabı 11:13 

5. — Edirne Üyesi Mehmet Nafiz Er-
geneli'ye 15 gün izin vertilmesiine dair 
Başkanlılk teskeresi (3/429) 13' 

6. — Diyanet İşleri Başkanlığında gö
revli Yaşar T una gür'ün faaliyetleri ko
nusunda kurulan Araştırma Komisyonun
daki açılk üyeliklere seçim. 13 :14 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsil en Parlamıentoılararası Birliği top-
lantilarına ıkatılaeaik Parlamentolararası 
Türk Grubu üyelikleri için siyasî parti 
-gruplarınca seçilen üyeletfe dair Başkan
lık tezkeresi ve bir bağımsız üye seçimi 
(3/431) U 

8. — NATO toplantılarına katılacak 
Kuzley Atlantik Assanıblesi Türk Grubu 
üyelikleri için siyasî parti gruplarınca se
çilen üyellere dair Başlkaınhik tezkeresi ve 
bii" bağımsız üye ıseçimi (3/430) 14:15 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dışişleri Bakanı Turan Oüneş; İslâm Zirve 
Konferansı; 

Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal, Ordu Hi
nin Ulufbey ilçesi jandarma karakolunda cere-
yon eden bir hâdise; 

Trabzon Üyesi Ömer Lûtfi Hocaoğlu da, son 
'zamanlarda vukübulan elîm uçak kazaları ve 
Tüılk Hava Yollarının çalışmasındaki aksaklık
lar konularında gündem dışı birer demeçte bu
lundular. 

Bütçe Karma Komisyonu tarafından, açık 
'bulunan Sayıştay Birinci Başkanlığı için yapı
lan seçimin onaylanmasına (3/425) ; 

Bütçe Karma Komisyonu tarafından, Sayış
tay Başkanlığında aç ilk bulunan dört Daire 
Başkanlığı için yapılan seçimin onaylanmasına 
(3/426); 

Bütçe Karma. Komisyonu tarafından, Sayış
tay Başkanlığında açık bulunan üe üyelik için 
yapılan seçimin onaylammasma (3/427) dair 
Bütçe Karma Komisyonu raporları kabul olun
du. 

648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir 
madde ve bir gemici madde eklenmesine dair 

Rapor 
1. — Üumhuriyot Senatosu Başkanlığının 

1971 yılı kcsiııhesapları hakkında Cumhuriyet 

kanun teklifinin (S. Sayısı : 330) maddeleri 
kabul olundu ve tümü aç:ık oya sunuldu; oyla
rın ayrımı sonucunda teklifin kabul -olunduğu 
bildirildi. 

6/657, 6/8, 6/10, 6/11 numaralı sözlü soru
ların gOTÜşülmesi, ilgili bakanların; 

6/2, 6/18, 6/20, 6/24, 6/25 numaralı sözlü 
soruların görüşülmesi, ilgili bakanların ve öner
ge sahiplerimin Genel Kurulda hazır bulunma
maları nedeni ile ertelendi. 

Malatya Üyesi Hamdi Özerin, 1967 yılında 
İtalya'ya ihraç edilen zeytinyağına dair sözlü 
soru önergesine (6/28) Ticaret Bakanı Feh'im 
Adak cevap verdi. 

14 . 3 . 1974 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,40'da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Kastamonu 

Mehmet Vnaldı Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Üç ok 

Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/8) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 
13 . 3 . 1974) 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne

cip Mirkelâmoğlu'nun, Hilâfetin kaldırılışının 
50 nci Yıldönümü nedeni ile PTT İdaresince 

bastırılması programlanan pul emisyonundan 
vazgeçilmiş obuası sebebine dair, sözlü soru 
önergesi Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
('6/32) 

Iî. — GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 

AçıCImla 'Saaitü : 15,00 • 

BAŞKAN : Neslp MLlkdâm.opıı 

KÂTİPLER : fahriye Üçoki (Cuimhur'başiaaTîîr^:! S. Ü.), Mctomst Çamlıca (KaS'tiaimlonra) 

BAŞKAN — 37 nei Birleşimi .a çry orunr. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

IIÎ. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, görüş-
me/lere '"taasfbvo.Ti.iz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVMİINÎNC!£NSL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adalet Bakam Şevket Kazan'ın, Ordu 
Üyesi Bekir Sıtkı BaykaVın Ordu ilinin Ulubey 
ilçesinde jandarma karakolunda cereyan eden 
bir hadiseye dair 12 . 3 . 1974 tarihli 36 ncı 
Birleşimdeki gündem dışı demecine cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşımıa istemle
ri vaıedır, gündem, dışı konuşma istemlerini ye
nme getireceğim. Gündem duşı konuşacak sayın 
üyelerin! kıs.a kornifjnr.riannı ve gündem dışı ko-
ıınşmıa kapsamı içinde kaimafiarını rica. ede
cek söz veriyorum. 

Adalet Bakanı iS'aym Şevket Kazan; gündem 
dışı konuşmak üzere buyurun, efendim., 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko-
©aeıl'i Mie'etveklil.l;) — Ilıyın Başkan, Yüee 'Se
natonun değerli üyeleri; 

ıSaîyıın Ordu Senatörü Bekir Sıtkı Baykail 
taı'atndaın,, 12 Mart 1974 'Sah günü Yüce Se
natoda yapılan gündem dışı konuşmada, O; du 
İlinin Ulubey llçcsinim Akolnk Köyümle skâh-
lıa ateş eden kabri Yıılmaz adındaki plaksın za
bıta tarafından yakalanıp götürüldüğü, kara
kolda -dövülmek suretiyle öldürülmüş ellduğu 
ileri sürülmüş ve böyle bir obıym vukua geknlş 
ekip olmadi'ğî, ge! mlş ise ölü muayenesinin ya
pılıp yapılmadığı ve ilgİLİler hakkn;da. keıkaeı-
gl biii' işleme başvurulup vuru1!aradığı sorulmuş 
vs cevapdandırıllmiası istenilmiştir'. 

Mahallinden yaptığımız tahkikat neticesin
de 'cıııy şudur : 

.25 Şuibat 1974 Pazartesi ekşamı, Ulubey İl
çesi Akoluk Köyündeki Asımı Çlaldağı adındaki' 
şalısın evine slilâkla ateş edilmiş ve vaki şikâ

yet üzeırihe zabıtla, olay faullerinden Dursun Ali 
Akcirik'u ilçe nıeıkeziııde üzerinde salâhla ya
kalamış, diğer faili Eahri Yılmaz'ınisa Akoluk 
Köyünde bullunduğu öğıieuilierek anıilan köye 
gidilmiştir. 

Fahri Yılmaz'ın köyde üzerimde siüâh ibu-
ılunduğu görülerek, yakaöaınıp karakola götü-
rüllmesi istendiği sırada dedesi Salbri Yıüınraz, 
kakası Hami Yılmaz, .amcası - Mehmet Yıümaz 
tanaiıından zabıtaya ımukaveımette bıılıınıu&nak 
suretiyle Falır/i Yılmaz'im üzerinde .görülen si-
ılâıh yok edilmiş, kendisi güdlükle /alınarak TJÎu-
bey İlçe Merkez Kaııakollunıa götürüllmüş, 25 
Ştılba-t 'Saat 21,00'de nezarete lakinmış, ancak, 
adı geçeni, 27 . -2 . 1974 Çarşaırniba günü saat 
sekiz iıl'e dokuz sıralarında vefat etmiştir.. 

llbıbey Cumhuriyet Savcılığınca ceset, Or-
du nıeıkezine nakle d.i;lerıek, üzerinde Ordu 
Cumhuriyet Savcı Yardımcısı İsmail Erbay ne
zaret inde, Ordu Hükümet 'Takibi, Uılukey Hü
kümet Tabibi, Gölköy -Hükümet TabTü marife
tiyle 27 . 2 . 1974 talikinde saat 18,20rde otop-
5ii icra edilmiş; yapılan otopside nıüteVef fanımı 
akciğer tüberkülozu, ince bars'a'k'iarıini'n iiîılhap-
Iiî ve yapışık olduğu görülüp, ölüımü/n iltikabî 
proses sonucu barsak delirmesi neticesi batılı 
içi ağıir ve dış kamani'adan illeri gelmiş olıriuğıı, 
vücudun 5-r'l bacakta mevcut sıyrıktan başka 
heıh'arjgi 'bir yerlinde darp Ve cebin* asarı olma
dığı teeplt 'edilmiştir. 

Anenk, müteveffanın aksakalları tarafında frı 
ikam-1: edllerı şahitler, Zeki B'aş, Recep Ali Ya
vuz, Ziya Aksu, Hasbi Tut, Yaşar Eren'in tSrjlh 
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Htykkuliğinee alman ifade'leuinde, müteveffaca 
ölümünden evvel Uzatmalı Çavuş Mehmet Do
ruk :!:Jo jandarma erleri Mnhittiin Aslian, Şev-
ıkcft Yağeıoğhı tarafından müessir fiilde bulun
duktan iteri sürülmüş olduğundan, ölünıv'e fiil 
anasondaki illiyet rabıt&sıının tespiti için otopsi 
raporu ve, şahit if ad elerini ha:vi evı'aik Llübey 
Üunıhuriyet Bavevığmea 9 Mart 1974 günü ve 
1974/73 sayııl'ı yaza ile Adlî Tıp Meclisine göu-
derlnriıştir. 

Bıı suretle, bu oraya ait kovuşturma ben üz 
soruştu; ima safhasında bulun m aktadır. Diğer 
taraftan, zabıtaya mukavemette bulunmaktan 
d edayı müteveffanın akrabaları ıSa'bri Ynhııaz, 
Hamı Yılmaz, Mehmet Yılmaz haklarında 
13 . 3 . 1974 gün ve esas 1974/53 sayılı iddiana-
nro ile Ulubey Asliye Ceza Mahkemesine kamu 
davası açılmış. Ayrıca, Asını Çaldağrıım evine 
ateş edip tehditte bulunmasından ve 6136 sayılı 
Kanuna muhalefet etmiş olmasından dolayı da sa-
nık Dursun Ali Akoluk hakkında 13 . 3 . 1974 
gün ve 1974/52 sayılı iddianame ile adı geçen 
yer Asliye Ceza Mahkemesine dava ikame edilmiş 
bulunduğu ani a.şılmiç tir. 

Keyfiyeti huzurlarınızda arz eclv\ saygılarımı 
sunarım. 

2. — 3111$ Üyesi İsmaü İlhan'ın, Bakanlar Ku
rulunca 31u,fta yapılması kararlaştırılan .şeker 
fabrikasına dair gündem eh^ d-emeci. 

BAŞKAN — Muş'ta yapılması gereken şeker 
fabrikası konusunda Sayın İsmail İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

Bundan evvel iki defa huzurunuzda söz al
mış, yalnız Muş'u değil 24 ili ilgilendiren bir ko
nuyu 'dile getirmiştim. İlk konuşmam 13 Kasım 
1973'reydi. O gün, kar yağmadan, kış basmadan 
kuraklıktan zarar gören çiftçileıe kaıamamede 
öngörülen yardımın yapılması hususunda istir
hamda bulunmuştum. Ancak, bu istirhamım 2.5 
ay sonra yerine getirildi. Şunu size açıklamadan 
geçemeyeceğim; Cumhuriyet kurulduğundan beri 
benim Muylu çiftçilerim şu anda evirmekte oldu
ğu yem 'sıkıntısını çekmemiştir, belirtmek istiyo
rum. 

Hergün ben uykumu kaçırıyorum, mibiaade-
nizle üçüncü defa değinmek suretiyle şu konuyu 
bcllıtmek istiyorum; özür dilerim 
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Krymötli aiicada.so.arnn, senelerden beri Muş 
halkı şeker fabrikasını hayal etmektedir. Muş hal
kı, Allah'ın kendisine vermiş olduğu tabiî zengin
liklerin Devlet tarafından az bir katkı ile değer
lendirilmesini istemiştir, ıbüyük bir sabırla bek-" 
İçmiştir. Hepinizce malum olan Muş ovasının bu 
arada Bulanık, Malazgirt ve Erentepe ovaları 
Devlet 'tarafından az ibir katkı ile değeri endiril-
diği taikdirde, yalnız Muş halkının hayat standar
dını değil, aynı zamanda Türkiye Ekonomisinin 
kalkınması için de büyük bir yarar sağlanacağını 
'bildiğim için bu konuyu dile getiriyorum. 

Muşlular, bugün Almanya'ya gitmek için bü
tün Türkiye'de olduğu gibi s-ırada kuyruk halin
de beiklamektediı'ler. Bu durum karşısında 1972 
ilâ 1973 senelerinde Afyon iline ve Muş iline bi
rer şeker fabrikası götürülmesi konusunda Hü
kümetçe alınan karar, aynı zamanda Resmî Gaze
tede yayınlanmıştır. Bu haber TRT tarafından 
Türkiye halkına, özellikle Muş ve Afyon halkına 
müjdelendi. Muş halkı bayram yapıyordu, se
nelerden beri beklediğian oldu diye. 

Yalnız, şunu hemen belirtnıek istiyorum İd, 
bir kuşku içindeydi. Çünkü, senelerden beri 
Devlet, tarafından götürülmesi öngörülmüş bazı 
yatırımların başka taraflara kaydığı hususunda 
halk arasında gerçek, gerçek dışı dedikccLuiar var
dı. Muş halkı bu sefer acaba diyordu, bu da ay
nı akıbete uğrayacak mıdır? Yalnız, köylüsü kent
lisi hu sefer bir teselli bulmuştu: Diyordu ki, Res
mî Gazetede yayınlanmış olduğuna göre, her hal
de başka tarafa kaçmaz. 

Kıymetli a ika d aşlarını; Birinci, İkinci, Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarında yatırımların 
hangi yörelere kaydırılması hususunda ve aynı 
zamanda Hükümet programlarında açık olarak 
hükümler yer almıştır; fakat üzülerek belirteyim 
ki, bu hükümler ancak ve ancak İm plânlarda 
kalmıştır. Bugün Türkiye nasıl dünya ülkeleri 
açısından ele alındığı takdirde, az gelişmiş ülke
ler arasında yerini almış ise. Devlet Plânlama 
Teşkilatının araştırmalarına göıe, Muş da, Hak
kâri. Bingöl, Tunceli ve Ağrı ile beraber Türki
ye'nin geri kalmış bölgesinin en çok geri kalmış 
elan keş ilinin içinde yer almıştır. 

Ancak, Muş'un tabiî zenginlikleri Hakkâri' 
nin duıunıuna benzemez, Bingöl'ün durumuna 
benzemez aynı şvkilde Tunceli'nin durumuna hiç 
benzemez. Eğer Muş'ta bazı yatırnnlar yapılmış 
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olsaydı ve bıtgün Muş'un bu t'aibiî zenginlikleri j 
değerlendirilmiş olsaydı, Türkiye ekonomisine 
'Muş'tan katkı gelmesi mümkün olacaktı. En az 
gelişmiş olan -beş 'il arasında yer alınış olan Muş'a, 
götimilmesine karar verilmiş olan şeker fabrika- | 
sı, maalesef götürülmeyecektir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı uzmanları bu hu
susta şeker fabrikasının Muş'a götünilmesini; fa
kat Şeker Şlıketi Genel Müdürü de, bazı indî 
düşüncelerle, bu şirketin Muş'a değil de, Erciş'e 
getirilmesi lazım geldiğini kendileriyle yapmış 
olduğumuz özel konuşmalarda bize 'açık olarak 
^belirtmiştir, bildirmiştir. 

Şimdi bunun için, 250 bin Muşlu 'adına Sa
yın Barbakan Bülent Ecevit'ten ve diğer ilgili
lerden soruyoruz: 

Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan, Resmî 
' Gazatede ilân edilen ve TRT kaııalıyle Tüık ka

muoyuna, özellilde Muş balkına müjddeııen Muş 
söker fabrikasını, kimler başka tarafa kaydır
mak istiyorlar? 

Sivas, Konya, Adana ve diğeı bazı illere, üni
versite -götürme hususundaki kararınızı, Muş bal
kı saygı ve hürmetle karşılamaktadır. Ancak, 
3 Mart 1974 günlü haber ajansından sonra, Muş 
halkı ıtamamıyle hayal kırıklığına uğramıştır. 
Çünkü, hugüne kadar daima, Afyon Şeker Faib-
rikasıyle, Muş Şeker Fabrikasından aynı zaman- I 
da bahsedilmişti; Resmî Gazetede ilân edilirken 
ikisi 'beraberdi, TRTtâe bu konuda haber verilir
ken, Muş ismiyle Afyon ismi beraberdi. Şimdi 
bazı oyunlar oynanmakta okluğu kanaatindeyiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Selâmet 
Partisinin seçim konuşmalarında ve beyanname- I 
Herinde ve ayrıca Hükümet programlarında, Do- I 
ğu ve Güneydoğu Anadolu'ya daha çok önem ve- I 
rileceği ve yatırımların bu yerlere kaydırılaca- I 
ğı açıkça belirtilmiştir. 

Muş halkının sizden istirhamı, bu sözlerinize I 
(sahip çıkmanızdır. Endişe içinde bekleyen Muş-
lulara, Afyon île <birlikbe Muşta da 1974 yılında 
şeker fabrikası inşaatına başlanacağını TRT ka- I 
nalıyle en kısa zamanda, lütfen müjdeleyiniz. 

Sayın Başbakan Bülent Ecevltten istirham I 
ediyorum, - karar verilmiş olan fabrikanın inşa
sından vazgeçmek gibi bir sorumluluk altına lüt- | 
fen girmesinler. I 

Muş'ta, pancar -tarımını geliştirmek üzere, Şe- I 
iker Şirketince bütçe programına, şeker tanmınm I 
Muş ovasına, Bulanık ovasına, Malazgirt ovasına I 
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ve Erentepe ovasına götürüleceğine dair para 
konmuştur. Yalnız, Şeker Şirketi Genel Müdürü 
zkki özer Bey şunu düşünmektedir: 

Muş'ta üretilecek elan şeker pancarı, Elâzığ'a 
gidecektir ve ErcişUe kurulması, düşünülen şeker 
fabrikasını besleyecektir. 

Ben sizi bazı teknik rakamlarla rahatsız et
mek istemedim. Yalnız Muş Ovası, ortasından 
akmakta olan Murat nehri ve Karasu ile, tek 
başına bir fabrikayı besleyecek şeker pancarı 
üretimine müsaittir. Yalnız şu an için Muş'ta, 
sulanmakta olan sulu arazi (Biliyorsunuz, 1/4 
ekimine göre hesaplanan sulu araziyle) bir fab
rikayı 66 gün besleyecek hammadde üretecek 
durumdadır. 

Bir şeker fabrikasının normal kampanyası 
100 gün olduğuna göre Sayın Başbakandan bu 
konuya eğilmesini, bazı indî düşüncelerle sağa, 
sola kaydırılmak istenen şeker fabrikasının, 
Muş'a kavuşturulması hususunda yardımlarını 
istirham ediyoruz. 

Hürmetlerimle. 

o. -—• Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Selâhad-
din Babüroğlu'nun, ulaştırma politikamız ve 
ulaştırma kuruluşlarımızın hukukî, yapıları hak
kındaki gündem dışı demeci ve Bayındırlık Ba
kam Erol Çevikçe'nin cevabı. 

BAŞKAN — Ulaştırma politikamız ve ulaş
tırma kuruluşlarımızın hukukî yapıları hakkın
da Sayın Selâhaddin Babüroğlu, buyurun efen
dim. 

SELÂHADDİN BABÜR03LU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler ; 

Anayasamızın ilgili maddesinde, Sayın Cum
hurbaşkanları tarafından Yüce Senatoya üye 
seçilmektedir. Bu ilgili madde incelendiğinde, 
bu seçilen senatörlerin özellikleri ve burada ya
pacakları vazife tam aıılamuyle açık olmamakla 
beraber, yapacakları görevin havası, o maddede 
gizlidir. Böyle bir görevi yapmak üzere huzu
runuzda bulunuyorum. 

Daha önceki dönemlerde buna benzer sorun
ları huzurunuza getirdiğim zaman, sağ taraftaki 
arkadaşlarımdan bazılarından tepki görmüştüm, 
bazıları dinlemişlerdi. 
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Şimdi bu konumda da sanıyorum ki, sol ta-

rafımdalki arkadaşlarımdan hiç olmazsa serze
nişle karşılanabileceğim. Ancak, arkadaşlarımın 
şu noktaya önem vermelerini rica ediyorum : 

Ben burada, Hükümet - Parlamento ilişkile
rini, Hükümet - Parlamento yardımlaşmasını 
pekleştirmek ve Hükümet üyelerimin kendilerini 
ikna edecek bazı angajmanlara girmesini önle
mek için, kendi görüşlerimi Yüce Senato kana-
lıyle duyurmak ihtiyacını hissettim. 

Enerjik uzmanlık katında kendini belli et
miş, planlamayı yakından bilen ve değerini be
nim de bildiğim Bayındırlık Bakanımız Sayın 
Erol Çevikçe, Bakanlık görevini teslim aldıktan 
sonra 9 Şubat 1974 ve 19 Şubat 1974'te iki de
meç verdiler. Ben, bu demeçlerinde kendileri
nin uzman kişi olarak kamuoyuna ve Hükümete 
tavsiyelerde bulunduklarını kabul etseydim, hu
zurunuza gelmeyecektim; ama şimdi işgal ettik
leri görevleri icracı ve Hükümet programını 
söyleyen, uygulayan bir makam olmaları dola-
yısıyle endişelerimi kendilerine arz edeceğim 
huzurunuzda ve benim getireceğim konularda, 
eğer iltifat buyururllarsa, biraz daha dikkatli 
olmalarını ve uzmanlarını ona göre incelemeye 
sevk etmelerini rica edeceğim. 

Konu bana göre son derece önemli, hatta 
Türk maliyesine, Türk ekonomisine astronomik 
rakamlar yükleyen bir konudur. 

Sayın Erol Çevikçe demeçlerinde, Ankara 
için çevre yolu yapılmasının düşünüldüğünü ve 
bunun çalışmalarına başlanıldığını açıkladılar; 
yani etütten ileri safhaya, proje safhasına giril
miş olduğunu söylediler. 

Yine, izmir, Adana çevre yolları ve sanayi 
kentlerinin ekspres yollarla bağlanacağını ve 
bunların çevre yollarıyle de donatılacağını söy
lediler ve devamla, kitle ulaşımının, bilhassa 
petrol bunalımından sonra, (bu kısımları ben 
arz ediyorum; kitle ulaşımına işaret etmişler
di) diğer ya!bancı ülkelerin kendi ekonomilerine,. 
kendi öz kaynaklarına en yakın ulaşım sistem
lerine .gittikleri nedeniyle olacak, İstanbul - An
kara arasında da 200 kilometre sürat yapan, 
konforlu ve beş saatte İstanbul - Ankara'yı bir
birine 'bağlayan bir başka ulaşım sistemini de 
'gerçekleştireceklerini ifade ettiler. 
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Şimdi, bu bir başka ulaşım sistemiyle kara
yolları ulaşım sistemi birbiriyle çelişmektedir. 
Üçüncü Beş Yıllık ıKaükmma Planında, «(Kara
yollarının geliştirileceği ve hava ulaşımına ağır
lık verileceği» hususu yer .almıştır; ama Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planından sonra Tür
kiye'de ve dünyada başka şeyler oldu. Nitekim 
Sayın Bakan da İstaribul'la Ankara arasında 
konforlu ve süratli demiryolu ulaşımını salık 
vermektedirler. Bu takdirde İsitanbul - Ankara 
arası altı şeritli -ekspres yolunun 'gerekli olup 
'olmadığını düşünmek lâzımdır. 

Yine Sayın Bakan, «Deniz ve demiryolları 
gibi kuruluşların Kamu İktisadî TeşePobüsü ya
pılarından kamusal hizmetler yapan kamu kuru
luşu yapılarına getirilmesini» söylediler ve bu 
arada Ankara çevre yolundan bahsederken 
«Karayollarının yapım, bakım, onarım, hatta 
trafik araç ve gereçlerine varana kadar her 
türlü harcamanın bütçeden yapıldığını, oysa öte
ki kuruluşların Ihukukî yapıları müsaidolmadığı 
için harcamalarının bütçe ile ilgisi solmadığını ve 
•kâr - zarar hesabı çıkarmak zorunda oldukları 
için bunların zararlılıkları görülmektedir. O hal
de bu zararlılığın kamuoyu tarafından (benim 
anlayışım o) .görülmemesi için yapısal değişik
liğe uğra t ılım asını» beyan ettiler. 

Kuşkusuz bu da Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin reform çalışmaları ve 13 yıldan beri Planla
manın da raflarını dolduran çalışmaları dikka
te almaksızın ve Hükümet Programında da açık
ça bir hüküm olmaksızın ileri sürülebilecek bir 
sorun olmasa gerek. 

ıSaym Bakan ve Sayın Hükümet böylesine 
bir değişikliğe gideeeklerse, önce Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planındaki bazı hususları, 1974 
İcra Planını ve reform çalışmalarına ait yapıla
cak yöntemi kararlaştırmak zorundadırlar. Eğer, 
Hükümet olarak bir kararları varsa, zaten bunu 
İbııradan işitmefkle bir diyeceğimiz yoktur; o bir 
Hükümet politikasıdır, yürütürler. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu konuşmamın 
en önemli kısmına geliyorum: 

Yaptığım incelemeye göre, Ankara'nın 30 
kilometre uzağında Sincan ve Etimesgut arasın
dan gecen bir çevre yolu çalışması seçimlerden 
önce hızla ele alınmış ve 1.12 kilometrelik çevre 
yolu bağlantı, onarım, yan yapı ve yeni yan yol
larıyle de 186 kilometrelik öylesine bir yol.. İlgi-
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li mercilerden gayriresmi olarak aldığım raka
ma göre bu yol 2 874 000 000 liraya çıkacaktır. 
(Bıı yol hizmete girdiği zaman bu rakam zan
nediyorum ki, 5 milyar lirayı bulabilir; Anka
ra'nın 'dışından Etimesgut - Sincan arasından 
geçecek olan çevre yolu.. 

İnsan bir ara geriye doğru gittiği zaman, 
«Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak Bo
ğaz Köprüsü de 2 milyar liraya malolacak» diye 
(karşısına çıkılmıştı. Onun bugünkü fonksiyonu 
ve bugün şehre getirdiği çevre yolu etkilerini de 
dikkate alaralk, Ankara'daki çevre yoluna 
«evet» diyebilmenin biraz daha incelemeye ihti
yacı olduğunu ve bu çevre yolu civarındaki ar
saların önemli ölçüde spekülâsyona sebebiyet 
vereceğini, bunun tedbirlerinin daha Önceden 
alınmasının gereğini düşünmek lâzımdır. 

Denilebilir ki, «Emlâk Kanununa göre ver
giler önceden tespit edilmiştir, kamulaştırma 
tespitleri buna göre yapılacaktır.» 

Arsa Ofisi Genel Müdürüyle görüştüm. Şim
diye kadar bu vergi tespitlerinin dahi adlî mer
cilerde bozulduğunu ve arsa sahiplerinin böyle 
bir istimlâkin söz konusu olduğunu öğrenince, 
pişmanlık dilekçesi vermek suretiyle vergi dü
zeltmelerine giderek büyük ölçüde istimlâklere 
sdbe'biyet verdikleri görülmektedir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, altı şeritli eksp
res yol şu demek: Gerçi Sayın Bakanda ve Ba
kanlıkta hazı rakamlar vardır; ama rakamları 
benim gibi değerlendirmiyorlar diye arz etmek 
zorundayım. Altı şeritli ekspres yol, saatte 6 bin 
aracın geçeceği yol demektir. 

Şimdi, Ankara Atatürk Bulvarı üzerindeki 
Kızılay geçitd yapılırken bu kürsüden, Kızılay 
ıgeçitinin yapılmamasını aynı şekilde ve aynı 
espriyle savunmuştum ve o zaman değerli arka
daşlarıma, «Eğer paranız var da, bunu harca
mak için Kızılay geçitine öncelik veriyorsanız, 
şu teknik ve mimarî hususları da düzenleyiniz» 
demiştim. 

Şimdi, eğer o mâruzâtım biraz daha dik
katle dinlenmiş olsaydı, (ki o zaman 25 milyon 
lira olarak hesaplanmıştı; ama öğrenildi ki, Kı
zılay alt gcçiti 300 milyon liraya çıkıyor, şimdi 
bu 3 milyar hesap edilen çevre yolu da 6 milyar 
liraya çıkacaktır) eğer o zaman teknik ve mi
marî hususlar yerine getirilseydi şimdi Kızılay 
ıgeçitinin kapatılmasında yalnız öncelikle para 
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söz konusu olurdu, teknik ve mimarî hususu söz 
konusu olmazdı. 

Şimdi, Atatürk Bulvarında da trafik kapasi
tesi saatte 3 bin araçlıdır. Burada yayın Bakan
dan istirhamım şu: Teknisyenlerinden lütfen sor
sunlar, ortada önemli bir çelişki var. Sincan -
Ankara arasında çevre yolunun inşaatını ,yaate 
6 bin araç. kapasiteli düşünürken, eğer Kızılay 
geçitini 3 bin araç kapasiteli kabul ediyorsanız 
ve bu husus teknik bakımdan doğru ise, (ki, ben 
doğru demiyorum) o zaman Kızılay geçitinin 
kapatılmasını derhal durdurmaları; yani Kızı
lay alt geçitinin yapılması gerekecektir. Teknis
yenlerin bu tür çelişlıilere düşmemesini yönetici
lerin sağlamak zorunluluğu vardır. 

Elbette sayın Bakan, arkadaşlarını yeni tanı
yorlar. Daha henüz kendi felsefelerini, kendi gö
rüşlerini götürmemişlerdir. Bu çevre yollan ko
nusunda da bütün dünya literatürünü inceledi
ğiniz zaman, büyük şehirlerin çevre yolları ya
pıldığı halde, yapılan teknik etütlerde görül
müştür ki, trafik yine büyük şehre girme eğili
mini göy.ermiştıir ve çevre yolunun yapılabilmesi 
için şehir içindeki trafik arzusunun şehir dışın-
dakine hiç olmazsa eşit olması gerekir. Böyle bir 
eşitlik olmadan çevre yoluna gitmek yanlıştır. 
Hele hele birçok umutların bağlandığı, biıçok da
ha önemli halka dönük hizmetleri yapmayı vaat 
eden bir iktidarın böylesine israfcı şekilde hem 
personel emeğini, hem de gereksiz yere altyapı 
yatırımına gitmelerini doğru bulmamaktayım. 

Sayın Bakan, «Bu çevre yoluyla birtakım 
yerleşme yerlerinin ortaya çıkacağını ve bu yer
leşme yerlerinde halka dönük hizmetlerin yapıla
bileceğini» de sözlerine eklemişlerdi. Belki bau.ıı 
bu noktayı sayın Bakanın demeçlerinden tanı al
mamış olabilir. Bu noktayı da tanı anlamadım. 

Bir defa bu çevre yolunun geçirilebilmesi için 
Ankara ulaşım etüdünün yapılmış olması, An
kara Nâzım Plân Bürosuyla işbirliği yapılması 
ve Devletin altyapı tesislerinden yorumlu olan 
diğer Bakanlıklarla ortak çalışma yapılması ge
rekir. 

Bizden daha zengin ülkeler, bizden daha 
çok meselelerini çözmüş olan ülkeler bile hu 
dediğim aşamalardan geçmeden ıbir çevre yolu 
'bağlantısına, böylesine 1,5 milyon nüfustuk 
başkentin yaşantısını etkileyecek bir hizmete 
'gitmemektedirler. 
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Şimdi, bu çevre yolunun etrafındaki yerleşme 
yerlerinde halka dönük hizmet olacağı iddia edi
lebilir. Ancak, ben şu endişemi sayın Bakana 
duyurmak (istiyorum; keşke İmar ve İskân Bakanı 
da .burada olsaydı. cBu yerleşme yerlerinde 
halka dönük hizmet budur» demekte halka 
•dönük hizımet olamaz. Demeçte, «Denizyol
ları, demiryolları, karayolları halka dönük 
hizmettir» deniyor. Âmme hizmetidir; ama 
«'Ben halka dönük hizmettir» diyorum di
ye halka dönük hizmet -olmaz 'kanaatimce. 
Bu yerleşme yerlerini 'halka 'dönük hale 
getirebilmek için, 775 sayılı Gecekondu 
Kanununun eğer ıslâh ve önleme bölge
leri sistemini yapacaklarsa, bununla yeni bir 
şey getirilmemektedir. Bu halka dönük hizmet 
zaten gidiyordu. Benim endişem şudur : 

Halk sektörünün ;en .rahat yaratılabilmesi 
mümkün olan konut sektöründe dikkatli olma
mak yüzünden, bu türlü angajmanlar yüzünden 
halk sektörünün halka öğretilmesi imkânını 
bile kaybedebilirler dılye değerli arkadaşlarıma 
yardımcı olmalk istiyorum. 

Şimdi, burada, niçin böyle yaptınız ve niçin 
şunu israf -ediyorsunuz diye bir maruzatta bu
lunmak istemiyorum. Sizi bütün içtenliğimle 
temin edebilirim ki, kendi görgümü ve biraz 
da incelememi daha etkili ve daha yapıcı olabi
lir dîye Senatonun değerli üyelerine de malet-
mek suretiyle Hükümete duyurmak istiyorum 
ve sayın Bakandan şunu rica ediyorum : 

Eğer, bu konuda Hükümet olarak plânları 
değiştirmek suretiyle; yani sanayi kentlerini 
çevre yollarla ve ekspres yollarla birbirine bağ
lama hususunda bir öncelik vermiyorlarsa, (ki, 
Tüıfc;ye'de karayolları problemi bitmiştir. Bu 
türlü karayolu problemi yoktur. Türkiye'de 
600 hin -araç vardır. Bu 500 hin aracı Türki
ye'nin yolları taşır. Bir tek İzmit - İstanbul 
arasındaki karayolu sorunu var, o da çö
zülmektedir) Tüık mükellefinin almteriııden 
toplanan ve ona salıiıbolacaklarıııa çok inan
dığımı değerli Hkümetin, bu paralan bu yatı
rımlarla israf etmesini ve bundan daha öte, 
tarumar edilmiş olan çak kısıtlı sayıdaki uz
anan kişilerin öncelik olmayan işlerle uğraştı
rılarak hem paramızın, hem emeğimizin isra
fını önleyecek tedbirleri sayın Bakanın alma
sını ve bunu yeni tanıştığı teknisyenlerle 
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(eğer görüşüme itlifat ediyorlarsa) bu açıdan 
İnceletmesini sağlamak için huzurunuzda bultı-
mryoruiin. 

Konuyu, gündem dışı konuşmaknn 'başka 
türlü anlayışa müsait olması doiayısıyle daha 
teknik, daha detaylı şekle getirmek istemiyo
rum. Kesin inancım, bu iktidarın çevre yolla
rına hiç zaman dahi harcamasının gereği yok
tur ve Kaaııı İktisadî Teşebbüslerinin de han
tal, kârı-zararı belli olmaz bir forma getiril-
'mcılnin memleket ekonomisine fayda değil, 
zarar getireceğidir. Denetlemeden uzak kalma
sını sağlayıcı bir yoldur. Devlet Demiryolları, 
Denizyolları da, Bava Yolları da iktisadî bün-
eylerini muhafaza ederek, yine âmme hizmeti; 
yani kamu hizmeti yaparlar ve halka dönük 
hizmete de yardımcı olabilirler. 

* 
Kürsüden ayrılırken halka dönük hizmeti 

de kendi anlayışıma göre söylemek ihtiyacını 
hissediyorum. Çünkü, 'Sayın Bakan belki baş
ka türlü cevap vermeyi düşüneceklerdir. Ben, 
sınıfsal bilincin daha geniş tabana oturttu-
rulmasmı halk olarak kabul ediyorum. 

Şimdi, Hava Yollarını, Denizyollarını; yani 
'bütün lüks vasıtalar da dâhil olmak üzere, 
bunların hepsi aslında halka dönük hizmettir 
dersek, o zaman Osmanlı zamanında «Reaya», 
Hindistan'ın «Parya» diye kalk sınıfı vardı, on
lara ; daha çok geliri az olanlara yönelmeyen 
bir politikaya gidilmiş olur. Ben sanıyorum 
ki, Cumhuriyet- Halk Partisi milletin tümünü 
düşürmekle beraber, az gelirlileri yukarıya 
doğru götürücü halk sektörü ve halka dönük 
politikayı hu anlayışla götürmektedir ve o 
zaman bu türlü israfil; yani 50 sene, 100 
sene sonra Türkiye'ye lâzım olacak israfil hiz
metlerden de her halde uzaklaşmalarının 'ge
rektiğini arz ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı Sayın Erol 
Çevikçe. 

BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİK
ÇE (Adana Milletvekili) — Sayın Başkan, Yü
ce-Senatonun değerli üyeleri; 

Sayın Bahüroğiu'nun, gerçek bir hassasiyet
le ortaya getirmiş olduğu konunun çerçevesine 
göstermiş olduğu öneme gerçekten teşekkür ede
riz. 
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Bendeniz Bakanlığa geMiğim ilk 'günlerde 
'basınla ilişkilerin normal çerçevesi içinde, bu
yurdukları gibi, Şutbat ayının 9'unda bir kaç ga
zeteye (Zannediyorum sadece 3 gazeteye.) ait 
•olmak üzere ilkeleri kavrayan belli bir politika 
çerçevesi içerisinde birtakım beyanatları ver
mekte elbette ki zorunlu idik. Bu, basına tü
mü ile kapalı olmamak; ilgisiz kalmamakla, ili
şikli olmakla beraber, belli bir politikanın ken
di açımızdan ortaya konmasının da yararını sağ
layacağı yönünden idi; ancak o günden bu ta
rafa, sanırım içinde olduğum Bakanlığın nite
liğine öyle inandığım içindir ki, da'lıa çok ko
nuşmaktan öte, belli bir hizmetin daha fazla ya
pılmasını gerektiren bir Bakanlık olduğundan, 
herhalde o tarihten hu tarafa konuştuğumu da 
sanmıyorum. Verdikleri ikinci tarih, belki bir 
atıf 'olsa gerek, onu ben de okudum; fakat ben
denizin beyanatı şeklinde değildi.^ öyle yazmış-
la:*, hiz bunun üzerinde durmadı kî 

Burada kastetmeye çalıştığım, belli bir işi 
daha çok yapmanın gerektirdiği hir mevkide çok 
fazla konuşmaktan 'kaçınmaya hassasiyetle dik
kat ettiğimizdir. 

Bunun ötesinde, Sayın Bahüroğlu gerçekten 
konuyu son derece teferruatıyle ortaya getirdi
ler. Çünkü, kendilerinin yakından ilgilendikleri 
ve belki de benim çok ilerimde bilgi sahibi ol
dukları konulardır. Ancaik, bir konuda ben de 
kendi fikrimin tutarlı olduğunu sanıyorum. O 
da, Anayasanın öngördüğü bir kuruluşun getir
diği bir programlama, plânlama dönemi içinde 
olduğumuz ve bir Bakanın kendine göre (birta
kım meseleleri ayak üstü, gazetelere söyleyerek 
•geliştirmesi olanağı olmadığını elbette en iyi şe
kilde idrak etmiş bir arkadaşınızım. 

Şimdi, söz konusu olan bu beyanat aslında 
iki punto, belki de bir daktilo sayfası (bir çer
çeve ve burada üzerinde durduklarımız; elbette 
kelimelerin üzerinde hassasiyetle durulduğu va
kit, çok değişik yorumlara sebebiyet verebilir. 
Ancak, 'Türkiye'deki ulaşım politikasının yine 
plân -çerçevesi içerisinde ve belki de onu aşan 
bir uzun dönem çerçevesi içerisinde bir Bakan 
yönünden, özellikle yeni bir dönemde neler dü
şünüldüğünün ortaya konması söz konusu ol
duğunda Bakanın, Plânm satırları içerisinde 
kayıtlı kalacağı ve hiçhir zaman gösterilmeksi-
zin dahi, çok uzun dönemli bir açıdan hiçbir 
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elastikiyeti olmadığını iddia etmek de mümkün 
değildir. Bu şundan dolayı mümkün değildir : 
Hân, yaratıcılıktır, bununla kişilerin doğrudan 
doğruya kendi düşünce sistemlerini yenileme
leri meselesi vardır. Belli bir politika tartışıla
rak oluşturulur, bu tartışma elbette bu düzey
de başlayacaktır. Meselâ, bugün bence örneği 
öyle olmuştur; kendilerinin bütün söyledikleri, 
ı'benüm için gerçekten uyanıdır. B'en bunulan ka
famda tartışarak geliştirmek durumundayım. 
Aksi halde, höyle yazdığı için, her satırı öyle
ce o 15 sene içinde kabullendiğimiz takdirde, o 
15 senenin sonunda sanırım ki, bir tıkanma nok
tasına geliriz. Bunu geliştirmek hepimizin 'göre
vi olsa gerek. Bununda tek yolu vardır; tartışa
cağız ve bir miktar onun dışında bazı açılar
dan meseleyi ele alacağız. 

Şimdi, konu anladığım kadarıyle üç nokta
dan ortaya konuyor. Bunlardan bir tanesi; ula
şım sistemimizin politikası meselesi. Bendeniz 
burada denizyolu, demiryolu ve karayolu siste
minin Türkiye'deki gelişmesi içerisinde daha 
dengeli bir çerçeveden ele alınması gerektiğini 
söylüyorum ve ondan sonra karayolu sistemi--
nin, kendilerinin de belirttikleri gibi, Türkiye' 
de iyi bir gelişim gösterdiğini söyledikten son
ra; «Konforlu» diye bir kelime bulamadım, hat
tâ kişi taşımasından da bahsetmiş değilim; cüm
le öııümdedir, kitle yükü taşımak yönünden, yük 
îta^ması yönünden, ekonomisıi yönünden 'demir
yolunun önemi üzerinde durduğumu tahmin edi
yordum ve öyle olduğunu da tekrar okuyunca 
gördüm. İsterseniz, aynen okumak için vaktini
zi almayayım; «Taşımanın, karayolu ulaştırma
sı açısından ciddî ve hızlı bir alternatif alarak 
gerçekleştirilmesi yönünden çalışmalara erkin
lik sağlanacaktır.» diye meseleyi de gayet elâs
tik bir çerçeve içerisinde sadece bir politika 
oluşturması yönünden ortaya koymuş bulun
maktayız ve demiryolları için, Türkiye'nin her 
tarafına çift hat vesaire .gibi dağınık masraflı 
ve kitle masrafı yapacak girişimlerden somut 
olarak da bahsetmiş değilim; sadece Ankara -
İstanbul arasında başlamış olan bir projenin ge
liştirilmesinin hızlandırılmış olmasından bah
setmiş olmaktayım. Hattâ bunlara ilâveten, bel
ki Plânın rakamlarının gösterdiği ölçünün öte
sinde denizyolu ulaşımına önem vermenin ge
rektiğinden de bahsetmiş olaibilirim. Bu, de-

. minki çerçeveden bakıldığında, Plânın illâ, «2 
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milyarlık yatırım yapılacaktır.» dediği (gözlenir
se ve bunun da diyelim 15 tane barınak, bir ta
ne liman yapması söz konusu ise, herhalde bir 
Bakanın politika geliştirme konusunda Türkiye' 
ye yeni şeyler katma heyecanı içerisinde bunun 
politik çerçevesini çizerken bu rakamların hu
dudunu tam tayin etmesi diye bir Anayasal so
rumluluğun olduğunu veya öyle bir tartışmaya 
gitmemiz gerektiğini sanmıyorum. 

İkinci konu, yine burada bahsettiğimiz Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin durumudur. Her 
vakit söylenen bir konudur; buyurdukları gibi 
Türkiye'de ilk defa tartışılmıyor; üç plânda da 
değişik şekilde ele alınmıştır. Sanıyorum Üçün
cü Plânda bu konuda, şimdi benim burada be
lirttiğim ölçüde birtakım ilkeler tespit edilmiş
tir. Bizde Kamu İktisadî Teşebbüsleri iki çeşit
tir : Bir kısmı üretim yapar, bir kısmı da ger
çekten kamu hizmeti yapar. Bendeniz ina
nırını ki ve burada belirttiğim gibi, kamu 
hizmeti yapanların bir kâr - zarar hesabı 
çıkartılıp, ondan sonra, üstelik kendi ge-

• ııel kurulları aracılığıyle halka zarar eden ku
ruluşlar diye gösterilmesi pek yararlı bir iş de
ğildir, bir faydası yoktur; Demiryolları bunun 
başında bir kuruluştur, Denizyolları bunun ba
şında bir kuruluştur; Karayolları hizmet yapan 
bir kuruluş olarak Genel Müdürlük olduğu için 
onun böyle bir bilançosu yoktur. Bunu arz et
meye çalıştım burada ve her vakit söylenen şey 
içerisinden bir tanesinin de kendi inancım ol
duğunu belirttim, hatta cümlenin başına da 
«Bana göre» diye başladığımı burada gördüm. 
Yani Karayolları bir Genel Müdürlük ise, De
miryollarının da; elbette ekonomik yönü ol
makla beraber, hepsinin parasal bir ilişkisi ol
duğu için olacaktır; bir bölüşüm içerisinde de
ğerlendirilmesinde yarar vardır diyoruz. Bu da, 
Türkiye'de tartışılması ve bir bakanın da ne dü
şündüğünü açıkça söylemesi gereken bir konu
dur. Plân böyle yazıyor olmasa dahi (Ki böy
le yazar) benim böyle düşüncemi söylememde 
bir sakınca olduğunu da sanmıyorum. 

Üçüncü konu, çevre yolları konusudur. Ger
çekten, hassasiyetin belki de en önemlisinin üze-

. rinde yoğunlaştığı konudur. Biz, burada bahset
tiğimiz gibi büyük şehirlerin etrafından birer 
çevre yolu yapılmasını çok uzun dönemli olarak 
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konuşuyoruz. Yine bahsedeyim sayın senatörler; 
buradaki konuşmamız, bir politika açısından, 
önümüzdeki dönemlerde, uzun dönemlerde ilke
ler yönünden konuşmadır. Yoksa, ne somut bir 
rakam mevzuu vardır, ne her hangi bir şekilde 
bir projeden bahsedilmiştir, ne de her hangi bir 
yolun nereden geçeceği söylenmiştir. Bendeniz, 
geldiğimiz vakit üzerine eğildiğimiz bir konu 
olarak, Ankara'nın bir çevre yolunun çalışması; 
evet yapılmıştır, vardır, doğrudur, fakat her 
halde nereden geçeceğinin kesin sonucu da or
tada yoktur; böyle bir kararın neticelendirildiği 
de söz konusu değildir. Elbette, teknisyenler 
kendi içlerinde bazı çalışmaları başka öneriler 
üzerine geliştirmiş olabilirler. Siz, bu konuda 
gerçekten büyük bir hassasiyet göstermekte hak
lısınız; bendeniz de aynı hassasiyeti sizinle pay
laşmaktayım; ancak buradaki ortaya kovuşu
muzda, sizim burada açıkladığınız şekliyle mev
zuu detayı iFe ortaya koymuş değiliz, söz konu
su böyle bir projenin ortaya atıldığını da iddia 
etmiş değiliz, hatta boyutlarını falan söylemiş 
değiliz. Onun içindir ki, başka illerden de bah
sederek, çevre yollarının; Özellikle Hükümet 
programında söz konusu ettiğimiz uydu kent
lerin oluşması sırasında birlikte düşünülmesi ge
rektiğini, yine buyurdukları gibi, böyle bir ko
nunun, çevre yollarının yapılması veya düşü
nülmesinin, o bulundukları şehrin nâzım planı 
ile ve ulaşım etüdü ile birlikte ele alınması, ge
rektiğinin doğruluğu elbette varittir. Bunun 
birlikte ele alınması, buyurduğunuz geçit için 
de böyledir; bunların hepsine katılıyorum. An
cak, ben bunlarla, aslında çatışan bir beyanat 
verdiğimi de sanmıyorum, hatta söyledikleriniz 
çoğu, bir ilke çerçeve içerisinde bendenizin de 
üzerinde hassasiyetle durmam gereken konular
dır, bunu kabul etmekteyim. 

Bu üç önemli konunun dışında, altyapının 
gerçekten kaynak israfı olduğunu, Türkiye'nin 
şu andaki ekonomik düzeyi çerçevesinde bunun 
gerçekten iyi hesap edilmesi gerektiğini, kaynak 
dağılımının karayollarına, demiryollarına yapı
lırken, diğer üretken sektörlere, hatta halkın 
daha önemli ihtiyaçlarını karşılayacak sektör
lere nasıl dağıtılacağının hesabı yapılması ge
rektiğinin elbette haklılığı vardır. Ancak, öyle 
tahmin ediyorum ki, (Elimdeki program onu 
göstermekte) Türkiye'de en azından 1974 yılı 
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-için kaynak dağılımının, daha üretken sektör
ler bırakılarak karayollarına yöneltildiğini or
taya koyacak bir miktar da yoktur. 

Sayın üyeler, daha uzun boylu konuşmak 
mümkün. Aslında Sayın Babür oğlumun ortaya 
koyduğu konu, bir basın satırları arasından öte 
gerçekte Türkiye ulaşım sisteminin uzun boylu 
tartışılmasına gidecek bir çerçeve idi. Üzerinde 
bunda öte de çok tartışılacaktır bu konuların. 
Bendeniz, bu söylediklerimle her hangi bir bağ-
lantınşn veya Hükümetin bir somut proje uygu
lamasının, yatırım uygulamasının, ortaya kon
ması şeklinde konuşmuş olduğumu sanmıyorum. 

Türkiye'nin, üzerinde durduğumuz bu ula
şım sistemi, elbetteki bundan böyle gelişecek bu 
tip tartışmalarla oluşacaktır. Kendilerine teşek
kür eder, Yüce Senatoya saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

li. — Balıkesir Üyesi Raif Eri.fin, TRT Genel 
Müdürlüğünde yapılan atamalara dair gündem 
dışı demeci ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Orhan 
Birgit'in cevabı. 

BAŞKAN —Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
üyesi Sayın Raif Eriş, TRT Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama haikkında gündem dışı söz talebin
de bulunmuşlardır. Buyursunlar efendim. 

RAİF ERİŞ (Balıkesir) —Sayın Başkan ve ' 
Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Hükümetin faaliyetleri meyamnda yaptığı 
bâzı atama ve nakiller, ağırlık ve önem taşıyarak 
günün aktüalitesini teşkil etmekte, dolayısıyla 
basının ve kamuoyunun ilgisini çekmekte olduğu 
yüksek malumlarınızdır. 

Hükümettin yaptığı ve yapacağı tayin ve nâ
killerin, bir muhalefet sabırsızılığı ve sorumsuz
luğu içinde burada ele alınıp eleştirilmesi, Yüce 
Senatonun ne seviyesi ile ne de kuruluş gayesi 
ile bağdaşmaz ise de, Anayasal bir kuruluş olan 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Mü
dürlüğüne yapılan atama olayında; atanan yerin 
önemi ve atamanın şekli, kanımca burada ele alı
nıp Hükümetin samimiyet derecesi ile icraat 
ve faaliyetlerinde yasalara gösterilmesi gerekli 
hassasiyet, titizlik ve saygı ölçüsünde bir teşhise 
varmak zorunlu bir muhalefet görevidir. Yapı
lan atama, hukukî ve idarî bakımdan ele alına
cak olursa, mevcut olan ve yürürlükte bulunnan 
kanunların çerçevesine sığmayan bir idarî tasar
rufla karşı karşıya kaldığımızı hemen görürüz. 

14 . 3 . 1974 O : 1 

Şöyle ki; kamu görevlerinin 3 ncü, 1 ncü de
recedeki kadrolarına 10 ve 1 nci,, 2 nci derecede
ki kadrolarına da 15 senelik kamu hizmetinde bu
lunulma îgereği vazedilerek, hu derecelere yapı
lacak tayin işlemleri tanzim ve tespit edilmiştir. 
TRT Genel Müdürlük kadrosu da 1 nci derecede 
bir kadro iken ve bu esaslara göre tayin yapılma
sı, imlâ edilmesi kanun icabı olduğu halde, bu
raya tayin edilecek şahısta bu şart ve nitelik' 
mevcut olmadığı için, sadece ve sadece İsmail 
Cem İpekçi'nin buraya tayinini temin etmek:' 
imaksadıyle,' 11 sayılı Kanun Kuvvetinde Karar
name çıkartılmıştır. Bu Kararname, bu şahıs1 

için özel olarak çıkartılmıştır ki, bu surieıtlle 
Anayasamızın 58 nci maddesindeki, «Kamu 
hizmetlerine atanmada ödevin .gerektirdiği ni
telikten başka hiçbir ayrım gözetilemez.» hük
mü, hiç değilse zedelenmiştir. Zira TRT 
Genel Müdürlüğüne İsmail Cem İpekçi ge
tirilmeyecek olsa idi, bu Hükümet markalı ka
nun elbette çıkmayacaktı. Adaıma göre çıkan 
bu kanun, «Adama göre iş.» lâfını epeyce es
kitmiş oluyor. 

Böylece, yüksek mevkilere getirilrm'eye hak 
kazanmış, sabır ve feragat göstermiş, uzun 
seneler hizmetler vererek değer kazanmış kim
selerin umutları ne olacak?.. Objektif değer 
ölçüleri bir kenara atılarak kazanılmış haklar 
çiğnenmiş olmuyor mu?.. 

Kamu sektöründe parayı ye maddî imkân
ları bir yana iterek, memlekete hizimet etme 
zovk ve şerefini her şeyin üzerinde göılen ni
ce vatan evlâtlarının halkları bu suretle yen
miş olmuyor mu, ketmedilmilş bulunmuyor 
ımu ? 

Bir de, 359 sayılı TRT Kanununun 9 ncu 
maddesindeki TRT'ye atanacak genel müdürde 
aranacak niteliklere göz atacak olursak; ehli
yet, tecrübe Ve bilgi sahibi olmanın şart ko-
şulduğuna görürüz. Bilginin var olduğunu 
kabul edelim, herkes her hususta bir bilgiiye sa-
îhip olabilir ama, ehliyet ve tecrübe Sahibi ol-
ımak için yedek .subaylık müddeti kadar kaımu 
'hizmetli ile yazarlık kâfi gelecek midir? Te
menni ederiz ki, bu geıı^, üstün kabiliyetleri 
ile işleri iyi yürütsün; fakat tecrübe ve liya
kat, zaman işinde hâdiselerle yoğrularafc elde 
ledilen bir niteliktir. Kaldı ki genel müdürlük 
mevkii, her şeyden evvel sevk ve idare yeri-
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dir. Buraya gelecek şahısların orada bunları I 
yapa yapa öğrenmeleri değil, öğrenmiş olarak 
oraya gelmeleri ieabederdi. 

Meselemizin bir de politik yönü var. TRT, 
Anayasamızın 121 ne i maddesinde yer alarak, 
hem Anayasal bir kuruluş olduğunu ve hem 
de tarafsızlık esaslarından ayrılamayacağını 
-tescil ettirmiş çok önemli bir kamu hizmeti 
[kuruluşudur. 359 sayılı kendi Kuruluş Ka
nununun 1 nci maddesinde tarafsızlığını, 2 nci 
maddesinde Anayasanın özüne ve sözüne bütün
lüğü ile bağlı kalacağını, 9 ncu maddesinde 
de tarafsız genel müdürle temsil edilip, yöneti
leceğini zikrederek, varlığını tarafsızlık ilke
sine ve şartına bağlamış nevi şahsına mahsus 
bir kuruluştur. Kaldı ki, Radyonun tarafsız
lığı hakkında, ne söylenmedik söz, ne de ya
zılmadık makale kalmıştır. Teneffüs edilen 
hava kadar insanın içine giren Radyomın se
si ve Televizyonun görüntüsü elbette nötr ola
cak ki, olumsuz izler ve tesirler bırakmasın. 

Memleket ve rejim konusunda böylesine 
önemli bir fonksiyonu olan bu kuruluşun ba
şındaki temsilcisi ve yöneticisinin kişiliğinde 
tarafsızlık unsuru, baş şart .olarak aranacak 
;bir husustur. Ama adım andığımız Genel Mü
dür Sayın İsmail Cem İpekçi, doktriner görü
şü ve üslubu bir yana, yazdığı makaleleri ile 
tarafsızlığı iddia edilebilecek bir İrişi değildir. 
Tarafgirdir, taraf tutmuş ve tuta gelmiştir. 
Zaten böyle olmasa idi, ne buraya getirilir, ne 
de. şahsı için böyle özel kanun ve kararname 
çıkarıldı. 

Böylesine önemli gördüğüm için huzurunu
za getirip, kamuoyunun hissiyatına tercüman 
olmak ve de Hükümeti ikaz etmenin gereğine 
inanarak maruzatta bulundum. 

Bütün bu sözlerime rağmen, bu genç. Genel 
Müdürü tam bir tarafsızlık ve olgunluk içinde 
işlerj yürütmesini ve başarıya ulaşmasını en iç
tenlikle temenni etmekteyim. 

Yalnız, her şeyi öğrenip de en iyi şekilde 
yapıncaya kadar, kamu vicdanının rahatsız 
edilmesi, kendi kuruluşu içinde bulunan mesai 
'arkadaşlarının huzuru ve kaderleri ve Anaya
sal halkların tahrip olunup gitmesi em büyük 
kuşkumıızdur. J 

- 12 
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Beni dinleyerek sabır ve dikkatierinizi'esir
gemediğiniz için teşekkürlerimi, şükranlarımı 
arz eder, saygılarımı sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanı Sa
yın Oı'han Birglı buyurun efendim. 

•TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN 
BİEGİT (İstanbul Milletvekili) — Sayın Baş
kan Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Sayın Raif Eriş, Hükümetin, Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumuna yaptığı genel mü
dürlük ataması konusunda huzurunuzda gün
dem dışı bir konuşmada bulundular. Bu konuş
mayı cevaplandırmak istiyorum. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Sayın General Musa Ogün'ün Türk 
Silâhlı Kuvvetle tindeki aslî görevine dönmesi 
üzerine uzun süreden beri boş bulunuyordu ve 
vekâletle yönetiliyordu. İBu görevi aslî bir ge
nel müdürle doldurımaJk zorunluğu elbette yö
netimin devamlılığı ve genel müdürlüğün hiz
metlerinin önemi bakımından Hükümetin ilk 
olarak ele alması gereken işlerden birisi idi. 
Hükümet buraya herhangi bir atama yaparken, 
sübjektif kıstaslarla hareket etmemiştir, genel 
müdür olarak seçtiği ve atayacağı yasalar bakı
mından durumunu arkadaşımın söylediği gibi 
(aç:k yürekle kabul ediyorum) kanun kuvvetin
deki bir kararname ile düzeltmiştir. Hükümeti
miz bu konudaki aksaklıkları Personel Kanu
nunda yapacağı başka 'düzeltmelerle de gider
mek kararındadır. Bir şalısın niteliği, herhangi 
bir Devlet görevine getirilmekte yeterli ise, ka
nunların verdiği hizmeti süresi aksaklıkları o 
niteliği engelleyecek lıükümler olarak yasala
rımızda kalmayacaktır. Biz bunları gerektiğin
de Yüce IvEeclislere getireceğiz, gerektiğinde ge
ne yasalardan aldığımız yetki ile kanun kuvve
tinde kararname ile gene Meclislerin denetimin
de olarak düzeltme yoluna gideceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın İsmail Cem'in 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğüne atanmagıyle uzun zaman bu ku
rumda hizmet vermiş kimselerin hakları ket-
m edilmiş olmamaktadır. Türkiye Radyo-Televiz
yon Kurumu 1965 yılında kurulmuştur. Kurul
duğu sırada genel müdürlüğüne getirilen değer
li zat, daha önce radyo hizmetlerinde görev 
almış bir kimse değildi. Kendisinin 12 Marttan 
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sonra, görevinden ayrılmasından sonra yerini J 
istihdaf eden arkadaşımız da gene Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumunda ve ona bağlı 
hizmetlerde çalışmış bir kimse değildi, Hükü
met tarafından Türk Silâhlı Kuvvetlerinden 
izinle alınarak oraya getirilmiş bir değerli ar-
kadaşımızdı. Binaenaleyh, iböyle bir hizmetin 
başına getirilen herhangi bir kimsenin mutlaka 
orada şu veya bu kademeden başlayarak, mer
divenleri geçerek tâyin edileceği diye bir hu
sus söz konusu olmamıştır ve bundan sonra da 
olacağını, mutlalka herhangi bir Hükümet tara
fından böyle bir niteliğin aranacağını tahmin 
etmiyorum. 

«Sayın İsmail Cem'in atanmasından sonra 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu hakkın
da söylenmedik söz, yazılmadık yazı kalmadı» 
dendi, doğrudur. Bu doğrudur; ama herhangi 
bir şekilde tarafsızlığın ortadan kalktığını or
taya koyacak ne değerli arkadaşımın ve ne de 
herhangi bir arkadaşımın elinde bir belge yok
tur. Elbette değerli arkadaşımın bu kürsüden 
yaptığı gibi basında kalem sahibi olarak başka 
arkadaşlarım da kendi görüşlerini açıklayacak
lardır. Bu, fikir özgürlüğüne verdiğimiz saygı
nın bir ifadesi olaraik bizim tarafımızdan da 
anlayış ve saygı ile karşılanacaktır. 

Nitdkim değerli arkadaşım, konuşmasının so
nunda henüz Genel Müdür hakkında da, onun 
yönetiminde bulunan kurum hakkında da kesin 
hükmünü söylememiştir, beklemenin gerektiği 
kanısına vardığını belirtmiştir. 

Değerli arkadaşımın bu düşüncesini yine say-
<gı ile karşılıyorum. Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu Hükümetin denetiminde değildir, bir 
Anayasa kuruluşudur. Onun tarafsızlığı hak
kında benim de, tarafsızdır veya değildir diye 
herhangi bir yargıyı bu kürsüden vermem, o ta
rafsızlığa karşı sadece saygısızlık olacaktır. 

Şunu ifade ©tmeik istiyorum ki, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun mikrofon ve ekran
larında Hükümet Başkanı konuşmuştur ve sa
nıyorum Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
nun tarihinde ilk defa iki muhalefet partisi 
lideri ele arka arkaya o konuşmaya; bizim, fikir 
özgürlüğü bakımından sadece saygı ile karşıla
dığımız biçimde cevap verme olanağını 'bulmuş
lardır. Bu Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
munun tarafsızlığının her halde en yakın ve so
mut bir örneğidir. 
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Saygılar sunarım efendim. (C. II. P. sırala-
rmdan alkışlar). 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Ama sebep 
olan atılmıştır. 

5. — Udime Üyesi Mehmet Nafiz JErgeneli'ye 
15 •gün izin verilmesine 'dair başkanlık tezkeresi 
(3/429) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Bir izin tezkeresi var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi M. Nafiz 

Engcnc.li'nin hastalığına binaen 27 . 2 . 1974 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle izinli sayılma
sı hususunun Genel Kurula arzı Başkanlık Di
vanının 11 . 3 . 1974 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerinize arz olunur. 
Tekin Ariburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Nafiz Ergeneli'nin 15 gün 
müddetle izinli sayılmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6\ — Diyanet '\tşhri Başkanlığında görevli Ya
şar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan 
Araştırma ••Komisyonundaki arık üyeliklere sseçim. 

BAKSAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bundan gelmiş bir yazı var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 11 . 3 . 1974 tarihli ve 1916 sayılı ya-' 

zımza karşılıktır. 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Araş
tırma Komisyonunda açık bulunan Grubumuza 
ait üyeliğe İstanbul Senatörü Sayın Ayhan Pe-
ker'in Grubumuz e a aday g-östeıilmesi kararlaş
tırılmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Gr. 

Başkanvekili 
Fikret Güncloğaıı 

BAŞKAN — Sayın Ayhan Peker'in zikredi
len komisyona seçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Adalet Partisi Grubundan gelen yazıyı oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
11 . 3 . 1974 tarih ve 1916 sayılı yazıya : 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yasar Tu
na gür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonunda 
Grubumuza düşen bir acık üyelik için Balıkesir 
(Senatörü Hikmet Aslanoğlu aday gösterilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

'Cumhuriyet Senatosu Adalet 
Partisi Grup Başkanvekili 

Ömer Ucuza! 

BAŞKAN — Sayın HJkmet Aslanoğlu 'mm 
mezkûr komisyona aday gösterildiğini bildiren 
yazıyı okuttum, oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisini t emsileri 
Parlamentolararası Birliği toplantılarına katıla
cak Parlamentolararası Türk Grubu üyelikleri 
için siyasî parti gruplarınca seçilen üyelere dair 
Başkanlık tezkeresi ve bir bağımsız üye seçimi. 
(3/431) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığından gelen bir yazıyı okutuyorum. 

Genel Kurula 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil en 

Parlamentolararası Birliği toplantılarına katıla
cak 10 kişilik Parlamentolararası Türk Grubu 
üyelikleri için aşağıda isimleri yazılı sayın üye
ler gruplarınca aday olarak seçilmişlerdir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 
Saygılarımla. 

Tekin Anhuran 
Cumhuriyet S en a tosu 

Başkanı 

Sırrı Turanlı (A. P. j Adıvaman Sena
törü. 

2. — Lûti'i Bilgen (C. H. P.) İçel Senatörü. 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 
Parlamentolararası Birliği toplantılarına katıla
cak 10 kişilik Parlamentolararası Türk Grubu 
üyeliği için bağımsız bir üve seçilmesi gerek

mektedir. Bu konuda verilmiş bir aday önerge
si var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Parlamentolararası Birliği Türk Gruhuna 

müstakil üyelerden seçilmesi gereken üyeliğe 
Sayın Naim Talû'yu aday göstteriyorum. 

Arz ederim. 
Bursa 

Cahit Ortaç 

BAŞKAN —• Başka aday olmadığı için se
çimi iş'arî oyla yapacağız. Sayın Naim Talû'nun 
Parlamentolararası Birliği Türk Gruhuna müs
takil üye kontenjanından seçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

8. •— NATO toplantılarına katılacak Kuzey 
Atlantik Assamblesi Türk Grubu üyelikleri için 
siyasî parti gruplarınca seçilen üyelere dair Baş
kanlık tezkeresi <ve bir bağımsız üye seçimi. 
(3/430) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğından gelen, yazıyı okutuyorum. 

Genel Kurula. 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen Ku

zey Atlantik Assamhlesi (NATO) toplantıları
na katılacak 10 kişilik Kuzey Atlantik Assamb
lesi Türk Gnibu üyelikleri için aşağıda isim
leri yazılı sayın üyeler gruplarınca aday olarak 
seçilmişlerdir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine -sunulur. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyeti Senatosu 

Başkanı 

1. — Erdoğan Adalı (A. P.) İstanbul Sena
törü. 

2. — Talât Doğan (C. H. P.) Rize Senatörü. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Kuzey Atlantik Assamblesi toplantılarına 

katılacak 10 kişilik Parlamento heyeti için ba
ğımsız üyelerimiz arasından şimdiye kadar bir 
aday ^gösterilmemiştir. 

Aday var mı efendim? 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Hayri Mumcuoğlu. 
MEHMET ALİ PESTİLDİ (Zonguldak) — 

Kâmil Karavelioğlu. 

14 -
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BAŞKAN — Birden fazla aday olduğu için 
seçimi açık oyla yapacağız efendim. 

KÂMİL KARAVELİOÖLU (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bir şey mi söyleyeceksiniz Sa
yın Karavelioğlıı? 

KÂMİL KARAVELİOOLU (Tabiî Üye) — 
Bir sayın arkadaşım tarafından benim ismim te
lâffuz edildi. Ben feragat ediyorum, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Kabul etmiyorsunuz. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 

Mukadder öztekin. 
BAŞKAN — Sayın Öztekin. 
.MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — İste

miyorum! efendim. 
BAŞKAN — İstemiyorsunuz. Efendim, Baş-

kanlilk Divanına intikal eden üç sayın aday var, 
arz ediyorum. Sayın Hayri Munıcııoğiu, Sayın 
Nihat Erim, Sayın Özer Derbil. Üç aday arasın
dan bir aday seçilecektir, kâğıt dağıtılsın. 

Tasnif komisyonu üyelerini seçiyorum efen
dim. 

Sayın İSaiJnı Hazerdağ'ıL. Burada. 
ıSiayıoı Lûtfi Bîgen?.. Yok . 
ŞSayıın Veli Uyar?.. Burada, 
ISaym Kema-I Şenoeak .. Yok. 

, Bayın Kâzım Karmağaçiıoğlu .,. Binada. 
Oyiamaya hıaııgi seçimi bölgesinden başlana

cağına dair 'ad çekiyorum. 'Sayın Veli Uyar 
'(Yozgat) 
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(Yozgat Üyesi Ytüi Uyar'daaı baş^anaüarak 
oyOar to puandı) 

BAŞKAN — Sayın Nilıat E r i n aday cilma-
dığ.iiıı ifade buyurııyorüar. Oyl'arın ona göre 
verline?;ini rica 'ederim. 

(Ad okunmalk suretiyle oylamaya devam 
•edJttcLi-.) 

BAŞKAN —- Oyunu kullaıınnayaıı sayın üye 
var mı efendimf.. Yok. Oylama iijlemi bitmiş
ti- . 

Lütfen Tasnif Komisyonuna sıcçii;\n a rica-
tlaşlar yerlerini iaıls.:inrlar ief endim. 

(Oyiai:-:n iayrjnn yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif Heyetinin raporunu 

akutuyoMim. 

Yüksek Başkanlığa. 
Kuzey Atlantik Assanvbilcsnıe katılacak bir 

•ibağınısız üyelik için yapılan. seçime 57 üye 'ka
tılmış ve 'eks&i iyetin bulunmıadiğı aniaşiildığni
dan tasnife gidilmemiştir. 

Arz olunur. 
'Tasnif Heyeti 

Elâzığ Yozgat. 
iSaiiib Hazerdağlı Veii Uyar 

Afyon Ka^a hisar 
M. Kâzj.ıı Karaağaçlıoğiıı 

BAŞKAN — Bu duruma göre ekseriyetimi
zin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nıeden^e- 19 
Mart 1&74 :Salı günü saat 10,00'te toplanmak 
üz,:ee Birley'mi kapatıyorum., 

Kr.paEjrıd Saati : 16,30 

• • 
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Cumhuriyet Senatosu 

.ivil 
87 NCİ BİRLEŞİM 

14 . 3 . 1374 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

Â - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeoliğiFin, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
ir;inde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

3. — Terfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu rapora (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

4. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Ueak Servisi Anonim Ortaklısının durumu

na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
rnişonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Giresun üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

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

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

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayları
na ait hesaplan hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporları (5/9) 
(S. Sayısı : 26i'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 2 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 
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