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144 sayılı Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısını görüşmek üzere, tasarının havale edildiği 
komisyonlardan üçer üye almmak suretiyle bir 
Geçici Komisyon kurulmasına dair Millî Savun
ma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun önergesi okun
du, Komisyon teşkili kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
özmen'e izin verilmesine ve 

iki aydan fazla izin alan Cumhuriyet Sena
tosu Kırşehir Üyesi Halil ösmen'in tahsisatının 
verilebilmesi için karar alınmasına dair Baş
kanlık tezkereleri okundu ve kabul edildi. 

İçişleri Komisyonunda bağımsız üye konten
janından açık bulunan üyeliğe Ankara Üyesi 
Mansur Ulusoy; 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunda bağımsız üye kontenjanından açık bu
lunan üyeliğe Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Kasım Gülek işari oyla seçildiler. 

Bütçe ve Plân Komisyonunda bağımsız üye
lerden açık bulunan üyeliğe, gizli oyla yapılan 
seçimde salt çoğunluk sağlanamadı. 

7 Nisan 1970 Salı günü saat 15,00 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 15,50 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Lûtfi Tokoğlu Âdil Ünlü 
Kâtip 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met özgüneş'in, Başkanlığın bir emrine ve Na
mık Kemal Mahallesindeki konutların tahsisine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından söz
lü sorusu (6/544) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Cumhuriyet Senatosu eski G-enel 
Sekreterine dair Cumhuriyet Senatosu Başka
nından sözlü sorusu (6/547) 

Yazılı sorular 
3. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 

Kasım Gülek'in, Türkiye'nin milletlerarası ku
ruluşlara üyeliğine dair, yazılı soru önergesi 
Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/653) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş'in Diyanet işleri Başkanlığı mer
kez ve taşra teşkilâtı görevlilerine dair yazılı 
soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/654) 

2. GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bâzı vergilerden ve bütün, hare ve resimlerden 
muaf tutulmasına dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
2/239; Cumhuriyet Senatosu 2/288) (Malî ve 
İktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
(Müddet : 24 er gün) 

Rapor 
2. — 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Millet

vekilleri Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 
9 ncu bendinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
2/21; Cumhuriyet Senatosu 2/284) (S. Sayısı : 
1379) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 57 nci Birleşimi açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, yeter sa
yı var, müzakerelere geçiyorum, efendim. 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Kastamonu Üyesi Ahmet Nusrei Tuna'-
nm, Kastamonu ilinin Araç ilçesinde vukua gelen 
yanguı olayı ve alınması gerekli tedbirlere dair 
demeci. 

Gündem dışı söz talepleri var, sırasiyle söz 
vereceğim, efendim. Araç ilçesinde vukua gelen 
feci yangın dolayısiyle Sayın Tuna, gündem dı
şı söz istemektedir. Sayın Tuna, buyurunuz, 
efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, geçtiğimiz Cuma günü 
saat 18,00 sıralarında Kastamonu'nun Araç il
çesinde bir benzin tankeri, benzin boşaltmakta 
iken infilâk etmiş, 10 tona yakın yayılan benzin 
parlama suretiyle çok feci bir şekilde ilçenin 
mühim bir kısmının yanmasına sebebiyet ver
miş, 35 dükkân, 40 ev yanmış ve 2 vaandaşıımz 
da ölmüştür. Hükümetimiz gerekli alâkayı gös
termiştir, Kızılay, kendisine düşen vazifeyi yap-
mıya çalışmıştır. Mevcut mevzuata göre yapı
lan işlerden dolayı Hükümete teşekkür etmek
teyim. Fakat, muhterem arkadaşlar, başa gel
medikçe bu işlerin anlaşılması kolay olmuyor. 
Ben şahsan bu Âfetler Kanununun noksan oldu
ğu kanaatma vardım. 

Arkadaşlar, âni benzin parlıyor, 35 tane 
dükkân yanıyor, 40 ev yanıyor, vatandaşlar ya
nıyor. 

Şimdi, Devletin yaptığı; 15 güne kadar yi
yecek temin etme, ki bunun için de 5 - 10 lira 
gibi bir para veriliyor, yiyecek de temin edili
yor. Bundan sonra, ev yapmak isterlerse 10 Ö00 
liraya kadar yardım yapılıyor. Yahut, eğer is

terlerse imar ve iskân Bakanlığı vasıtasiyle ev
ler yaptırılıyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun eski Ana
yasamıza göre doğru olabilir. Bu sefer, yürür
lükte olan Anayasada biz «sosyal Devlet» ilke
sini kabul etmişiz. Bunun çeşitli mânaları ol
makla beraber en kestirme mânası, bütün va
tandaşlarına insan haysiyetine yaraşır bir ha
yat tarzını temin eden bir hükümet olacağız, 
bir iktidar olacağız. Şimdi 15 günlük yemek ve
riliyor. Dükkânı yanmış, hiçbir şey kurtarmaya 
imkân yok, benzin de parlıyan bir şey. Burada 
Devletin yardım gücü noksan kalmaktadır. 
Bunlar zaten fakir kimseler dükkânlarını aça
cak bir imkânı sağlamak ta şarttır. Eğer bun
ları müstahsil hale, kendi kasancı ile geçinir 
hale getirmezsek, yapılan yardımlarla temadi 
edecek durumun, bir nevi taşınma su ile değir
men çevirmek gibi, bir hal olacağı meydanda
dır. Onun için her şeyden evvel vatandaşı müs
tahsil haîe; çoluğunu çocuğunu geçindirir hale 
getirecek bir yardımın yapılması şarttır. Bu ba
kımdan Halk Bankasının burada yardımcı ol
ması mümkündür. Esnaf vatandaşa, gerekli kre
dileri temin etmek suretiyle, onları eski halleri
ne getirmesi mümkündür. Barakalar şeklinde 
muvakkat dükkânların yapılması suretiyle ve 
kendilerine sermaye verilerek çoluk çocuğunun 
nafakasını temin eder hale getirilmesi bir za
ruret halindedir. Yardımın bu sahaya intikal 
ettirilmesini ve mevzuatın her halde değiştiril
mesi için gerekli tedbirlerin alınmasını rica et
mekteyim. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Tuna. 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur 
Sökmen'in, son zamanlarda gelişen öğrenci hare
ketleri, Amerikan düşmanlığı ve solcu gelişmeler 
hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sökmen, son hâdiselerle 
ilgili olarak gündem dışı söz talep ediyorsunuz, 
buyurunuz efendim. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatör arkadaş
larını, 1924 ten sonra Rusya'da tamamen yerle
şip kuvvet kesbetmiş olan komünistliğin, dost
luk, sınır ve mukaddesat tanımıyan korkunç 
dehşeti karşısında Avrupa ve Amerikalılarla 
dostluk kurmanın Türk Milleti, Türk vatanı 
için fayda sağlıyacağını kabul eden aziz Ata
türk'ün, her işte olduğu gibi, bunda da haklı 
olduğunu; memleketimizde ne Amerika füzesi; 
ne Amerika üssü, ne de ortada hiçbir tahrik se
bebi de yokken; sırf tarihî emellerini tahakkuk 
ettirmek gayesiyle Şimal komşumuzun 1945 te 
üç vilâyetimizle boğazlardan üs istemeleri, mey
dana koymuş idi. O tarihten sonra büyük Ata
türk'ün bu arzu ve temayülünü tahakkuk ettir
mek için Cumhuriyet Halk Partisi hükümetle
rinin sarf ettikleri büyük çabanın netayici mu-
hassalası olarak meydana gelen Avrupa ve Ame
rika dostluk ve ittifakının Türk milletine, Türk 
vatanına muhtelif sahalarda sağladığı faydala
rın yarattığı umumi memnuniyeti çürütmek ve 
gidermek nıaksadiyle Amerika düşmanlığını 
yaymaya ve genişletmeye çaba ve hırçınlığı için- -
de çırpman aldatılmış bir hizbi galilin gün aşırı 
çıkardıkları hâdiseler endişe yaratmakta oldu
ğu gibi, Atatürk'ün büyük şahsına, eser ve inkı
lâplarına lâfla değil, candan bağlı olduklarını 
ilk günden bugüne kadar istihkarı hayat ede
rek ispat etmiş olanları üzmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, tarih boyunca Türk 
vatanından her hangi bir istekte bulunmamış 
olan, bilâkis 1945 teki Rus isteğine karşı Türk 
milleti ile beraber olduğunu cihana ilân eden 
Amerika'nın dostluğuna kıymet verdiğim için 
dost ve müttefik Amerika aleyhindeki davra
nışları hoş görmüyorum. Nitekim 6 Mart 1970 
Cuma günü saat altıda üniversiteli hüviyetine 
•bürünmüş birtakım kimseler Kızılay civarında
ki Amerika'nın haber alma merkezini tahribet-

tikten sonra, Amerika bayrağını da yırtıp elle
rindeki «defol Amerika» dövizi, dillerinde «ba
ğımsız Türkiye isteriz» avazeleriyle Ankara'
nın semasını çm çın çınlatarak halkın huzuru
nu ihlâl ettikleri gibi Türkiye'yi bugünkü ba
ğımsız hale kavuşturmak için canlarını feda 
eden yüzbinlerce şühedanın ve aziz Atatürk'ün 
mübarek ruhlarını sızlatmışlardır. 

Arkadaşlarım, bu kâfi gelmemiş olacak ki, 
14 Mart Cumartesi günü de gene birtakım alda
tılmış kimseler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
bağımsızlığa kavuşturduğu Türkiye'nin ilk Bü
yük Millet Meclisinin harimine dalarak «Türki
ye'nin tam bağımsızlığını istiyoruz» diye Mus
tafa Kemal andı içmişler. Şimdi, Yüksek Huzu
runuzda onlara, ve onları aldatanlara soruyo
rum, eğer ki, Türkiye bağımlı olsa idi, Türki
ye'de «bağımsızlık istiyoruz» denebilir mi idi? 
Bu gençleri tahrik eden, vatan duygusundan 
yoksun kimselerin özleyip imrendikleri demir
perde gerisinde bağımsızlık lâfı bile yapılabili
yor mu? 

Muhterem arkadaşlarım, bir de şu Orta -
Doğu Üniversitesinde cereyan etmiş olan esef 
verici hâdiseye bakalım : Malûmu âlileridir ki, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi dost ve mütte
fik Amerikalıların vakıf yolu ile tesis ettikleri 
bir ilim müessesesidir. Bu ilim müessesesinde 
yat kalk, ye iç, oku, her türlü rahatın temin 
edilsin, sonra da bu ilim müessesesini, Amerika -
Türk ittifakı aleyhinde bir fesat yuvası haline 
getir, bu olmaz... İnsanlar, yedikleri kabı, yat
tıkları yerleri kirletmezler. Bizler bir fincan 
kahvenin kırk yıl hakkını ödemeye çalışan asil 
Türk Milletinin çocuklarıyız. Amerika'yı düş
man sayıp istemiyenler; ilk defa, Amerika'nın 
tesis ettiği müessesede ne okur, ne okutur ne de 
bol parasını alır, derhal müesseseyi terk eder, 
sonra Amerika aleyhtarlığı yapabilir. Aksi, hoş 
değildir. 

Arkadaşlarım, bugünkü dünya şartlan için
de Amerika düşmanlığının mefhumu muhalifi 
Rus dostluğu mânasına geldiği itiraz kabul et
mez bir hakikattir. Ya şu 10 Mart 1970 Salı gü
nü İstanbul Teknik Üniversitesinin Makina Fa
kültesinde Dekan Profesör Kafalı'ya yapılan 
tecavüze ne diyelim. Ne yapmış Kafalı? İki ta
lebenin lâboratuvarda yatmalarını önlemek is
temiş. Bu yaptıklarından bir ceza görmiyen, tah-
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rik edilmiş talebeler 45 cm. lik demirle dakana 
hücum etmişlerdir. 

Sevgili arkadaşlarım, 14 Mart 1970 te de İs
tanbul Üniversitesi Fen Fakültesi konferans sa
lonunda tıp bayramı kutlanırken molotof kok
teylinin patlatılması, Tıp Fakültesi Birliği eski 
başkanının dövülüp arkasından bıçaklanmasın
dan sonra Ankara, İstanbul, Erzurum ve Kon
ya'da birbirini takibeden esef verici olaylar bir 
tiksinti yaratmıştır. Bu hâdiseleri çıkartanlar 
üniversite talebeleri mi, üniversite mensupları 
mıdırlar yoksa 1,5 asır evvelki Yeniçeri zorba
ları mıdırlar? Bütün bu olayların en hazin ve 
çirkin tarafı, bu gibi nizam ve huzur bozucu 
hareketlerin Atatürkçülük ve devrimcilik oldu
ğunun söylenip müdafaa edilmesidir. Aziz Ata
türk, okuduğu Harbiyeyi mukaddes bir mabet 
ve hocaları, aziz dostum, merhum Naci Eldeniz 
Paşa ile Aydın Mebusu Tahsin Beyi bir baba 
gibi görür ve severdi. Haddizatında nizam bo
zucu anarşist hareketler asla Atatürkçülük ve 
ilericilik değil ve olamaz. Atatürk, nizam boz
mayı ve anarşik hareket edenleri hiçbir zaman 
hoş görmemiştir. Atatürk, irtica unsuru olan 
sağcılıktan nasıl şiddetle nefret ediyor idiyse, 
komünizmin öncüsü olan solculuktan ve sosya
listlikten de o derece nefret ederdi. Bunları; 
şundan, bundan duyarak değil, bizzat işittiğim 
için arz ediyorum. Bundan ötürüdür ki, sağcı
lar, solcular, sosyalistler katiyen Atatürkçü ve 
devrimci olamazlar. Sağcı da, solcu da sosyalis
ti de Atatürk'ü sevmez. Ama, onlar hasis mak
satlarına paravana yapmak istiyorlar. 

Arkadaşlarım; birbirini tevali eden anarşist 
hareketlerin Atatürkçülük ve ilericilik olmadı
ğını, Anayasanın kurduğu Güvenlik Kurulu da 
kabul etmekle kalmamış, bu serserilerin ve hay
taların anarşist hareketlerine meydan verilmi-
yeceğine dair bir de karar almıştır. Güvenlik 
Kurulunun aldığı bu kararın yarattığı ferahlı
ğı gidermek maksadiyle olacak, birtakım gay-
rimesul profesörlerle muharrirlerin; karar aley
hine yazdıkları yazıları okuyunca senelerce de
vam eden bu anarşik hareketlerin bu meşhur 
profesörlerle muharrirler tarafından teşvik 
edildiği fikrine sapmamaya imkân yoktur. Gü
venlik Kurulunun hikmeti vücudu ve vazifei 
asliyesi, güvenliği sağlamak olduğuna göre, 
anarşiye meydan vermemesi tabiîdir. 

Sevgili arkadaşlarım, bir mühim mesele de; 
solcu ve sosyalistlerin, Türkiye'yi Garp âlemi
ne daha yaklaştıracak olan Ortak Pazar'a gir
memizi önleme gayretidir. Halbuki, Ortak Pa
zar'a girmemizin Türkiye için fayda sağlıyaca-
ğmı, millî ve iktisadi üstün bilgisi ile mümtaz 
bir varlık olan Halk Partili eski Maliye Vekil
lerinden ve sabık senatör Sayın Nurullah Esat 
Sümer bütün detayları ile ortaya koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, kendi tabirleriyle, 
mutlu azınlığın değil, halk çoğunluğunun mah
kûm ettiği bir kısım muharrirlerin her vesile 
ile oturaklı ve piri fani diye hafife aldıkları 
Kontenjan senatörlerinin mütemadiyen kürsüye 
çıkmalarını hoş görmiyebilirler. Ama, bendeniz 
bu fikirde değilim. Çünkü, muhterem Reisicum
hur, Anayasanın hükmüne uyarak, oturaklı ve 
piri fanileri göstermelik olarak veya geçinsin
ler diye değil, millet ve memleket meseleleri 
mvsuubahsolduğu zaman hiçbir şeyden perva 
etmeden ve hiç kimseden çekinmeden ellerini 
vicdanlarına koyarak bilgi ve tecrübelerinden 
millet ve memleket faydalansın, diye senatör 
seçmişlerdir. Bu itibarla, milletin ve memleke
tin meseleleri mevzuubahsolunca şimdiye kadar 
olduğu gibi yazmayı, bu kürsüden âmme efkâ
rına intikal ettirmeyi vicdan borcu, vatan vazi
fesi saydığım için her zaman yazar ve konuşu
rum. Beğenen beğenir, beğenmiyen beğenmez. 
Takdir kendilerinindir, saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sök
men. 

3. — Malatya Üyesi Haindi Özerin; anarşik 
hareketler, Anayasayı ters yorumlıyan sol geliş
meler, milliyet ve elin mefhumlarını parçalamaya 
çalışan siyonist cereyanlara dair demeci ve Dev
let Bakanı Refet Sezgin'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın özer, son olaylarla ilgili 
gündem dışı söz talebe diyorsunuz, buyurun 
efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, en son Türk Devletini yok et
mek için açık ve sinsi cereyanların bir kasırga 
haline geldiği günleri yaşıyoruz. Milletçe var 
veya yok oluşun imtihanı içindeyiz, parti gö
zetmeden, tek vücut, tek kafa ve tek ruh ola
rak bu imtihanı vermekle varlığımızın devam 
edebileceğini, veya yokoluşu kabullenerek hepi-
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mizin buradan çekip gitmemizin gerektiğini 
beyan etmek istiyorum. Devlet gemimiz bir 
anarşi tufafma tutulmuş. Hepimiz onun yalpa 
vuruşuna seyirci olarak bakmaktayız. Korkunç 
cereyanlarla Anayasa denizinde anarşi dalgala
rı dağ dağ bu gemiye yüklenmeye başlamıştır. 
Bütün vatan sathını bir âfet kaplamıştır. Mil
let kabullendiği Anayasasımn bu suretle tefsir 
edildiği dehşeti içinde şaşkına dönmüş, dövün
mektedir. Bu Anayasayı Türk Milleti, onu dü-
zenliyen bir azınlık aydına itimat ederek kabul 
etmişti. Böylece bu Anayasa, milletin eseri ol
muşken şimdi millet bu Anayasanın esiri ol
muştur.. Çünkü, bu Anayasa bugün bir anarşi 
yasası haline sokulmuştur. Bu Anayasa bir dev
rimden sonra vücut bulmuştur. Fakat bir dev
rim Anayasası değildir, bir evrim Anayasası-
dır. Hiçbir Anayasa, devrimi kabul etmez, ev
rimi esas tutar. Çünkü, devrim, ihtilâl demek
tir. Bunu zaten böyle açıklamaktadırlar, anar
şistler, Bir rejimi devirmek demektir. Bunun 
Fransızcası revolisyondur. Evrim, yani volisyon 
ise, tekâmüldür, gelişmedir. Milletin bildiği bu 
Anayasa ihtilâli, yani devrimi yasakkyan, ev
rimi, esas tutan bir huzur ve sükûn Anayasası 
olmalıydı. 

Bu Anayasa, nasıl olur da aşın sol hüviye
tiyle, sol yumruklarla, devrim naraları atan, 
devrimci yani ihtilâlci teşekküllere sığınak ola
bilir. Bunlar, devrimin ihtilâl olduğunu ilân et
tikleri halde, Anayasa neden bunlara kucak 
açar. Dev aynasına bakarak kendilerine dev
rimci yani dev - genç diyenler, acaba hangi 
Kaf Dağı'ndan boşanmış devlerdir M, milletin 
iradesi olan demokrasi rejimini yutmaya çalışı
yorlar. 

Sayın senatörler, eğer Anayasamız böyle ise 
bu millet aldatılmıştır ve tuzağa düşürülmüş
tür. Yanlış tefsir ediliyorsa bu millete tecavüz 
edilmektedir. Devletimizin, Devlet olma gücü 
ve haysiyeti bombalanmaktadır. Halk efkârın
da demokratik rejime karşı güvensizlik, utanç, 
nefret ve panik yaratılmak suretiyle dikta reji
minin kucağına atılmaya milletimiz zorlanmakta
dır. Totaliter dikta rejimleri olan İM zıt kutup, 
faşizm ve komünizm anarşi bataklığından doğan 
ısırganlardır. Bunların yakıcılığı, dokunulduğu 
zaman anlaşılabilir. Bu dikta rejimleri şu anda 
ağızlarını açmış birer canavar gibi anarşi dal

gaları ile sürüklenen demokrasi avını yutmaya 
hazır bekliyorlar. Tarihî bir gerçektir ki, bir 
devletin anarşi za'fmdan dikta doğar, saldırıda 
ön alan kazanır, ya faşizm ya komünizm. Yine 
tarihî bir gerçektir ki, teşkilâtlı bir azınlık, teş
kilâtsız bir çoğunluğu sürü gibi önüne katar ve 
onu dilediği gibi güder ve sağlar, işte, erken 
kalkan bu dikta kutuplarından biri milletin 
iradesini ve kaderini çekip götürürse bize de 
buradan çıkıp gitmek düşer. Fakat istediğimiz 
yere değil, istenilen yere arkadaşlar. 

Muhterem senatörler, rejimimiz felâket uçu
rumuna doğru hızla sürüklenmektedir. Devlet 
otoritesine kelepçe vurulmuştur.. Onu kurtara
lım. Bu rejim yalnız iktidarın değil, bilhassa 
muhalefet tanıyan, basın hürriyeti tanıyan bir 
rejim olarak, muhalefetin de basının da reji
midir. Onu kurtaralım veyahut tekmelenerek 
buradan çıkartılmadan çıkıp gidelim arkadaş
lar. Bağımsız yargı organlarına bu kürsüden 
milletin bir ferdi olarak sesleniyorum. Anarşi 
alkışları, günün birinde suratlara atılacak şa
marların sesidir. Türk Milleti hâkimin mesleki
ni Allah mesleki, kürsüsünü Peygamber döşeği, 
cüppesini adalet kaftanı ve insanlığın barınağı 
bilir. Hâkimin mehabeti ancak cüppesine ve o 
cüppenin azameti ancak kürsüsüne ve o kürsü
nün küdsiyeti ancak kâinata sığabilir. Bunun 
için Türk halkı «adaletin kestiği parmak acı
maz» der. Fakat, adaletin açtığı yara da asla 
şifa bulmaz. Milletin güvenliği adaletin barına
ğıdır. Muhterem hâkimler, bağrınızda demokra
siyi barmdırırsanız bağımsız kalırsınız. Hâkime 
hükmeden ve onu bağlıyan dikta otoritelerini 
bu millet görmek istemiyor. Siz de istemeyiniz. 
Size hâkim, siz olunuz ki; millet iradesi, mülke 
hâkim olsun ve Türk Devleti var olarak kala
bilsin. 

Sayın senatörler, bu hafta gardrobumda, 
belki de hepinizin gardroplarında, şöyle, üzerin
de başsız ve beyinsiz gövdeler (Kürsüden kâğı
dı göstererek) işaretli birer kâğıt gördük. Bun
ların başı yok. Beyinleri de dökülmüş. Devrim 
için gençlik hareketleri böyle.... Muhterem ar
kadaşlar, evet o Macaristan'da da kafalar böy
le gitmişti, böyle uçurulmuştu. Çekoslavakya'da 
da işte kafalar böyle idi, gövde kalmıştı. Bu 
dev gövdelere söylüyoruz. Siz, ancak ruhunuz
la, siz ancak vatan aşkınızla, siz ancak büyüğü-



C. Senatosu B : 57 7 . 4 . 1970 O : 1 

ııiize hürmet, küçüğünüze sevginizle dev olabi
lirsiniz. Aksi takdirde pire dahi olamazsınız. 
Unutmamak gerekir ki; bu millet gerekirse bir 
pire için bir evi de yakar. 

Geçen hafta muhterem İnönü, şanlı istiklâl 
Savaşının, canlanan ve şahlanan bir tarihi ha
linde, milletin mâküs talihini tekrar yenerek, 
tarihin ve insanın aslına rücu örneğini verdi. 
Sayın ismet inönü, muzaffer ismet Paşa haz
retleri olarak, kükredi ve dev ağızlar üzerine 
yumruğunu atarak onları susturdu. Çünkü, 
kendi eserleri olan bu demokrasiyi korumak 
mecburiyetindedir. İnönü. Çünkü, yarın, yakm 
bir gelecekte, tıpkı Atatürk'e yapılan iftira gi
bi, İnönü'yü de komünizmin sancaktarı olarak 
ilân edeceklerdi. Ama, kendisi hayatta iken 
bunu tashih etti, açıkladı ve bu dev dediğimiz 
kimselere haddini bildirdi. Kendilerine huzuru
nuzda hürmetle, tazimle saygılarımı arz ediyo
rum. 

iyi niyetle söylenen ortanın solunu, solun 
en son çizgisine kadar uzatmak istiyen anar
şistler ikinci kurtuluş savaşında da böylece he
zimete uğrıyarak Sayın inönü'ye karşı salya 
püskürtmeye başladılar, istiklâl Savaşının mu
zaffer kumandanlarından İsmet Paşa hazretleri 
zaferi kazanmaktan ziyade onu muhafaza etme
nin daha büyük zafer olduğunu bilen büyük 
bir insan vasfıyla bunu ispat etmiştir. Kendile
rine tekrar hürmetlerimi arz ediyorum. 

Sayın senatörler, şimdi sizlere devletimizi 
anarşi mezarlığına defnederek milletimizi bir 
malzeme haline sokmaya çalışan perde ardında
ki failleri göstereceğim. Bakmanızı istirham 
ediyorum. Eğer sabırla dinlemek lûtfunda bu
lunursanız bunu delilleriyle arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın özer, gündem dışı ko
nuşmalar, izahtan müstağnidir, yalnız mesele
nin özü konuşulur. Bu hususa dikkatli olarak 
sözlerinize devam etmenizi bilhassa istirham 
ediyorum efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim Sayın Başkan. Yalnız öyle özetlerle ko
ca bir tarihi kaplıyan gerçekleri anlatmama im
kân yoktur. Bunun için başta zatıâlilerinizden 
de istirham ediyorum ki;... 

TURHAN BİLGİN (Erzurum Milletvekili) 
— O zaman genel görüşme olur. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Genel görüş
me değil. Elbette bir özete varacağım. 

Bir toplumu millet ve devlet halinde tutan 
bağlar tarihi, harsı, dini ve dilidir. Bu bağların 
koparılması ile millet kozmopolit bir sürü ha
line gelir. Bu sürünün çobanları, bu bağları 
kopartan emperyalistler olur. Millî bütünlükle
ri parçalamak istiyen en eski, en plânlı ve en 
büyük emperyalist cereyan siyonizmdir. O, 
anarşizm ve komünizmin anasıdır. Bu iki zaval
lı evlât siyonizme bilmeden yardım eder. Ona, 
hedefine götürecek yolları açarlar. Sonunda her 
çeşit rejim, siyonizmin potasında erir ve İsrail 
binasının duvarlarına harç olurlar, israil'in 
meşhur duvarcıları yani masonlar bu duvarları 
yükselterek ikmâl ederler. Sonunda meson ata
ları Hiran ustanın akibetinden kendilerini kur
taramazlar. Siyonizm, musevi dinine inananla
rın imanıdır. Bu dinin faal müminleri yahudi 
ve aletleri de diğer milletlerden olan masonlar
dır. Bilerek veya bilmiyerek bütün masonlar 
siyonizmin havarileridir. Bunlar, kuzu postuna 
bürünmüş kurt misali, milletlerin bünyelerini 
parçalayıp yemektedirler. Siyonizmin amacı, 
mason localarının milletlerin iktidar locaları 
haline getirilerek millî bağlan tahribettirmek 
ve sonunda bütün dünyayı Siyonizm yoncalığı 
haline getirmektir. 

BAŞKAN — Sayın özer, bir dakikanızı ri
ca edeceğim, içtüzüğümüzün 61 nci maddesi ge
reğince yazılı konuşmalar 20 dakikadan fazla 
olamaz. Bu bakımdan 3 dakikanız var. içtüzü
ğün 61 nci maddesi gereğine uymanızı rica edi
yorum. Buyurunuz efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Müsaade bu
yurursanız ben, irticalen de, hepsini arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın özer, 20 dakika geldiği 
takdirde sayın senatörlerin reylerine va'zede-
rim. Yalnız birinci kısmının, 61 nci madde gere
ğince, 20 dakika olduğunu zatıâlinize ifade ve 
ona göre hareket etmenizi rica ediyorum. Sözü
nüz bitmezse umumun reylerine arz ederim 
efendim. Buyurunuz. 

HAMDİ Özer (Devamla) — Sağolunuz Sa
yın Başkan. Yalnız bir dakikam gitmiştir, onu 
arz etmek isterim. Yani uzadı. 

BAŞKAN — Başkan, kendisinden tevellüde-
den hâdiseleri daima nazan itibara almıştır, 
ikazınıza lüzum yoktur, Sayın özer. Buyuru
nuz. 
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HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sağolunuz. 
Mason, kelime anlamı ile, duvarcı demektir. 
Bunun israil tarihine dayanan çeşitli söylenti
leri vardır, ilk masonun Allah olduğunu ve ma
sonların kurucusunun da Sultan Süleyman ol
duğunu beyan ederler. Siyonizmin masonları, 
yani duvarcıları, oportif değil süpekülâtiftir. 
Bir dünya İsrail İmparatorluğunu ihya etmek 
hedefine tevcih edilmişlerdir. Masonlar, bilerek 
veya bilmiyerek, israiloğullannın dünya impa
ratorluk tahtının kurulacağı karargâhın du
varlarını inşa etmektedirler. Daha doğrusu, 
kendi devletlerinin duvarlarını yıkarak Sultan 
Süleymanm sarayını inşa etmeye çalışmakta
dırlar. Onun hazinesi kurulacak ve o hazinenin 
anahtarı yahudinin elinde bulunacaktır. Bunun 
için israiloğulları kendi dinlerine ve milliyetle
rine sımsıkı bağlı kalacak, fakat masonlar, 
anarşistler, komünistler tarafından diğer mil
letlerin bu türlü benlikleri imha edilecektir. Sa
dece onlara hümanizm tarikatı olarak mason
luk telkin edilecek, insanlar arasında özgürlük 
eşitlik ve kardeşlik esasına dayanan demokra
tik bir dünya cumhuriyeti kurmak ütopisi ile 
milletler morfinleneceklerdir. Bunun için her 
memlekette mason locaları kurulmak suretiyle 
İsrailoğulları karşısında milliyetine, dinine ve 
harsına bağlı bir kuvvet bırakılmıyacaktır. 

Mason olan biraderler bulundukları memle
ketlerin kaderine hâkim kimseler olacak ve 
bunlar kendi kanunlarına değil, masonların ka
nunlarına uyacaklardır. Yazılı belgelerden zi
yade sözlü beyanlarla plânlar yürütülecektir. 
Sır saklamıyan veya geri dönüş yapan yok edi
lecektir. 

Bizde de masonların ağababaları da vardır. 
Yarım asırdan fazla zamandan beri hükümran
lık yapanlar da vardır. Bunların hemen hepsi 
Allah kelimesini anmaktan ürkerler. Ve daima 
birbirlerini korurlar. 1935 te Atatürk'ün kapat
tığı mason locaları şimdi en güçlü bir devlet 
mekanizması halinde çalışmaktadır. Şimdi, Tür
kiye'yi Yükseltme Cemiyeti adı altında çalışan 
bu masonlar, bilerek veya bilmiyerek, siyonizm 
plânının tahakkukuna hizmet etmektedirler.. 
Bunlar yahudi masonların, aşağıda beyan ede
ceğim, talimatlarına uymakla, Türkiye'yi Yük
seltme Cemiyeti değil, alçaltma ve yok etme şe
bekesi haline girmiş olmaktadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Özer, ne kadar müddet 
için reye va'zedeyim... 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — 15 dakika lüt
federseniz... 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem 
öışı konuşmaların 10 dakikayı geçmemesi te
mennisi, bütün Başkan arkadaşlarımız tarafın
dan, muhterem üyelere arz edilmişti. Fakat, 
çok mühim meseleler, bazen dile getiriliyor. 
Şimdi, Sayın özer de böyle meselelerden bir ta
nesini Yüce Huzurunuzda arz etmekte bulun
maktadır. 20 dakikalık müddet içinde konuş
masını bitirememiş, 15 dakikalık müddet için 
Yüce Heyetinizden vakit talebetmektedir. Oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın özer, buyurunuz, devam ediniz. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Var olunuz, 
çok teşekkür ederim, arkadaşlar. 

Kendi belgelerinden okuyorum, sayın arka
daşlar. 

1. — insanlığın ayrımına sebebolan din 
ve milliyet anlamlan dogmatiktir, sonradan 
icadedilnıiştir, bunları yok etmek. 

2. — Masonluğa asiller, zenginler ve kudret
li olan, birader olarak girebilir. 

3. — iktidarda olan biraderler, en önemli 
vazifelere ve kilit noktalarına mason olanları 
yerleştirecektir. 

4. — Her çeşit cemiyetler kuracaklar fakat 
din kokusu olmıyacaktır.. 

5. — Masonluk dilsiz çalışan fakat maksadı 
tahakkuk ettiren bir cemiyettir. Halka bu fikri 
dilsiz aşılar. 

6. — Masonluk din ve ananeler aleyhinde 
bir teşekküldür. 

7. — Demokratik dünya cumhuriyeti kur
mak için kozmopolitik esastır. 

8. — Hedefimiz Allahsız ve dinsiz bir hükü
met kurmaktır. 

9. — Daima yeni prensipler ve karışıklıklar 
tesis ediniz, sonuç bizimdir. 

10. — Komünizm ve anarşizm, masonluktan 
doğmuştur. Sosyalizme her türlü yardımı yapı
nız. 

11. — Hakiki insanlık yolu imansızlıktır. 
12. — İnsanın Allahla savası, ona pralip gel

mesi ve ona nefret, işte ilericilik bundadır. 
13. — Dinsizlik bizim mezhebimizdir. 
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14. — Din aleyhine mücadele, dini devlet
ten ayırmakla başlar daha sonra dini himayesiz 
ve hattâ tecavüzlere mâruz bırakmakla yok et
meye gider. 

15. — Yalnız din adamlarına ve mabetlere 
galebe çalmak kâfi değil, dini yok etmek şart
tır, 

16. — Masonluğa giren artık halktan değil
dir. 

17. — ihtiyarları bir tarafa bırakınız, genç
liği ve hattâ çocukları avlayınız. 

İşte arkadaşlar, şimdi buna dikkat buyuru
nuz. Çocuklar ve gençler dinsiz ve geleneksiz, 
ilerici aydınlar halinde yetiştirilecek ve böylece 
yarının idarecileri olarak o milletin başına ge
çecekler, dâvanın da sadıkları olacaklardır. 
Kendi tarihine ve millî kültürüne sırt çevirerek 
dillerinde anarşi yaratmak ve anlaşılmaz hale 
sokmak, eski eserleri demode olarak mahzenle
re atmak suretiyle ilerici olacaklardır. Fırlama 
ve serseri kelimelerle tarih ve harslarının önü
nü kör ve sağır duvarlar gerilecektir. Bu suret
le kökünden kopmuş bir neslin toplumu, siyo-
nizmin en verimli malzemesi olacaktır.. 

18. — Masonluğun ideali, orduda disiplini 
mahvetmek. Daimi ordu yerine milis koymak, 
subay muhitinde silâh arkadaşlığı ruhunu yok 
etmek, subaylardan unvan ve imtiyaz alarak 
alelade seviyeye düşürmek, subayları siyasi 
partiler içine sokup millilikten partizanlığa at
mak. 

19. — Kitabî dinler insanlara Allaha inan
mayı aşılar. Masonizm ise insanı Allahlaştırır. 

Dikkat buyurunuz arkadaşlar, siyonizmin 
yavrusu olan komünizmin babası ve 33 ncü de
receden mason yahudi Kari Maks da şöyle di
yor: «Dini, insan yapar, din, insanı yapmaz.» 

Engels ise : Allah'a inanmak, sosyalizme ay
kırıdır. işçi sınıfı arasında allahsızlığın belir
mesi yeterlidir. Komünizm insanlığı Tanrı 
hortlağından kurtarır. Allaha yapılacak en bü
yük yardım, Allahsızlığı inanç haline getirip 
dini yok etmektir. 

1860 da mason birader yahudi Adolf İsak 
şöyle diyor: «Bizim yaratmak istediğimiz bir
lik ne Fransız, ne İngiliz, ne de Alınandır. Ya-
hudidir ve bütün cihana şamildir. Yahudi mef
kuresi dünyayı doldurmakdır. İsrailoğulları ta
rafından dünyaya gerilen ağ gelişmektedir. 

Mukaddes kitaplarımızın müjdeleri gerçekleşe
cektir.. Bütün dünyanın, israiloğullanna mülk 
olacağı gün yakındır.. 

işte arkadaşlar, din ve milliyeti; gerici ve 
dogmatik olarak, mason localariyle ve çeşitli 
usullerle diğer milletlere telkin eden Siyonist
ler kendi dinlerine ve milliyetlerine, gelenekle
rine son derecede bağlıdırlar. Bundan evvel de 
arz etmiştim ki, Milâdi 70 yılında Roma valisi 
Titüs, İsrailleri dünyanın her tarafına çil yav
rusu gibi dağıttı. Bunlar gittiği yerlerde dille
rini de unuttu. Fakat Tevrata inançlarından. 
dolayı «günün birinde mutlaka Filistinde bir 
devlet kuracağız o devlet bütün dünyaya hük
medecektir» diye bu dünyanın her tarafına da
ğılmış olan yahudiler, israiloğulları; Tevratı, 
bir kutup yıldızı gibi istikametlerini tâyin et
mek üzere, gözlerinden ayırmadılar ve bu inanç
la da oraya bugün geldiler. 

Bu bağlar; diğer milletlerden bunun için ko
parmayı, 4 bin seneden beri planlamışlardır. 
Yukardan beri kendi belgeleriyle açıkladım. 
Yahudiler semavî dinlerin tahrif ve yetiştirdiği 
azınlıklarla da milletlerin, Anayasalarını düzen
lemek suretiyle, tahribetmektedirler. incilin 12 
havarisi yahudidir. Bunlar kitabı mukaddesle
rine siyonizmin ideallerini birer âyet olarak 
yerleştirmişlerdir. 1873 yılından beri Yahova-
nın şahitleri müessesini de kurarak israil-
oğullarınm üstün ırk olduğunu ve dünyaya hâ
kim olacaklarını yaymaktadırlar. Biraz sonra 
bunları arz edeceğim. Sahte muslüman olarak 
islâmiyeti kabul edenler de islâmiyetin içine 
tıpkı bu maksatlarla girmişlerdir. İslâmiyetin 
esasını bozmakta son derecede maharet göster
mişlerdir. Birçok hurafelerle islâmiyeti gülünç 
hale sokmuşlar, her an kıyametin kopmak üze
re olduğunu ilân ederek islâmlara bir atalet, 
morfin aşılamışlardır. Dünyayı, öküzün boynu
zuna bindirenler de bunlardır. Yahudi Abdul
lah ibnisaba, islâmları ihtilâle teşvik ederek 
Hazreti Osman'ı şehit ettirmiş, Muaviyeyi tah
rik ederek islâmiyetin kudretini parçalamış, 
Oemel ve Sıffin savaşlarında en korkunç plânı
nı tatbik etmiş, Sabaiye mezhebi ile islâmiyeti 
birçok mezheplere bölmeye ve gülünç hale sok
maya muvaffak olmuştur. Daima halifelerin 
safında bulunarak Ehlibeyt'in cellâtları olmuş
lar ve islâmiyeti tefrikalar dini haline sokmuş-
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lardır. Yalan Hadis makinaları olarak islâm di
nini gülünçleştirmişlerdir. İşte, İsraillilerin 
Tevratı ve incili tahrif ederek siyonizmi dün
yaya hâkim kılmak için düzenledikleri kitabı 
mukaddeslerinden bâzı örnekler arz ediyorum: 

«israiloğullan, bilesiniz ki, mukaddes da
ğım Siyonda oturan Allanınız rab, benim ve 
(Yerüşalim yani Filistin mukaddes olacak ve 
artık onun içinden yabancılar geçmiyecek (866), 
Ey, israiloğullan; yer yüzünün bütün aşiretle
rinden yalnız sizi tanıdım, iki adam anlaşma
dan birlikte yürürler mi? (868). Davutun düş
müş olan baymesini dikeceğim, bütün milletleri 
mülk edinsinler (872), Rab, kıskanç ve öc alan 
Allahtır (881). Siy ona döndüm ve yerişalim 
içinde oturacağım; ordularm, rabbinin dağı 
Siyona mukaddes dağ denilecektir, (892-895) 
Ey, İsrail, senin zürriyetin üzerine ruhumu ve 
bereketimi dökeceğim (706). Rab. İsrail'in Kra
lı ve kurtarıcısı, orduların Allahı şöyle diyor: 
«ilk ve son benim, ey israil benim kulum sen
sin,» (706 - 707). Bütün israiloğullan rabde 
suçsuz olup övünecekler, (708) Orduların rab-
bı, Yahovanın bağı israil evidir ve onun hoşuna 
giden, fidan, Yahudi erleridir. (703 - 707) İncile 
geçiyorum, - uzatmıyacağım - «Yahudilerin fazi
leti her suretle çoktur, onların imansızlığı, Alla
nın sadakatini hükümsüz kılar mı» Pavlos'un Ro
malılara mektubu. «Rab, siyonun temelini kur
muştur ve kendi kavminin düşkünleri ona sığı
nacaktır.» 

işte arkadaşlar, böylece ahirette de İsrail'in 
büyükleriyle Allah mahkemeye gelip yargılama 
yapacaktır, diğer milletleri eğer siyonizmi ka
bul etmezse mahkûm edecek, onlar ebediyen 
ölecekler yalnız bu Siyonistler yaşıyacaktır. 
1873 yılından beri faaliyette bulunan Yahova
nın şahitleri 1914 te Allah'ın kırallığını başladı
ğını ve bir insan ömrü sonra da kıyametin ko
pacağını ilân ediyorlar. Böylece süratle Hıristi
yanlığı yaymak için kapılanınızdan, bacalan-
mızdan birtakım kitaplar dökmektedirler. Bun-
lan arz edeceğim. 

199 dil ve lehçe üzerine dünyaya bu eserleri 
yaymakta ve mevcut bütün hükümetlerin gay-
rimeşru olduğunu ilân etmektedirler. 

Arkadaşlar, işte (kaptan) isimli bir kitap, 
çocuklanmızuı mektepten giderken ellerine tu
tuşturdukları ve kapılarımızın altından attık-

lan ufacık bir kitap. Hem de iki çocuğu yaka
lamış birinin ismi Mete oluyor, birinin ismi de 
Erdem. Bunlara «Cennet nedir, cehennem ne
dir» diye soruyor. Çocuklar Müslüman fakat 
dinlerini bilmedikleri için bunlardan öğrenip 
korku ve dehşet içinde kalıyorlar. Resimleri de 
burada. Sonra «ne yapalım ki, kurtulalım?» di
yen çocuklara işte diyor «şu yemini ederseniz 
ve şuraya da imzanızı koyar, şu tarihi de atar
sanız bu tarihten itibaren Hıristiyan olmak su
retiyle kurtuluyorsunuz» O Hıristiyanlık, bili
nen Hıristiyanlık değil. Doğrudan doğruya si-
yonizme götüren bir Hıristiyanlık. Çünkü, İs-
railoğullarını her şeyin üstünde tutuyor. Çocuk
lara: Bunu aldıktan sonra size birçok kitaplar 
vereceğim siz de bunları ne kadar fazla arka
daşlarınıza telkin ederseniz Cennette size o ka
dar çok yer ayrılacaktır» diyor. 

işte diğer biride sağ kanattan geliyor, yine 
masonların 25 - 30 seneden beri yaydıklan ve 
ara sıra elime geçer sözde «Hazretd Peygam
ber'in vasiyetnamesi» bunda da, tıpkı onlann 
•dediği gibi «kıyamet yakındır, kopmak üzeredir, 
şudur budur, aman aman bu vasiyetnamemi bü
tün insanlara dağıtınız, dağıtanlar cennete gi
recektir.» İşte arkadaşlar, isllâmiyette kıyametin 
ne zaman kopacağını Allahtan başka kimsenin 
bilmediği beyan edilmişken sağdan gelen Siyo
nistler böyle vuruyor, soldan gelen Siyonistler 
l öyle vuruyor, komünistler başka türlü vuru
yor, bizim halimiz ne olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Siyonistler Anayasa
lara da girmiştir. Bunu kısaca arz edeceğim. 
Biliyorsunuz Sultan Abdülhamide 33 ncü de
receden mason olan Karaso 25 milyon altın lira 
vermek suretiyle Filistinde bir yer istemiştir ve 
Abdülbamit bunu kovmuştur. Bunun üzerine 
ittihat Terakkiye vücut verilmiştir. Talât Paşa 
bilmeden 33 ncü derecede mason olmuştur ve 
ve ondan sonra ordular terhise zorlanmıştır, 
terhis edilmiştir, işte tam bu sırada italyanlar 
Trabulusgarba çıkarma yapmıştır. Bunun üze
rine Karasoyu çağmyor, Talat Paşa diyor ki, 
«hani bizim italyadaki mason biraderler» 

BAŞKAN — Sayın özer, iki dakikanız var, 
konuşmanızı bağlayınız efendim. («Devam et-
sJn» sesleri). 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki efendim. 
ve yüzüne tükürerekten huzurundan kovuyor, 
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«bunu yapan sen misin» diyor. Günün birinde [ 
bu Talât Paşanın akıbetinin ne olduğunu bili- j 
yorsunuz. Sultan Abdülhanıit sürgüne gider
ken - Sirkecide görenler vardır sessiz olarak \ 
t ir mendil çıkarıyor, bunu lime Lime parçalayıp 
stıyor. Yani «ben gidiyorum, tutulan yolun so
runda Osmanlı imparatorluğu böyle parça par
ça olacaktır» 'demek istiyor. Sonra, ittihat Te
rakkinin durumu, ordunun içine partizanlığı 
sokmuştur. Tam bu sırada ordu terhis edilmiş, 
partizan subaylar orduda yer almışlar. Bu sıra
da Balkan devletlerini harekete geçiyor, ha
zırlıksız bir vaziyetteyiz. Derhal bir yaygara 
koparıyorlar; gençliğe diyorlar ki, «derhal Hü
kümeti zorlayın, harb ilân etsin» Gençlik gidi
yor «isteriz, isteriz» diye ortada hiçbir hazırlık 
yokken Hükümeti sıkıştırıyorlar fau «isteriz» di
yenlerin tek bir tanesi ancak Çatalca'ya kadar 
gitmiş, hepsi de geri kaçmışlardır. Hazırlıksız 
olanak Balkan Harbine girdik, hezimete uğra
dık, tarihî bir hezimettir ve hacalettir arkadaş
lar, bunu hepimiz bilmekteyiz. 

Sonra ne oldu arkadaşllarım, büyük Atatürk'-
de Masonluğa zorlanmıştır, fakat kabul etme
miştir, kovmuştur o Yahııdiyi huzurundan. 

BAŞKAN — Heyecanınızı müdrikim, yalnız 
kendi taahhüdünüz vardır 15 dakika dolmuştur. 
Lütfen bağlayınız sözlerinizi efendim. 

HAMDİ ÖZEE (Devamla) — Bağlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, hepimiz Atatürk'ün 
irindeyiz değil mi? Atatürk'ün izinde isek Ata
türk'ün kapatmış olduğ-u Mason locaları niçin 
açılmıştır? O halde Atatürk'ün izinde samimi 
isek Mason localarının kapanması lâzımdır. Bu 
bakımdan şunu, bunu kendisine paravana yapa
rak bilhassa milletin kaderini kötü istikâmetten 
kurtaranları, paravana yaparak anarşiyi, her 
türlü felâket fırtınalarını bu milletin üzerine 
yağdıranlara hitaıbediyorum: Bu memleketin 
davası sadece şu bu; üç beş hareketten ibaret 
değildir. Bunun kaynağını builmak lâzımdır. 
Kaynak şudur: Samimî isek, parti gözetmeden 
milletçe, birlik beraberlik içinde bu kaynağı 
kurutalım. Anarşsitleri ikaz edelim, onlara ta
rihimizi öğretelim, onlara millî varlığımızı, Müs-
liimanriığın ne olduğunu, onun gericilik olmadı
ğım öğretelim. Çünkü, bizim millî birlik ve be
raberliğimizi ayakta tutan faktörler din, dil, 
milliyet ve hastır. 

1 önüne gelen ilerici oluyor, ilerici ama ne-
i reye doğru ilerici? (A. P. sıralarından «Mos-

kovaya, sola doğru» seısleri). 
| Muhterem arkadaşlar, hiç kimsenin kimseyi 

itham etmesi doğru değildir. Siyonizmin göster
diği sureta bir satıh vardır. İnsanlara iyilik, 
merhamet, güzel duyguyu gösteren .niyeti bırak 
bir tarafa, dini bırak bundan nıe çıkar. Diye.. 
Fakat içten sakladığı plânları demin arz ettim. 
Çok istirham ediyorum, şurada konuşmalarım
da, öyle zanediyorum ki, hiçbir kimseyi itham 
etmeden, hiçbir parti gözetmeden yalnız anar
şi fırtınası içine tutulmuş şu Devletimizi kur
tarmak istiyen bir talepte bulunuyorum. Size 
daha birçok gerçekler arz edecektim, fakat Sa
yın Başkanımız haklı olaraktan vaktin doldu
ğunu ihtar buyurdular. Hepinizi, beni dinlemek 
lûtfunlda bulunduğunuz için, saygiyle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın. Özer, teşekkür ederim 
efendim. 

NEJAT SAELÎCALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, sayın senatörün konuşması ile ilgili ola
rak tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Sezgin, 
buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; huzurunuza Sayın, özerin gün
dem dışı olarak yapmış olduğu konuşmayı ce
vaplamış olmak için çıkmadım. Esasen Sayın 
özer, gündem dışı konuşmanın, takdiri tabiatı 
ile Yüce Başkanlığa ve Yüksek Huzurunuza 
•ait bulunan bu konuşmasının ölçüleri dışında, 
rktüel de olmıyan birçok mevzulara dokundu
lar. O kadar mevzulara değindiler ki, onları 
huzurunuzda bir hazırlık yapmadan cevaplan
dırmak imkânsızlığıda aşikârıdır. Bir taraftan 
Siyonizmin tarihçesi, Komünizmin gelişmesi, 
Masonluk, Masonlukla Siyonizmin irtibatları, 
buradan Komünizm ve Anarşizmin doğuşu gibi 
iarihî hâdiseleri ele almak suretiyle bugünün 
Anayasa meselelerine ve Sayın özer'in de şu 
Senatoda mevcudiyetinin sebebini teşkil eden 
?961 Anayasasının millete bir tuzak şeklinde, 
bir yutturmaca şeklinde kabul edilmiş olmasına 
varıncaya kadar her şeyi söylediler. 

Tabiatı ile kendi partime mensubolan bir 
arkadaşımla Hükümet üyesi olarak, bir konuda 

— 546 — 



G. Senatosu B : 57 7 . 4 . 1970 O : 1 

da olsa, görüş ihtilâfında bulunduğumdan eza 
duyduğumu belirtmek istiyorum. Ancak, Ana
yasa nizamına yürekten saygılı ve buna yürek
ten (inanan, yemininin ahdinde olarak inanan, 
bir parlamenter ve bir Hükümet üyesi sıfatı 
ile Sayın Özer'in tahsisen bir cümlesini cevap
landırmadan, bu hususta fikirlerimizi belirtme
den bu konuyu geçiştirmemin demokratik ve 
tarihî bir vebal olacağı inancı içerisinde huzu
runuza geldim. 

Arkadaşımızın birtakım şikâyetleri var. Bun
ların haklı olanları da var. Bugün Türkiye'de 
birtakım anarşik hareketler var, bu anarşik ha
reketlerin Türkiye'de bâzı müesseseler tarafın
dan mülâhaza şekli -mevcut, bundan ıztırap 
duyan büyük bir kütle var. Demokratik parlâ-
nıanter rejime inanan her insan, her kuruluş 
bundan muazzebolmaktadır. Bu sebeple bu 
noktaya matuf şikâyetlerinde kendiisine iştirak 
etmemek de mümkün değil. Ancak, 1961 Ana
yasası geniş bir hürriyet rejimi getirmiştir ve 
bu Anayasa rejiminin getirmiş olduğu hürriyet 
nizamının kullanılmasında demokratik rejimi ve 
Devletin kaderini, hakların istimali tahrip sını
rına geldiği zamana kadar büyük bir hoşgörür
lükle, büyük bir demokratik müsamaha ile me
sele karşılanmış fakat, demokratik nizamı yık
mak istiyen ve bu nizam yerine totaliter bir ni
zam getirmek istiyen Marks'ın Engels'in, 
Lenin'in düşüncelerini Türkiyede hâkim kıl
mak suretiyle Türkiyeyi Komünizmin ce-
fcrnnemi haline getirmek istiyen birtakım 
gafillerin mevcudiyeti, Devlet nizamını tah
ribe, bu sınırları aşar bir hale geldiği için 
de, elbette ki, bunlara karşı Anayasanın vermiş 
olduğu esası hakların özünü zedelemeden, bun
lun mahfuz bulundurmak kayıt ve şartiyle, 
Devletin gücünü anarşinin karşısına çıkararak, 
anarşiyi sokakta boğmanın kararlılığı içerisin
de birtakım tedbirlere tevessül edilmektedir. 
Bu sebeple ne demokratik parlâmanıter nizamı, 
insan haklarına dayalı bu nizamı anarşiye, ne 
de sokağa boğdurmamak kararı içerisinde 1961 
Anayasasını kemali ile memleketimizde tatbik 
etmenin kararlılığı ve hazırlığı içerisinde oldu
ğumuzu Yüce Senatoya arz etmek istiyorum. 

Şiimdi, meşruiyetini bu Anayasa nizamın
dan alan ve o suretle teşekkül etmiş bulunan 
p^uhterem Senatoda bulunan hiçbir üye Anaya

sayı korumaya, Anayasaya sadık kalmaya ka
rarlı ve yemin eden hiçbir parlâmamter, «tek
melenmeden buradan çıkıp gidelim» gibi, bu 
nizama yakışmıyan, bu nizamla bağdaşması 
mümkün olmıyan bir sözü Senato kürsüsünde 
sarfetmemelidir. Bu demokratik nizama inanç
sızlığı ifade eder. Bu oturduğumuz mevkileri 
ınüdafaa etmek ve orada, o sandalyeden gerek
tiği zaman tekmelenerek gitmek değil; o san
dalyede, o sandalyeyi müdafaa etmek icabetti-
ği zaman ölmek kararlılığına karşı bir fikir ol
duğu için, bunu reddetme durumunda kalarak, 
huzurunuzda sadece Sayın öaer'in cevaba değer 
gördüğüm, cevap değil, teşvihe değer gördü
ğüm bu sözünü, iştirak etmemiz mümkün ottmı-
yan ve reddetmek mevkiinde bulunduğumuz bir 
beyan olarak tashih etmek ve Cumhuriyet Se
natosunun zabıtlarına intikal ettirmek için 
çıkmış bulunuyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ede

rim efendim. 
Sayın Sarlıoalı, tüzüğün âmir hükmü gere

ğince size gündeme geçtikten sonra söz verece
ğim. 

Muhterem senatörler, gündeme geçiyorum. 

4. — Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın, Ma
latya Üyesi Hamdi Özer'in konuşması sırasında 
Anayasanın 132 nci maddesine aykırı olarak 
Türk hâkimlerine tavsiye ve telkinde bulunma
sına müsaade olunmasının doğru olmadığına dair 
beyanı ve Başkanın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Sarkcalı buyurunuz efen
dim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; az evvel burada ko-
r.uşan Malatya Sayın Senatörü Hamdi özer'in 
mütalâalarına temas etmek eîbetteki benim için, 
esas itibariyle, mümkün değildir. Ancak, ben 
bu konuşma sırasında tesbit ettiğim Başkanın 
bir tutumunu huzurunuza getirmek için kürsü
ye geldim. 

Sayın senatör konuşmasının önemli bir kıs-
rıında son gençlik hareketlerini kasdederek bun
lara karşı Hükümetçe alınması lâzımgelen ted
birleri tavsiye ettikten sonra, Türk hâkimleri
ne de bâzı telkinlerde bulunmuştur ve bu tel
kinler zabıtlara geçmiştir. Anayasamızın 132 nci 
maddesi aynen şöyle söylüyor : 

547 — 
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«Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar. 
Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdani kanaat
lerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, ma
kam, merci veya ficisi yargı yetkisiaıin kullanıl
masında mahkemelere ve hâkimlere emir ve ta
limat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve 
telkinde bulunamaz.» 

Halbuki, az evvel bu kürsüde Anayasanın 
bu hükmü ihlâl edilmiştir ve Sayın Başkanımız 
da buna imkân vermiştir. Anayasaya aykırı 
olan; Sayın Başbakan hakkında kurulan hazır
lık tahkikat komisyonunun faaliyeti değil, o 
ayrı bir münakaşa meselesi halindedir. Karara 
varılacaktır. Ama, sarahaten, işte buradaki tu
tumdur. Sayın Başkanım, Senato kürsüsüne bir 
senatör tarafından hâkimlere tavsiye ve telkin
de bulunmaya imkân verecek derecede müsa
mahakâr davranmıştır. O itibarla tutumu Ana
yasa ve içtüzüğe aykırıdır, tescil ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, hassasiyetinize 
teşekkür ©derim. 

1. — Trabzon Üyesi Ömer Hocaoğlu'nun, 
Tarım Komisyonundan çekildiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Baş
kanlık Divanının sunuşlarını takdim ©diyorum. 

Senato Başkanlığına 

Adalet Partisinden istifa etmiş olduğumdan, 
Tarım Komisyonundan da ayrıldığımı arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Ömer Lûtfi Hocaoğlu 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizin bilgilerine 
sunulmuştur efendim. 

2. — Karadeniz Bakır İşletmesi kurulmasa 
hakkındaki kredi anlasmasiyle ilgili Araştırına 
Komisyonu Başkanlığının, çalışma süresinin 
13 . 4 . 1970 tarihinden itibaren 1 ay uzatılma
sına dair tezkeresi 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum efendim. 

Yalnız, Sayın özer, bu kürsüde konuşmaya 
devam ettiği ve zatıâlinizin ifade ettiği mevzua 
girdiğinde, Riyaset de hassasiyetini muhafaza 
erimiş ve konuşmaları ciddî surette takibetmiş-
tir. Sayın özer, ilk defa konuşmaya sanki sayın 
hâkimlere telkinde ve tavsiyede bulunacakmış 
gibi başlamış fakat, arkasından adaletin ve sa
yın hâkimlerin meziyetlerinin nelerden ibaret 
olduğunu bir tablo olarak çizmiştir. Bu sebepten 
dolayıdır ki, Riyaset müdahale etmemiştir. Şim
di, Zabıt Müdürüne emir veriyorum; Sayın 
özer'in yalnız bu pasaj yerini hemen deşifre 
etsinler ve Riyasete göndersinler. Görülecektir 
ki, Sayın Sarlıcalı, hâdise, Riyasetin ifade etti
ği şeklinde, tecelli etmiştir. Bu sebepten dola
yıdır ki, Anayasanın 132 nci maddesi çiğnen-
memiştir. Tescil ettirmiş olduğunuz husus böy
lece yerinde bulunmıyacak fakat, hassasiyetiniz 
tarafımızdan daima teşekkürle ve şükranla kar
şılanacaktır, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 

Birleşik Devletleri Hükümeti arasında akdolu-
nan 30,5 milyon dolarlık (Karadeniz Bakır iş
letmesi kurulması hakkında) kredi anlaşması ile 
ilgili Araştırma Komisyonumuz geçen müddet 
zarfında kesif bir çalışma içerisinde olmasına 
rağmen yeteri kadar araştırma yapabildiği ka
naatinde değildir. 

En doğru bir neticenin istihsali için Komis
yonumuzun daha bir müddet araştırmasına de
vam etmesi gerekmektedir. 

Bu itibarla, G-enel Kurulumuzca 13 . 4 . 1970 
tarihinden itibaren bir ay daha mehil verilme
sine tavassutlarınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
Cemalettin inkaya 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Önerge kabul edilmiş, bir aylık müddet 
Araştırma Komisyonuna verilmiştir efendim. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Millet
vekilleri Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 
9 ncu bendinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
2/21; Cumhuriyet Senatosu 2/284) (S. Sayısı: 
1379) 

BAŞKAN 
efendim. 

Bir önerge var, okutuyorum 

Yüksek Başkanlığa 

«25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Milletve
kili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
bendinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifi.» tab edilerek sayın üyelere dağı
tılmış bulunmaktadır. 

Töklifin önemine binaen, «Gelen kâğıtlar» 
dan gündeme alınarak gündemdeki diğer işlere 
takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge 
üzerinde söz istiyen sayın üye?... 

Buyurun Sayın Sarlıcalı. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Muhte
rem Başkan, sayın arkadaşlarım; arka arkaya 
huzurunuzu işgal ettiğim için özür dilerim. Ma
ruzatım çok kısa. 

Malûm, sözlü sorular, Meclis murakabesi ve 
gensoru üzerinde uzun boylu mütalâalar beyan 
edildi. Her 15 günde bir bunlar tekrar edilir. 
Bunların esası, kanun müzakerelerinin, teklif
lerinin öne alınması, meclislerin murakabe im
kânının takyid edilmesi. 

Ben de bir kaç sözlü sorunun sahibi olarak 
huzurunuzdayım. Bakanları her hafta Salı gü
nü buraya kadar getiriyoruz. Sözlü sorulara 

cevap vermeleri için hazır bulunduruyoruz. Bu
günkü gündem, her nasılsa yalnız sözlü sorular 
için tanzim edilmiş, anlaşılan gündemde başka 
bir madde yok idi. Ve bugün, bu sözlü sorular 
cevaplandırılacak, Bakanlar görevlerini yapa
caklar, senatörler görevlerini yapacaklar ve 
hiç olmazsa, tahmin ediyorum, dört beş aydan 
beri bir türlü giremediğimiz sözlü soru müesse
sesini bugün işletmek imkânını bulacak idik. 
Fakat, nedense, çok lâzım, çok acele imiş gibi, 
Sayın Tuna yeni bir önerge ile yine bu konuya 
tekaddüm etmek istediler, iyi niyetlerinden 
zerre kadar şüphem yoktur. Ama, haftalardan 
beri söylemeyi tasarladığım bir sözü tekrarlıya-
yım; âdeta Hükümetin kontrol edilmesine, de
netlenmesine komisyon başkanları mâni olmak
tadırlar. Hükümet üyeleri değil. Hükümet üye
lerini bakanlıktan kaldırıyoruz, buraya geti
riyoruz, saatlerce bekletiyoruz, önlerinde dosya, 
sorulara cevap vermeye hazırlanıyorlar. Ama, 
bir komisyon başkanı çıkıyor, tekaddüm ediyor 
ve bir kanunu öne alınca, ondan sonra bakanlar 
da çıkıp vazifelerinin başına gidiyorlar. Sözlü 
sorulara sıra geldiği vakit elbette taraflardan 
birisi bulunmayınca, sözlü soru da düşyor. O 
itibarla, hiç olmazsa bugün rahat bir celse ak
dediyoruz. Bu celsede sözlü sorular meselesini 
halledelim. Bakanlar da teşrif etmişlerdir. Me
selelerimizi karşılıklı tartışalım. Ve bahsedilen 
kanun teklifini ondan sonra müzakere edelim. 
Bu sebeple verilen takririn reddini tavsiye ede
rim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, teşekkür ederiz. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Hem sorulara ve hem de bu kanun görüşülme
sine müddetin kâfi geleceği kanısındayım. Ar
kadaşım hassasiyet gösteriyor. Hükümetimiz 
cevap vermekten kaçacak durumda değil. Ben 
de önergemin sorulardan sonra görüşülmesini 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın komisyon başkam hassa
siyetinize teşekkür ederim. Muamele o şekilde 
icra edilecektir. 
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SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, sorulara 
geçmeden evvel gündemimizde komisyonlara 
gizli oy ile seçim yapmak, diğer taraftan Ana
yasa Mahkemesine bir yedek üye seçimi icra 
eylemek iktiza etmektedir. Acaba, sayın se
natörlerden bu seçimlerin de tehir edilmesi hu
susunda bir teklif sâdır olacak mıdır efendim? 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ben ve
reyim Sayın Başkan. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — 2 nci olarak, 
ben de vereyim. 

BAŞKAN — İkincisi sizsiniz. Sayın Sarlıcalı 
o halde bir teklifte bulununuz lütfen. Komisyon 
seçimlerinin âtiye ttalik edilmesi hususunda bir 
teklifte bulununuz lütfen. 

Muhterem senatörler, gündemle ilgili bir 
önerge var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemde mevcut komisyon seçimlerinin 

gelecek toplantıya talikini arz ve rica ederim. 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? ... Yok. Önr eğeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önrege 
kabul edilmiştir efendim. 

Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
secimi. 

Anayasa Mahkemesine bir yedek üye seçimi 
hakkında bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Gündemde mevcut Anayasa Mahkemesine bir 
yedek üye seçimi maddesinin, Anayasa değişik
liği dolayısiyle, başka güne bırakılmasını arz ve 
teklif ederim. 

istanbul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok. Önregeyi oylarınıza arz edi-
yonun. Kabul edenler... Etmiyenler... Öner
ge kabul edilmiştir efendim. 

• fe> ffr... — a a a f ^ ^ S ^ 

8. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair sözlü sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın 
cevabı (6/528) 

BAŞKAN — Sözlü soruların müzakeresine 
geçiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sağlık Bakanı buradalar. 
Sayın Osman Alihocagil buradalar. Sözlü soru
yu okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9568 - 6/528 

18 . 1 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Sağlık 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasına müsaa
delerinizi rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Osman Alihocagil 
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1. Erzurum'da (bütün vilâyette) kaç sağlık I 
ocağı ve sağlık: evi vardır? 

2. Yapılmasına başlanıpta her hangi bir se
beple ikmal edilmiyen sağlık ocağı ve evi var 
mıdır? Varsa nerelerdedir. 

3. İspirin Hunut (Çamlıkaya) sağlık ocağı
nın açılmaması sebebi nedir? 

4. Halen sağlık ocaklarının kaçında doktor 
vardır? 

5. Amerika'da ve Avrupa memleketlerinde 
çalışan Türk doktor sayısı ne kadardır Türki
ye'ye dönme çağrınızdan (Sağlık Bakanının) 
sonra gelip vazife alan doktorların sayısı nedir? 

BAŞKAN — Muhterem Sağlık Bakanı, bu
yurunuz efendim. 

Muhterem Özkan, içtüzüğümüzün 125 nci 
maddesinin son fıkrasını hatırlatmaya lüzum 
hissediyorum. Cevap ve düşünceleri bildirme 
her defasında 15 dakikadan fazla olamaz. Buyu
runuz efendim. 

SAĞLIK VE SOSSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler; Erzu
rum Senatörü Sayın Osman Alihocaş-il'in Ba
kanlığıma tevcih etmiş bulunduğu sözlü sorusu
na maddeleri içerisinde cevaplarımı arz ediyo
rum. 

Soru 1. Erzurum'da kaç sağlık ocağı ve 
sağlık evi vardır? 

Erzurum'da 72 sağlık ocağı ve 166 sağlık evi 
plânlanmıştır. 

Soru 2. Yapılmasına başlanıp da, her hangi 
bir sebeple ikmal edilemiyen sağlık ocağı ve 
evi var mıdır? 

72 sağlık ocağından 71 i tamamlanmıştır. 
Birisi de halen inşadadır. 166 sağlık evinden 
66 sı inşa halindedir. Bunlardan 62 si bitmiş 
durumdadır. 102 adedi de mahallerinde kiralan
mış vaziyettedir. Bu sağlık ocaklarından bir ta
nesi Oltu ilçesine bağlı altı sağlık ocağıdır. 

Sual 3. ispir'in Çamlıkaya ocağının açılma
masının sebebi nedir? 

İspir'in Çamlıkaya ocağı halen açılmış bulun
maktadır. İnşaatı bitmiştir. Yalnız arkadaşımı
zın vermiş olduğu bu sözlü soru önergesi 15 ay 
evvel verilmiş olduğu için, bu ocak tamamlan
mıştır. Gecikmiş olarak hizmete girmiştir. Ge
cikmiş olarak hizmete girmesinin sebebi de, Ba
yındırlık Bakanlığı ile mütaahhidin düşmüş ol
duğu bir ihtilâf nedenidir. Bugün hizmete gir- | 

mistir. Ve bu ocakta halen doktorumuz da vazi
fe başındadır. 

Sual 4. Halen sağlık ocaklarının kaçında 
doktor vardır? 

Halen, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın 23 doktoru sağlık ocaklarında vazifededir. 
7 ocağına da, Erzurum Tıp Fakültesi hekimleri 
ile yaptığımız bir protokol icabı, onlar tarafın
dan burada vazife görülmektedir. Ayrıca, İs
pir, Hınıs, Oltu Devlet hastaneleri ve Pasinler 
Sağlık Merkezinde de yine Erzurum Tıp Fakül
tesinde vazifeli mütehassıs arkadaşlarımız za
man, zaman vazife almaktadırlar. 

Bütün sağlık ocaklarında ve bütün sağlık 
evlerinde, Erzurum ili dâhilinde yardımcı sağ
lık personeli tüm olarak mevcuttur. Gerek ebe, 
gerek sağlık memuru. Bugün 187 ebe, 121 sağ
lık memuru mevcuttur. 

Sual 5. Amerika ve Avrupa memleketlerin
de çalışan Türk doktor sayısı ne kadardır, Tür
kiye'ye dönme çağrınızdan sonra vazife alan 
doktorların sayısı nedir? 

Muhterem arkadaşlarım, halen Almanya'da 
1 040, Amerika'da 706 ve bu memleketlerin dı
şındaki yerlerde 197 kadar hekim arkadaşımız 
dışarıda çalışmaktadır. Hepsi 1943 etmekte
dir. Geçen sene yaptığımız davet karşısında 90 
kadar arkadaşımız 1969 yılında memleketimize 
avdet etmişlerdir. Bundan 10 gün kadar evvel 
Yüce Meclislerden geçirmiş olduğumuz, hekim
lerin dışarıda geçen hizmetlerinin de Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığında vazife aldıkları 
takdirde sayılması karşısında, bu rakamın daha 
da yükseklere çıkacağını tahmin etmekteyiz. Ba
kanlık olarak dışarıda doktor arkadaşlarımızı 
memleketimize ve Bakanlıkta vazifeye da
vet için yeni ve etraflı hazırlanmış bir 
broşür tertibedilmektedir. Bütün senatör ve 
milletvekili arkadaşlarımıza da bu broşür
den gönderilecektir. Ve artık dışarıdan 
memleketimize doğru hekimler arasında bir akım 
başlamıştır. Geçen sene dışarıya giden hekim 
sayısı 15, gelen arkadaşlarımızın sayısı ise 90 
kadardır. Bu rakam aynı müspet bir inkişaf 
içerisinde 1970 yılında da devam edecektir. 

Hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Sağlık Bakanı, teşekkür 

ederim efendim. 

Sayın Alihocagil, buyurunuz efendim. 
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OSMAN ALÎHOGAGİL (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Bakan n da işaret bu
yurduğu gibi, sualimi soralı hayli zaman geç-
rniştir. Fakat sağlık hizmetlerinin sosyalise edil
mesi konusu bugün de münakaşa edilen bir ko
nudur. Bu bakımdan sualimiz bir bakıma aktüa
litesini muhafaza etmektedir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalize edilmesi, gaye 
olarak belki güzel bir şeydir, iyi bir düşüncedir. 
Ama, Türkiye gibi, köylerinin büyük kısmı, 
% 80 inin tam mânası ile yani, yolu, suyu ve 
elektriği halledilmemiş olduğuna göre, buralar
da sosyalizasyondan ne dereceye kadar istifade 
edilebilir, edilmektedir, bidayette de gaye 
olarak, güzel bir fikir olarak ortaya alıldığı 
vakit bu imkânsızlıklardan gözden uzak tutul
muştur. 

Sayın Bakanımızın verdiği izahat da bu fik
rimizi teyidetmektedir. Erzurum'da 73 sağlık 
ocağından 23 nde doktor vardır. Demek ki, 40 
sağlık ocağında, bir de üniversiteden takviye 
edilmiş doktor gönderilmiş, 40 sağlık ocağında 
hekim yoktur. Ne zaman bu 40 sağlık ocağına 
hekim gönderilebilir, bunun için de Sayın Baka
nımız bir zaman ve rakam vermediler. Vermele
ri d3 mümkün değildir. Biz seyahatlerimizde 
sağlık ocaklarına da uğruyoruz, halkımız bize 
şikâyetlerini de söylüyor. Şahsan benim müşa
hedem, sağlık ocakları çalışamamaktadır. Hattâ, 
hekimi olan sağlık ocakları da iyi işliyememek-
tedir. 72 sağlık ocağından biri, ikisi, hattâ on 
tanesi belki iyi işliyebilir, belki halkımız bun
dan memnun olabilir. Ama, umumiyetle sağlık 
ocakları halka yararlı olamamaktadır. Köy yol
lan tamamiyle yapıldıktan, köyün içme suyu 
halledildikten, hekim sayımız da çoğaldıktan 
sonra belki faydalı olunabilecektir. 

Halen Erzurum'da, kazalarımızda dahi dok
tor yoktur. Yani 14 kazamız vardır. 14 kazamı
zın, merkez kazamız hariç, diğerlerinde doktor, 
yani hepsinde doktor yoktur. Daha birkaç gün 
evvel bir sağlık ocağının doktoru Oltu gibi bü
yük bir kazamıza nakledildi, fakat mahallinden 
şikâyetler üzerine, doktor da arzu etmedi kal
dı. Bir de hastaihanesi vardır Oltu kazamızın. Bu 
da faaliyete geçirilememiştir. Bu vasiyette be
nim meıısubolduğum partinin Hükümeti prog
ramına da almıştır. Yani sosyalizasyona devam 
edilecek, fakat eksikleri giderilmek suretiyle 
daha faydalı bir hale sokulacaktır. Şimdi, ben 

de, tabiî bunu buradan böyle temenni ederim. 
Eksikleri tamamlansın, halkımızın hizmetine 
daha elverişli duruma getirilsin. Ama, ne zaman 
getirilebilir arkadaşlar. Şimdi, Sayın Bakanımı
zın takdirine de arz ederim. Yani 72 ocağa ne 
zaman doktor verebilir. Doktor veremiyorsa 
sapık ocaklarını, yani 72 aded yapmaktansa, 
verebileceğimiz kadarını plâna almak, verebile
ceğimiz kadarını yapmak ve bu doktorsuz sağ
lık ocaklarını, aynı zamanda halkımız arasında 
bir dedikodu mevzuu olmaktan çıkarmak daha 
iyidir. 

Sağlık ocağı olan köylerimiz, kasabalarımız 
bize yazıyorlar, doktor istiyorlar. Biz de Bakan
lığa arz edij^oruz durumu, neticede doktor yok, 
diyoruz. 

Hınıs kasabamızın - Halil Çavuş nahiyesinde 
zannediyorum - yine doktor yoktur. «Bize bir 
doktor gönderin» diye mektup gönderdiler. 
Doktor yok, doktor vermemize imkân yoktur, 
dedim. O tarihte henüz kasabamızın da doktoru 
yoktu. Hınıs'ı da misal gösterdim. Hınıs'ta dok
tor olmadığına göre Halil Çavuş'ta olmaması 
biraz normaldir, dedim. Cevap şu oldu, «bize bir 
doktoru çok görüyorsunuz» dediler. Yani, dok
torun bulunmamasından dolayı çeşitli rahatsız
lıklar vardır. 

Hasta - doktor münasebetleri de bugün has
tanelerimizde de üzerinde durulacak bir konu
dur. Sağlık ocakları da daha cok üzerinde duru
lacak bir konudur. Doktor olmadığı için bir şey 
diyemem. Ama, koruyucu hekimliğin ötesinde 
sağlık ocakları, zaten doktoru olan sağlık ocak
larında pratisyen hekimlerimiz, koruyucu he
kimliğin ötesinde, ne dereceye kadar faydalı ol
maktadırlar. Bu da, yine üzerinde durulacak bir 
mevzudur. 

Amerika'da, Avrupa'da çalışan hekimlerimi
zin sayısını sormuştur. Sayın Bakanımız «1 943 
hekim çalışıyor» dediler. Ve bunlardan ancak 
90 hokim Türkiye'ye dönmüştür. Sayın Baka
nımı:;, Amsriika'ya yuptığı seyahat dolayısiyle, 
bTfip.ssa bunu tebarüz ettirmişlerdi. Ben de 
merak ettim, o vesile ile sordum. 1 943 hekim
den 90 hekim dönmüştür. Bu, tabiî, az bir riis-
bsttir. E, doktorlarımız orada çok para alı
yorlar, rahat içindeler, refah içindeler. Mem
leketimizin kanunları da Anayasamız da buna 
müsait. Kimseyi cebren getirip, çalıştırmak 
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mümkün değil. Memleketin dışına çıkmakta da 
bir kanuni mâni yok. Ama, arkadaşlar, şunu 
ifade etmek istiyorum; hepimiz gencilerimizle, 
bütün münevverlerimiz Türkiye'nin kalkınması 
mevzuunda çok sözler söylüyoruz. Fakülte 
sıralarında, okul sıralarında hepimiz idealist, 
hepimiz bu kalkmamamış memleketimize hiz
met etmenin kavgalarını yapıyoruz, birbirimiz
le çatışıyoruz, geri kalmış bölgeler diyoruz, on
dan sonra; efendim, Teknik Üniversiteden bir 
öğrenci grupu gidiyor Zapsuyunda köprü yap-
m&ya kalkıyor. Ama, okul bittikten sonra, üni
versite tahsili bittikten sonra bütün bu heye-
canlıı düşünceler, bu fikirler bir tarafa bırakı
lıyor. Memlekete hizmet duygusu bir tarafa bı
rakılıyor. Ondan sonra herkes bir iltimas ara
makta daha iyi yerde Ankara'da, İzmir'de Bur-
sa'da, İstanbul'da daha iyi yerde çalışma im
kânını aramakta ve memleketimizin kalkınama-
mış bölgelerine gitmemektedirler. Şimdi, el
bette büyük şehirlerimizde kâfi derecede, kâfi 
derecede sözünü yanlış kullandım, hekim esa
sında Türkiye'de kâfi değil ama büyük merkez
lerde hekim çok. Fazla para verildiği takdirde 
de gitmiyorlar. O halde genç iken, üniversite 
sıralarındayken ateşli sözlerin, güzel duygula
rı!, vatanperverıane hareketlerin, diplomayı ele 
eılır almaz hiçbir mânası kalmıyor Türkiye'de. 
Hiçbirimiz en ufak bir fedakârlığa dahi taham
mül 'edemiyoruz. Ben, Hınıs kasabamızın Ka-
raçoban nahiyesine; ki, belediye teşkilâtımız da 
vardır. Mütaaddit defa seyahatler ettim. Sağ
lık ocağı yapılmıştır. Şu .anda doktoru var mı, 
yok mu bilmiyorum. Fakat hakikaten ben ora
da kendi kendime düşündüm, Altı sene tıp tah
silli görmüş bir kimsenin orada çalışması büyük 
bir fedakârlık. Hattâ Türkiye'nin üçte ikisi 
belki bu fedakârlığı ic/abettiriyor. Ama, vatan
perverlik, idealistlik, vatan sevgisi; yani düşü-
nüyoîum kendi kendime, çünkü, bunun nazari
yatını yapıyoruz, ön plâna geçmelidir Tür
kiye'de diyorum. Ama, ne dereceye kadar mu
vaffak olunacak, bil'emiyourm. Hulâsa, biz ikti
dar partisi olarak programımıza almışız. Sağ
lık ocakları meselesinden bahsediyoruz progra
mımızda. Bunların daha iyi işlemesi için lâ-
zımgelen düzeltmslıer yapılacaktır, diyoruz, Sa
yın Bakanımız bu düzeltmeyi nasıl yapacak, 
bilemiyoruz. Fakat her halde bir sene, beş se

ne bu ocaklar boş kalırsa, yani dört sene diye
lim dört sene. 97 ocağın 40 mda doktor yok. 
Dört sene daha doktor gönderemiyoruz bura
ya. E, arkadaşlar dön t sene içinde... 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Yirmi sene da
ha gönderemezler. 

OSMAN ALİHOOAGİL (Devamla) — Evet, 
20 sene diyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Alihooagil, müddetinizin 
bitmesine iki dakika var efendim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Peki 
bitini yorum, Sayın Başkan. 

Dört yıl boş kalan bir sağlık ocağı, hangi 
mazeretle olursa olsun muhterem arkadaşlar, 
onun lüzumsuzluğu neticesine varılır ve bu, halk 
arasında ciddiye allnmıyan bir yatırım olarak 
kabul edilir. Onun için bu hususta daha çok 
hassas davranmasını Sayıa Bakanımızdan rica 
eder. hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür edemir, Sayın Alıho-
cagil. 

Muhterem arkadaşlar, sözlü soru cevaplan
dırılmıştır. 

Muhteerm senatörler gündem dışı konuşma 
yapan Sayın Özer'in konuşmasında Anayasanm 
132 nci maddesinin ihlâl edildiği, Sayın Sarlı-
calı tarafından iddia edilmişti. Kendilerine bu 
hususta müsterih olmalarım, Anayasanın 132 
nci maddesinin konuşmalarda ihlâl edilmediği
ni huzurunuzda beyan etmiştim. 

Şimdi, zabıtla bu sözümü tevsik ediyorum. 

«Bağımsız yargı organlarıma kürsüden, mil
letin bir ferdi olanak sesleniyorum; Türk Milleti 
hâkimin mesleğini Allah mesleği, kürsüsünü 
Feyambegr döşeği, cübbesini adalet kaftanı ve 
insanlığın barınağı bilir. Hâkimin mehabeti 
ancak cübbesine ve o cübbenin azameti ancak 
kürsüsüne ve o kürsünün kutsiyeti ancak kâi
nata. sığabilir. Bunun için Türk Halkı «adale
tin kestiği parmak acımaz» der. Fakat adale
tin astığı yara da asla şifa bulmaz. Milletin 
güvenliği, adaletin bağrmdadır. Muhterem hâ
kimler; bağrınızda demokrasiyi barındırırsa-
mz, bağımsız kalırsınız. Hâkime hükmeden ve 
onu bağlıyan dikta otoritelerini bu millet gör
mek istemiyor. Siz de istemeyiniz. Size hâkim, 
siz olunuz ki, millet iradesi müsti, hâkim ola
bilsin ve Türk Devleti var olarak kalabilsin.» 
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EKREM ÖZDEN (istanbul) — Müsti mi 
olsun? 

BAŞKAN — Müsti, dedim, öyle yazmışlar. 
Mütfü mü, diyeceğim efendim? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Hayır, bel
ki kelime yanlışlığı var. 

BAŞKAN — Mümkündür, ben zaptı okuyo
rum, efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Mülk... 
BAŞKAN — «Müstiyi» «mülk» olarak dü

zeltmek ieabedecektir. Bir ikazla bu düzeltme 
de yapılmıştır, efendim. 

Görülüyor ki, bu beyanda Anayasanın 
132 nci maddesinin ihlâli yoktur. Bizim takdi
rimiz budur, efendim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan «tavsiye ve telkinde bulunulmaz» di
yor, efendim. 

BAŞKAN — «Hüküm esnasında; bir vakıa, 
bir hâdise hakkında tavsiyede bulunamaz» di
yor. 132 nci maddedenin mânası, muayyen bir 
hâdiseye tahsis edilmiştir. O sebepten bu be
yan Anayasanın 132 nci maddesine mugayir 
değildir, Sayın Sarhcalı. Müsterih olmanızı ri
ca ederim. 

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

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı?... 
Yok. Sayın Soydan buradalar. Sözlü soru, ge
lecek sözlü soru gününe bırakılmıştır, efen
dim. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — öyle olsun 
ne yapalım. İki sene oldu. 

BAŞKAN — Efendim? 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Vatandaş bi

ze hakaret ediyor, ne yapacağız? Hakarete uğ-
ruyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Soydan, sizi daha dik
katli dinliy^bilmem için acaba daha müsait bir 
vaziyette konuşabilir misiniz? Lütfen ayağa 
kalkar mısınız. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Vatandaş böy
le konuşunca ben de bu şekilde konuşmak zo
runda kalıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Soydan, bu ikazınızı Baş
kanlık Divanı olarak, sayın Hükümete iletece
ğiz efendim. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Peki efendim, 
teşekkür ederim. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagü'in, İktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı?... Yok. 
Sayın Alihocagil?... Buradalar. Sözlü soru ge
lecek sözlü soru gününe bırakılmıştır, efen
dim. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Ayvalık'ta Sarımsaklı mev
kiindeki Hazineye ait arazinin tevziine dair 
sözlü sorusu ve Başbakan adına Devlet Baka
nı Refet Sezgin'in cevabı (6/534) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan veya yerine 
Sayın Bakan?... Sayın Başbakan yerine Sayın 
Devlet Bakanı Sezgin buradalar. Sayın Sarh
calı buradalar. Sözlü soruyu okutuyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10027, 6/534 

4 . 11 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassu
tunuzu saygılarımla rica ederim.' 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarhcalı 

1. Ayvalık'ta Sarımsaklı mevkiinde sahil 
şeridi üzerinde Hazineye ait arazisinde Maliye 
Bakanlığına yüzüç bin metrekarelik, İçişleri 
Bakanlığına yüz bin metrekarelik iki sahanın 
tahsis edildiği doğru mudur? 

2. Şehir plânında (Umuma mahsus açık 
alan ve plajlar) olarak gösterilmiş olmasına 
rağmen bu sahalardan Maliye Bakanlığına aido-
lanın da Maliye Bakanlığı personeline dinlen
me evleri inşaatına bağlanmış olduğunu biliyor 
musunuz? 

3. içişleri Bakanlığına tahsis edilmiş kıs
mın (Türk idareciler Derneğine) devredildi
ği ve dernek tarafından inşaata başlandığı doğ-

— 554 -
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ru mudur? Doğru ise bu devir hangi esasa göre 
yapılmıştır? 

4. — Memleketimizin turizm gelirini artır
mak için turistik bölgelerdeki tesislerin hiç ol
mazsa imar plâniarındaki esaslara göre yapılma
sı gerektiği halde bu mmtakalarda şehir plân
larının zorlanarak ve çok zaman bunların dışı
na çıkılarak bu sahillerin kamplarla kapatılma
sına taraftar mısınız? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Sezgin, 
buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; Sayın Sarlıcalı arkadaşım bu
gün de değerini muhafaza eden gayet önemli 
bir konuda bir sözlü soru vermiş bulunmakta
dır. 

Sayın Sarlıcalı, biraz önce okunan soru öner
gesiyle, 4 konunun vuzuha erdirilmesini iste
mektedir. Soruyu Sayın Sarlıcalı'nın kasdettiği 
istikamette cevaplandırabilmek için meselenin 
ne şekilde tekevvün ettiğini kısaca izah etmek
te fayda mütalâa ediyorum. 

Balıkesir Valiliğinin 24 . 5 . 1963 tarih ve 
9 . 7 . 1963 gün ve 1349 sayılı, içişleri Bakan
lığı iller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadesiyle 
alman 29 . 7 . 1963 tarihli yazısı ile Ayvalık il
çesinin Küçükköy - Sarımsaklı mevkiinde kâin 
olup, tapuda mera olarak kayıtlı bulunan 2247 
parsel numaralı ve 282 970 m2 yüz ölçümlü ara
zinin Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı 
mensuplarına kamp yeri olarak tahsisinin ta-
lebedilmesi üzerine Köy işleri Bakanlığı Top
rak ve iskân işleri Genel Müdürlüğüyle yapı-
len haberleşme sonunda 16 . 8 . 1963 tarihli ve 
22 767 sayılı yazıdan, mera olarak kayıtlı bu
lunan Sayın Sarlıcalı'nın önergesinde adı geçen 
arazinin, kamp yeri olarak kullanılmak üzere 
tahsisinde bir sakınca görülmediği tesbit edil
miş bulunmaktadır. Bu yazı üzerine 282 970 m2 

yüz ölçümlü arazinin 100 770 m2 lik kısmı Ma
liye Bakanlığı ve 100 000 m2 lik kısmı da içiş
leri Bakanlığı mensupları için kamp yeri ola
rak kullanılmak üzere 1963 senesinde 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 23 ncü 
maddesi hükümleri uyarınca tahsis edilmiş ve 
mahallince ifraz edilerek 2482 ve 2483 numa
ralı parseller ile tescili icra kılınmıştır. 

1963 yılında yapılmış bulunan bu işlemden 
sonra bir taraftan Başbakanlık diğer taraf

tan da Devlet Plânlama Teşkilâtı, bu kabil ara
ziler bakımından, meseleyi ciddî olarak ele al
mışlar, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlan Da
iresi 12 . 6 . 1969 tarihinde Maliye Bakanlığı
na bir yazı yazarak yurdumuzda turizm en
düstrisinin geliştirilmesi amaciyle yapılan fizi
kî plânlama çalışmaları sonuçlanıncaya kadar 
deniz ve göl kıyılariyle tarihî ve turistik mev
kilerde bulunan kamu elindeki arazi ve arsa
ların elden çıkarılmaması ve kamp yeri olarak 
tahsis edilmemesi ve bu hususta bir kararname 
projesi hazırlanması bildirilmiş ve Maliye Ba
kanlığı 1969 ortalarında böyle bir kararname 
projesini hazırlıyarak Başbakanlığa intikal 
ettirmiş ve bilâhara ciddî olarak takiibedilmesi 
üzerine bu kararname, yüksek malûmunuz ol
duğu veçhile, çıkarılmış bulunmaktadır. Ayrı
ca, genel bütçeye dâhil daireler ile özel ka
nunlarında hüküm bulunan resmî kuruluşların 
ısrarlı olarak kamp yeri tahsisini talebetmeleri 
üzerine Devlet Plânlama Teşkilâtı da 1968 yı
lında muvakkat mahiyette tesis yapılmak, inşa 
edecekleri tesis bedeli için bütçeden ödenek 
ayrılmamak, fiziki plânlama sonucunda kamp 
tesis edilen sahanın plânda başka bir maksat 
için ayrılması halinde derhal tesisin kaldırıl
ması ve her hangi bir hak talebedilmemesi şar-
tiyle, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 23 ncü maddesi veya özel kanunlarında 
bulunan hükümlere göre tahsis yapılmasının 
uygun görüldüğünü, Maliye Bakanlığı Millî 
Emlâk Genel Müdürlüğüne bir direktif olarak 
bildirmiş bulunmaktadır. 

Böylece biraz önceki mâruzâtım içerisinde, 
Başbakanlığın ilgili bakanlığa yazmış olduğu 
yazısı üserine artık tahsis yapılması cihetine Ma
liye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
tarafından gidilmemektedir. Gerek Maliye Ba
kanlığı ve gerekse içişleri Bakanlığının mez
kûr kamp yerleri Baş/bakanlıkça ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca arz ettiğim karar ve ya
zıların mercilerine intikalinden çok evvel 1963 
senesinde tahsis edilmiştir. Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Müsteşarlığının yazıları da göz önün
de tutulmak suretiyle Maliye Bakanlığınca 
tahsis edilen saha üzerine Maliye Bakanlığı Ge
lirler Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlileri 
Sendikası tarafından yalnız muvakkat mahi
yette, İçişleri Bakanlığına tahsis edilen yer üse^ 
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rinde de Türk İdarecileri Derneği tarafından I 
kamp tesisleri inşa edilmekte olduğu Maliye | 
Bakanlığı tarafından bildirilmiştir. Bu yerler 
inşaatı yapan sendikaya ve derneğe intikal et
tirilmemiştir. içişleri Bakanlığı Türk idareciler 
Derneği ile "bahsi geçen yerde yapmakta bulun
dukları kamp yerinin de durdurulması sadedin
de gerekli çalışmalar yapılmaktadır, Hükü
met olarak bir formül bulunarak bu işin dur
durulması sadedinde dernek genel başkanlığı
na talimat verilmiş bulunmaktadır. 

Binnetice şu hususu cevaben arz etmek is
tiyorum, Sayın Sarlıcalı arkadaşımız konu
su itibariyle çok önemli bir soru önergesi ver
miş bulunmaktadır, esasen kendilerinin kas-
dettiği istikamette turizm bakımından çok { 
önemli bulunan bu kabil yerlerin kamp yeri 
olarak istimal edilmemesi hususunda gerekli 
kararname çıkarılmış ve tedbir ittihaz edilmiş 
bulunmaktadır. Mesele bundan önce tahsisi 
yapılan ve içişleri Bakanlığı idareciler Der
neği tarafından daimî tesisi için başlanılmış 
bulunan inşaatın durdurulması meselesidir. Bu 
hususu, arz ettiğim gibi, içişleri Bakanlığı nez-
cliııde bir formüle bağlamak sureti ile dur- | 
durmak için gerekli teşebbüsü yapmış ve İçiş
leri Bakanlığına intikal ettirmiş bulunuyoruz. 
Buradaki güçlük, tahsisin 1963 senesinde yapıl
mış olmasından neş'et etmektedir, böylece Sa
yın Sarlıcalı'nm vermiş bulunduğu soruyu ce
vaplandırdığımı zannediyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Dev
let Bakam. 

Saym Sarlıcalı buyurunuz efendim. Sayın j 
Sarlıcalı saat 17,04 efendim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 1 
Balkan ,muhterem senatörler, Ayvalık'ta imar 
plânı yapılmış turistik bir bölge hakkında 
Başbakandan geçen Kasım ayında sorduğum 
soruya Sayın Devlet Bakanı Refet Sezgin ce
vap lütfettiler. Seyri itibariyle olay hakika
ten kendilerinin ifade buyurdukları gibidir, ver- | 
dikleri izahata teşekkür ederim. j 

Aslında bu sorumun kasdettiği hedef, yıl- S 
lardan beri âmme efkârında konu olan sahille- j 
rin muhafazası, sahillerin turistik plân ve geliş- 1 
melere göre inşası ve bu yolda yapılacak müda- j 
halelerin önlenmesi maksadına matuf idi. Ayva- j 
lık, son zamanlarda keşfedilmiş memleketin \ 
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turistik hazinelerinden birisidir ve bu bölgenin 
Ege yönüne açılan sahillerinde büyük bir site, 
turistik bölge olarak, belediye hudutları içeri
sine alınmış ve imar plânı da yapılmıştır. An
cak, bundan önce 1963 yılında Maliye Bakan
lığı memurlarına kamp yeri tahsis edilmek üze
re 103 000 m2 ve içişleri Bakanlığı memurları 
için de 100 000 m2 lik dki yer tefrik edilmiştir. 
Bunlar yetmiyormuş gibi, plân 1968 yılında ya
pıldıktan sonra bir başka resmî daire, yine ora
daki, benim sözlü sorumdan sonra, o da bunun 
haricinde -tutulmuştur, 80 000 m2 lik İDİr yer 
çevrilmiş, dikenli tellerle muhafaza altına alın
mış, dinlenme yerleri inşa edilmiştir. Şehir 
plânı yapıldıktan sonra Maliye ve Dahiliye ba
kanlıklarına tahsis edilen yerlerde imar plânı 
aynen, «umuma mahsus açık alan ve plajlar» 
olarak bir yer ayırmıştır. Bu kısım, resmî dai
relere tahsis edilen yere isabet etmektedir. Şim
di, İçişleri »Bakanlığı bu 100 000 m2 lik yeri 
Türk idareciler Derneğine devretmiş ve Maliye 
Bakanlığı aa kendi memurları için hakikaten 
Devlet Planlama Teşkilâtının da mütalâası alı
larak, ama ileride fizikî plânlaması yapıldığı 
takdirde oradaki tesislerin yıküasağı kayıt ve 
taahhüdü altında inşaata müsaade etmiş. Bu, 
i]in devlet yenlinden ilgili taıatndın. ama bu. 
mmtakalarda Maliye Vekâleti de belediyeden 
ruhsat talep etmek lüzumunu dahi hissetmemiş
ti:'. Şimdi, diyakrı ki, rravvakkat inşaat yapıyor, 
orada 06 FF 077 06 BE 6S2 ve bir de numarasız 
CMC Malîye Vekaletine tahsis edilen yerde 
hizmet görmektedir, inşaat yapılmaktadır, ga
zino da halen in? a, edilmiştir. Bunun yanı başın
da Türk İdareciler Barneğme tahsis edilen 
100 000 dönümlük yarâe, sayın Bakanın ifade 
ektikleri gibi, mırrakkat inşaat değil,, betonar
me inşaat yapılmaktadır, bunu 4 gün evvel biz
zat müş akada etmek imkânını buldum. Gazi
nonun 1 nci katı bitmiştir, yığın yığın demir
ler çimentolar toplanmıştır, o mıntakada 130 
tane ev yapılması plânlanmıştır ve inşaata baş
lanmıştır, ama ben bu sözlü soruyu verirken 
': ay ence, biç olmuşsa as evvel saym Bakanın 
ifade ettiği, realiteler muvacehesinde inşaatın 
durdurulmasını hedef tutmuş iken, o aûnden bu 
yana bu inşaat devam etmiş, üstelik ben sözlü 
sorumu verdikten sonra saym Balıkesir Valisi 
3 av önce Hasat mahalline aiderek kurban kes-
nıe merasiminde bulunmuş ve halen de Ayvalık 
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Kaymakamı bir kontrol mühendisi gibi inşaatın 
başında vazife ifa etmektedir. 

Bi'A, arka arkaya kararnameler çıkara dura
lım ve meselâ; 18 Eylül 1969 tarihli kararna
menin 2 ııci maddesinde, Çanakkale,, Balıkesir 
il sınırının denizden başladığı nokta ile, Antal
ya, İçel İl sınırının denizden başladığı nokta 
arasında kara sulanmışın bitişiği sahil şeridi
nin 3 km. derinliği saha içinde kalan arazinin 
933 sayılı kanunun 2 nci maddesi gereğince 
turistik gelişme bölgesi olarak tesbiti ve 12 nci 
maddesinde de bu bölgede mevcut kamu arazi
sinin turistik tesisler kuracaklara devredilmek 
üzere İmar ve iskân Bakanlığına intikâl et
tirilmesini beyan ederken ve sonradan da 
28 Ocak 1970 de Hükümetin ve sanırım sayın 
Bakan Refet Sezginin adım adım takibi ile 
nihayet kararname neşredilmiştir. Bu kararna
mede sahillerimiz ile göl kıyılarındaki kamu 
arazisi bir disiplin altına alınırken, öbür taraf
ta çatır, çatır inşaat yapılmakta, imâr plânının 
«umuma mahsus alan ve plajlar» dediği yerde 
bizzat idarecilerin tavassutu ile bu inşaatlar 
yürütülmekte ve biter bitmez de etrafına dikenli 
tel çevrilerek dehşetli bir muhafaza altına alın
maktadır. 

Şimdi, turizmden büyük bir gelir bekledi
ğimiz ve turizme büyük bir önem verdiğimiz 
bir dönemde, tediye blânçomuza büyük ölçüde 
yardım edeceğini ümit ettiğimiz bir devrede bİ2i 
en değerli, en kıymetli yerleri kamp sahaları. 
olarak tefrik ediyoruz. Bu, bindiğimiz dalı kes
mekten başka bir mâna taşımaz. 

Şimdi, yapılacak şeyi kanaatimce, mevcut 
kararnameler muvahacesinde bu inşaatın biran 
evvel durdurulmasını sağlamak, imâr plânı ile 
irtibatını temin etmek, kararnamelerle irtibatı
nı araştırmak ve yol yakın iken bu bölgeleri 
memleketin turistik imkânlarına hazır bulun
durmaktan ibarettir. 

Ben de sayın Bakanın, aylardan beri üzerin
de titizlikle durduğuna inandığım bu konuya, 
daha ehemmiyet vereceklerini ve memleketimi
zin yararına ve kararnameler istikâmetinde bu
na bir hâl çaresi bulacaklarını ümit etmek iste
rim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Sarlı-

calı. 

Devlet Bakanı, Sayın Sezgin, buyurunuz 
efendim. 

BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI 
REFET SEZ&İN (Çanakkale Milletvekili) — 
Efendim, 1 nci mâruzâtımda, Sarımsaklı 
mevkiinde Türk İdareciler Derneği tarafın
dan yaptırılmakta bulunan inşaatın muvak
kat mahiyette olduğunu söylemedim. Muvakkat 
mahiyette olan inşaat, Maliye Bakanlığına ait 
olan inşaattır. Zannediyorum, sayın Sarlıcalı 
takipte herhalde yanlış not almış olmalılar. 

Bir hususu da tavzih etmek istiyorum. Eğer 
yanlış tespit etmedimse, Sayın Sarlıcalı, bu in
şaatın ruhsatları alınmadan yapılmış olduğunu 
ifade buyurdular. 

Halbuki, dosyamda, bu inşaatın mahalli be
lediyesi tarafından verilmiş inşaat ruhsatneme-
si mevcut bulunmaktadır. 1969 un 3 ncu ayın
da alınmış inşaat ruhsatnamesi burada mah
fuzdur. Ayvalık Belediyesi tarafından i tâ edil-' 
miş; cilt 5, sayfa 25 te mukayyet bulunmakta
dır. 

Şimdi, Sayın Sarlıcalı ile bir noktai nazar 
ihtilâfımız mevcut değildir. Mesele, hakikaten 
sahillerin turistik önemi bakımından muhafaza, 
edilmesi lâzımgeldiği bir konuya taallûk et
mektedir. Ve bunun üzerinde hassasiyetle dur
maktayız. 

Ne var ki, işler, çok önceki senelerde yapıl
mış, tahsLler yapılmış ve işe müdahale edildi
ği, yani kararname ısdar edildiği tarihten önce 
bu tesisler tekemmül etmiş bulunmaktadır. 
Muvakkat olarak yapılanlar için bir mesele ba
his konusu değildir. Yalnız,, daimî olarak yapıl
mış bulunan tesisler bir müşkülâtı müeddidir. 

Şimdi, içişleri Bakanlığına tahsis edilip, 
Türk idareciler Derneğine devredilen ve onlar 
tarafından yapılmakta bulunan bu binaların, bu 
daimi tesisin inşasına ne şekilde mâni olunabi
leceği meşalesi ile karşı karşıyayız. Bu, huku
kî meseledir. Eğer, idareciler Derneği buna n-
zaen muvaffakat etmezler ise. O zaman hukıı-
kan bir problemle karşı karşıyayız. 

O itibarla, konunun önemine binaen mese
lenin turistik önemi dikkate alınmak sureti 
ile bir şekli halle bağlanması hususu İçişleri 
Bakanına tarafımdan rica edilerek resmen in
tikâl ettirilmiştir. Bu, her halde bir neticeye 
bağlanacaktır. Kasd ettiğimiz istikamette bir ne-
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ticeye bağlanamadığı takdirde dahiı bunun tu
ristik maksadı, tesis edici gaye istikâmetinde 
kullanılması da bir şık olarak düşünülmesi ik
tiza eder. Ayvalık'ın turistik önemi bakımın
dan, her hal ve kârda, bu meselenin turizm yö
nünden isabetli bir tedbire kavuşturulması hu
susunda da, zannediyorum ki, Sayın Sarlıcalı 
arkadaşımızla mutabakatımız vardır. 

Şu ikinci sözü almamın maksadı, bu inşaat 
ruhsatnamesiz yapılmış değildir, Ayvalık Bele
diyesi tarafından bir ruhsatname itâ edilmiş
tir. Ruhsatnamenin tasdikli kopyası da dos
yamda bulunmaktadır, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, teşek
kür ederim. 

Sayın Sarlıcalı, buyurunuz, efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, ben de bir noktayı vuzuha çı
karmak için huzurunuzu 2 nci defa işgal ediyo
rum. 

Hükümet ile bir muayyen noktada birleş
meye çalışıyorum. Ben de konuşmamda Maliye 
memurları için yapılan inşaatın muvakkat ma
hiyette olduğunu ifade ettim, içişleri Bakanlığı 
inşaatı için betonarme, temelli ve köklü inşaat
tır, dedim. Bu, bir. 

ikincisi, içişleri Bakanlığı için ruhsatname
den bahsetmedim. Maliye Bakanlığı için bele
diye ruhsatından bahsettim. Ben de biliyorum 
İçişleri Bakanlığı inşaatı için belediyeden ruh
sat alınmıştır ve tekrar ediyorum - plânı bura
ya kadar getirmedim - ama, «umuma mahsus 
açık alan ve plajlar» diye gösterildiği halde, 
idarecilerin baskısı ile ve Belediye reisinin, «ne 
yapayım, ben vermezsem bir ay zarfında Bayın
dırlık Müdürlüğünden alırlar» mazereti ile alın
mış bir ruhsatname vardır ve benim bu konuş
mam bir ihbar mahiyetinde sayılmalı ve bu 
ruhsatnamenin nasıl elde edildiği, imar plânına 
uygun olup olmadığı Hükümet tarafından ta-
kibedilmelidir. Bunu çok arzu ederim. 

O takdirde, belki bu inşaatı durdurmak için 
bir çıkış yolu bulmak kaabildir. 

Şimdi, Sayın Bakan, «İçişleri Bakanı ile bir 
fikir anlaşmasına doğru gidiyoruz» derlerken, 
elbette bunu vilâyet ve kaymakamlık kanalı ile 
tatbik imkânını bulacaklardır. Ama, ben size 
konuşmamda, temel atma merasiminde ve bu
günkü inşaatın devamı sırasında o bölgedeki 

idarecilerinin rolünü vuzuh ile ifade etmiş bu
lunuyorum. 

Son şık olarak, inşaat bittikten sonra ora
daki binaların turistik maksatlara tahsis edil
mesi imkânının araştırılması konuşuna gelince: 

Bunu, öşür dilerim, ciddiye almıya imkân 
yok. Bundan evvelki yapılan inşaatlar, tahsis
ler meydandadır ve bilhassa ifade ettim, düz tel 
ile değil, bu gibi yerler sayın devlet dairelerimiz 
tarafından dikenli tel ile çevrilmektedir. Halkın 
gözü önünde çevrilmektedir. En güzel yerler 
bu küçük maksatlara tahsis edilmektedir. Ben 
Sayın Hükümetten bunun telif edilmesi için bir 
formül bulunmasını temenni ediyorum, rica edi
yorum ve Sayın Bakanın vaitlerini de huzuru
nuzda not ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Sar
lıcalı. 

Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale Milletvekili) — Efendim, ihbar konu
su üzerinde Sayın Sarlıcalının beyanını ihbar 
telâkki ettim. Bu ruhsatname konusunun, ka
nuna uygun olarak tanzim edilip edilmediğini, 
tetkik ettireceğim. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı'nın ikazları, 
ihbar olarak Hükümet tarafından telâkki edil
miştir, efendim. Böylece sözlü sora cevaplandı
rılmıştır efendim. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul. Üyesi 
Ekrem- Özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/535) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan?.. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Bu soru Gençlik ve 
Spor Bakanı ismet Sezgin tarafından cevaplan
dırılacaktır. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Efendim, ben 
bu sorumu 5 Kasım 1969 tarihinde takdim et
miştim. Sonradan, Gençlik ve Spor Bakanı olan 
muhterem arkadaşım geldiler, 25 . 10 . 1969 da 
15 günlük bir süre istediler. 25 . 10 . 1969 dan 
bu yana çok, çok 15 günler geçti. Bunun naza
rı dikkate alınmasını rica ediyorum. Eğer buna 
cevap vermeye âciz bulunuyorlarsa, lütfen be
yan buyursunlar. 

_ 558 — 
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BAŞKAN — Sayın Özden, daima vukuflu 
ikazlarınızı benimseriz. Yalnız tarizlerinizi be
nimsemek istemeyiz. Şimdi, Sayın Bakan da bu 
hususta, zannederim, söz istiyorlar. Buyurun, 
efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, Sayın 
özden sözlü sorusunu, beyan ettiği tarihte ver
miştir. Doğrudur. Ondan kısa bir süre sonra 
gündeme alındığı sırada halen Spor ve Gençlik 
Bakanlığını tedvir eden arkadaşım ismet Sezgin 
Bey değil, Sayın Başbakan adına bendeniz, kür
süye gelerek gündeme girmeden üç dört gün 
evvel elime vasıl olan bu soru önergesine cevap 
vermek için 15 gün mehil istedim. Böylece Sa
yın özden'in beyanında bir yanlış tesbit vardır. 
Bu, bir, bunu şunun için yaptım; muhterem se
natörler, Senato İçtüzüğü, Millet Meclisi içtü
züğü hükümleri gayet sarihtir. Hükümet veya 
soru sahibi bulunmadığı takdirde bir sorunun 
görüşülmesi mümkün değildir. Ancak, bir Hü
kümet üyesi; hazır olmadığı, cevabını izhar et
mediği bir soruyu cevaplandırmaktan kaçınır
sa bunun yolu basit ve açıktır. O zaman oturu
mu terk eder ve burada bulunmaz. Hiçbir me
sele de bahis konusu olmaz. Ama, Yüce Senato
ya ve Sayın senatörlere, ayrıca murakabe fonk
siyonuna ve vazifesine hürmet duygusu içeri 
sinde, halisane niyetlerle bendeniz huzurunuza 
geldim ve dedim ki, bu yeni bir sual önergesi
dir o itibarla cevabını hazırlamak için mehil ri
ca ediyorum, içtüzüğe uygun bulunan bu talep 
üzerine de 15 günlük mehil ita buyuruldu, o 
mehil zarfında cevabı da hazırlandı. Yaptığı
mız vazife taksiminde bu soru önergesinin - esa
sen soru önergesinin verilmesinden sonra zaten 
Gençlik ve Spor Bakanlığı da kurulmuş bulun
duğu cihetle - Sayın Başbakan tarafından ce
vaplandırılması görevi İsmet Sezgin arkadaşı
ma verildi. Şimdi, bir soru önergesinin cevap
landırılıp cevaplandırılmamasının, hükümetin 
ehliyeti veya ademi ehliyeti ile mütenazır ola
rak, Senato huzuruna getirilmiş olmasını Sa
yın Ekrem özden'in ne şekilde takdir ettiğini 
merak ettiğimi ve bunun, bu vakıalar karşısın
da, isabetli bir davranış olmadığını belirtmek 
ister, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, teşek
kür ederim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurursanız sözlerimi tavzih 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, memnun olurum 
efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Re-
fet Sezgin'e teşekkür ederim, böyle âdet değil. 
Yani sorular sorulurken ve münakaşa edi
lirken taraflara söz verilmiyor usul hakkın
da, verilmesi lâzım. Eh, şimdi söz aldık, 
Başkana da teşekkür ederim. Noktainazarı
mı ifade edeyim. 

Bir kere 15 gün sonraya mehil almışlar, 
benim hatırımda ismet Bey kaldı, olabilir; 
belki Refet Beydir iyi bilemiyorum. Ama, 
bir Bakan çıktı kürsüye «bize 15 gün mehil 
verin» dedi. Oya sunuldu 15 gün mehil ve
rildi. Hükümetin yapacağı nedir? 15 gün 
sonra, bilemedin 1 ay sonra gelip cevap ver
mektir. E, bu, gündemde üç aydan beri de
vam ediyor. Yani neresinde bunun doğruluk 
vardır ve neresinde biz üzüntü duyduğumuzu 
ifade ederken arkadaşlarımız asabiyete gelir
ler, bunu pek tahlil edemiyorum, özür dilerim. 
15 gün içinde cevap vermek hakkıdır, bu hak
ka bir itirazımız yok ki, evet bu hakkını kul
landı ve Genel Kurulda bu hakka istinaden 
talebi uygun gördü ve mehil verdi. Bu me
hilden sonra vazife Hükümete düşüyor. Ben, 
Başbakandan sordum, Sayın Başbakan buraya 
gelmiyebilir ama yardımcıları çok. Söyliyebi-
lirdi, nedir bu gençlik dâvası. Sonra, ben 
tahmin etmiyorum bir başka Bakandı; ismet 
Beydi... ismet Bey zamanında ben bu öner
gemi verdim ve usali ona sordum. Bilhassa 
onun vermesi lâzımgelirdi, Başbakan adına. 
Ama vermedi. E, şimdi biz buradan dedik 
ki, eğer âcizseniz onu da ifade buyurun. 
Bunda ne hata var, yani. Demek ki, bir ay, 
iki ay, üç ay cevap verilmiyor izharı âcze-
diliyor, bunun ne tarafında kabahat var. Bey
ler siz zamanında gelip de buradan cevap ver
meye tenezzül etmiyorsunuz da ufacık bir ta
rizimize neden kızıyorsunuz? 

Hak bizimdir, bis söyliyeceğiz tabiî. Hattâ 
daha ağırını söylemeye hakkımız vardır. Ama, 
bünyemiz ve aldığımız terbiye buna müsait de
ğil, daha fazlasını da söyliyebiliriz. Ama, 
ahengi bozmıyalım diyoruz, söylemiyoruz. As-
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İmda kabahat Hükümetindir, Başbakanındır 
ve onunla beraber çalışan arkadaşlarımızındır. 

Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, bu kür
süyü vehleten doğan düşüncelerimiz için, 
şüphesiz ki, kullanamayız. Ama, bazan kulla
nılıyor. Bira?, evvel Sayın Sarlıcalı, Saym 
Adalet ve Anayasa Komisyonu Başkanının ver
miş olduğu bir önerge aleyhinde konuşur
ken, sözlü soruların cevaplandırılmamasmı, ce
vaplandırılma imkânından mahrum kalmışı 
Komisyon Başkanlarına tahmil ettiği ortada
dır. Binaenaleyh, aynı Birleşim içinde bir dü
şünce şu şekilde tecelli ediyor, diğer bir dü
şünce başka türlü tecelli ediyor. . Ama, ha-
kikatlara baktığımız zaman görürüz ki, haki
katen bugüne kadar 1989 Kasım ayından bu
güne, Sah günleri müzakeresi edilmesi ik
tiza eden sözlü sorular, gündemde bulun
duğu halde, müzakere edilmemiştir. Bu se
bepten dolayıdır ki, Sayın Hükümete tariz
lerde bulunurken bu hususların da çok dik
katli olarak nazarı tibara alınması iktiza 
eder. Hâdiseleri vuzuha kavuşturmak ve hâ
diseleri tescil etmek için bu konuşmayı yap
tım. 

Bayın Sakan buyurunuz. 

LOBVLET BAKANI BEFET SEZGİN (Ça-
l u k k a b Milletvekili) — Muhterem senatörler, 
Kaynı Gzücn'in vâki beyanında hiçbir haklılık 
y.üıfcrr. Şa. mânada yoktur, Günlerden beri hu
zurunuzda mi'.'} tereni senatörlerin murakabe 
7cr:k3İy:-n:arinı ifa sadedinde, tevcih ve tevdi 
buyarmıış a"dindarı soru önergelerini cevaplan
dır mak :ç;.a g?kri:3. ama ya soruların görüşülme 
glinii GÎma.'î; yahut bir takrir verilir, bir kanun 
müzakereci bahis konusu olur, saatlerce bekler 
ve gideriz. Bundan şikâyetçi de değiliz. Ama, 
imsele bu şekilde cereyan eder. Gündeme giren 
sorularla ilgili Bakan burada buöunur, bazan 
bak:;:!:;:"yan. da olur. Sıra gelmez, görüşülmem. 
Meselâ: bugün gündemin sekizinci sırasında Sa
yın Hebrure Aksoley'in kalorifer bacalarından 
cüean nebini gazlara dair Sayın Başbakandan 
bir zzTiı onergeai var. Bu soru önergesini Saym 
Aks alev 1- . 12 . 1989 tarihinde Senato Baş-
kankğına takdim etmiş, 412 tarihinde tevdi edi
len bu sernnun cevabım Sayın Başbakan adına 
0 12 13C0 5a ilgili kuruluşlara intikal ettirmek 
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suretiyle, en son 18 . 12 . 1989 tarihinde yani 
sorunun Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından 
Hükümete havale tarihinden 14 gün sonra huzu
runuzda arz etmek üzere hazırlamış bulunmakta
yız. Hepsi de böyle. Sayın özden !inki de böyle. 
Sayın Sarlıcalı'mn ki de böyC'e idi. Sayın Sarlı
calı arkadaşım İmliyor, o tarihten beri hemen 
her esişe buraya gelmek suretiyle bu sözlü so
mya esvap vermenin gayretinde bulunduk. Ama 
gündem v.s. bizi bu imkândan mahrum etti. Hal 
böyle olunca bundan üç veya dört ay evvel veril
miş bulunan bir soru önergesinin görüşülmesi
ne kusurunuzda sıra gelmiş ise, bunun Hüküme
tin âczi ile alâkası nedir? Bunu anlamanın im
kânı var mı? Zabıtlar meydanda hangi celseler
de burada kimlerin bulunmadığı da belli. Bun
ları ortaya çıkarmak suretiyle bir sorunun ce
vabının verilmesinden kaçınılıp kaçmılmadığı-
îiıiı tesbiti de mümkün. Şimdi, bir vakıayı huzu-
lunuzda doğru olarak dile getirmeye gayret 
ederken, bunu bir 'sinirlilik hali içinde ifade 
edilmesi ve ondan sonra ela «biz söyliyeeeğiz, 
daha ağırını da söyliyeeeğiz» diye bir beyanda 
bulunulması elbette bizim için üzerinde durul
man lâzım gelen bir konudur. O zaman da biz 
bu davranış içinde bulunan sayın senatöre de
riz ki. söylersiniz daha ağır cevabını alırsınız. 
Bunun karşılığı da bu olur. Ama, böyle duygu 
içerisinde değil, iyi niyetlerle murakabe fonksi
yonuna uygun bir şekilde bunları halletmenin 
daha isabetli yed olduğu kanaatindeyim. Sayın 
özden, eğer daha ağır şekilde konuşursa, daha 
ağır cevabını alacağını da elbete takdir eder
ler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Saym Dev
let Bakanı. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) —- Bu kadar 
-ğ;:- k'nsuşem^mrya sağız sizi, Biz söyliyeeeğiz ve 
siz ağsınızı dahi açamıyaacaksınız. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; biz, me
selenin alıklığa kavuşman için bu müzakereleri 
açmış bulunuyorduk. 'Pfoseee anıktır ve açıklı
ğa kavuşmuş:ur. 8em.ua, İsüüsük hükmü gereğin
ce muameleye devanı ediyoruz. 

EKREM Ö2DEM (İstanbul) — Hiçbir şey 
açıklığa kavuşmadı, hiçbir şey. 

BAŞKAN — Saym ösdsn buradalar, Sayın 
Başbakan yoklar. Sözlü soru gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır efendim. 

http://8em.ua
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EKREM ÖZDEN (istanbul) — Kaç defa I 
bırakıldı. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ihı, TRT nin malı sıkıntılarına ı 
dair sözlü sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakam 
Turhan Bilgin/in cevabı (6/53(1) 

BAŞKAN — Sayın Turizm va Taratma Ba
kam yerine Saym Devlet Bakanı cevap verecek
ler, buradalar. Sayın öztiirk buradalar. Soruyu j 
okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7 . 11 . 1069 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10038 - 6/535 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Turizm ve Tanıt

ma Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

Hüseyin öztürk 
Sivas Senatörü 

1. Bugün Türkiye'de bir eğitim ve kültür 
kurumu haline gelen, günlük yaşantımızdan 
'halkımızı en iyi şekilde haberli kılan TET nin 
malî sıkıntısının giderilmesi için alman tedbir 
nelerdir? 

2. 1969 programına göre TRT ye işletme ve 
tesis gideri olarak ayrılan ödensğin miktarı 
nedir? Bu miktarın na kadarı ödenebihniştir? | 

3. TRT nin mahkeme kararı ile almaya halı 
kazandığı 21 milyon 243 bin liranın 1969 bütçe
sinden ödenmesi gerekirken bu.güno katlar bu 
paradan ödenen miktarın açıklanmasa 

4. TET nin sermayesi 300 milyon kadar ol
duğuna göre bu paranın 1959 bütçelinden öde
nen miktarı ne kadardır? 

5. Deneme yayınları yapan Türkiye Tele
vizyon Kurumunun 1069 yılı programına ve plâ
na dâhil edilip edilmediği edilmedi ise sebeple
rinin açıklanması? 

6. Yatırım için para ayrılmış mıdır? Ayrıl
madı ise halkımızın günden güne ihtiyaç duy
duğu ve uygar ülkelerin günlük meşgalesi ha
line gelen televizyon yayınlarının Türkiye'de 
nasıl geliştirileceği? 

7. Televizyon yayınlarında kullanılacak 
h~m filim için döviz verilip verilmediği? 

8. Makine ve yedek parçalar için ödenek 
ayrılıp ayrılmadığı, ayrılımşsa miktarı? I 

7 . 4 . İ97Ö O : İ 

I 9. Yeteri kadar cihaz sağlanmış mıdır? 
1969 bütçesinden bu konuda ödenek ayrılmış 
ve verilmiş midir? 

10. Eleman kadrolarının sağlanması için 
ne gibi bir yol takip edilmiştir? Açıklanması? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Saym Bilgin, 
buyurunuz efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANİ ADINA 
I DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Erzu

rum Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler, Sivas Senatörü Saym öztürk'ün, 
TRT ile ilgili olarak Turizm ve Tanıtma Baka
nı'na tevcih etmiş olduğu sözlü soru önergesi
nin, 4951 sayılı Bakanlıkların Kuruluğu Hak
kındaki Kanunun verdiği yetkiye müsteniden, 
mezkûr Bakanlık uhdesinden alınarak Baş'na-
kpnlığa bağlanmış bulunan ve bilâhara ikinci 
ve üçüncü Demirel Kabinelerinde uhdeme tevdi 
edilmiş olan Devlet Enformasyon hizmetleri 
grupuna dâhil görevleri ilgilendirmesi dolayı-
siyle tarafımdan cevaplandırılmaya gayret sarf 
edilecektir. 

Cevabımın başında TRT hizmetlerinin ye
terliliği konusunda sayın senatörün görüsüne 
tamamen iştirak etmediğimizi ve TRT Kuru
munun sayın senatörün ifadesi ile eğitim ve 
kültür kurumu niteliğini ve günlük yaşantımız
dan halkımızı en iyi şekilde haberli kılan millî 
bir kurum mahiyetini gerçekleştirmesinin cil-

| süsünün, Devlet kaynaklarından faydalanma
sının da Ölçüsü olduğunu, belirtmek isterim. 
Hemen ilâve edeyim ki, kurumun siyasi pole
miklerle zedelenmesinden yana değilim. HaTkm 
Eadyo - Televizyon konusundaki ihtiyaçlar: nm, 
bu millî kurum tarafından en iyi şekilde karşı
lanması için gerekli her türlü idari, malî ve teş
riî tedbiri almaya azimliyiz. Kurumdan ynygm 
hale gelen şikâyetlerin önlenmesi ve kurumun 
Anayasa ilkelerine bağlı, millî bir hüviyet ka
zanması emelimizdir. 

Bu genel maruzatımızdan sonra sayın sena
törün sorularını tek tek cevaplandırmaya çalı
şacağım. ' 

1. Saym senatörün : «Kurumun malî sıkın
tısının giderilmesi için alman tedbirlerin neler 
olduğu» deyimi bize göre gerçekçi değildir. 
Zira, kurumun bir malî imkânsızlığı veya sıkın
tısı söz konusu değildir. İşletme masraflarını 
mevcut gelirleri karşılıyacak durumdadır. Hat-

l tâ bu gelirlerini artıracak tedbirleri bizzat al-
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ması veya yeni kaynak yaratması, ilân ve rek
lâm tarifesinde, radyo ruhsatnameleriyle ilgili 
kararnamede değişiklik yapılması halinde yatı
rımlarının büyük bir kısmını bizzat karşılamış 
olabileceği, Devlet Plânlama TeşMlâtiyle Maliye 
Bakanlığı ve kurum yöneticileri arasında yapı
lan temaslarla açıklık kazanmıştır. Bu hususta 
kesin bir rakam veremiyeceğim. Zira; miktarı, 
kurumun uyg-dlıyacağı tedbirin şümulüne bağlı 
bir keyfiyettir. 

2. «1969 programına göre TET ye, işletme 
ve tesis giderleri olarak ayrılan ödeneğin mik
tarı nedir ve bu miktarın ne kadarı ödenmiştir?» 
sorusuna geliyorum. 

1969 malî yılında genel bütçenin Başbakan
lık kısmının 34/240 bölümüne 16 milyon 500 bin 
lira konmuş ve bu miktarın tamamı kuruma 
ödenmiştir. 

3. «TRT nin mahkeme kararı ile almaya 
hak kazandığı 21 milyon 243 bin liranın 1969 
bütçesinden ödenmesi gerekirken bugüne kadar 
bu paradan Ödenen miktarın açıklanması...» 

Hazine bu borcu tamamen ödemiştir. 

4. «TRT nin sermayesi 300 milyon olduğu
na göre 1969 bütçesinden ödenen miktarı ne ka
dardır?» 

Sorunun cevabı : TRT Kurumunun nominal 
sermayesi 300 milyon liradır. Bunun 1968 yılı 
sonu itibariyle 143 391 922,10 lirası ödenmiştir. 
78 300 000 lirası aynî, 65 milyon lirası nakdî 
olarak verilmiştir. 1969 yılı genel bütçesine 
ödenmemiş sermayeye karşılık her hangi bir tah
sisat konulmamıştır. 

5. «Deneme yayınlan yapan TRT nin 1969 
yılı programına ve plâna dahil edilip edilmedi
ği, edilmedi ise sebeplerinin açıklanması.» 

1969 ve 1970 programlarında televizyon ya
tırımları ile ilgili bir tedbir yoktur. Bunun se
bebi, alıcı endüstrisinin memleketimizde kurul
ması ve şebekeyle ilgili alt yapı yatırımlarının 
gerçekleştirfmesinin bir önmesele teşkil etmesi 
ve teknik, sosyo - ekonomik etütlere göre yurt 
sathında televizyon tesislerini gerçekleştirebile
cek tedbirlerin planlanması zaruretidir. Bu hu
susta yurt dışından yardım imkânları üzerinde 
durulmuştur. En kısa sürede yurdun televiz
yon ihtiyacının memleket sathına şâmil olarak 
gerçekleştirilmesi amacımızdır, istanbul ve İz
mir'de kurulacak ve Ankara'dan getirilecek te

levizyon yayınlarının finansmanını bu ölçüler 
içinde düşünmekteyim. 

6. «Yatırım için para ayrılmış mıdır? Ay
rılmadı ise halkımızın günden güne ihtiyaç duy
duğu ve uygar ülkelerin günlük meşgalesi hali
ne gelen televizyon yayınlarının Türkiye'de na
sıl geliştirileceği?» sorusuna gelince : 

Televizyon bir malî imkânlar meselesidir. 
İkinci Beş Yıllık Plânda televizyon öngörülmüş
tür. Mümkün olan malî tedbirler alınacaktır. 

Kalkman memleketlerin hemen hepsi televiz
yonu yeni kurmaktadır. Türkiye gibi çok enge
beli bir ülkede televizyon tesislerinin tamam
lanması çok büyük malî bir yük olacaktır. Ay
rıca, Avrupa Radyo ve Televizyon Birliği uydu
dan faydalanma imkânlarını etüt etmektedir. 
Bu proje tahakkuk ettiğinde Avrupa'nın Ku
zeyinden Türkiye'nin Doğusuna ve Kuzey - Af
rika memleketlerine kadar olan geniş saha uy
dudan faydalanacaktır. 

7. «Televizyon yayınlarında kullanılacak 
ham filim için döviz verilip verilmediği?..» 

Kurumun bu hususta her hangi bir müşkü
lâtı yoktur. Gerekli döviz tahsisatı yapılmış
tır. 

8. «MaMna ve yedek parçalar için ödenek 
ayrılıp ayrılmadığı, ayrılmışsa miktarı nedir?» 
sorusu : 

1969 yatırım programında televizyon konu
sunda bir ödenek ayrılmamıştır. Fakat lüzum
lu televizyon makina ve yedek parçaları TRT. 
nin 1969 Bütçesinin malzeme alımları faslından 
karşılanmıştır. 

9. «Yeteri kadar cihaz sağlanmış mıdır? 
1969 Bütçesinden bu konuda ödenek ayrılmış ve 
verilmiş midir?» 

Deneme yayını yapmakta olan Ankara tele
vizyonu için yeteri kadar malzeme kısmen Al
man teknik yardımından ve kısmen de Kuru
mun imkânları ile temin edilmiştir. Yayınları
nın genişletilmesi için yeni teçhizat alımına gi
dilecektir. 

10. «Eleman kadrolarının sağlanması için 
ne gibi bir yol takibedilmiştir?» 

TRT. Yönetim Kurulu; kadrolarını kendisi 
yapmakta, ücret ve tazminatlarını tesbit etmek
tedir. Kurum Yönetim Kurulu 5 . 4 . 1969 ta
rih ve 172 sayılı Karariyle gerekli kadroları ha
sırlamış ve bu kadrolar 21 . 5 . 1969 tarih ve 
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12 203 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yü
rürlüğe girmiştir. Kurum, ihtiyacı nisbetinde 
bu kadrolara tâyinler yapmakta ve bu suretle 
hizmeti yürütmektedir. Bu arada, bu soranım 
televizyonla olan ilgili kısmını şöylece cevaben 
arz edebilirim: Televizyon elemanına gerçekten 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yetişecek elemanın 
zamanla istenilen randımanı verebilecek ölçüde 
yetişmesi için gayretler TRT. Kurumunda var
dır. Hükümet de, bu konuda, bu müessesemize, 
malî imkânları ölçüsünde, yardımcı olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Devlet Ba

kanı Sayın Bilgin. 
Sayın öztürk, buyurunuz efendim. Sayın öz-

türk, saat 17 yi 50 geçiyor efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Sayın Devlet Bakanı 
Turhan Bilginin Radyo - Televizyon Kurumu
nun malî sıkıntısı ve çalışması ile ilgili konuş
masını dinledikten sonra -bir kere daha gördüm 
ki; A. P., radyonun bugünkü çalışmasından 
memnun gözükmemektedir. Bugünkü radyonun 
karşısında olduğunu da; «gayet güzel çalıştığı 
kadar Devlet bütçesinden faydalanır, o bakım
dan biz de o kadar veriyoruz» anlamını çıkar
dım. 

Sayın Bakanın söylediği bâzı fikirlerde bir-
leşebiliyorus. Çünkü, soru 1969 yılında verilmiş, 
o günden bugüne kadar bu paraların bir kısmı 
verilmiş, malzemelerin bir kısmı temin edilmiş
tir. Benim bu soruyu takdim ettiğim zamanda 
bunlara başlanmamıştı bile. Bu bakımdan Ana
yasamızın 121 nci maddesi TET İdaresinin özerk 
bir kanun tüzel kişiliği halinde düzenlenmesini 
hükme bağlamıştır. Bu esasa dayanarak 
24 . 12 . 1963 tarihinde çıkarılan ve 359 sayılı 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanunu ile 
de işletmeye açılmıştır. O günden beri radyo 
hızla gelişmiş, gerçekten başındakiler, yürütü
cüsü kimseler, ilgililer, teknisyenler gücünün 
üzerinde faaliyet göstermişlerdir. Bu millî mü
esseseyi, bu milletin bünyesine uygun hale ge
tirmek için çalışmışlardır. 

Fakat bu özerkliğin, program yapımında, yö
netim ve malî bakımdan bir bütünlük taşıdığı 
hiçbir zaman dikkate alınamamıştır. içndekiler 
almış bunu, çeşitli yönlerden Danıştayla, Ana
yasa Mahkemesi kararlariyle, Sayıştayla bu

raya ulaşmışlardır. Fakat nasılsa Hükümet 
edenler bu özerkliği malî özerklikle birlikte mü
talâa etmek imkânını bulamamışlardır. Yahut 
bu anlayışı gösterememişlerdir. 

Siyasi iktidar hiçbir şkeilde bu bağımsızlık 
üzerine baskı yapamaz, Danıştay ve Anayasa 
Mahkemesi kararı ile de TRT bu bağımsızlığını 
kesinleştirmiştir. Buna rağmen TRT Kurumu 
ve TRT nin çalışması Adalet Partisi iktidarı ta
rafından, Sayın Bakanın da şuradaki ifadesin
den anlaşıldığı gibi, devamlı olarak tenkid 
konusu yapılmış, çeşitli haklan kısıtlanmaya 
çalışılarak baskı altında tutulmuştur. TRT, bir 
kamu iktisadi kuruluşu olması bakımından, 2 se
ne önce sayın senatörler huzurunuzda tartışıl
mıştır, 440 sayılı Kanunun hükümlerine uyula
rak özerkliği unutularak teftiş ve denetiminin 
yapılmasına özenilmiştir. Fakat muvaffak ola
mamışlardır. Bu konularda Anayasa, Danıştay 
ve Sayıştaya açılan dâvalarda şikâyetçi A. P. 
iktidarı temelli haksız çıkmış, TRT haklı ol
muştur. A. P. nin, malî baskısı, denetim ve 
teftişle kontrol altına almak arzusu gerçekleşe
memiş ama malî yöndeki baskılan, mevcut öde
neklerinin zamanında verilmemesi bahanesi ve 
sebebiyle aksatılmaya çalışılmıştır. 

A. P. iktidan Türkiye'deki feodal yapıyı ko
rumak için radyoyu devamlı olarak baskı altın
da tutmak, ilerici ve Atatürk'çü bir çalışım 
içinde olan radyoyu baskı altında tutarken de
mokratik sistemleri ve yöntemleri ayakta tutan 
hukuk düzenini, hukukun üstünlüğünü hiçe say
maktan da çekinmemiştir. Bütün özerk Anaya
sa kuruluşlanna olduğu gibi A. P. yöneticileri 
TRT ye düşman gözüyle bakmaktadırlar. Bütün 
ifadelerinden, davranışlarından bunu anlamak 
mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, bir dakika rica 
edeyim. Bir iktidar hiçbir zaman düşman gö
züyle bir müesseseye bakmaz. Bu hususta tav
zihte bulunmanızı rica ediyorum, efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkan, iktidarın tutumu bu özerk müesseselere 
karşı ise, bunun her türlü çalışmalarını engelli
yorsa bunun daha başka türlü ifadesini siz ya
pın. 

BAŞKAN — Sayın öztürk,... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Peki, 

sempati göstermemektedir, ilgi göstermemekte
dir. 

— 563 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 

HÜSEYİN ÖSTÜEK (Devamla) — Teşek
kür ederim. Devletin özerk bir kuruluşu olan 
TRT Kurumu ile devamlı mahkemelik olan bir 
iktidardan, elbette ki, bundan başka bir şey 
beklenemezdi, Bu sebeplerden olacak ki, gün
den güne huzursuzluk artmış, bir demokrasi öz
lemi de kaybolup gitmiştir. Bu siyasi hukuk 
hatası sebebiyle de ülkede huzursuzluklar art
mıştır. Biliyorsunuz radyo için gelecek kamınla 
ilgili bir sürü makaleler, yazılar olmuş, oto
riterler bu bakımdan fikirlerini ortaya koymuş
lardır. Bunun en taze örneğini Türkiye öğret
menlerinin, ülkenin ve kişisel yararlarının bir 
çözümü içİ7i başvurdukları koykotları dolayı
sıyla, radyonun kullanılmasında gördük. Bu kul
lanılmaktaki kanunsuzluğa şahidckluk, öğret
menlerin bozuk eğitim düzeninden kurtulmak 
ve hayat pahalılığı altında ezilişlerini duyurmak 
için yaptıkları boykotta, millî güvenlik mülâ-
hasaı-iyle, böyle bir fikre kapılarak TRT ya-
ymlarına yasak koymak, TRT nin yönetim ve 
programında özerkliği zedeleyici çirkin bir baskı 
olarak nitelenmiştir. Basında günlerce yer al
mıştır. 

laı TTO rp ye baskı yapmanın açık hevesi 
ve örnekleridir. 

Adalet Partisi İktidarı 
pı 

ET nin yönetim ve 
"ram yapımına etki ve baskı yapamayınca 

ve baskı ile bu arzusunu gerçek
leştirmek istemiştir. Bunun için de 1983 malî 
yılında TET bütçesine ödenmiş sermayeye karşı
lık ne tesis, ne de işletme veya yatırım için bir 
tahsisat konmamıştır. Hattâ TRT de yapılacak 
okul, halk eğitimi ve yurt dışı yayınlarının ge
rektirdiği tesis ve işletme giderleri karşılığı ola
rak 31 milyon 280 bin liranın TRT Kurumuna 
ödenecek para olarak 1969 bütçesine konması 
protokole bağlanmış, kararlaştırılmıştı, Başba
kanlık bütçesine ancak 16,5 milyon lira kadar 
bir para konmuş, istek yarı yarıya kısıtlanmış
tır. Bunun S 199 608,10 Tl. sı da bugüne kadar 
ödenmemiştir. Kurumun nominal sermayesinin 
SCO mıh/onundan bugüne kadar, Sayın Bakanın 
da belirttiği gibi, 143 391 922,10 Tl. sı ancak 
ödeyebilmiştir. Hâlâ 156 608 078 Tl. sı alacağı 
vardır. Sermaye yetersizliğinden TRT yatırım 
yapamamaktadır. Kendisine ait bir binaya sa

hip değildir. Yılda 2,5 milyon liramın üzerinde 
bina kirası ödemektedir. Çalışması sıkışıktır. 
Çünkü, ödenmiş sermayenin 78 milyon 300 bini 
aynî, 63 milyon lirası nakdî olan bu para, maale
sef, ihtiyacı karşılamamaktadır. 

Ayrıca, 1964 yılı Mart ve Nisan aylarında 
PTT tarafından tahsil edilerek Hazineye ödenen 
radyo ruhsatiye ücret ve cezalarından TRT ye 
aidolması gereken ve mahkeme kararı ile alma
ya hak kazandığı 21 273 111,02 Ti. sının bugüne 
kadar ancak 6 milyon lirası tahsil edilip Ku
luma ödenebilmiştir. Kurum daha 15 milyon 
lira alacaklıdır. 

Diğer taraftan 1969 yılı yatırım porgramm-
dan televizyon projeleri, malî imkânsızlıklar 
nedeniyle, çıkarılmıştır. Fakat özel sermaye sa-
hipi^rine ve yabancı şirketlere vermek üzere 
1969 Bütçesindeki teşvik fonuna 1,5 milyar lira 
koymuşuz. TRT maddî bakımdan eli - kolu bağ
lanırken şirketlere bol kredi içerisinde süt ban
yosu yaptırılmıştır. Televizyon için yatırım 
yok, ham filim için döviz yok, yine 1969 Bütçe
sinde televizyon ve yedek parça için ödenek 
yok, döfız yok, televizyon cihazları için 19CO 
yatırım porgramına ödenek konmamıştır, 1970 
yılı Bütçesi de 1969 Bütçesinden hiç de deği
şik değildir, farksızdır, aynıdır. 

Televizyon için yatırım 'konmamış, TRT nin 
çeşitli imkânları buna yetecek diye bırakılmış, 
TRT kendi imkânTariyle bunları elbette sağla
maya çalışmış ama muvaffak olamamış. 

Radyo - Televizyon Kurumu, çözülecek bir
çok meseleleri yanında, bir de Hükümetten ge
len engelleyici durumlar İkarşısında kaldıkça 
normal çalışmasından da geride kalmış ve bu 
engeHieme kasnısında da birçok aksamalara se-
bebolmuştur. 

Ruhsatiye ücretleri hâlâ bundan 20 - 25 yıl 
öncenin ücretleridir. TRT Kurumu ruhsatiye 
ücretlerinin artırılması için, Sayın Bakanın da 
belirttikleri gibi, teklifler yapmıştır. Fakat ne
dense bu teklifler Balkanlar Kurulundan bir 
türlü çıkarılamıyor. Radyoların tescil keyfiye
ti bundan 10 - 15 yıl önce daha muntazam yü
rütülürken bugün transistorlu radyoların da ço-
ğalmasiyle radyo satan yerler de artmıştır. Es
kiden radyo satan yerler ruhsatiyeyi de bir
likte verirken şimdi bu da mümkün olmamak
tadır. Türkiye'de ruhsatlı radyo kadar ruh-
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s atsız radyonun da olduğu tahinin edilmektedir, ] cumhurumuz Fransa'ya ve Rusya'ya gittiği za-
Eemsk ki, bu da bir dÜLessizUk içindedir, ya
pılan incelemeler, tetkikler bilhassa yabancı ül
kelere giden işe Derdinizin gelip giderken getir
dikleri radyolar ve parça getirilip burada imlal 
edilenlerin satışları buna sebebolmaktadır. Hü
kümet bir çare bulup bu gelir kaynağını TRT 
ye hazırlamalıdır. Bunlar ruhsatiye ücretlerin
den saklanmakta ve TRT Kurumu malî yönden 
faydalanamamaktadır. Öte yandan 300 milyon 
liralık sermayenin 1970 Mart ayma kadar ve 
bölük pörçük, rica minnet, Sayın Baklanın da 
belirttiği, benim de edindiğim, bilgiye göre 160 
milyon lira kadarı ödenmiş gözükmektedir. 

TRT ııin özerkliği üzerine baskı yapılısından 
başka, »yatırım malzemesi ve yedek parça ile ha
ber fllirnlerlrdn get kelimesindeki sansür ve güm
rük zorluklarının, TRT nin gelişmesini ve çalış
masını aksattığını görüyoruz. 

Merkezi Londra'da bulunan ve dünya tele
vizyon şlkreiledrıln ve bizini de akonesi bulun
duğumuz bu firmadan 'aldığımız enformasyon 
malzemesini yani haber malzemesini ihtiva eden 
filimler hava akınına gelir, oradan güm
rüğe teslim edilir sonra sansüre gider, san
sürden sonra tekrar gümrüğe gelir ve oradan 
gümrüğü ödenerek alınır ve bu filimler böy
lece TRT ye intikal eder. Küçük bobinler ve 
kutular içinde gzlzn bu filimler haber malze-
sidir. Aynı gün TET nin eline geçmezse on
dan sonraki günler için bir kader olarak neş
redilmesi elbette ki gülünç olacaktır. Maale
sef bu haberler gülünç olmaktadır, Çünkü ak
tüalitesini yitirmiş haberlerin bir anlam taşı
madığını takdir edersiniz.. Neden direkt ola
rak bu haberlerle ilgili filimler progarm mü-
dülüğüne gönderilmez de böyle lüzumsuz ge
ciktirmelere sebebolunur ve işler aksatılır. 
Bu da program üzerinde iktidarın anlamsız 
hir baskısından ve öezerkliğe söz getiren bir 
durumdan başka bir şey değildir. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, iki dakikanız 
var efendim. 

HÜS3YİH ÖETÜRK (Devamla) — Bitli
yorum Sayın Başkanım. Bu filimler; konulu 
metara.jh, uzun filimler oba ne isa, öte yan
dan arzu edilirse bu gibi haberleri günü gü
nüne direkt olarak almakta vo hsmen nesrei-

man onunla ilgili haberler hava alazı-na in
miş ve motorolu vasıtalarla o anda program 
müdürüne teslim edilmiştir. Aynı şekilde di
ğerlerine de yapılmasında bir mahsur yok
tur. Çünkü, özerklik icabı bunlara da imkânı 
vermeliyiz, bu haberleri gülünç olmaktan kur
tarmalıyız. 

TRT Kanununun 47 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası, Anayasa Mahkemesince iptal edilerek 
yeteri kadar kadro almaya TET hak kazan
mıştır. Sayın Bakandan sorduğum bu idi. 
Demek ki, kadroyu TRT mahkeme kararı ile 
almıştır. 1968 de kadrolar yönetmeliği de çı
karılmış, böylece kadro işini TT?." kendisi 
halletmiştir. A. P. iktidarının bütün bu bas
kılarına ve TRT nin çalışmasını engellemesine 
rağmen, kurum Anayasanın reformcu ve top
lumcu güçlerini, görüşlerini kapsayıcı çalışma
larını sürdürmekte büyük yeniliklere, geliş
melere doğru gitmektedir. Bunun en giHrd 
örneği yurdumuzda 1985 ten beri cereya-dı 
radyoların % 60, pilli radyoların % 100 artı
şında görüyoruz. Bir de bu kadar kaçak, 
ruhsatsız radyo olmasına rağmen. 

Bu gelişmelere sırt çevirmek, gürden güre 
fakir fukaranın sorunlarını savunan, sosyal 
adaleti, hukuk düzeni içinde, dile getirmeyi 
bir görev bilen radyonun çahşmnsvıı bada 
altında tutarak yoksulluklar ülkedir de; refah 
devleti, nurlu ufuklar, müreffeh Türlrye lâfı 
etmek ve bunun için zemin hazırlamak, rad
yoyu bu yönde düşünüp konuşmak gibi bir ha
vanın içine girmesini istemek, hiçbir zaman 
rejime ve millete fayda getirmiyecektir. 

BAŞKAN" — Sayın öztürk, vaktiniz dol
muştur, lütfen bağlayınız efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. Bu kadar engellemeye 
rağmen TRT kendi yağı ile kavrularak çok 
değerli yöneticilerinin gayretleri sayesinde 
yayımlariyle Atatürk devrimlerini yerleştirei 
ve geliştirici, bilinçli bir çaba inerisin dedir. 
Radyonun özerkliğine gelecek her türlü fena
lığın ve her türlü engelin karşısında cklnğu-

f muzu ve olacağımızın bilinmelini ilgililerin 
dikkatine sunuyoruz, 

Diğer taraflarını kendilerinin takdir eâm 
inektedir. Örneğini görüyoruz; Sayın R teısı- i bu müessesenin dünya çapında bir TRT Kıı-
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rumu haline getirilmesi için gayretlerini bekli
yoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Saym. Devlet Bakanı, buyuru

nuz efendim. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN 
(Erzurum Milletvekili) — Muhterem senatör
ler, Sivas Senatörü arkadaşımızın vermiş bu
lunduğu soru önergesi vehleten teknik bir 
bilgi istiyen 9 sualin içerisinde; son günlerin 
münakaşa konusu olan özerklikle, bağımsız
lıkla ilgili tek bir satıra, tek bir kelimeye 
raslamıyoruz. Ama, arkadaşımızın, bizim ta
mamen suallerini kapsıyan cevaplarımızdan 
sonra, bu kürsüde her halde daha önceden 
söylemeyi tasarladıkları ve söylemek için tek
nik suallerle hazırladıkları önergesine, şayet 
şimdi münakaşa zeminini açtıkları bu özerklik 
konusunu ve A. P. nin düşüncelerini de ilâve 
etmiş olsalardı, bu soru hududunun dışına çık
madan, kendileriyle bumda bu konuları tar
tışırdık. Fakat, bizzarure, şimdi temas ettik
leri hususlara tek tek cevap arz edeceğim : 

Evvelâ, bizim beyanlarımızı her halde yan
lış anladılar. Bizim ifademizde Devlet kay
naklarından faydalanmasını, TRT nin prog
ramı ile ilgili gösterebilecekleri bir husus 
yok, Ancak, bizim ifade etmek istediğimiz hu
sus şu : TRT, sadece Devlet imkânlariyle geli
şen bir müessese olamaz, biraz sonraki cümle
lerimde TRT nin reklâm ve diğer kaynak ya
ratmak suretiyle bu gelişmeyi hızlandıraca
ğını, ancak Devlet yardımlarının bir ölçüde 
olabileceğini ifade ettim.. 

Arkadaşımız; ikinci cümleyi nazarı itibara 
almadan; hre halde önbir yargı ile; «A. P, 
radyodan bugünkü çalışmasından memnun gö
rünmediğini şu şu» cümlelerle ifade buyurdu
lar. A. P. iktidarının TRT nin bugünkü ça
lışmasından, gördüğü hizmetten memnun ol
madığı bilinen bir gerçektir. Biz, bunu her 
vesile ile ifade ettik. Halkın haklı şikâyet
lerini izale etmenin bir iktidar görevi olduğu
nu hattâ TRT mensuplarının da iştirak ettiği 
açık oturumlarda Yüce Türk Milletine açıkça 
ifade ettik. 

Şimdi, arkadaşımızla bir nokta üzerinde an
laşmaya varmamız lâzım. «Bağımsız TRT» de
diler. Bu deyim üzerinde durmak lâzım. Ana

yasamız bâzı müesseseleri özerk, bâzı müesse
seleri de bağımsız olarak nitelendirmiştir. «Ba
ğımsız mahkemeler» der. «özerk üniversite ve 
özerk TRT» der. özerklikle, bağımsızlık ara
sında farkı, Yüce Senatonun takdirine bırakı
yorum. TRT, bağımsız bir müessese değildir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — özür dile
rim eğer öyle bir şey oldu ise, sürçme olmuş. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Teşekkür ederim. 

Arkadaşımızın ve mensubolduğu siyasi ör
gütün buradaki temsilcilerinin televizyonun bir 
ihtiyacolduğu konusundaki tekâmülünü şük
ranla karşılıyoruz. 

Birinci Beş Yıllık Plânda, ki zamanı idare
lerine iktidarlarına aittir. Plân tetkik edildiği 
zaman görülür ki, televizyon bir lüks addedil
miş ve televizyonun kurulmasından sarfınazar 
edilmiştir. Bu bakımdan muhterem arkadaşımı
zın bugün geldiği noktada beraberiz. Biz, 
ikinci Beş Yıllık Plânda, televizyo
nun bütün yurt sathına şâmil büyük bir şebe
ke haline getirilmesinden yana olduğumuzu 
ifade ettik ve Devletin malî gücü nisbetinde de 
faaliyet gösterdik. 

Şimdi, kısa bir - iki teknik malumat arz 
edeceğim; Erzurum Radyosu uzun dalga. Ya
yına başlandığı tarih 7 Mayıs 1967, gücü 10 
kilovat. Maliyeti 17 milyon 236 bin, İzmir Rad
yosu orta dalga - Yayma başladığı tarih 22 
Ağustos 1967, kapsadığı nüfus 3 milyon 340 bin. 
Maliyeti 15 milyon 792 bin. İzmir stüdyo binası 
projeleri hazırlanmaktadır. İzmir stüdyosu için, 
inşaat, stüdyo teçhizat bedeli ve gümrük ola
rak 25 milyon civarında bir yatırım yapılacak
tır. Mersin radyosu orta dalga, yayma başladı
ğı tarih 3 Mart 1968. Maliyeti 15 milyon 979 bin 
655 Türk üirası. Ayrıca, Mersin stüdyosu 1974 
yılında ikmal edilecek ve 14 milyon Türk lirası 
sarf edilecektir. Diyarbakır radyosu orta dal
ga. Yayına başladığı tarih 8 Kasım 1969. Kap
sadığı nüfus 1 milyon 650 bin. Maliyeti 19 mil
yon 972 bin 415 lira. Diyarbakır stüdyo bina 
projeleri 1971 yılında hazırlanacak ve 1975 yı
lında ikmal edilecektir. Diyarbakır stüdyosu 
için 12 milyon lira sarf edilecektir. 

Kurulmakta olan radyolar; kısa dalga An
kara radyosu, yayına bağlıyacağı tarih Haziran 

I 1970. Maliyeti 22 milyon 960 bin 280 Türk lira-
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sı. Antalya radyosu, orta dalga, yayma bağlı
yacağı tarih Aralık 1970. Maliyeti 28 milyon 
368 bin 749 Türk lirası. Ankara radyosu, uzun 
dalga, yayına başlıyacağı tarih Kasım 1971, 
frekansı 1648 metre. Maliyeti 33 milyon 354 bin 
475 lira. 

Şimdi, bunlara ilâveten 1 200 kilovat güçlü 
İstanbul radyosunu, ikinci 100 kilovattık Erzu-
ru'm radyosunu, ikinci 100 kilovatlık İzmir rad
yosunu, Antalya, İstanbul ve Ankara radyoları 
anten ve obanları ki, tutarı 164 bin 480 dolar. 
Televizyon ölçü arabası 604 bin 450 Doyçe Mark. 
Bunları sıralıyabiliriz. 

değil, ama belirli bir istikamette yapmasını is
temek 359 sayılı Kanuna aykırıdır. 

359 sayılı Kanunun, 5 nci maddesi uyarın
ca tesbit ettiği yayın esaslarında; kurumun, gü
venç ve inanç içimde çalışmayı aksatacak; âcz, 
karamsarlık, bıkkınlık ve umutsuzluk yarata
cak, yıldırıcı, nezakete aykırı yayınlara yer ve
rilmemesi, Devlet ille milletin işbirliğini sağla
ması, Devlet organı yetkilileri konusunda has
sasiyet göstermek, görevleri tasrih edilmiştir. 

Milli bir müessesemiz olan TRT nin siyasi 
polemiklerle rencide edilmesinden yana değiliz. 
Ancak, TRT, elbette ki, Türkiye'deki fikir 
akımlarını yayacaktır. Bu, onun görevidir. An
cak, bu fikir akımlarım; ilericilik, bir kısmına 
feodal yapı artıkları denmesini veyahut da sa
dece fakir, fukaralık, yoksulluk edebiyatı yapıl
masını ki, - bunları arkadaşımın buradaki be
yanlarından alıyorum - istemek 359 sayılı Ka
nuna aykırı bir tutumun içerisine radyoyu sok
maya teşvik etmek demektir. Muhterem arka
daşımızla da bu konuda beraber değiliz. 

Biz, Radyo - Televizyon konusunda kanaat
lerimizi açıkça ifade ettik. Her vesile ile tek
rarladığımız bir konu var. Ne vakit TRT nin 
daha iyi görev yapabilmesi için bir tasarı hazır
lanacağını söylesek ve hattâ bunda bütün parti
leri, ilim adamlarını yardıma çağırsak, bir müş
terekte birleşmeye davet etsek, bu sözlerimiz 
ekseriya makes bulmaz, fakat ekseriya, belirli 
bir ifade tarzı ile, «A. P., TRT yi kendi borasa-
m haline getirmek istiyor» şeklinde bir suçlama 
ile karşılaşırız. Bunu her vesile ile ifade ettik. 
Adalet Partisi iktidarının ve Adalet Partisinin 
böyle bir düşüncesi olmadığı gibi buna ihtiyacı 
da yoktur. Bu bakımdan aynı şeyi arkadaşımız 
da söyliyerek Adalet Partisi iktidarını TRT nin 
hasmı gibi göstermesinde bir fayda yoktur. TRT 
hakkında, - burada bu vesile ile arkadaşımız 
ifade ettikleri için söylüyorum. - TRT nin daha 
iyi hizmet görebilmesi için, TRT nin halkın olu
şumunun, muayyen bir istikamette yapılmasını 
önlemek için, her türlü idari ve kanuni tedbir 
getirilecektir ve alınacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, üç daki
kanız var, hatırlatıyorum, efendim. 

DSVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Bağlıyorum efendim, 

Sayın Başkanın ikazı üzerine, kullandıkları 
bir cümleyi «sempati göstermiyorlar» şeklinde 
tashih ettiler. Bu görüşleri katiyen doğru de
ğildir. Çünkü, Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumuna, hizmet gördbilmesi için, her türlü im
kân bugüne kadar sağlandığı gibi bundan son
ra da sağlanacaktır. Bunların fiilî neticelerini 
demin arz ettiğim, birkaç misalde görmek müm
kündür. 

Arkadaşımızın, ilk defa olarak bu kürsüden, 
zamla ilgili bir konuyu tahallükle dile getirdik
lerini gördük. Her türlü fiyat artışlarına karşı 
büyük reaksiyon gösteren muhterem muhalefet 
partisi mensubunun, hiç olmazsa, ruhsatiyelerin 
artırılması teklifini zabıtlara tescil ettik. Öyle 
ümidediyoruz ki, büyük b~lk kütlelerini ilgilen
direcek olan 5 liradan 25 liraya çıkarılması dü
şünülen radyo ruhsatların?!1, tarifesi tahakkuk 
ettiği zaman muhterem arkadaşımız yahut onun 
grupuna mensup bir arkadaşımız bu kürsüden 
veya basın vasıtası ile «zam, zam, zam» şeklin
deki ithamlarını, bu seferlik olsun, yapmazlar. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Beş liradan 
yirmibeş liraya çıkarırsanız yaparız Sayın Ba
kan. Normal bir ölçüde yaparsanız yapmayız el
bette. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile 
arkadaşımız, kendilerine göre; kendi düşüncele
rine göre saygı beslediğim, beraber olmadığım 
fakat saygı beslediğim, fikirlerin TRT de ifade
sini ve TRT nin o hudutlar içerisinde yayın 
yapmasını savundular. Kendi fikirleri olduğu 
için ona saygı duyarım. Ancak; TRT nin, halkın 
oluşumunu belirli bir istikamette; bugünkü meş
hur olan deyimle, halkın oluşumunu, tarafsız 
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Sözlerime baslarken arz ettiğim gibi, muhte-
ram arkadaşımız böyle zamanla mukayyet bir 
soru müesseesinin içerisinde bu kadar geniş ko
nulara temas etmeselerdi, ben de bu kısa maru
zatta bulunmaz, sadece teknik suallerine, tek
l ik cevaplarla iktifa ederdim. Ama, arkadaşım 
bu konudaki görüşlerini, daha açık ifade imkân
larım, her halde bütçe vesilesiyle, TRT Bütçe
sinin içinde bulunduğu Bakanlık Bütçesinin mü
zakeresi sırasında yapabilirler. 

Yüksek müsamahanızı suiistimal etmemek 
için maruzatıma burada son veriyorum. 

''Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Devlet Ba

kam Sayın Bilgin. 
HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; aslında Sayın Ba
kanla aynı yerlerde birleştik ve mutabakate var
dık. Ama, konuşmalarımızın tonu ve istikameti 
tiym elmasına rağmen, taşıdığımız belli düşünce 
7e fikirleri tam aydınlığa kavuşturamamış ol
mamız, biraz da kapalı konuşmalar oluşundan, 
sanılıyor iki, ayrıyız. Bakın ben arz ediyorum. 

Sayın Bakan diyorlar ki, «TRT nin belli bir 
istikâmette yayın, yapmasını mı savunuyorlar?» 
Yok.. Ben bunun için dedim ki, bir feodal yapı 
ve belli bir zümrenin radyosu olmaktan ziyade 
bütün milletin, fakir fukaranın da meselelerini 
çözen bir radyo olma yolundadır. Bu yönde, 
daha yardımcı olalım ve imkânlar verelim, mil
letin ulusal bir müessesesi haline gelsin, dedim. 
Yanlış anlaşıQmıştır, bu konu. 

ikincisi; ben teknik yöndeki sorularımı, tam 
rakam olarak verseydim kâfi gelmdyecekti. Ne
den aksadığım da, politik yönü ile, ortaya koy
mam gerekiyordu. - Elbette ki, Sayın Bakanın 
söylediği gibi, yalnız şu verildi, şu alındı ile 
kalınsa idi; bu sora, aslında soru tekniği bakı
mından da, bir kıymet taşımazdı. Sayın Bakan 
b"lirler, soruların, çeşitli yerlerde, çeşitli şekil
cin soruluşlarına göre, bir tekniği vardır. Bunu, 
ç-:;:L'5 çeşit ayırırlar. Benim bildiğime göre 30 -
40 çeşit soru tekniği vardır. Bunlardan ben bi
risini kullandım. Bu kuıllandığım tekniği Sayın 
Bakan beğenmiyebilirler ama, bugüne kadar 
dünya parlâmentolarında işliyen ve bizde de 

isliyen bir soru tekniği ve taktiğidir. O bakım
dan bir muhalefet sözcüsünün bu kadarcık sis
temini ve bu kadarcık TRT üzerinde daha has
sa? olduğumuzu duyurmamızı hoş görsünler. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Öztrük. 
Muhterem senatörler, bir iltibası ortadan 

kaldırmak için soru hakkında İçtüzüğümüzün 
hükmünü arz ediyorum: 

Madde 117. — Fıkra : 2 - «Soru, belirli bir 
husus hakkında bilgi istemekten ibarettir,» 

Soru cevaplandırılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi IIü-
s, yin Öztürk'ün, Sivas ili köy yollan ve içme 
sularına dair, sözlü sorusu ve Köy İşleri Bakanı 
Turlıan Kapanh'nın cevabı (6/537) 

BAKSAN — Sayın Köy İşleri Bakanı?. Bu
rada. Sayın Hüseyin öztürk?... Buradalar. Söz
lü soruyu okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10039 - 6/537 7 . 11 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Ba
kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırlıma-
sjıa müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ede
rim. 

Hüseyin Öztürk 
Sivas Senatörü 

Soru : 
1. 1969 programında Sivas ili köy yolları 

için ayrılan paranın miktarı nedir? 1279 köyü 
o1 an Sivas iline 1989 yılı programında köy yol
l an için ayrıcan para ile kaç kilometre yol ya
pılmıştır? 

2. Bu yapılan yolun ne kadarı stabilize edil
miş ve ne kadarı tam olarak yapılmıştır? 

3. ikinci Beş Yıllık Plânda ve Hükümet 
programında köy yollarının 1972 yılma kadar 
yapılacağı belirtilmektedir. 1969 programında 
da aynı fikirler savunulmuştur. Buna göre, Si
vas'ın 4558 kilometre tulü olan köy yolları ih-
tyac ı vardır. Bunun ancak 458 kilometresi 
fetabliize edilebilmiştir. Halen 4100 kilometre 
köy yolunun yapılması gerekmektedir. 1969 yı
lma kadar 104 köyün yolu yapılabilmiş 1175 
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köyün hâlâ yolu yoktur. 1969 programına göre 
ayrılan 3 milyon 509 bin lira ile her yıl yapıla
cak yol miktarı 1972 yılına kadar bu yolların 
3-apılıp bitirilmesini sağlıyacak mıdır? Elimiz-
dıeki hesaplar ve »istatistikler bu tempo ile 40 
yıl sonra bu yolların biteceğini gösterdiğine 
göre Hükümetin Sivas gibi yol bakımından geri 
kalmış iler için özel bir tedbir alması ve öde
nek ayırması mümkün olacak mıdır? 

4. Sivas gibi fakir bir bölgenin kapalı eko
nomiye mahkûm edilmiş köylerini bu durum
dan kurtarıcı ve sosyal adalete dayak bir ted
bir alınacak mıdır? 

5. 2104 içme suyu ünitesine ihtiyaç vardır 
Sivas'ta. Bunun 342 ünitesinin suyu ancak ta
mamlanmıştır. Halen 1762 ünitenin içme suyu 
haledilememistir. Bu bakımdan Sivas köy içme 
Hi'an için ayrılan paranın miktarı nedir? Bu 
yıl verilen para ile kaç köye içme suyu geti
rilebilmiş ve bu tempo ile kaç yılda Sivas ilinin 
köylerinin içme suları sorunu çözülebilecektir? 

6. 1969 programında köy yolu ve içme su
ları için ayrılan paralar da illerin ihtiyacına 
ve sosyal adalete göre bir ödenek tahsisi yapı
labilmiş midir? 

BAŞKAN — Köy işleri Bakanı Sayın Ka-
panlı, buyurunuz efendim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Ankara) — Sayın Başkan, muhterem sena
törler; Sivas Senatörü Sayın Hüseyin öztürk'-
ün, 7 . 11 . 1969 tarihinde Cumhuriyet Sena
tomuz Başkanlığına takdim ettikleri takrire arzı 
cevabetmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
Sayın öztürk «1969 programında Sivas ili köy 
yolları için ayrılan paranın miktarı nedir?» bu
yuruyorlar. 6 178 456 liradır. Bu para ile 200 
kilometre tesviyeli yeniden yol açılmış. 169 Km. 
yol kaplamalı hale getirilmiş. 347 Km. yolun da 
yeniden bakımı yapılmıştır. 

«Bu yapılan yolun ne kadarı stabilize edil
miş ve ne kadarı tam olarak yapılmıştır» bu
yuruyorlar. Zannedersem, stabilize edilmiş yol, 
ikmal edilmiş yoldur. Biraz evvel arz ettiğim 
hal içerisindedir. 

«İkinci Beş Yıllık Plânda, hükümet progra
mında köy yollarının 1972 yılma kadar yapıla
cağı belirtilmektedir» buyuruyorlar. Tahmin 
ederim ki, bu İkinci Beş Yıllık Plân değil, 
Üçüncü Beş Yıllık Plân olmak icabeder. Çünkü, 

187 bin Km. lik köy yolu şebekesi vardır. Bü
tün samimî gayretlerimize rağmen, filhal 52 bin 
kilometresindeyiz. Hiçbir mucize 2 sene içeri
sinde 162 bin küsur kilometrelik köy yolu şe
bekesinin tahakkukuna fırsat vermez. Tahmin 
ederim, ikinci Beş Yıllık Plânda değil, üçüncü 
Beş Yıllık Plân devresi içerisinde bu hizmetin 
kifayetle yerine getirilmesine samimen gayret 
edilecektir. 

«Sivas'ın 4558 Km. olan köy yollarına ihti
yacı vardır» buyuruyorlar. Bu, tabiî, tamamen 
Sivas'ın köy yolu ihtiyacıdır. Bizim teknik ka
demede yaptığımız tetkiklere göre, Sayın öz-
türk'ün 458 Km. olarak verdiği rakamın üstün
deyiz. Açılmış yol, kaplaması yapılmış yol, ba
kıma alınmış yol 1970 yılının gayesinde, 1 522 
Km. ye çıkartılmış bulunacaktır. 

Sayın öztürk, «3 milyon 509 bin lira ile her 
yıl yapılacak yol miktarı bizim ölçülerimize gö
re, ancak 40 sene sonra tahakkuk eder» buyu
ruyorlar. Bu miktar bizim rakamlarımızla bi
raz çelişir vaziyettedir. Biz, sadece arz ettiğim 
gibi, yol için Köy İşleri Bakanlığından 6178 456 
lira yolladık. Zannederim, Sayın Öztürk ayrıca 
Sivas iline YSE ve Samsun 8 nci Bölge Müdür
lüğü vasıtası ile yapılan 2 689 465 liralık öde
neği ilâve etmemişler. Bunun ikisini içtima et
tirirsek yollar için gönderilen paranın 5 509 009 
lira değil, 6 178 456 Türk lirası olduğu anlatı
lacaktır. 1970 yılında da en iyi niyetlerimizle 
Sivas'a 200 Km. kaplamalı yol yapmayı, 350 
Km. tesviyeli yol inşa etmeyi ve geçen seneden 
yapılıp, bu sene bakıma devredilenle birlikte 
518 Km. yolun da bakıma alınacağını arz etmek 
isterim. 

Muhterem öztürk'e, cevabımı arz ederksn 
fazlaca gururlu bulunamıyoruz. Sivas'taki hiz
metler, iktidarların müdafaasını kolaylıkla ya
pacağı seviyede gözükmüyor. Bu itibarla Si
vas'ın bu haline mümkün olan süratle bir im
kân katmış olmak için, Sivas ilimizde YSE Böl
ge Müdürlüğünün 1 Mart'tan itibaren yeniden 
kurmuş ve hukukî şekli itibariyle de faaliyete 
geçirmiş bulunuyoruz. Bölgeye yapacağımız hu
susi tahsislerle, Mobil ekibi de başlangıçta Si
vas'ın emrinde çalıştırmak ve Sivas'ın ikinci 
Beş Yıllık Plân gayesinde değil, ama, her halde 
Üçüncü Beş Yıllık Plân gayesinde artık bu şi-
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kâyetlerden uzak bir il haline getirilmesini te
mine gayret edeceğiz. 

Muhterem Öztürk, «2 104 içme suyu ünite
sine ihtiyaç vardır. Sivas'ta bunun 342 ünite
sinde su tamamlanmıştır. Halen 1 762 ünitenin 
içme suyu halledilmemiştir. Bu bakımdan Si
vas köy içme suları için ayrılan paranın mikta
rı nedir?» buyuruyorlar. 

Ayrılan paranın miktarı ehemmiyetli değil. 
TTa kadar imkânımız var ise o kadarını götür
meye gayret ediyoruz. Her halde, 1 762 ünite
nin içme suyunun ne suretle halledileceğinin 
cevnnİPnfhrılma.sını düşünürler ve bu arada da 

"CD v b rerıs nde kaş üniteye su getirdiniz?» 
v-3 ^ , , ] , r 1959 yılı içerisinde 102 üniteye 

-- ' ' ikisi garnizondur. Bu kifayetli de-
f "• - Ov çene, bölge faaliyeti ile birlikte, bu 

~%~- rı ı , : _ r e çıkmaya ve her halde Sivas ili-
- "J- n T *̂1 vr su meselesini İkinci Be? Yıllık Piâ-
' r> r"V3sı devresinde bertaraf etmeve Çalışaca

ğa 
Tefekkür ederim. 

BAŞKAN — Köy İşleri Bakanı Sayın Eapan-
', teşekkJm ederim efendim. 

Sayın öztürk, buyurunuz efendim. Saat 18,41 
liv efendim, 

EÜSIîYİIT ÖSTÜRK (Sivas) — Sayın Baş-
;ar, muhterem arkadaşlarım; tekrar huzurunu-
u işgal ettiğim için özür diledim. Sayın Bakan, 
amıin edici bilgiler vermiştir. Kısaca, Sivas'ın 
:• köylerine dokunurken 1969 a kadar olan ge
dmeleri, ben de, teknik yönü ile tesbit etmiştim. 
'akat. gürdüm ki, 1969 dairi- gelişmeler biraz 
.aha farklı bir gelişme. Hele bölge müdürlüğü 
•.aUr.6 gotirilmesinin Sivas'a birçok imkânlar ba-
ışb yalağı kanaatindeyim. Fakat yine de Ada-
ıt Partisi iktidarının köye hizmet politikası, 
:ÜYÖ hizmet bakımından, hakikaten şimdiye ka-
İar s'.'ylenen güzlerle kıyaslanamıyacak bir du-
ıımun Sivas'ta olması beni bu şekilde bir soru 
o::::aya ve huzurunuza çıkarmaya mecbur bı-
akmıştır. Bu bakımdan hoş görsünler. 

Hakikaten, Sivas'ın 1 279 köyü var. Ben, 
ııpılaıı yolları çıkararak 4 558 Km. tulü olan 
•:,ol demiştim. Sayın Bakanla aynı rakamda 
;irl3giyoru.s, Doğrudur, Sayın Bakanın tesbit 
itigi rakam. Bugün yapılan yol miktarı, elbet-
3, stabilize kaplama ve bakıma alman yollar 
/itmiştir. Her yıl, 1969 kadar 80 - 90 Km. yol 

yapılabiliyordu Sivas'ta. Buna göre ben he-
sabettim, 40 - 50 yıl sonra da bu yolların yapı-
lamıyacağı kanaatine vardım ve Hükümetin 
dikkatini çekmek ve hakikaten ihmal edilmiş 
bu büyük ilin yollarının yapılmasında daha bâzı 
imkânlar sağlanmasını mümkün kılabilir miyiz? 
Düşüncesi ile hareket ettim. Görüyoruz ki, et
kisi oluyor, Hükümet mensuplarının ilgisi artı
yor ve hakikaten verimli neticelere doğru gidi
yorum. 

Bugüne kadar Sivas'ta yol VQ içme suyu iş
leri çok ihmal edilmiş, hatta küylü vatandaşın, 
çocuklarının yiyeceğinden, giyeceğinden kısa
rak, yakıt parası olarak verdiği paralar, yol ma-
kiîialarının olmayışından, personel noksanlığın
dan, 4 - 5 yıldır bankalarda vs yahut da Köy 
işleri Bakanlığı adına yatırılan çeşitli yerlerde 
beklemektedir. Ayrıca, vatandaşlardan alman 
bu paralarla yapılan staö ilişe yollar, tekniğine 
uygun yapılıp, ! İ ]a etrafları esaslı şe
kilde düzene konmadığı için yağmurla, selle, 
karla yiizbinbrce, milyonlarca lira tekrar dere-
lers dolmuştur. Bunun en güze! örneğinin bi
risini benim Gemerek kalabasında boğaz köyle
ri denen 19 köyde görüyoı 
larının yapılması için bu r: 

ı. Uu köylüler yol-
13 kadar 70 bin li

ranın üzerinde yakıt parası vermişlerdir. Ha
kikaten araçlar gelmiş çalışmıştır, stabilize yol 
yapılmıştır. Fakat kışın gelmiş, bir traktör geç
miştir, ondan sonra da o yol yaza kadar işle
memiştir, giden arabalar batıp kalmıştır ve bu
gün o yol yoktur. 

Ri-> P V İri şımüi, aemek sı, -:ır üuzensızıiiı içerisinde, 
yani fakir, fukaradan aldığımız, köylüden aldı
ğımız para yerli yerine de gitmiyor. Yani, ben 
Sivas'm durumunu ortaya korken, şeşim zaman
larında «yolunuzu yapacağız» diye gelip giden 
arabalarla yapılan, o gösterişin dışında bir ger
çek olarak söylüyorum. Yapılmıştır, gidilmiştir. 
Ama, yollar, maalesef, hâlâ kapalı ekonomiyi 
çözememiş, Türk köylüsü kapalı ekonomiden 
kurtulmadıkça da, Sivas'ta olduğu gibi, Türki
ye'nin kalkınması mümkün değildir. Malını pa-
zarlıyamamaktadır. Bu bakımdan bu ödenek ve 
tempo ile, yapılıp bozulmalar bir tarafa, şöyle 

i bir dikkate aldığımızda; Sivas'ın durumu iç açı
cı değildir. 1 279 köyden hâlâ 8 tanesinde elek
trik var. Sayın Başbakan burada «işte, 900 köy
de elektrik vardı, bugün şu kadara çıkardık.» 
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der. Şu 8 köyün elektrik parasını da köylü ver
miştir. Ve Sayın Başbakanın söylediği köylerin 
elektrik parasını da köylü verdiği halde bir tür
lü bu gelişmelere ve köylünün arzu ettiği imkân
lara kavuşmak mümkün olmamaktadır. Bu söz
lerimizle, plansızlık ve programsızlık olduğunu 
ortaya koymak istiyorum. 

Elektiriği olan bu 8 köyden 5 tanesi koalis
yon zamanında yapılmış 3 tanesi de sonra ya
pılmış. Yollar da böyle. Yani daha öncekiler 
daha çok yapmış demiyorum. Plansızlık ve 
programsızlık devam etmiş, bugün de devam et
mektedir. Bu, Gernerek'in 19 köyünde olduğu 
gibit Hafik'in, Yıldızeli'nin, Kangal'ın, Divriğin, 
Gürün'ün köylerinde de aynı şeylere şahidolu-
yoruz. Gidiyorlar, anlatıyorlar ve «para verin 
yolunuzu yaptıralım» diyorlar. Geçen gün im-
ran'dan bir heyet gelmiş, bir nahiyenin yolu var, 
köye bağlanacak. Diyoruz ki, 3-5 bin lira verin 
imkânlara kavuştu Sivas. «Veremeyiz, çevre
mizdeki köylerin paraları 5-6 yıldır durur, geri 
de alamıyorlar. O bakımdan vermiyeceğiz» di
yorlar. Ayrıca bu nahiye yolları, sayın Bakana 
hatırlatmak isterim, Karayollarına geçmiştir. 
Böyle iken Karayolları da bu nahiye yolları 
üzerine eğiimemekte ve nahiyeye bağlı köyler o 
yolların yapımı için hâlâ para vermektedirler. 

Şimdi, Sivas'ın yol ve içme suyu durumu, 
hakikaten, Sayın Bakan da rakamlarla ortaya 
getirdi. Ben, tekrar burada ifade etmiyeceğim. 
İkinci Beş Yıllık Plân içersinde olduğunu ve 
yalanda biteceğini, bundan evvelki Köy İşleri 
Bakanı Sayın Salâhattin Kılıç söylemişti. O ko
nuşması bende de vardır. Üçüncü Beş Yıllık 
Plânı şimdi Sayın Bakandan duyuyorum. Ba
nim, şahsan, öyle bir tahminim yok. 

Efendim, ben Sivas'a verilen parayı, diğer 
illerle karşılaştırdığım zaman, köy yolu ve köy 
suyunun yokluğu bakımından, çok az buldum. 
Sayın Bakanın verdiği rakama göre, Samsun'a 
gönderilenle birlikte 6 milyon olsa bile, yine 
bakıyorum, Kccaeli'nin 258 köyü var, % 60 - 70 
yollarını yapmış, buna rağmen 5 milyon 753 bin 
lira verilmiş. Ankara'nın 1 153 köyü var, Si
vas'a göre % 50, % 60 daha ileri durumda gidip 
geliyoruz köylerine, 25 milyon 674 bin lira ve
rilmiş. Bunu çoğaltmak mümkün. Yani Sivas'a 
kay yolu. ve köy içme suyu için verilmiş para
ların, hakikaten diğerleri ile sosyal adalete uy

gun bir şekilde verilmediğini görüyorum. Yal
nız bir şeyi artık kabul ediyoruz. Sayın Bakan 
da Sivas'a bu hizmetin gitmediğini, Sivas'ın bu 
işten şimdiye kadar çok mahrum bırakıldığını, 
bir programsızlık ve düzensizlik içinde olduğu
nu söylüyor ve bunu karşılıklı kabul ediyoruz. 
öyle ise teselli buluyoruz. Bu anlayışta birleş
tiğimize göre, Sivas köylerinin mutlaka bugün
kü halinden kurtulacağını ümidediyoruz. fakir 
köylülerin dün cebinden elimizi sokup aldığımız 
6 lira büyük dedikodulara sebebolurken bugün 
yüzbinlerce lirayı rahat rahat veriyorlar. Yolun 
idrakine varmış, kültürü gelişmiş, etrafla tema
sı gelişmiş köylülerin verdikleri bu parayı de
ğerlendiremiyoruz. Dün alman 6 lira ile, 12 li
ra ile yaptığımız yollardan gidip geliyoruz, hâlâ 
bu köylere. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın öz-

türk. 
Muhterem senatörler, çalışma zamanımızın 

hitamına 10 dakika var. Bu 10 dakika içinde 
gündemde her hangi bir maddeyi müzakere et
mek mümkün değil. 

Sayın senatörler müzakerelerin devamı için 
de bir önerge vermiş değiller. Bu sebepten 
25 . 5! . 1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili Se
çimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi
nin yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifi basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — Da
ha almadık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Dolaplarınıza bırakılmış ola
caktır, efendim. Bu kanun teklifinin gündeme 
alınabilmesi için iki yol vardır. Bunlardan bir 
tanesi Başkanlık Divanının toplanması, ikincisi 
Heyeti Umumiyenin karar almasıdır Yarın Baş
kanlık Divanı toplanamıyacağma göre, Per
şembe günü gündemine alınması hususunu oy
larınıza arz edeceğim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, çoğunluğumuz olmadığı için oylı-
yamayız. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, vaktimiz 
dolmuştur. Bu sebeple 57 nci Birleşimi, 9 Nisan 
1970 Perşembe günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 18,50 
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B.) YAZILI SORUL 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Ankara'da, münteşir gazetelerin 
gelir vergisi borçlarına dair Maliye ve Çalışma 
Bakanlıklarına yazılı soru önergesi ve Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in cevabı (7/641) 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Çalışma 
Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâlet buyurulnıasmı saygılarımla 
rica ederim. 

4 . 3 . 1970 ~ 
Ankara Senatörü 

Yiğit Köker 

1. Ankara'da münteşir günlük sabah ve ak
şam gazetelerinden hangilerinin Gelir Vergisi 
(stopaj) borcu vardır. Borçlarının yıllar itiba
riyle tutarı nedir, kaç defa taksitlendirilmiştir. 
Mezkûr borçların 1 Şubat 1970 tarihindeki ni
hai bakiyesi nedir? 

2. Birinci maddede anılan gazetelerden 
Sosyal Sigortalar Kurumuna sigorta priminden 
dolayı borçlu olan gazete var mıdır? Varsa yıl
lar itibariyle borç miktarı nedir, kaç defa taksi
de bağlanmıştır. Mezkûr borçların 1 Şubat 1970 
tarihindeki nihai bakiyesi nedir? 

3. Borçlu bâzı gazetelerin kayıtlı sermaye
lerinin de çok üstündeki vergi ve sigorta primi 

l VE CEVAPLARI 
borçlarının tahsil imkânsızlığına uğramaması 
için ne gibi tedbirler alınmıştır. Şimdiye kadar 
böyle bir tedbir alınmamışsa sebebi nedir? 

4. — Basın İlân Kurumunca sermayelerinin 
birkaç misli borçlu durumda olan bu gazetelere 
hangi ölçülere göre resmî ilân ve reklâm veril
mektedir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı i 2161759 - 5308/12914 

Konu : Ankara'da münteşir gazetele
rin vergi borçları hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdürlüğü) 
ilgi : 5 . 3 , 1970 tarih ve 10328-6312-7/641 

sayılı emirleri. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in yazılı olarak cevaplandırılmasını iste
diği Ankara'da münteşir gazetelerin gelir (Sto
paj) Vergisi borçları ile bunlar hakkında yapı
lan icra takibatı safahatını gösterir malûmat 
üç nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerine saygılarımla arz ede
rim. 

Maliye Bakanı 
Mesut Erez 



Verginin Miktarı 
Gazetenin ismi Nev'i Yılı Lira 

co 

Yeni Gün Gelir (Stopaj) 1969 14 977 
1 Şubat 1970 tarihi itibariyle nihai borç — 
bakiyesi 14 977 

Dail Hews Gelir (Stopaj) 1967 8 662 

1 Şubat 1970 tarihi itibariyle nihai borç 
bakiyesi 

oj Ankara Ticaret Postası Gelir (Stopaj) 1984 

8 662 

1 810 
27 481 
42 809 
54 614 

126 715 

» » » » » 1965 
» » » » » 1966 
» » » » » 1967 

1 Şubat 1970 tarihi itibariyle nihai borç 
bakiyesi 

Ankara Ticaret Postası 
(Cahit Baydar) 

» » 

» » 
1 Şulbat 1970 tarihi itibariyle nihai borç 
bakiyesi 112 105 

Gelir (Stopaj) 
» » 
» » 

» » 
ı ı r l p nihn. i Vınvf» 

1961 
1962 
1963 

1964 

2 630 
20 540 
26 322 

62 611 

Taiksitlendirme adedi 

Taksitlendirilmemiştir. 

Tahsilat hu 

Basın ve ilân k 
larına haciz kon 
ca her ay 5 00 

1 defa taksitlendirilmiş 
tir. 

1. Basın ve ilâ 
caklarına, 
2. Sayıştay Ba 
alacağına, haci 
3. Gazetenin m 
haczedilmistir. 

Taksitlendirilmemiştir. 

1. Basın ve il 
caklarına haciz 
6 000 lira tahs 
2. Gazetenin m 
haczedilmistir. 

1 defa taksitlendirilmiş- 1. Borçlunun 
tir. tir. 



Verginin Miktarı 
Gazetenin ismi Nev'i Yılı Lira 

Medeniyet 
(Latife Evliyaoğlu) Gelir (Stopaj) 1968 33 166 
1 Şubat 1970 tarihi itibariyle nihai borç 1969 8 015 
bakiyesi •^^ıl 

41 182 

Tasvir (Havadis) Gelir (Stopaj) 1929 21 289 
1 Şubat 1970 tarihi itibariyle nihai borç — 
bakiyesi 21 289 

ı Medeniyet (Fevzi Boztepe) Gelir (Stopaj) 1960 4 636 
^ (Hiisniye Tümer) 1961 7 457 
£ 1962 9 199 
| 1964 980 

1965 50 531 
1966 10 421 

1 Şubat 1970 tarihi itibariyle nihai borç 1967 3 640 
bakiyesi •— 

86 867 

Adalet Gelir (Stopaj) 

1 Şubat 1970 tarihi itibariyle nihai borç 
bakiyesi 

1965 
1967 
1968 
1969 

1 477 
17 651 
18 885 
25 688 

,— 
63 702 

Taksitlendirme adedi Tabsilât hus 

2 defa taksitlendirilmiş-
tir. 

1. Basın ilân k 
larına haciz kon 
2. Ödevlinin h 
haczedilmiştir. 

Taksitlendirilmemiştir. 1. Basın ve ilâ 
caklarına haciz 

Taksitlendirilmemiştir. 

1. Ödevlilerin m 
2. Üsküdar T. 
2 aded gayrime 

Taksitlendirilmemiştir. 

1. Basın ve ilâ 
caklarına haciz 
2. Âmme alaca 
makina ve demi 



Gazetenin ismi 
Verginin 

Nev'i Yılı 

iş Alemi 
(İlhamı Ömeroğlu) Gelir (Stopaj) 1965 

1966 

1 ŞuJbat 1970 tarihi itibariyle nihai borç 1967 
bakiyesi 

İnkılâp Gelir (Stopaj) 1964 
1965 
1966 

c* 1967 
o* 1 Şubat 1970 tarihi itibariyle nihai borç 1968 
| bakiyesi 

İktisat ve piyasa Gelir (Stopaj) 1964 
1965 
1966 

1 Şubat 1970 tarihi itibariyle nihai borç 1967 
bakiyesi 

Miktarı 
Lira K. Taksitllendirme adedi 

8 503 95 
22 919 14 2 defa taksitlendirilmiş-

tir. 
43 453 60 

Tahsilat hus 

1. Basın ve ilâ 
caklarına haciz 

74 876 89 

3 328 88 
1 368 83 
8 647 

5 833 01 
14 913 36 

1. Basın ve ilâ 
caklarına haciz 

1 defa taksitlendirilmiş-
tir. 

34 091 08 

1 181 35 
32 904 53 
23 777 30 2 defa taksitlendirilmiş-

tir. 
7 327 60 

1. Basın ve ilâ 
caklarına haciz 

65 190 78 



G. Senatosu E : 57 7 . 4 . 1970 O : 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı'nın, bir radyo ve televizyon okuluna 
dair yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Oğuz'un cevabı (7/644) 

5 . 3 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasının te
mini arz ederim. 

C. Senatosu Tabiî üyesi 
Mucip Ataklı 

Ankara'da Meteoroloji Atış Caddesi 10 nu
marada Ahmet Ekmekçi Radyo ve Televizyon 
Okulu adında özel bir okul faaliyet göstermekte
dir. 

Bu okulun, özel okulların haiz olması gere
ken kanuni yeterliklerden yoksun olduğunu 
vâki şikâyetlerden Öğrenmiş bulunmaktayım. 

Bunun doğruluk derecesinin, ve yetersiz ise 
Bakanlığınızca ne gibi bir işlem yapıldığının 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
4 . 4 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 9 . 3 . 1970 tarih ve 7/644-10333/6324 
sayılı yazılarınıza. 

Cumhuriyet Senatosu Tafoiî Üyesi Mucip 
Aıtaklı'nm, Ahmet Ekmekçi Radyo ve Tele
vizyon Okuluna dair yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üy3;si Mucip 
Ataklı'nın, bir radyo ve televizyon okuluna dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

Ankara Kalaba Mebusevleri Meteoroloji ya
nı Atış caddesi 16 - 18 numaralı binada Ahmet 
Ekmekçinin kıınıcııluğun&a açılan Özel Radyo 
Teknisyeni Yetiştirme Kursuna, Bakanlığımız

ca, 2 . 1 . 1964 gün ve 11 sayılı yazı ile kurum 
ağma, 3 . 2 . 1964 tarih ve 520 sayılı yazı ile de 
öğretime başlama izinleri verilmiştir. 

Ayrıca, Bakanlığımız Talim ve Terbiye Ku-
ruranıın 8 . 10 . 1969 tarih, 543 sayılı kararı 
ila bu kursa televizyon bölümü eklenerek adı 
«Ahmet Ekmekçi Radyo ve Televizyon Yetiş
tirme Kursu» olmuştur. 

Kursla ilgili şikâyet üzerine 22 . 3 . 1968 ta
rikinde Ankara Millî Eğitim Müdür Yardımcısı 
ile iki ilköğretim müfettişi tarafından yapılan 
soruşturma sonunda düzenlenen rapora göre, 
kursun eksiklerinin tamamlanması hususu 
29 . 4 . 1968, 31 . 5 . 1968 gün ve 2577, 3317 
sayılı yasılarımızla Ankara Valiliğine bildiril
dik ve ayrıca bu konuda kurucu ile müdürün 
CLuî&RIİ'î çekilmiştir. 

Kııona. bundan sonra yapılan teftiş ve uyar-
rralar netissdn&eki durumunu belirten Ankara 
Valiliğiz," n 4 . 3 . 1339 tarih, 965 sayılı yakısı ve 
ekleri Bakanlığımızca incelenmiş, 9 . 4 . 12?39 
gün vs 5038 sayılı yasımızla 8 madde halinde 
açıklanan öksikler 1 ay içinde giderilmediği 
taliuirda, kursun 625 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince kapatılması cihetine gidile
ceği adı geçen Valilik kanalı ile ilgililere duyu-
raLroı?, bilâhara Ankara Valiliğinin 24 . 6 . 1963 
gün ve 2500 sayılı yazısına ekli olarak gönderi
len 19 , 6 . 1969 tarihli İlköğretim Müfettişi ra
porundan 'kurstaki eksiklerin tamamlandığı, 
eğitim ve öğretimin normal olduğu öğrenilmiş
tir, 

Bıı duruma göre, sözü geçen kursla ilgili 
rlkâyetUrm soruşturma konusu olarak ele 'alın
dığı, Valilikçe gerekli teftiş ve denetlemenin 
yapıldığı, tesbit edilen eksiklerin giderilmesi 
için ilgililerin uyarıldığı ve neticede belirtilen 
eksiklerin tamamlandığı anlaşılmıştır. 

Ayrıca, bugünkü durumun tesbiti bakımın
dan adı gecen özel kursun iki ilköğretim mü
fettişince teftiş ve denetlemeye tabi tutulup ne
ticenin bildirilmesi hususu da Bakanlığımızca 
Ankara Valiliğine duyurulmuş tur. 

Bu kurum özel bir okul olmayıp özel bir 
kurstan ibarettir. 

ı so-

— 576 — 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI ; 

! 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere j 

seçim. i 
2. — Anayasa Mahkemesine bit' yedek iiye j 

ErÇİmİ. I 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagirin, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayıilarma dair Sağlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/528) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'ın, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan 
yolun asfalt yapımına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/529) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocaıgil'in, iktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret aflan müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalrnm, Ayvalık'ta Sarımsaklı mev
kiindeki Hazineye ait arasinin tevziine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/534) 

5. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
F-krem özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözfLü sorusu 
,6/535) 

8. — Cumhıvriyat Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öziürk'ün, TRT'nin malî sıkıntılarına 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so-
ııvsu (6/536) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztiirk'ün, Sivas ili köy yolları ve içme 
sularına dair, Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/537) 

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Mebrure Aksoley'in, kalorifer bacalarından çı
kan zehirli gazGara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/542) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Hatay üyesi 
Mustafa Dsliveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye bakanlıklarından sözlü 
sorusu (6/543) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üyesi 
Nejat Sarlıcalının, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde 
İP68 yılında yapılan orman tahdidi faaliyetlerine 
cair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/545) 

11. — Cumhuriyet (Senatosu Elâzığ üyesi 
Celâl Ertuğ'un, Keban Gölü Barajı sahasına 
diifen arazi istimlâklerine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/546) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi 
I^-hmet özgüneş'in, Namık Kemal Mahallesin
deki konutların tahsisine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanımdan sözlü sorusu (6/544) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
S'a'lih Tanyeri'nin, Gaziantep çiftçisine verilen 
kredilere dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/548) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri'nin, Gaziantep şehrinin su sı
kıntısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
lkanından sözlü sorusu (6/549) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

ı^-m-a 




