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I. - IGOBÇEN TUTANAK ÖZETİ
Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda
çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından;
9 . 5 . 1 9 7 4 Perşemlbe günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15,10'da sion ve
rildi.
Başkan.
Başkanvekili
Rasim Hancıoğlu

'Divan Üyesi
Yozıgat
İlhamı Çetin

Divan Üyesi
Kastamonu
Mehdi Keskin
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II. - GELEN KÂĞITLAR
9 . 5 . 1974 Pergemjbe
Tasan
1. — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlı
ğına bağlı Ziraat Meslek Okulları ile Ev Ekono
misi okullarından mezun olanlara mecburî hiz
met yüklenmemesi hakkında kanun tasarısı
(1/125) (Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan
komisyonlarına).
Teklifler
2. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'm,
25156 sayılı Hâkimler Kanununun 6798 sayılı
Kanunla değiştirilen 71 nci maddesine bir fık

ra eklenmesine dair kanun teklifi (2/20(1) (Ada
let ve Plan komisyonlarına.)
3. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, ölüm cezasının kaldırılması hakkında
kanun teklifi (2/202) (Adalet Komisyonuna).
Sözlü soru
4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Cumhuriyet Halk Partisine yeni giren milletve
killerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi .(6/119)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu
DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), ilhami Çetin (Yozgat),

BAŞKAN — Millet Meclisinin 73 ncü Birleşimini açıyorum.
i n . — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 3'oklama
yapılacaktır.
(Konya Milletvekillerine kadar yoklama ya
pıldı)
IV. — BAŞKANLIĞIN
A)

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. («Yeni gelenler var sayın Baş
kan» seslerıi) Çoğunluğumuz var. Yoklamaya de
vam etmediğimize göre, yeni gelenleri işaret et
meye lüzum yok efendim.

(JENEL KURULA

GÜNDEM DIŞI

1. — 24 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında
Suudi Arabistan'a yapılan ziyaret hakkında Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Necmettin
Erbakan'ın açıklaması ve grup sözcülerinin aynı
konudaki konuşmaları,

SUNUŞLARI

KONUŞMALAR
BAŞKAN — Suudî Arabistan'a yapılan res
mî ziyaretle ilgili geçen birleşimde gündem dışı
yapılan konuşma münasebetiyle Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısı sayın Necmettin Erbakan'a söz veriyorum.
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Buyurun Sayın Bakan. (M.S.P. ve C.H.P. Mi
ralar ından alkışlar)
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Konya)
—• Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri :
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 24 Ni
san - 2 Mayıs tarihleri arasında yapılmış bulu
nan Suudî Arabistan seyahati hakkında Yüce
Meclise bilgi arz etmek üzere huzurlarınıza çık
mış bulunuyorum.
Muhterem üyelerimizin gazete ve radyolarda
da takip buyurdukları gibi, bu seyahatimiz 24 Ni
san ve 2 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştır.
Muhterem üyelere peşinen arz etmek isterim ki,
Hükümetimiz adına dost ve kardeş Suudî Ara
bistan'a yapılmış olan bu ziyaret, aslında Suudî
Arabistan Kralı Majeste Faysal'm uzun zaman
dan beri vaki bir davetlerine icabet münasebe
tiyle yapılmıştır. Nitekim Suudî Arabistan'ın,
Ankara Büyükelçisi vazifelenme başladığı andan
itibaren, memleketimizin ilgili mercilerine, Suudî
Arabistan'ın kardeş ve dost Türkiye'den yüksek
seviyede bir temsilci heyeti Suudî Arabistan'da
görmekten büyük memnuniyet duyacağını mü
kerrerdi ifade etmiş ve bu daveti bir çok kere
ler tekrarlamıştır. Ancak kendilerinin vazifeye
başladıkları an, memleketimizdeki 14 Ekim se
çimlerimizin arifesine rastlamış olması dolayısıyle o zaman görev başında bulunan Hükümet, bu
kardeşçe davete icabet imkânını bulamamıştır.
14 Ekim seçimlerinden sonra memleketimizde
100 gün kadar süren Hükümet kuruluşu çalışma
ları devresinde de böyle bir davete icabet esasen
imkânsız bulunuyordu. Yeni Hükümetimiz 'ku
rulduğu andan itibaren, aynı davet Hükümetimi
ze ve diğer Devlet büyüklerimize tekrarlanmış
tır; Hükümetimiz dost. ve kardeş Suudî Arabis
tan Kralı Majeste Faysal'm bu davetini memnu
niyetle karşılamış ve bu davete icabeti, uygun,
yerinde, faydalı görmüştür. Bu münasebetle da
vetimiz vaki omuştur. Esasen yeni Hükümetimi
zin Programında, «bütün ülkelerle dostluk ilişki
leri sürdürmek azminde olan Hükümetimiz, özel
likle müttefiklerimizle komşu ülkelerle ve aramız
da tarihsel, geleneksel ve manevî bağlar bulunan
ülkelerle iyi ilişkilerin geliştirilmesine büyük
önem vermektedir» kaydı bulunmaktadır. Yüce
Meclisimizin tasvibinden geçmiş olan Programı
mızdaki bu önemli hususun bir tatbikatı olmak
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üzere, Suudî Arabistan seyahatimiz yapılmış bu
lunmaktadır.
Böyle bir seyahatin yapılmayı son derece ye
rindedir, faydalıdır; hatta gerekli bulunmakta
idi. Zira peşinen belirtmek mecburiyetindeyim
ki, maalesef bizim kendileriyle tarihî, manevî,
ve geleneksel bağlarımız bulunan ülkelerle müna
sebetlerimiz bugüne kadar arzu edilen seviyede
geliştirilememiştir. Yüce Meclıiy'miz bundan bir
müddet evvel Kıbrıs konusu münasebetiyle, Kıb
rıs konusunun Birleşmiş Milletlerde görüşülmesi
münasebetiyle açığa çıkmış olan büyük bir ih
mali hatırlayacaklardır. Bu kadar önemli bir ko
nuda, esasen her hususta bizimle beraber olma
ları tabiî olan bu ülkelerin pek çoğunun desteği
ni yanımızda bulamamış idik; bu aslında bizim
bu ülkelere karşı göstermemiz gereken alâkanın
noksanlığının açık, bariz bir işareti, bir hatırlat
ması ve bir ihtarı bulunuyor İdi. Bugüne kadar
itiraf edelim ki, bu ülkelerle olan münasebetleri
miz bir iyi niyet çerçevesi içinde kalmıştır. Bu
iyi niyetin müşterek aksiyonlar, karşılıklı fayda
lar doğuracak beraber hareketler haline intika
line geçilememiştir.
Nitekim, bu kabil ülkelerden en yakın müna
sebette bulunduğumuz RCD ülkeleri İle aramız
daki ticarî münasebetlerin yıllardan beri seyrine
bir göz atıldığı zaman, durumun ne olduğu açık
ça görülecektir. Bu ülkelerle ticarî münasebetle
rimiz hatta izafî olarak ilerlememiş, yıllardan
beri «iyi münasebet kuralım, geliştirelim» den
diği halde, bu münasebetler gerilemiştir. Aynı
şekilde Suudî Arabistan'la olan münasebetleri
miz de aynı çerçeve içinde mütalaa edilebilir. Zi
ra Suudî Arabistan'la olan ticarî münasebetleri
mize baktığımız zaman, üç - dört sene öncesine
gelinceye kadar iki ülkenin birbirine ithalât ve
ihracaat yekûnu 300 bin dolar mertebesinde kal
mıştır, yıllar boyu. Bu, takdir buyurulaeağı gibi
iki ülke arasındaki münasebet değil; belki iki
firma arasındaki alış veriş münasebeti telâkki
edilebilecek kadar küçük bir rakamdır. Son 3-4
sene esnasında ticarî münasebetler gelişmiş; fa
kat bu gelişme maalesef dengesiz şekilde olmuş
tur.
Şöyle ki, meselâ geçen yıl Türkiye'nin Suudî
Arabistan'a olan ihracatı sadece 1 milyon 300
bin dolar mertebesinde olduğu halde, Suudî Ara
bistan'dan ithalâtımız bilhassa petrol münasebe-
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tiyle 79 milyon dolara yükselmiştir. Biz 79 mil
yon dolarlık ithalât yaptığımız halde, sadece 1
milyon 300 bin dolarlık mal ihraç edebiliyoruz.
Bu, dengesiz bir gelişmedir. Türk Hükümeti ola
rak birçok sebeplerin yanında, bu sebepten dola
yı da, aynı zamanda -ilci ülke arasındaki ticarî
münasebetleri daha da, geliştirmek ve bizim de
Suudî Arabistan'a yapabileceğimiz hizmetler, ya
pabileceğimiz birtakım ticarî muameleler ve ya
tışlar vardır. Bunları inkişaf ettirerek dış tica
retimizde dengeyi teessüs etmeye çalıştırmak hiç
şüphesiz kıi, çok mühim görevlerimizden birisini
teşkil etmekte idi .
Bu ve buna benzeyen sebepler, memleketi
mizin millî menfaatleri bakımından, Hükümeti
mizin Programındaki esasların tatbikatı 'bakı
mından bu seyahati gerekli kılmıştır.
Yine, son yıllardaki bütün dünyadaki de
ğişimler dikkate alınacak olursa, hu seyahat
te ve bu iyi mün a se'b etlerin gelişmesine çalı
şılmakta, 'hatta gecikilmiş olduğunu itiraf -er
memek mümkün değildir. Bilindiği gibi eoğu
petrol üreten bu ülkeler, son yıllardaki büitün dünyadaki büyük değişiklik muvacehe
sinde yıllık geliri eri artmaya 'başlamış, hızla
kalkmnıaya haşlamışlar, başka ülkelerin pet
rol ihtiyacını temin bakımından 'kendilerine
ihtiyacı artmış, petrol gelirleri 'bakımımdan
başka ülkelerle birçok iyi münasebetler kura
bilecek noktaya varmışlardır, Ibu ülkeler.
Meselâ: Suudî Arabistan'ın her yıl, geçirdi
ğimiz dört yıl esuasıında kendi Devlet bütçesi
takriiben yüzde yüz a it inaktadır. Bu kadar hüyük bir hız ile bu ülkelerde inkişaf kaydedil
mektedir. Bu büyük 'gelişmeden dolayıdır ki,
bütün Batı ülkeleri 'birbirleriyle yarış halin
de, bu ülkeleri gidip ziyaret etmekte, kendi
ilhtiyaîç'l arının karşılanması, karşılıklı müna
sebetlerin gelişmesi hususunda âdeta .birbirle
riyle yarış etmektedirler. Nitekim., 'bilfiil ora
ya vardığımız zaman, bugün Riyat'un dünya ül
kelerinin ziyareti bakımından Paris'en de Washin'gton'dan da daha fazla ya'bancı ülkenin zi
yaret etnıe'kit'e olduğu bir ; büyük merkez hali
ne geldiğini müşahede ettik. 'Ayrıca Suudî Ara'bistan Dışişleri Bakanının bizzat ifade ettiği
ne göre, bizim ziyaretimizden önceki iki ay esnasılda 500 yabancı ülkenin en yüksek sevi
yedeki temsilcilerinim kendilerini ziyaret et
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tiğini ifade ettiler. Nitekim, lıizim orada, kaklı
ğımız bir haftalık müddet esnasında bir uça
ğa 'bindiğimiz zaman yanımızda bir ülkenin
Başbakanı, Baş'bakan yardımcısı veya bir bü
yük heyetini görmemek mümkün değildi. Biz
oradayken dört a y n ülkenin temsilcileri ayrı
ca bizimle beraber ziyarete gelmiş bulunuyor
du. Mes'elâ: Güney Kore ülkesi yüzden fazla
yüksek seviyede temsilcisiyle, İmkanlarıy'e
orada bulunuyordu. Aynı şekilde 'Mısır Başlbakan Yardımcısıyle ıberafberee orada bir uçakta
seyahat ettik: ve yine Tunus Başbakanı ve he
yeti, biz oradayken gelmişti. Yine Başbakanı
ile ayın toplantıda bulunmak imkânı hasıl oldu.
Oradaki kısa 'bir ziyaret .esnasında 'bütün ülke
lerin en yüksek seviyede gelip bu ziyaretle
ri yaptıklarını >g*ördük. Bizini ziyaretimizden
önce İspanya Heyeti gelmiş dönmüş içli, Fran
sa 'bir müddet önce gelmiş idi; hatırlanacağı
üzere Almanya Başbakanı Will.y Brandt'ta bi
zini seyahatimizin arifesi .gününde aynı hölıgedeki ülkeleri ziyaret etmekte idi. Bu ziyaret.
aslında bizim bakımımızdan gecikmiş bir zi
yarettir ve gerekli bir ziyarettir.
Türkiye'nin Suudî Aralbistan'la esasen 'dost
luk ve kardeşliği mevcuttur. Ancak, biraz evvel
de arz ettiğim gibi bu bugüne kadar karşılıklı
iyi niyet ve sevgi çerçevesi içerisinde kalmış,
verimli müşterek aksiyonlar sakasına inîtikâl
ettirilememiştir.
KJaldı (ki, Son yıllardaki petrol durumu mu
vacehesinde Türkiye olarak 'bir yandan petrol
açığımızı karşılamak, öbür taraftan da yeni
petrol fiyatları muvacehesinde dış tiearet den
gemizde gereken kolaylıkları sağlamak 'bakı
mından faydalı ve isabetli neticelerin alınabi
leceği mümkün görüldüğü için böyle bir. zi
yareti, aslında hakikaten biran evvel yapmak
gerekli bulunuyordu.
Türkiye'nin, eski petrol fiyatları esııasurda bir yıllık petrol ithalâtı 300 milyon dolar
:meı'tebesinde olduğu halde, yeni fiyatlar kar
şısında yılda 800 milyon dolardan daha fazla
peiTOİ ihtiyacımızı karşılamak için ödeme
yapmak nıeeJburiyeti ile karşı karşıya bulun
maktayız. Bu, petrol üretmeyen ülkelerin hep
si için benzeri bir tablodur. Petrol üreten ül
keler içerisinde çok mühim bir yer işgal eden
Suudî Arabistan''d ak i işte bu büyük yahnneı
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'«İkili Anlaşma»da, her iki ülkenin temsil
heyetlerin ziyaretlerinin sebeplerinden !bir ta j
cilerinden müteşekkil yüksek seviyede birer
nesi ve en mühimini de 'aslanda bunlar teşkil
heyet kurulacağı öngörülmüştür. Altı ayda ibir
etmektedir.
bu heyetlerin toplanması suretiyle yapılacak
Muhterem ımirletvekillleri,
müşterek 'çalışmalar, bunların yapılışları ve
Peşinen arz edeyim 'ki, Suudî Arabistan'la
yapılmanın hangi noktasında bulunulduğu sümevcut d'OiSİtlluik ve kardeşliğimizi, Ibu seyaihalt
ır'ekli bir takibe tabi tutulacaktır. Böyllece bu
bir kere daiha teyidetmiş, artıırmış ve iki ülıke
ziyaretimiz, bir noktasal işbirliğinden ibaret ollarasında kanaatimizce, inancımızla daha
ve
ımayıp, sürekli bir çalhşma devresinin başlan
rimli yeni bir devrin 'başlamasına vesile ol
gıcı
mahiyetini taşımaktadır.
muştur.
Bu seyahatimiz esnasında müstesna bir ka
Anılaşmalardan diğer bir tanesi «Ticaret
lbini gördük. Suudî Arabistan hiçbir ülkenin,
Anlaşması1» dır. İki ülke arasında ikili bir '«Ti
haltta devlet reislerine göstermediği hususi bir
caret Anlaşması» imzalaumjşltır. İki ülkenin tiimuameleyi 'Türk Heyetine severek, isteyerek
ıcarî münasebetlerini geliştirmek bakımından
gösitrmiştir.
birbirlerine ellerinden gelen azamî kolaylığı
'göstermeleri!
bu anlaşmada öngörülmüştür.
Başta Suudî Arabistan Kiralı Majeste FayDiğer ülkelerle olan /münasebetler de dikkate
'S'all olmak üzere Türk Heyetine hususi bir mu
alınmak suretiyle, iki ülke arasındaki müna
amele yapılmıştır. Kendileri, Heyetimizi ibir 'bu
sebeti en iyi dereceye çıkartmanın gayreti
çuk saat kabul etmek, iki ülike arasındaki mü
içinde bulunacaklarını, 'bu anlaşma ile kuvve
nasebetleri inceden inceye görüşmek lütfunda
den fiille koymuşlardır. İki ülke arasında yine
bulunmuşlardır. Ayrıca, Suudî Arabistan Baş
müşterek ticaret heyetleri teşkil 'edilecektir.
bakan Yardımcısı Prens Valbap, Petrol Bakanı
IBu ticaret heyetleri, iki ülke arasındaki ticare
Yamani, Ticaret ve Sanayi Balkanı Avadi, Ma
ti geliştirmek için gereken tedbirleri alacak
liye Bakanı, Devlet Planlama Bakanı ve ilgili
ve lıunu fiilen geliştirilmesi için çalışacaktır.
diğer bakanlar, Türk Heyetine hususi bir mua
Bunun temini- için iki ülke birbirine satabile
mele yapmışlardır, orada 'Türk Heyetinin bu
ceği mallar bakımından diğer ülkelerle müna
lunduğu müddetçe âdeta diğer devlet görev
sebetlerini zedelemeksizin özel gümrük ilndiriım.'lilerinin hepsini bir kenara bırakıp Türk Heye
leri tatbik edeceklerdir. Böylece iki ülke ara
ti ile meşgul olmayı bir mühim vazife saymış
sındaki ticarî münasebetlerin geliştirilmesi için
lardır. (A. P. sıraların dan gülüşmeler)
•elden -gejen gayret but anılaşma çerçevesi içeri
Büyük diye, müstesna bir (misafirperverliği
sinde gösterilecektir.
görmüş olduğumuzu huzurlarımızda ifade et
Bir diğer anlaşma «Kültür Anlaşması» dır.
mek 'mecburiyetindeyim ve bundan ayrıca iki
(«Kültür Anlaşması» nda da iki ülke kendileri
ülke arasındaki mevcut münasebetler bakımın
ni dostluğu daha da ilerletecek şekilde, birbir
dan büyük bir memnuniyet duyduğumu da ifa
lerine tanıtacaklar; iki ülkede birer kültür
de etmeyi bir vazife sayıyorum.
merkezi kurulacak; iki ülke biıibirlerinin öğİki ülke arasında bu ziyaretler esnasında
reneilreine burslar verecekler; (her iki ülke de
daha evvelce ber iki ülke arasında imzalanma
kendi okul kitaplarında, birbirlerini yeni ye
sı arzu edilmek üzere çalışmalar yapılmış ve
tiştiren
nesillere iyi tanıtmayacak ifadeler var
'hazırlıkları yapılmış olan üç anlaşmamın bu
ışla
bun!lan
düzeltecekler, bugünkü dostluk ve
ziyaret 'esnasında imzalanması mümkün olmuş
•kardeşliğin,
önümüzdeki istikbal devresinde
tur. Bu anlaşmalardan bir tanesi «İkilli Anlaş
daha
da
kuvvetlenmesi
için gereken tedbirle
ma» dır. İki ülke arasında 'ticari, ekonomik, ma
ri almakta birbirlerline söz vermiş bulunmaklî ve kültürel işbirliğini ve teknik işbirliğini
ıtadırlar.
daiha ileri kademelere götürmek isteyen bir ananlaşmadır «İkili Arilaşma» dediğimiz anlaşma.
Bu anılaşma ile iki ülke birbirlerine karşı iyi
niyet devresinden çıkıp müşterek
aksiyonlar
yapmak için anlaşmış bulunmaıktıadırla<r.

Bu anlaşmaların imzalanmış olması ve kısa
bir ziyaret esnasında imzalanmış bulunması,
Türk Heyetimize gösiterilen müstesna bir allâkanın neticesi 'o'!arak ancak mümkün olabil460 —
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mistir. Bunlardan başka, bu anlaşmalar çerçe
vesinde şimdi heyetler kurulacak; Türkiye'de
Suudî Arabistan'ın iştirak edeceği yatırım
lar; Türkiye'nin Suudî Arabistan'da yapacağı
hizmetler, hu anlaşmaların gereği olarak, bu
heyetler tarafından orta yere 'konacak, plan
lanacak ve takibedilecektir.
Bu arada Yüce Meclise duyurmak isterim
'ki; Suudî Arabistanlı dost ve kardeşJerimiz
'bilhassa Türkiye'ye turistik seyahatler yap
mak hakimin dan, Türkiye'de kendilerinin mi
safir edileceği bir turizm bölgesinin bulunma sim, bunun kurulmasına imüştereken iştirak
etmekten büyük memnuniyet duyacaklarını,
daha konu kendilerine açılır açılmaz, hemen
kabul etmişler ve bu müşterek heyetler hu ko
nu üzerinde önümüzdeki günlerde . çakışmaya
başlayacaklardır.
Ayrıca, bilhassa petrolle dayalı sanayiin
Türkiye'de kurulması hususunda yaıkin alâka
larını tespit eltmlş bulunuyoruz. Yine bunun
yanında; Türkiye'de mevcut inşaat sanayii ma
mullerimizin, yiyecek, gıda sanayiimiz ürünle
rinin ve kendi ülkelerinde kullandıkları sınaî
•mamullerin 'Türkiye'den alınmasına, bundan
'böyle özel bir itina gösterdi elektir.
Birçok Baltı ülkelerinin frigorifik kamyon
ları, bizde imal edilen bu malları, yurdumuzdan
geçerek bu ülkelere götürmeıktedirler. Türki
ye'nin bu duruma seyirci kalması mümkün de
ğildir. Bizde imal edilen bu ürünlerini, başka
ülkelerden gelip yurdumuzdan geçirilerek gö
türülmesi yeıilne, doğrudan doğruya Türkiye'
den bu ülkelere götürülmesinin ehemmiyeti üze
rinde ayrıca durulmasına gerek olmadığına ka
iliyim.
Böylece Türkiyemiz yeni pazarlara açılmak
imkânını bulacak; memieketimizdeıki çeşitli
yatırımlar ve kuruluşlar da/ha verimli çalışma
fırsatını >elde etmiş olacaklardır.
Yine Suudî Arabistan, Türkiye'deki diğer
önemli sınaî yatırımlara da iştirak etmek ar
zusunu izhar etmiştir. Ancak, bu çalışmaların
müşterek heyetler vasi tas iyi e planlı, program
lı bir şekilde yürütüleceği tabiîdir.
Bu meyanda Yüce Meclise petrol konusu
hakkında bazı malûmatı arz etmek istiyorum:
Bilindiği gibi, Tüıikiye olarak yılda takri
ben 14 milyon ton hampetrol ihtiyaeıımız mev
cuttur. Bunun takriben 4 milyon tonunu 'yur
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dumuzda istissal ediyoruz, 10 milyon ton hampetrolü dış ülkelerden getirmek mecburiyetin
deyiz.
'.Rafinerilerimizin çalışması bu hampetrolün teminine Ibağlıdır. İSon yıl esnasında bütün
dünyadaki petrol durumu, bilindiği gibi, petro
lün bulunmasını dâhi bir 'büyük nimet haline
getirmiştir. Suudî Arabistan dost ve kardeş bir
ülıke oılarak bugüne kadar Türkiye'ye özıel bir
muamele yapmış, Türkiye'nin ihtiyacının kar
şılanmasına hususî bir itina göstermiştir.
Ancak, oradaki müzakerelerde orta* yere çrkan bir hakikat şu olmuşltur ki; ıSuudî Arabis
tan, petrollerini yabancı sermaye iştiraki ile
çalıştırılmaktadır; 7 kadar petrol üreten fir
ma vardır. Bu firmalar Suudî Arabistan'a, üret
tikleri petrolün tonu başına ıbir «"Devlet hisse
si» ödemektedirler. Bunun dışında kendi mas
rafları vardır; üzerine kârlarını koyuyorlar ve
petrol üreten ülkelerin tespit 'ettiği fiyatlar
üzerinden petrolleri Satıyorlar. İstihsal edilen
petrolün muayyen bir yüzdesi o memlekete his
se olarak verilmektedir.
Birçok ülkeler bu «Devlet hiseJsinden pay
almak için çalışmaktadırlar. Çünkü Devlet 'his
sesinin, ülkeler arasındaki münasebetlere bağ
lı olarak, normal afişe fiyatlardan daha ucu
za satılması imkânı mevcuttur.
iSuudî Arabistan ile bu petrol şirketleri ara
sındaki anlaşmalar üç yılda bir yapılmaktadır.
Bize hiMÜİll Suudî Arabiısltlan Petrol Balkanı Yamıaııi'nin venmiiş olduğu bilgiye göre, üç yılda bin
anlaşmalar yapılmaktadır. 1973 yılı başında Suu
dî Arabistan Hü'kü'ınaıJi bu 7 petrol şirketi ile .
1973, 1974 ve 1975 yılları için üç yıllık anlaş
masını yapmıştır'. Bu 'anlaşma yapıldığı zaman
kendilerine istihsal edilen petrolden % 2'5 dev
let hissesi verilmesi öngörülmüştür. Bu hisse
nin miktarı meydana çıkınca bütün dünya ül
keleri gitmişler, devlete ait bu hisseden pay
almak için, müracaatlarını yapmışlardır.
BAŞKAN — Sayın Erb'a'kan, vaktiniz dol
mak üzeredir efendim. 'Sözlerinizi bağlayınız.
DEVLET BAKANI YE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Bu münasebetle ülkelerin pek çokları gidip
batta on yıllık petro'i ihtiyaçlarını anlaşmalara
bağladıkları bal de ve bu üç yıllık petrol imkâ-
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nı Suudî Arabistan tarafımdan Ekim 19'73'te en
son anlaşması yapılıp ellerinde peltiroil kalma
dıktan sonra maalesef, bizim Türikiye olarak
Aralık '1973'ıte ilk defa müracaat etmek aklı
mıza gelmiş.
•Bu itibarla Suudî Aralbistau seyahatimizin
ıgecikmiş Ibir s'eya'hat olduğunu biraz önce ifa
de etilim. Başka ülkelerin bizden iki sene ön
ce yaptıkları 'bu müracaatların, aslında bizim
tarafımızdan ela yakinen takiıbedülmeısi gerekir
di. Buna rağmen, geçirdiğimiz devirdeki bu ge
cikmeler ve bu alâkasızlıklarımıza rağmen, Suu
dî Arabistan yeftkilileri bugünkü şartlar al
tımda dâhi bütün memleketler arasında petrol
temini hususunda Türkiye'ye öndelik verilece
ğini; bu yıl talelbetmiş olduğumuz 2,5 ;milyon
itan petrolün emre hazır olduğunu; önümüzde
ki yıllarda yeni anlaşmalarla, - ki önümüzdeki
günlerde hattâ, anlaşmalarla kendi hisselerini
artırmak istiyorlar - Türkiye'yle bütün menılekeltler içerisinde öncelik verileceğini .açıklıkla,
samimiyetle ifade ettiler ve (böylece nKem'leketimizin mühim bir ihtiyacının 'temini hususun
da şimdi, eskisine nazaran farklı bir noktaya
gelmemiz mümkün oldu.
Şunu da belirteyim k i ; Suudî Arabistan 'bu
ıtemaslar esnasında Türkiye'nin, petrol fiyatlairındaki değişiklik dolayısiyle, ödeme dengesine inikas eden hususlara, dost ve kardeş ülke
olarak, en yakın alâkanın gösterileceğinden
emin olmamızı bildirdiler ve bu hususta gere
ken çalışmalar orada başlamış 'bulunmak'tadıır.
Ayrıca, her hususta Türkiye'yi desteklemek
te olduklarını belirtıtil'er. Bilhassa «Kıbrıs» ko
nusunda, biliyorsunuz, «Kıbrıs» (hâdiseleri çı
kar çıkmaz 'Suudî Aralbistan kendi elçisini Kıb
rıs'tan çekmiştir ve ayrıca şimdi yeni bir so
run olarak mevcut 'bulunan «E'ge Denizindeki
deniz hakları» konusunda Türkiye'nin bütün
tezinin ve arzularının desitekçıisıi olduklarımı;
ı'bu hususta şimdi şu sırada 'başlamış bulunan
'deniz haklarına ait toplan/tilarda Suudî Ara
bistan'ın, Türk tezini tamamen destekleyece
ğini bu toplantılarda ayrıca ifade ettiler.
Biz eımin 'bulunuyoruz k i ; diğer kültüreli,
manevî ve tarihî bağlarla bağlî olduğumuz
ülkelerle aynı münascıbeltl'ere gereken itina
'gösterilecek olunsa, en aşaği bugün yeryüzün
de nüfusunun yarıdan fazlası Müslüman olan
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40 kadar ülke vardır, ıbunların hepsinin bu çe
şit 'beynelmilel toplantılarda 'Türkiye tezleri
nin destekçisi olacaklardır.
Bu noktada Yüce Meclise bir hususu daha
açıklamak isterim: Daha ilk konuşmada, ISuudî
Aralbistan Hükümetini' terasilen Dışişleri Ba
kanı, açık olarak ve kesinlikle 'Türkiye'nin, Suu
dî Arabistan'ın en yakın dostu olduğunu ifade
etmiştir; Türkiye'min dış ve iç politikası (hak
kında hiçbir hususa karışmak veya bu hususta
bazı şartlar koşmanın haitırlarından dâhi geç
mediğini açık bir şekilde belirtmişlerdir. Tür
kiye ile Suudî Araibistan arasındaki münase
betlerin köklü sepeplere dayandığını), bu itıiibarla her ülkemin dış ve iç politikasını kendi
sinin tayin etmekte serbest olacağını ve Türki
ye ile 'herhalde kardeş olduklarını, Türikiye'
nin çeşitli konularda tutumu ne olursa olsun en
yalkın ilgi ıgöstermeyi arzu ettiklerıi ve gösteeekleri bir ülke olduğunu açıklık ve kesinlikle
ifade etmiş bulunmaktadırlar.
Böylece kılsa süren îbir ziyaret esnasında iki
ülke arasındaki dostluk ve ilişkiler, yeni bir
devre intikâl edecek şekilde gelişmiş olduğuna
kaani olarak memnuniyetle yurdumuza dön
müş 'bulunuyoruz. Mühim 'tohumlar atılımıştur.
Önümüzdeki aylarda ve devrelerde bu yapı
lan çalışmaların her iki ülkenin 'hayrına olan
faydalı neticelerini hep beralber Igöreceğiz, in
şallah.
Teşekkürlerimi arz ederim efendim. (M. S.
P. ile C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür -ederiz Sayın Erbajkan.
İçtüzüğün 60 ncı maddesi gereğince; Hü
kümetlin izahatı karşısında gruplara söz hak
kı doğmuştur. Bu sebeple söz isteyen gruplara
söz vereceğim.
Adalet Paıftisi grupu adına Sayın Seyfi Özitürk, buyurun efendim. (A. P. şuralarından al
kışlar).
YÂİSÎN HiATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurur musunuz, bir hususu arz
etmek istiyorum.
Bu konuda gruplara söz verilemez, Içtüzüğıın 60 ncı maddesi bunu âmir (bulunmaktadır.
Müsaade buyurursanız 60 ncı maddenin bu
hükmünü arz edeyim.
BAŞKAN — Bundan sonra size vereceğim
efendim.
462 —
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iSaym Öztürk buyurun.
A. P. GRUPU ADINA SEYFl ÖZTÜRiK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş;J amm;
.Sayın Başbakan Yardımcısı, Suudî Arabis
tan'a yapmış oldukları seyahat hakkında Yüce
Meclise 'bilgi sundular. Değerli arkadaşlarım,
hu seyahatin lüzumu üzerinde bir itiraz 'bah
se konu değilldir. Bu itibarla tartışmayıı bu
sahanın dışına çıkarmak lâzımdır.
Türkiye'nin gerek çok taraflı teşekküller
de menfaatini en verimli şekilde sağlamak, ge
rek ikili münasebetlerimizin ıgeliştirilmesine
Çalışmak dış politikamızın temel amacıdır.
Adalet Partisi olarak miliî menfaatleri göze
ten çoık yönlü ve fakat şahsiyetli bir dış poli
tika izlenimcisini isteriz, işte itirazımızı, 'bu meb
dei harekette, bu ilkeye dayandıırarak şimdi
arz edeceğim.
Bilhassa Oırtadoğudaki ve Mağribi eki kar
deş Arap ve müslüman memleketleriyve her
türlü şüphe ve tereddüt t en uzak, hakikî ve
yakın bir dostluk kurmak ve çeşitli sahalar
da v eni mili bir işbirliğini gerçekleştirmelk baş
lıca amacımızdır. Arap memleketlerinin meş
ru davalarım Türkiye olarak daima anlayış
la karşılamış ve desteklemi'şizdir.
Değerli arkadaşlarım, hu açıdan
yaklaştı
ğımız zaman, sözlerimin başında da ifade 'et
tim, seyahattin lüzumu ka'biili münakaşa de
ğildir. Ancak, cereyan eden bazı siyasî olaylların Yüce Heyetinizin burada açıiktan ittilâına arz edilmesi lâzımdır.
Blr defa şunu da peşinen bildireyim. Bu
ıgilbi gezilerde gidilen ülkenin özelliklerinle gö
re yapılacak birtakım merasimler, davranış
lar vardır, olabilir. Bunları da faydalı ve lü
zumlu sayarız. Üzerinde bir polemik yapıl
masını da doğru bulmayız. Ancak, bunların
ölçüsünü ve ciddiyet sınırını iyi1 çizmek lâ
zımdır. Hiç şüphesiz heyet başkanı da bunun
'sorumluluğunu taşır.
Bizdim üzerine hassasiyetle durduğumuz konu
şudur: 'Seyahatten önce bir basın toplantısı ya
pılmak suretiyle .Safyın Başbakan Yardımcısı
Türk kamuoyuna deiv projelerden haibse'tımiiştir.
Türkiye için adeta., ilcinde bulunduğumuz bir
takım sıkıntalliardaın kurtuluşun bu seyaihata bağlı
olduğunu kesin ve açık bir djillle ortaya koymuş-
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tur. Dev projeler gıöUürüldü, ama bunun üzerin
de (biraz evvel Sayın Başlbaikaın Yardımcısını
dinledindlz) hterfıanıgi bir mütalâa Ibeyan etmedi.
Haıklı ofllaırak kamuoyu «ine umduk, ine (bulduk»
demek durumundadır. Bunu ıbkzat kendileri yaratmışlardıır,
Bir memjliefcetlıe temas eddıMırken, projeler gö
türülürken, teklif (götürülürken hür ön çalışma
yapılır. Bu tekliflerin ne kadarı tutarlıdır?
Aksi halde muhıatıalbnm oılan memleketin, mü
zakereye oturduğunuz memleketin şartları mü
sait değilse, davranışı müsait değilse sizin tek
liflerinizi retfüze etmesi tabiî olur. Bu ön çalış
ma yapılmalıdır. Teklfdndizin tervici mümkün
mü' değiıl mıi, balbülü mümkün mü değil mi1 ? Bu
nu, Dışişleri Bakanlığı lijLe dştiraken bir çalışımla
yapmıak, 'bazı sondajlarla eylem tespiti yapmak
ve buna ıgiöre projeleri nemize imkânı var mı, yok
mu oma glöre götürmek lâzımdır. Ciddî bir davra
nış budur. Amıa, baisııiıa, «dev projeler götürü
yoruz» dîye, âdetıa ntettıieesi istihsal ediıljeeekmiş
gibi bir 'hava verilmek suretiyle seyahat yapıl
mıştır ve seyahatin somunda da bildiğiniz sonuç
olmuştur..
Değerli arkadaşjlarıim, dost devletleri müş
kül vaziyete sokmaya, hiaıklomız yok. Devletim itdibar meselemi olmasa Adalet Partisi G-rupu bu ko
nu üzerinde hassasiyetle durmaz. Dost 'memlekete
kajbulü imkânsız proje götürüyorsunuz, oırada
müşkül! vıazaiyete düşüyoımunuz. Bu, değeri arkaidaşlarım, telâfi edilecek cinsten hâdiseler de
ğildir.
Şimdi, «her şey hazırdır» diye kamuoyuna
açıklayıp ıgMecreksdınıilz ve sonunda şu netice ile
Yüoe 'Meclisin huzuruna, kamuoyunun ihuzurunıa
.geleeeksiınıiz. Elbette bunun mulbasielbesiind önü
müzdeki (günlerde bütçe vesilesiyle ele yapacağız.
Ucuz petrol almıa teşebbüsüne geıliınıee; değer
li 'arkadaşlarım, i k i l temaslarda dikkat edilmesi
lâzımgelen Ibatr husuıs var. Muhatabınız olan mem
leket, petrol üreten Ibir mömleıkettir. Petırol üre
ten memleketler, petrolü dış politikalarının müş
terek ve müessir silâhı halline •getirmişlerdir. Ve
iaralıairınıdia kıısla adiyle «OPEC» dediğimiz pet
rol üreten memleketler, ıgenel menfaat ve politikalaranıa üyguın biçimde bazı ilkeler tespit etmişlerdlir. Binaenaleyh, «biz ueuz petrol alacağız»
dedıkiz xm; o memleket, iştiralkı olan teşkilâtın
rızalsım aılimiadan size herhaınigi bir davranışta ıbıı-
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lumamaz. Bumu ida Hariciye ile beraber önceden
tespit etmek gerekirdi,
Sayın Başbakan Yardıimıcısı, yalbancı şıirkıetJıerin ayıırdığı devlet hissellerime temas ettiler ve
1976 senesine kadar devlet 'hissederi olmadığı
iiçıin, dalha doğrusu kakmadığı için hizim isteği
mizin 1'976 dan sonraya, tâllik edildiğiimi söyledi
ler. Kuşuna hakmasıınlıar, iben konuşmayı din
ledikten sıomra (kimseyi incitmek işitemiyorum,
mesele ne kadar ciddidir, ne kadar değildir, bu
mun Iblir misatliıiji 'gördüm) üzülerek söyleceğim;
seyahati yaparken 600 den fazla ülkemin, devlet
temsilcisinin ıSıuudî Aralbistıan'ı ziyaret 'ettiğini
ifade ottiileır. Değerli arkadaşlarım, sordum, 500
den fazla devlet temısiillc'isıi yoktur. Birleşmiş Mülletılerdeki üyelerim mevcudu 129 dur. Birer sıfır
koymak suretiyle meseleleri , büyültmteyeılıim,
(A. P. sijrailarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayım Öztürk, vaktimiz dolmak
üzeredir, lütfen toparlayınız.
SEYFİ ÖZTÜRK (Devaımiia) — Sayın Başkanım, tam 8 dakika oldu.
BAŞKAN — Evet, 2 dakikanız kaldı elfenddlm.
İSEYFİ ÖZITÜRK (Devaımiia) — Toparlıyo
rum.
Değeri aırkadaşilarım, .'burada söylemek iste
diğim husus §u; karşı tarafın talepleri var; bir
.büyük heyetle gidiyorsunuz, O
' talleplıere karşı
«iHükümıete 'götüreceğıiz, ıgörüşeeeğiz» diyoirsunuz, hu da .heyetin müzakeresinde îbüyük zaaıf tur.
Karşı tarafın ne taıleıp edeceğini, seyajhata çık
madan önce 'tesit etmek lâzımdır.
ıMuhterem arkadaşlarım, bu seyahat evvellâ
kabine içimde uyumlu değil. En öneimlsıi.
İBRAHİM AKDOĞAN (Koiöaıeli) — Nereden
billiyorsun?
SEYFİ ÖZTÜRK (Devamila) — Şimdi ısöyüeyeceğim inere den 'bildiğimi.
Dışişıleni Bıalkanımızın ıblır beyanatı var. Dışiş
leri Bakanımız diyor ki, «'bu gibi temaslarda, faz
la 'hayalperest olmamak lâzımdır.» Bunu, her
ihıalde ibana söylemiyor. Bunu, seyahat dönü
şümde kamuya açıklama yapan Sayın Erhaıkan'a, söylüyor.
[İJBRAHİJM AKDOĞAN (Kocaeli) — Size söy
lüyor size.
SEYFİ ÖZTÜRK (iDevamia) — Ve hayal
perest oılmamıamın yanında da izahını yapıyor.
Acedle etmeyin izahı da var. Diyor ki, '«Bir arap
ülkesi kendi yaranına olduğu zaman bir Hır&ti-
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yanla işbirliği yapar; ama Müslümanım diye
sizimle ya/raınma değilse işbirliği yapmaz, taviz
de vennuez» diyor. ı(A. P. sıraılarımdam «Bravo»
sesleri.)|Her IhıaJlde !bu izahlarımı mıuhalJeıfete değil,
kabine içinde bu konuda kendisimden yeterince
Ibillgi, direktif veya uyum sağlamayan bliır balka
na., bir Ibaşka 'bakama, yani Sayın Er'bakaaıU izıaıfeıten söylemiş oluyor.
'İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) -— 'Size söy
lüyor, size söylüyor.
İSEYFİ ÖZTÜRK (Devanda) — Değerli arka
daşlarım, Aırıalbisıtan'da ibazı mektuplar yazıldı,
Sayın Kraılla,, Sayın Yamaınl'ye söylemdi, yazıldı.
Bu meıktuıp'iaran mahiyetimi bilmiyoruz. Şilmdi
Sayın Ertbafcaın, «2,5 milyon ton petrol angajma
nı sağladık» dedi. Buma ıait vesika nerede onu da
Mlmiyoruız. Bunlar ımeçihul.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Açıklan
ması ılâzım, esas aıçıkjlatnaıcak şey hu.
İSEYFİ ÖZTÜRK , (.Devamla) — Açıklaması
iâzıim, Açıklanmadı. Bu kürsüde açıklanmalı, Yamani'ye ne yazdınız, Faysal'a. ne yazdınız? Bun
ları Ibilelim. Açık rejimde her şey açıklanmalıdır.
BAŞKAN — Sayın Öztürk, vaktimiz dolmuş
t u r efendim..
SEYFİ ÖZTÜRK (Dövamıla) — Mulhterıe'm
arkadaşlarım, fbuıriada uçak sanayii üzerlinde va
kit ollsa /geniş talhlÜMler, .münakaşalar yapacağız.
,14 milyarlık projeler ne oldu, onlaırı da soraca
ğız ; ama vakit çok kısa,
Değerli arkadaşılarim, hep Sberaber şunu gö
zetmeye mecburuz; millî mıemfaıatlerkı takipçisi
yiz, ilç poliitıikada, dış pollirtJikalda. Ama millî
mıemfaiaıt, millî itühardan. ayrılamaz. ,M:üHî itilbarın
'nahnedatr olduğu, rencide olduğu yerde millî men
faat yoktur. Millî menifaata, m'illlî itibarı zedele
mek suretiyle temin letmek mümkün değildir.
Bu hakımdan heyetin davranışımın 'bıraktığı rüsübu önümüzdeki günlerde, aylarda Ouımihiurıiyet
hükümıetlleıri kolay temizlleyemeyec ektir.
İSaygıülar sunarım. (A. P. sıra'larundan «Bra
vo» sesleri, alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayım Öztürk.
İBuyurıum Sayım Bakan.
YÂSÎN HATİBOĞLU (Çorum,) — Muhterem
ıBaşkpı, usul Ihaıkkında.
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, söz talebim vardır.
IDIŞ1ŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (Ko
caeli) — Sayın Başkan, sayın sözcü bana izafe
ten beyanda bulundu.
[BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Hükümet naınuınıa söz istedi, efendim.
HASAN KORKMAZÖAN (Denizli) — Hayır.
Hükümet konuştu, Hükümetten sonra gruplara
ısöz hakkı doğdu. Biiâhara Hükümet yeniden bir
şey icıalbediyorsa, konuşur.
BAŞKAN •— iSayın Bakan hilafı hakikat bir
Ibeyan için söz istediğine göre, onu tashih ede
cek efendim. iSıayın Bakan, size gruplardan sonra
isiöz vereceğim.
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (Ko
caeli) — Beki, ıgrupiardan sonra olsun.
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Muhteremi
Başkan, usul müreccahtır. Usul konusunda bir
ıhususu arz edeceğim, müsıaıade Ibuyurun söz ver
ilmiştiniz. Bu konuda -gruplara söz verilmez.
BAŞKAN — Efendim, usul tartışması açma
dık;- 60 ncı maddeye göre de muamele yaptığı
mızı beyan ettik. O da, doğrudan doğruya Hü
kümet namına yapılan konuşmanın îb'ir izalhat
şeklinde olduğunu ifade ettikleri idindir ki, (bu
sebeple 60 ncı mıaddeye girdiği kanaatiyle bareıket ediyoruz. Bunda usul tartışması açılmasına
'lüzum yoktur.
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Muhte
rem Başkan, lütfeder misiniz; 60 ncı maddenin
birinci fıkrası gayet sarihtir. Gündem dışı ya
pılmış bir konuşmaya Hükümet cevap vermiştir.
BAŞKAN — Cevap mahiyetinde, diye 'başla
madığı içindir ki, «Hükümet namına izahat ve
receğim» dediği içindir ki, 60 ncı madde tatbik
edilmiş (bulunuyor.
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Şurada
vâki sualleri cevaplama yönünden muhterem Eribaikan..
BAŞKAN — Lütfen, usul tartışması açmadık.
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Muhterem
Başkan, müsaade buyurun, '.muhterem Erbakan,
konuşmasına başlarlarken, zabıtlarda vardır, şöyıle Ibaşladılaır;
«Muhterem arkadaşlarım, radyolardan, gaze
telerden ve Meclisteki konuşmalardan takibettiğim şekilde» diye başladılar.
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BAŞKAN — Hayır, ia'ynı cümleler, başka
cümleleri de izahat şeklinde söylediği içindir bu
duruma girmiş bulunuyor.
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Usülî bir
'hata var, arz ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Korkmıazcam.
D. P. GRUPU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri;
Birkaç haftadan beri Türk kamuoyunu ya
kından ilgilendiren bir seyahat hakkında ilgili
heyetin başkanı tarafından verilen izahatı dinle
diniz.
Aslında Sayın Başbakan Yardımcısı burada
seyahatten Türkiye nâmına elde ettikleri sonuç
ları izah edecekleri halde adetâ bu seyahat henüz
yapılmamış, önümüzdeki igünlerde yapılacakmış
da onun mazeretini beyan etmek ve onun -müsaa
desini almak için konuşan bir hatip hüviyetinde
göründüler. Suudî Arabistan'la bugüne kadarki
dostane 'münasebetlerimizin bir iyi' niyet tema
sından öteye geçirilemediğinî, bu temasların eko
nomik hayatta, kültürel hayatta müşterek bir
aksiyon haline getirilmesi lüzumunu ifade ettiler.
Aslında bu konuda Yüce Mecliste itirazı bu
lunan hiçbir grup yoktur. Biz sadece
Suudî
Arabistan ıgi'bi tarihî ve kültürel bağlarımız bu
lunan ülkelerle değil, bütün komşu ülkelerle ve
müşterek ittifaklar içerisinde bulunduğumuz ül
kelerle münasebetlerimizin sadece ütopik bir iyi
niyet çerçevesi içerisinde, kalmamasını, münase
betlerin kültürel yönden, turistik yönden, ticarî
ve ekonomik yönden geliştirilmesini her zaman
temenni eden bir görüşün savunucusuyuz.
Ancak Türkiye'de tartışılan konu bu değil
dir. Artık bir seyahat yapılmıştır; bu seyahatin
sonuçları üzerinde Yüce Meclisin ve kamuoyu
nun merak ettiği bazı hususlar vardır. Çünkü,
seyahat başlamadan önce kamuoyuna birtakım
vailtlerde bulunulmuştur. Kamuoyu birtakım mü
şahhas sonuçların bekleyicisi haline getirilmiştir.
Bu beklenenlerden hangileri gerçekleşmiştir,
hangileri tahakkuk etmiştir. Şimdi kafalardaki
sual budur.
Burada yarım saat bu suallere cevap vermek
maksadiyle konuşan Sayın Erbakan İse, turistik
bir gezi yapmış herhangi bir arkadaşımızın iyi
seyahat izlenimlerini ve hatıralarını anlatmaktan
öteye bir şey ortaya, koyamamışlardır.
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Suudî Arabistan gibi tarfihî bağlarımız olan
dost ve ikandeş bir ülke, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetinin temsilcilerimi ısrarla davet ettik
ten sonra, elbette onları (kovacak ıdeğfildi. Ellbette Türk Devletimin şeref ve itibarına uygun fbıir
şekilde, Türk - Suudî Arabistan münasebetlerinin tarihî geçmişine uygun bir şekilde ağırlama
ya, misafirperverlik göstermeye azamî Atina /gös
tereceklerdi. Bizim Suudî Arabistanlı dostları
mızın nezaketinden ve misafirperverliklerinden
hiçbir şüphemiz yoktur. 'Ama bu dostluk ıgöstenilenimin ve misafirperverlik uygulamasıniin öte
sinde, daha önce kamuioyuna vaadedilen husus
lardan ine elde edilmiştir?.
Ben, Sayın Başbakan Yardımcısının, konuş
masından hiçbir açık ısonuç çıkartamadım. Bir
turizm anlaşmasından foabis buyurdular. Suudî
Arabistan'la Türkiye arasında Hac ibadeti dolayısıyle esasen turistik /temaslar vardır. Burada
da bazı dengesizlikler var ise, onların giderilme
si hususunda çalışmalar yapılalbilirdi; ıama bu
konuda da ımüşalhhas h'içlbir şey getirilememiştir.
Meselâ, Suudî Arabistan'la yapılacak bir turlizm anlaşmasında Türk hacılarına Suudî Ara
bistan'da uygulanan ^ayakbastı parası gibi, delil
ücreti gibi birtakım hususlardan başka memle
ketlerde karşılaşılmayan yükümlülükler tahmili
edilmiş bulunmaktadır. Bunlardan diğer ülke
lerden gelen hacılara ve turistlere nazaran /bir
firiıdirim sağlanabilmiş midir? Yanii Türkiye bakı
mından (bugünkünden daha iyi giden Ibir husus
bu anılaşmamın çerçevesi içeririnde var mıdır?
Ticarî münasebetlerdin gelişmesi için, elden ge
len gayretlerin (gösterileceğini df ade eden bir metin
den (başka müşahhas herhangi bir şey yoktur.
Suudî Arabistan'la 'Türkiye arasındaki ticarî
dengenin (bir miilyon dolarlık ühracata karşılık,
79 milyon dolarlık dlthalât öduğunu Sayım Başba
kan Yardımcısı iifade ediyorlar.
Bu dengesizliğin bir ımiilyon dolarlık Ibir it
halât - âhracat dengesizliği! olduğunu, iifade bu
yuruyorlar. Bu dengesizliği 'giderecek bir hü
küm, ticaret anlaşmasına ilsonulafbi'ljmiş midir?
Kültür anlaşması ise, esasen uzun yıllar müş
terek bir kültür çerçevesi içerisinde yaşamış iki
ülkenin her zaman anlaşabileceği, imzalayabile
ceği itopâk bir metin olmaktan ileriye gitmeye
cektir. Esasen fbu tü-rHi anlaşmalar, geçen hükü
metler döneminde bütün komşu ülkelerle yapıl
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mıştır ve yürürlüğe konulmuştur.
Eğer Sayın Erfbakan, seyahate çıkmadan ön
ce, «Bir turizm anlaşması, bir ticarî anlaşma ve
kültür anlaşması liımzalamiafc üzere Suudî Ara
bistan'a gidiyoruz» buyurmuş olsalardı; Türk
kamuoyunda bu seyaihat 'bu ölçüde skandal nite
liği kazanmayacaktı ve Türk Devletinin ve Hü
kümetinin şeref ve itibarı da bu ölçüde zedelen
in ey ec ekti.
Ben açıkça şu iddiadayım : Bu seyahat
Türk - Suudî Aralb'istan münasebetlerine de ıgölge düşürmüştür. Bir seyaihat yapılırken, o seyaIhatin yapıldığı ülke ile dostluk münasebetleri
daha üst seviyeye, üst dereceye götürülür; seya
hate katılan kişilerin, kendilerini ağırlayan res
mî görevlilerle şahsen oturup kalkmaları, seya
hatin muvaffak ıbir sonuca bağlandığı şeklinde
yorumlanamaz. Seyahatler, iki memleketin halk
ları arasında olduğu gibi milletler arasında da
yeniden kardeşlik ve dostluk duygularını canlamdıralbilımelidir. Ama Türkiye'deki bütün basını
tetkik ediniz, iktidar yanlısı basını da, muhale
fet yanlısı basını da; 40 yıl veya 50 yıl önceki
ıbirtakım ihtilâf konuların yeniden basında Türk
lerle Araplar arasındaki geride kalmış., .ihtilâf
konuları bu seyahat münasebetiyle yeniden iş
lenmeye başlanmıştır. Demek ki, Sayın Başbakan
Yardımcısının ve beraberindeki heyetin Suudî
Arabistan'a yaptığı gezi, iki memleket arasındeki münasebetler yönünden de, müspet değil,
menfi sonuçlar doğurmuştur.
Aziz arkadaşlarım; Suudî Arabistan'da yapı
lan ıgezinin; bundan önceki resmî- seyahatlerde
tecellileri de ortada varf ,görülmeyen birtakım
, dır : Bir heyet resmî ziyaret müddetini bittirdik
ten sonra, adetâ davetsiz olarak iiki g\m daha o
ülkede
'ikamet etmiştir. Adetâ talebettikleri şey
;
leri almadan buraya dönemeyeceklerii hesabiyle,
; milletler arasında ve devletler arasındaki münaısebetlerde hiç de terviç edilmeyecek birtakım
yollara başvurmuşlarıdır.
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, bir dakika
nız kaldı efendim.
D. P. GRUPU ADINA HASAN KORK; MAZOAıN (Devamla) — Bunların sonucu ola• rak bugün ortaya çıkan ve ısadece yarım saatlik
.konuşma ile seyahatin, karşılıklı dostluk göste
rileriyle geçtiğini ifade eden ısözler dışında bir
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dnuhassalası olmadığı, bugün ortaya çıkmış bu
lunmaktadır.
Aziz arkadaşlarım; tekrar ifade «delim ki;
bu ıseyahat hem başlangıcında Hükümetin talkibetltiği ölçüsüz vait politikası yönümden, hem haeırlıklarm vaktinde yapılmamış olması yönünden
ciddî bir sonuç, alınamamış olması yönünden
dost ıbir ülkeyle münasebetlerimizi daha üıst dü
zeye getireceği yerde dalha geri plâna itmiş bu
lunmaktadır.
Sayın Başbakan Yardımcısının buradaki 'ifa
delerimden de anlıyoruz ki; «Petrol konuşumda
ne igiıbi tavizler alabiliriz, ne gifbi ticarî imkân
lar koparabiliriz» mevzuu Türkiye ide tetkikten
dahi .geçirilmemiş, orada petrol konusunun sade
ce Suudî Arabistan Hükümetiyle yapılacak bir
anlaşmayla değil, yaibancı şirketlerin ve petrol
üreten ülkelerim (müşterek politikalarına ımuhatabolmak suretiyle ıçözünüenabileceği Suudî Ara
bistan'da tetkik edilmiş, orada, yani Suudî Ara
bistan ilgililerinden öğrenilmiştir.
Böylesine hazırlıksız <bir (seyahate giderken,
birtakım gelişmelere susamış olan, birtakım yeni
imkânlar doğmasını dört gözle bekleyen bdr mil
leti ayağa kaldırmak; ondan «sonra da millet san
ki bunun sonuçlarını görmeyeceikmiş gibi, mille
tin kürsüsünden birtakım seyaihat hatıra!ariyle
meseleyi geçiiştirmeye çalışmak Hükümet ciddiye
tiyle bağdaşmamaktadır.
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan,
zi, bağlayınız efendim.

sözlerini

D. P. GRUPU ADINA HASAN KORK
MAZCAN (Devamla) — Zaten bizim bu seya
hat konusunda başından beri ifade ettiğimiz ve
tenkit ettiğimiz şey, bu seyahat devlet ve hükü
met ciddiyetiyle (bağdaşır nitelikte olmamıştır,
şeklinde özetlenmektedir. Sayın Başbakan Yar
dımcısının izahatı da bu görüşümüzü doğrula
mıştır.
Yüce Heyetinize saygılar sunarını. (A. P. ve
D. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kork
mazcan.
Sayın Turan Güneş, buyurunuz
efendim.
Hükümet adına i'zalbat devam ediyor efendim.
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ
(•Kocaeli) — 'Hayır efendim, konuşmalarda bana
izafe edilen hususlar hakkında şahsım adına söz
istiyorum.
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BAŞKAN — 'Size izafe edilen hususlar hak
kında bilgi vereceksiniz.
Buyurunuz efendim.,

V E F A TANIR (-Konya) — Müzakereyi kesr miş oldunuz ama, şimdi gruplar konuşuyordu,,
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Müzakere değil, yanlış bir şeyi
düzeltmek istiyor efendim, rica ederim.
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (KoI caeli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
I
Saym Seyfi öztürk, Sayın Başbakan YarI dımcısı Necmettin Erbakan'm seyahati münaseI betiyle yapmış olduğu konuşmasında; benim
kendisine hitabeden bir sözümden bahsettiler,
bu yanlıştır.
I
I
I
I
I
I
I

Söz konusu demecim, aylık bir dergi olan
«özgür insan» a verilmiştir ve bu seyahatle ilgisi olmayan, Türkiye'nin dış politikasiyle ilgili bir hükümetin dış politikasının anahatlarmı
ve yeni hükümetin işbaşına geldiği zaman Türkiye'yi milletlerarası ilişkilerde nasıl bulduğııııu anlatan bir demeçtir.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Şimdi bu seyahatel hiç. ilgisi bulunmadığı
halde sanki bu seyahat esnasında, Saym Erbakan'ın seyahati esnasında, bizatihi seyahatin
muhtevası veya yapılması konusunda bir ihtilâf varmış ve Dışişlerinden sorumlu ve bütün
sorumluluğu üzerinde taşıması lâzımgelen Dışişleri Bakanı bizatihi bu seyahatle ilgili bir demeç vermiş gibi konuşmak hakikate aykırıdır
ve doğru da değildir.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

Bu sözün hangi çerçeve içinde bu yazıda yer
aldığını belirtmek isterim. Yeni hükümet dış politikanm saptanmasında, yakın bir tarihte bütcenin müzakeresi münasebetiyle daha da etraflı
olarak açıklayacağım gibi, bazı temel doğrultu1ar çizmiştir. Bu doğrultular Türkiye'nin kendi
ittifakları içinde ve Türk insanının, Türk vatandaşının, Batı uygarlığının insana tanımış olcluğu bütün özgürlükleri ve değeri tanıyarak ve
bu sıfatla Batı dünyasında ve müşterek güvenlik sisteminde yer alması ve komşu ülkelerle
aralarında ve aramızda tarihî ve kültürel bağ1ar bulunan ülkelerle ve diğer komşularımızla
dostluk ilişkileridir.
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Ben bu demecimde bunları dile getirmeye
çalışıyordum ve yazar, özellikle benim daha ön
ce Lahor îslâm Konferansına da gitmemden ve
son zamanlarda İslâm alemindeki belli bazı or
tak politikalar yütürme yolundaki haberlerden
de ilham alarak bana, bu politikanın ucuz pet
rol sağlamaya elverip elvermediğini sordu. Yi
ne aynı kompleks içinde, Birleşmiş Milletlerde
görülmekte bulunan hammadde üreten ülkeler,
petrol sorunları ve sanayileşmiş ülkelerin bir
birleriyle ilişkilerinin ortaya koyduğu iktisadî
meseleleri de söz konusu ettik.

politika götürüyor, bundan Türkiye lehine veya
dünya lehine büyük bir sonuç çıkmayacaktı,
bunu biliyordum» diyorum, Dışişleri Bakanı bo
zum oldu diye alkışlıyorsunuz. İnsaf ediniz.
(C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar, A. P.
sıralarından gürültüler)
Değerli arkadaşlarım...
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, rica
ederim.
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) -— Değerli arkadaşlarım, hakikaten sö
zümün...

Bütün bunların içinde, zannediyorum yanılmayarak söylemiş olduğum ^y şuydu : «Dost
luk okka iledir, alış - veriş mıskal iledir. Bazı
dostluklar sonunda iktisadî büyük menfaatlerin
alınabileceğini düşünmek hayaldir.» Bu sözle
rimde değiştirilecek bir şey yoktur; fakat bu
nun Sayın Erbakan'm gezisiyle ilgisi yoktur.
Bu gezi münasebetiyle söylenmiş bir söz değil
dir.

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) —
Onlar haşhaş için Amerikan çobanlarını krallar
gibi karşıladılar.

Türkiye, Birleşmiş Milletlerde, Cezayir'in ik
tisaden geri kalmış ülkelerin hammadde fiyat
larının ve özellikle petrol fiyatının artması se
bebiyle dengenin iktisaden az gelişmiş ülkeler
aleyhine daha da bozulduğu görüşüyle, Birleş
miş Milletlerde toplanma istemiştir. Türkiye
Cumhuriyetinin Hükümeti, benim bakanlık is
kemlesine oturduğumun birkaç gün sonrasın
daydı, Cezayir Hükümetinin bu görüşünü der
hal desteklemiştir ve New - York'daki temsilci
mize Cezayir'deki elçimize Birleşmiş Milletlerin
bu toplantısının yapılmasına destek olduğumuzu
söylemişimdir.
Bununla beraber, Birleşmiş Milletlerin bu
toplantısı sonunda, iktisaden az gelişmiş ülkeler
lehine şahane sonuçlar çıkacağı gibi bir hayale
kendimizi kaptırmış değildik. Benim bizatihi
desteklediğim bir girişimden dahi, ucuz petrol,
yahut ucuz makine gibi bir sonuç çıkmayacağı
nı biliyordum, öyle bir hayalin peşinde değil
dim. (A. P., C. G. P. ve D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bu..
• Arkadaşlarım, ben şimdi, Dışişleri Bakanlı
ğını geldiğimde niye bu halde bulduğumu çok
iyi anlıyorum. İnsaf edin... (C. H. P. ve M. S. P.
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) «Türkiye
bir ülkeyle dostluk yapıyor, bir ülkeyle beraber

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Sayın Erbakan'm gezisinden bir haf
ta önce baskıya verilmiş bulunan ve muhteme
len 15 gün önce benim oradaki bir gazeteciye
vermiş olduğum demecin, dış politikamızın ta
mamı ve umumî hatlariyle ilgili demecin mahi
yeti budur; fakat bu meselenin konuşulması iyi
oldu.
Tekrar edeyim, hakikaten bazen böyle tesa
düfen ortaya, çıkan imkânlar Türkiye'nin neden
çok yakın bir tarihe kadar dünyada yapayalnız
kaldığını ve hakikaten giderek ciddî tehlikelere
mâruz kaldığını bize daha iyi gösteriyor. Neyse,
devamı için Allah acımış da bugünler gelmiş.
(C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, yerimden ifade edeyim; Sayın Dışişleri Ba
kanımızın beyanatı gayet açıktır. Kendileri ir
ticalen söylüyorlar, zabıt da var bende. Diyor
ki, İstanbul... (Gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, beyan ettiler. (Gürül
tüler) Beyan ettiler rica ederim efendim.
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Bu sözle
rim Sayın Erbakan'a müteveccihtir. Ben de bu
nu söylemek isterim. (Gürütüler)
BAŞKAN — Rica ederim eefndim.
Buyurun Sayın Vefa Tanır.
C. G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Zaman zaman devletler arasında bu tip gezi
ler yapılır. Uzun yıllar bu tip gezilerden dönen
Hükümet üyelerini de bu kürsüden dinledik;
fakat bugün bir başka manzara ile karşı karşıya
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geldik. Sebebi, bu gezinin vakitsiz ve hazırlık
sız yapılmış olmasıdır. Vakitsiz ve hazırlıksız
yapıldıktan sonra da, burada milletin temsil
cilerine yine hazırlıksız, belki de istiyerek ha
zırlıksız bir cevabın sunulmuş olmasıdır.
DOĞAN ARASLI (Kars) — Bak, Beyefen
di hazırlıklı.
VEFA TANIR ' (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, dış politikayı ilgilendiren bir konu
olduğu için ve böyle açık bir Meclis oturumu içe
risinde Türkiye'nin menfaatleri gözönünde tu
tulduğu zaman, Sayın Araslı'nm dediği gibi ha
zırlıklı da olunsa, bu kürsüde bugün rahat ko
nuşmanın imkânı yoktur.
Muhterem arkadaşlaşrım, bir iki konunun bi
linmesinde fayda vardır. Devletler arasında da
vetler olur. Uzun zamandan beri bu davetler de
yapılmıştır. Doğrudur. Nitekim Sayın Demirel'in Amerika'ya davetine Sayın Erim gittiler.
Davet edildik diye rabbadak gidilmez. Memle
ketin içinde bulunduğu şartlar burada bulunul
mayı icabettiriyorsa kendi devresinde değil, ar
kadan gelen; ama Devletin aynı makamını işgal
eden bir arkadaş bu davete gidebilir.
Aslında burada mühim olan davetin yapıl
ması değil, petrol konusunda gecikilmiş olunmasıdıır. Yoksa «Suudî Arabistan bizi davet etti,
ne yapalım bu 7 aydır sürüyordu, gitmeyelim
mi» değil; dünyada nâzik bir konu haline ge
len petrol meselesinde bu davete belki gecikilmiş
olunabilir.
Aslında Irak'la olan petrol anlaşmamız bitip
de ortada da kalmışlığımız yok. Sayın millet
vekillerinin bu tarafını da bilmeleri lâzım. Daha
bir yıl sürecek anlaşmamız var. Petrol bakı
mından Türkiye dünyanın geçirdiği krizi geçirmemiştir. Ne zaman Suriye'ye haber vermişizdir,
48 saat evvel, 30 mil açığına gemimizi götürdü
ğümüz zaman geçmiş devrede petrolümüzü al
mış, dönmüşüzdür. Özel bir muamele görmüşüz
dür. Bu büyük sıkıntıyı biz Türkiye'de' petrol
bakımından çekmemişizdir.
Mühim olan, yani hazırlıksız olduğundan de
mek istediğim şıırur : Çok nâzik bir konu ha
line gelen petrol meselesi, giderken ikinci mev
kie atıldı, büyük projeler öne sürüldü; bir şark
lı kafa ile gidildi, bir şarklı kafa ile gelindi.
Bunun en güzel .delilini, Sayın Başbakan Yar
dımcısının 25 dakikayı aşan konuşmasında nasıl
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ağırlandıklarını, âdeta sofraya ne getirdiklerini
söylercesiine büyük bir zaman kaybetmemizde
görmüş oluyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, özel seyahatlerde
herkes mizacını yanında götürür. Bunun tenkit
etmeye hakkımız yoktur. Ama devletler ara
sında yapılan bu gibi seyahatlere katılanların,
omuzlarında Devletin ağırlığının olduğunu bil
meleri lâzımgelir. Sırf bu seyahat hakkında
söyleııe'cek lâf varsa, bu noktadan söylenmesi
gerekir. Önümüzde zaman vardır; böyle açık
bir toplantıda da bunun geniş şekilde tartışıl
masında dış politikanın başka bir noktadan yara
alacağı korkusu ile sadece bunu kaydeder, say
gılar sunarım. (C. G. P. ve A. P. ve D. P. sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır.
Millî Selâmet Partisi Grubu adına, buyurun
Sayın Hasan Aksay.
M. S. P. GRUPU ADINA HASAN AKSAY
(istanbul) — Suudî Arabistan'a ylapılan bu res
mî seyahatten Millî Selâmet Partisi Grupu ola
nak dört bakımdan büyük memnuniyet duy
maktayız.
Birinci memnuniyet duyduğumuz 'husus;
taıiM, manevî ve geleneksel bağlarla bağlı bu
lunduğumuz ül'kelerden biri olan ve şimdiye
kadar, benden önce konuışam grup sözcüsünün
de ifade ettiği gibi, petrol meselesinde ve diğer
:meseMiende talâka gösteren bir ülke ile daha ya
kından bir alâkanın kurulmuş olmasıdır, bu alâıkanın başlatılmış olnıasiidır. Suudî Arabistan'la.
yalkm münaisıelbetlerin tesisinin başlangıcı olıan
bu seyahatti bu bakımdan Millî Selâmet Partisi
Grupu oliaraik memnuniyetle karşılıyoruz.
İkincisi; bu seyahate katılan beyetâmiz ge
rek Suudî Arabistan'da büyük alâkia ilte karşı
lanmış, gerekse bu seyahatin yapılmış olmasın
dan dolayı bütün mlEetaımiz, bir kısım, kiımsıelere rağmen büyüik memriu'niyet duymuştur. Bun
dan dolayı da Millî Selâmet Partiüsii Grupu ola
rak bu resmî ziyaretten büyük memnuniyet
duymaktayız.
Üçüncüsü; Grup olarak duyduğumuz büyük
(memnuniyetin sebebi; bir seyahatte üç tane teimıel anlaşmanın imzalanmış olmasıdır. Alınan
bu tnıetlieedir.
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Dördüncü mıelmnuriiyet sefaebimıiz iise; Hükü
met programında vaıat edilen bir husus gerçekleştirilmliş, tarihî, gelenelksel, manevî bağlarla
ibağlı olduğumiuz ülkeflierle dıaha salkı münasebet
te bulunulaJcıağı vıaıalt edilen Hükümet proigr&mımn bir noktası daha gerçekleştiri'lmliştir.
Bu sebeplerden dolayı bundan, büyülk mem
nuniyet duyuyoruz. Bu yapılan üç telime! lanllaşmanın üzerine de iinşlallah ileride çok büyük yıakınlaşm'alar olacağınla inanıyoruz.
Muhterem kardeşlerim, bu seyahat Ikıarşısııındıa uçakta namıaız kılmafctian, bilmem nıereyıe ka
dar tenkit .edebilim'ek için çok çeışütli noktlal/ar
•aranmıştır, anna Rusya'ya ıberjberti ile giden he
yetlerimizin Rusya'dan hangi ianl'asmja iile dön
düğü. (M. S. P. ye C. H. P. sıraljanndan «Br|avo» sesleri; alikışllar). Yüce Meıclisimizde münla<ka§a konusu yapılmamıştır.
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Sayın Erbakam seyahata gitıme-dem öntee; liki
ülke arasımda leğer yatkınlaşma olursa, İki ülke
uıöseleleriııi bir araya gelip ikonuşimia imkânlarımı bulursa, yani şu üç temel anlaşma ©tosla,
iiki ülke lanasmdallîii iktisadî ve dliğer mevzultarda büyük bir potansiyelin bulundıığunla 'işaret
'etmiştir. Bu potansiyel ıVardır, bu heyetimiz gitmekle çok iyi ıbir hareket yapmıştır. îki ülke
arasında üç tane amlaşımla yapılmış olup, (bunlar

I
I
I
I
I

temel anlaşmalardır. Bumdan sonralki beyetleraimizin .görıüış'mielerinde bu projeler de linş'alllah
gerçekleşecek, o zıamian milletin duyduğu nıeımnuniyet (bir 'kat dahja (artacaktır.
Saygılar sunjariım. (M. S. P. ve C. H. P. sınalarından alkışlar).

I

BAŞKAN -— Teşekkür ©derim

Sıayın Ak-

say.

I
Oumhuıiyet Halk Partisi 'Gnupı ladma, buI yurun Sayın Necdeıt Uğur.
C. H. P. iaRUPU ADINA NEIODET UĞUR
I •(•Istanjbull) — iSayııı Baışlkan, değerli arkadaşI 'lammı;
I
iHiikiimetin Başbakan Yardımcısı 'Sayın E'rI bakan ve 'beraberindeki hey'etin iSuudî ATalbisI tan'a yaptığı ticarî mahiyetteki 'bir ziyaret d'oI layısıyle gazetelerde çeşitli yayınlar' ve çeşitli
I resiimiler çıktı. Burada 'dile getirilen, Başlbakan
I Yardıımcısı İSiayın Eralbkan'm Ibu kürsüden yapI tığı izahat değil, bence. Burada söylenmek isOn seneden beri Ortjak Pazara gidiyoruz, I teni!en 'bir Ibaşka. şey ama, bir türilü nedense
Ortak Pazardjan on seneden ıbeıft aldığımız, bü I söz aılan siyasî partilerin dili varmadı söyletün mukaveleye bağlanmuş par/a yekûnu 175 I mıeye.
milyon dolardır ve ibunıun daıhla 25 imilyon dolla- I
fSizin dillinizin varmadığı; ş'eyi, dile getireımıe;rı. da ödenmemiş, ancaik 150 tmi'lyon doları öden I diğiııiız şeyi, cesaret edemediğiniz şeyi tenkit
miştir. On sene Avrupa'ya gidelim bu fcladar I etmeye -hakkımız yoktur. Bunu tenkit edeibil'alalım, bir defia Suudî Arlabistıan'a gidimde; yok
mıek iıçim... (M. IS. P. ve O. H. P, şuralarımdan
uçıaikta takke giydiydi, Mlmem ne yapıtaydı diye I -«(Bravo» sesleri; alkışlar) Asıl söylemek istediTürk milletinim, (bütün nu ımtelmnundyeitünıe mu I ğinizi (burada açık söylersıniiz ve tartışılır, ama
kabil, orada d a kuyruklu eM&eıler gliyiyo'rstun I söyleyeımiyorsunuz.
onun hesiabı niye ? Burada bir ibadet yapılırken I
Mililî ISel'âmet Partisinin G-rup Başkanvekiıli
'bir talkke giymiiş ne olmuş yani? (A. P. sırala I söyledi : «Uçiaikta 'bunu yapmak mı kabiahat,
rından «Kim ne diyor?» sesleri). Eğer mieım'le- I şiöyiıe mi 'olnıak kabahat?», dedi. Oturduğunuz
kıette hürriyet varsa, resmî hüviyetinin dtt&ındla I yerden : «Biız onlardan söz açnıadi'k M, onllara
şahsî ibadetini yaparken bir talkke giymiiş. (A. J biz bir şey demedik ki» dediniz, ama ıma'ksadıP. sıralarından «Kim ne diyor?» sesleri).
I nnz bu. Bu nasıl eesaretsizliktir ? Bu nasıl pöliVEFA TANIR (Konya) — O ziamuan siz
Adalet Partisinde idiniz.
M. S. P. GRUPU ADINA HASAN AKSAY
(Devamla) — Nerede olursak olalım, uçakta
na'mlaz kılmanın, bilmem neyin hıesıaibının sorul
duğu sliimdiM İraya içerisinde; pelki, Bulgaris
tan'a elektrik (için, para yardımı için ıgiden he
yetle rimiiz hangi para kasalarını sırtlarına yük
lenmişlerdir de dönmüş'lerldir? Onliarın hesaibı
sorulmuş mudur? (M. S. P. ve C. H. P. sırala
rından «Bravo:» sesleri; lalkışülar).

Muhterem kardeşlerim, haddizlatıımdıa (bir seyiahatte üç ıtane temel anlaşma imzalanarak gelinirs'e, bunu hiçbir zıaman turîsıtiik bir getâi ola
rak ifade etmek mümkün değlildir.

I
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I

tikadır? Açık söyleyiniz, ^açık söyleyiniız taırtışalım. (C. H. P. ve M, 'S. P. sırallarından «Bravo»ı sesleri, alkışlar; A. P. sıralarından «Yaılam
s'öyOjüyo-rsun» sesleri)
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'efendim , I ileket yararına kullanma arzusunu, Türkiye'de
I ki turistik faaliyetleri geliştirme .arzusunu liüt-ı
fen saygı değer bulunuz. Bunlar Türk halkının
NECDET UĞUR (Devamla) — Arkadaşlar,
bu kürsüde her şey tartışılabilir, bu kürsüde I yararına şeylerdir.
her türlü düşünce ifade edilebilir, ama açık söy- I
Bunu gerçekleştirme yöntemi sonucuyla öl
lemeik ıgerekir. Belki düşüncelerinize katılırız I çülür. Ama 'bu tür diplomasinin hatalı olduğu
biz d e ; ama bilelim, ibir tenkidinizıi .görelim. G-ö- I nu söylemekte (inanarak söylüyorum) cidden
nül rahatlığı ile şu kürsüden yapın tenkidinizi, I bir yarar yoktur. Bundan böyle hükümeti, han
Cumhuriyet Halk Partililer olarak eleştirinizin I gi memeket (olursa, olsun; bugün Suudî Arabis
>o kısmını ibir görelim, ondan sonra cevabıımızı I tan, yarın Romanya, öbürgün Kızıl Çin, daha
vereceğiz. Sizi bu kürsüde açık görmedikçe bu I başka gün başika 'bir '.memleketle Türkiye'min
konuda söyledikleriniz cevap vermeye, değmez. I menfaatlerini dişe diş korurken, Türkiye'ye
(C. ıH, P. ve M. iS.. P. sıraalrından .«Bravo» ses- I daha fazla çıkar sağlarken gömmeyi temenni
lerijı alkışlar)
I edelim; kendilerinden ıbunu isteyelim. Eski 'kö
Şimdi gelelim öbür Ikısma. Arkadaşlar, dün- I tü gelenekleri, eski uyuşukluğu, eski tafra
daya kendisini kasım kasımı kasan, sadece kok- I satma geleneğini, alışkanlığını diplomasimin
toyllere giden, mıühim adanı .gibi sağda - solda I bıraktığını .gördüğümüz zaman da memnuniye
ziyaretle vaktini .geçiren diplomasi biteli yüz- I timizi ifade edelim.
•BAŞKAN — Müdahale
rica ederim.

etmeyin

yıl oldu. (C. H. P. ve M. İS'. P. sıralarından «Bra->
Vo» sesleri) Bugünkü çağdaş 'diplomasi demek;
memleketinin ım.aliiiıı satan iyi bir tüccar 'gibi
hareket eden diplomasi demektir. Memleketin
«ıalını, mümkün olduğu kadar iyiye satan,
.memleketinin clhtiyacımı ımümküıı olduğu kadar
ucuza alan diplomasi demektir. Başka devletler yüzyıllardan beri tüccar .gibi hareket ettiler, bu yüzden dünyayı kasıp kavurdular, bizimse tafradan yanımıza yaklaşılmadı, elimizıdeki memleketleri kaçırdık. (C, H. P. ve CYI. İS.
P. sıraların d an «fBravo» sesleri, alkışlar)
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Eğer Türk diplomasisi bir yere geldi de, !becerikli bir tüccar gibi hareket .edecek, Türk hailkının ürünlerini, değeri pahasına, hattâ daha
da fazlasına satacaksa; eğer ihtiyacı olan malt
ları ucuza alacaksa ve bunun için de Başbakan
Yardımcısı gidecekse ve gerekirse İbir hafta kailip eekişecekse, hattâ yapsa bile hoş görünüz;
bizim !buna ihtiyacımız var., .Diplomasiyi böyle
anlamaya bu 'memleketin ihtiyacı var.

I
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(Başlangıcın '.birtakım hataları olaibilir (var I
olduğu için isöyleyemiyorum) bugüne kaçlar böy- I
ile'sime yürütülmeyen ibir yoldan dönüşün hirta- I
kim hataları olaibilir; ama diplomaside tutul an
yol doğru yoldur.
Başka ibir memleketten daha ucuz petrol alı
mıak için, ibildiğini'z, şu veya bu nedenle elinde
ibirikmiş milyarlarca dolarlık fonu, (plase et
mek istiyor, yatırım yapmak istiyor) bu ;mem- |
— 471

Değerli arkadaşlarım, bu konuşmanın sel
isiz .eleştiri kısmını sessiz cevaplandırdım. Ama
'.söylenecek kısmı için de samimî inançlarımı
ifade ettim. Hassasiyetinizin medeni politik
tir. Bir başka memlekette bulunanların ,yaptıikları, gerçekten o memleketin havasına gö
re politik birtakım hareketler vardır...
Canım efendim, hepinizin bildiği bir şey
yok mudur? Çok açık söyliyeyim; yabancıla
rın duymasını d a isterim: Türkiye'ye gelen
her yabancı heyete Türkiye'de vereceği nutuk
öğretilir. Bunun başında Atatürk'ü övmek
vardır. Birtakım beylik cümleler öğretirler;
arkasından Türkiye hakkında tarihî birtakım
şeyler öğretirler, yapılır. E, Türkiye'ye gelem
heyetten, memleketteki birtakım öz.eUiMerinıe
göre hareket etmesi istenilir. Türkler başka
•mie.mleke.te 'gittiklerinde de o memleketin özteiliklerkıe göre, gelenek ve inançlarına göre dik
katli olmak zorundadırlar. Biz başka ımemlefcetliere ders vermek için gitmiyoruz. Biz baş
ka memleketlere propaganda yapmak için de
gitmiyoruz. Bizim heyetimiz sanıyorum ki
başka memleketlere, Türkiye'ye biraz daha
ekonomik fayda ısağlayabümek için gitmiştir.
Yöntem üzerinde fazla hassas olmadan, daha
çok sonuçlar üzenimde, bele yararlı sonuçlar alınacalksa onun üzerinde durmakta bir gerçekçi
lik, bir yarar vardır. Bunun iç politika bakı'mmdan kullanılır bir tarafı vardır; ama (ki
onu da bildiğim ve bildiğiniz nedenlerle tam
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kullanamıyorsunuz) Türkiye'ye yanarı bakımın1dan (kullanıl]ir tarafı yoktur.
Saygılar sunarım.. (C. H. P. ve M. S. P. sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz ıSayın Uğur.
2. — Muğla Milletvekili Ahmet
Buldanlı'nın,
bazı acele hallerde hastalara bakacak
doktor
bulmanın güçlükleri ve alınması gereken ted
birler hakkınd agiindem dışı konuşması.
BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı'nın, ba
zı acele halleirde hastalara, bakacak doktor buinıanın güçlükleri hakkında gündem dışı ko
nuşma talebi vardır.
Sayın Alımiet Bulda-nlı, buyurumuz efendim.
AHMET BULDANDI (Muğla) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Biraz heyecanlı geçen bir konulmadan son
ra ben de biraz espri yapmak için çıktım kür
süye. Ama anlatmak istediğim çok ağır bir
•derttir.
Mıalûmuâliniz, insan hayatı bütün zaman
içinde intizamla devam ıctmiyor; hastalanıyo
ruz. Dünyada asrın son hastalığı var; en
farktüs denen bir hastalık. Allah !göstermesin,
nazı insanların başına sık sık gediyor.
Türkiye Haırbiy esinde hocalık yapmış, Türk
Millî Takımıını yüz defa temsil etmiş, halen de
Orta Doğu Teknik Üniversitesin de Talebe Faa
liyetleri Müdürü bulunan aralan yapılı, 52 ya
şlında bir Türk delikanlısı birkaç. gün önce
gece saat 20.00 sıralarında enfarktüs krizi ge
çirdi. Ben başında, idim, önüm delki telefon
ıriehberinden, Ankara'da bulunan ne kadar
'kalp mütehassısı varsa telefonla aradım; hiç
bir doktorun telefonu müspet cevap venmedi.
Telefonlar çalıyor, fakat muhatap
karşımda
yok.
GTeeeyarısı saat 2'ye kadar kriz geçiren .bir
hasta... Dlyeoeksıiniz İki, «Hastaneye kaldı rsaydın». Nasıl kaldıralım? Enfaırktüs geçiri
yor, y a yolda ölürse?.. Üzerimizle bu mesuliye
ti alamadık.
Mahalleden bir pratisyen doktor
bulduk,
o adam başında ve o adam lâzım gelen tedaviyi
yapıyordu. Hasta, bu ağır haliyle _ kaderine
-terk ^edilmiş gibiydi. Şu anda Sağlık' Bakanı^mızıııı bizi dinlemişini isterdim. Gecenin geç
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saatlerinde ölümle pençeleşen bir hastanın ızdırabını, ancak hasta ile ailesi ve biz çekiyor
duk-.
Muhterem millet vekilleri, gece saat 2'de
Atatürk Bulvarında bulunan 'bütün kalp müte
hassisi doktorları teker teker dolaştım. Niha
yet Çankaya'da, ralhmietM İsmet Paşanın evinin
'karşısında bulunan bir apartmanın 11 ncıi ka
tında bir doktor buldum. Geceleyin uyandır
dım. Muhterem doktor,- hasta olduğunu ve
(elektrosunun bozuk olduğunu söyledi. Buna
rağmjcn ısrar ettim, bindi geldi. Bu, Türk
Millî Takımının üniformasını yüz defa giyen,
Türk Ordusuna yirmibin subay yetiştiren ho
cayı ölümden kurtarabÜldik. Gecenin yarısın
da başvuracak hiçbir merci bulamadım. Hasta
nelerde asistanlar nöbetçi idi; elektro alması
nı bilmiyorlardı.
Muhterem 'Sağlık Bakanımız yok aıma, Hü
kümetimizin muhterem, üyeleri burada. Kendi
lerine ıteıklif ediyorum. Tıpkı eczahaneler ga
ibi, ne kadar mütahassas varışa geceleri hepsin
den birer tanesi nöbet tutmalıdır. Rahatların
dan bir gece fedakârlık etııneye bu insanlık
•mesleği, insanı hayata kavuşturan bu mesleğin
sahipleri...
Muhterem milletvekilleri, para ille. Kendisi
ne üçyüz lira verdim. * Türkiye'de bu parayı
•Veremeyen hasta da var. Doktora
gitmesin
mi ?
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Âcil ser
vise götü raeydıiıı.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Muh
terem milletvekilli ne demeli istediğinizi şimdi
^anlıyorum. Şarik'ta sosyalizasyon yaptık, An
kara'da aldığı paranın iki inişlini verdik gene
'.gitmiyorlar.
(SÜLEYMAN (MUTLU (Afyon Karahisar)
— (Sağlık düzenini değiştireceğiz...
BAŞKAN — Müdahale letmeyiniz efendim.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, değiştireceğinizden bah
settiğiniz bu düzen sizin kurduğunuz düzen
dir; biz yeni düzien gerinmedik kî; bu eski
bir düzendi. Bu 'eski düzeni dört aydır değiştÜremiyorsuııuz. Lütfen
değiştiriniz, elinizi
öpelim. Yani parasız hastaneye ıgelmiş bir basftayı tedavi ediniz, gecenin saat üçünde, dör
dünde ayağa kalkmış bir hastaya doktor bu
lunuz ıda bu düzeni değiştirelim, diyelim.
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Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından, alkış- J çeksiniz ki, siz bunu neden yapmadınız? Onun
lar)
da cevabını konuşmamın sonunda vereceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın BulBu kirli hava, ekim, kasım, aralık ve ocak
danlı.
ayında başlamaktadır ve bahara kadar devam
etmektedir. Ankara'nın rüzgârları yalnız Esen3. •— Ankara
Milletvekili
İsmail
Hakla
boğa ve Dikmen arasında esmektedir. Diğer
Köylüoğlı.ı'nun, Ankara'nın hayatî sorunu olan
yönlerde esen bir rüzgâr yoktur. Binaenaleyh,
kirli hava konusunda gündem dışı konuşması.
bu kirli hava Ankara'nın üzerine çökmektedir.
BAŞKAN — Sayın IsımaiR Hakkı KöylüoğDemin bir arkadaşımız, Sayın Buldanlı gü
lu, Ankara'nın hayatî sorunu olan k a r i hava
zel bir konuya temas etti; ama o bir kişi veya
konusunda huy urunuz 'efendim.
beş kişi üzerinde. Allah göstermesin, 1955 yılın
da İngiltere'de bu kirli hava yeryüzüne inmiş ve
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
binlerce insanın ölümüne sebep olmuştur. Bu
iSaym Başkan, sayın arkadaşlarım; hepinizi sev
felâket - Allah göstermesin diyorum - bize gel
gi ve saygı ile selâmlarım.
meden
bu işe el atalım. Bu bizim değil, hepimi
Bu havadan sonra ben de Ankara'nın belli
zin
vazifesidir.
Ankara'ya yapılan masraf bütün
başlı sorunu olan kirli havadan bahsedeceğim.
Türkiye'ye
yapılmış
sayılır.
Diyeceksiniz ki, «KJöylüoğlu bahardayız, hava
lar güzel, esinti var, kara bulut yoik.» Ama bu ba
har geçöeek, yaz geçecek, güz geçecek, kış gelecek.
Sobalar yanacak, kaloriferler yanacak, egzoz bo
rularından çıkan gazlar havaya karışacak ve
Ankara'nın üzerine 150 - 200 metre kalınlığında
bir kara bulut inöcek.
Biz bunu çocuklarımız için ve Ankara'ya I
gelen, giden vatandaşlarımız için ve en sonra
da kendimiz için düşünmek ve bu mevzu ile, bu I
sorunla ilgilenmek mecburiyetindeyiz.
Medeniyet ilerlemekte, teknoloji ve sanayi
leşme memleketimize büyük sorunlar getirmek
tedir. Ankara'da yaşayanlar bunun sıkıntısını
çekiyorlar ve çekeceklerdir. Memleketimizin, ül- 'I
kemizin bütçesi 80 milyara çıkmaktadır. Bu da
va büyük bir dava. Hastaneler, yani göğüs has
tanelerindeki yapılan istatistiklere ve yapılan I
tespitlere göre bu hava bronşit yapıyor, nezle
yapıyor, saman nezlesi yapıyor ve daha da kö- I
tüsü kanser yapıyor. Peki bu kadar mühim bir I
sorun üzerinde ne zaman, kim duracak, bu na
sıl halledilecek, bunu kim, halledecek?
I
Dünyanın nüfusu 1970 yılındaki istatistik
lere göre 4 milyar. 2000 yılında ise bunun 25
milyar olacağını söylüyorlar. Bu nüfus artışı
karşısında yapılan gecekondular, binalar, kalo
riferli binalar sonunda, bu memlekette hepiniz
yaşıyorsunuz, bunun sionu nereye varacak?

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, bir dakika
nız kalmıştır efendim.
• İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla)
—• Kirli hava hayatı telhdit eder duruma gelmiş
tir ve burun burunayız, karşı karşıya geldik;
ama kimse bununla ilgilenmiyor. Bununla ilgi
lenen bir dernek var, bir taslak hazırlamış, işte
o kadar. Bu dernek mensupları, kış gelip de
kara bulut çöktüğü zaman radyo ve televizyon
da konuşuyor; ama tedbir alınmıyor. Yeni ge
len arkadaşlara da söylüyorum; burada bir kış
geçirdiniz, inşallah dört kışı da burada geçirir
siniz. Ondan sonra seçim, var tabiî.. Hayırlısı
ise hepimize nasip etsin, hayırlı değilse Allah
nasip etmesin. Yalnız bunun üzerinde durmanı
zı, bilhassa Hükümet üyelerinden ehemmiyetle
rica ediyorum.
Şimdi ben bu hususta birkaç rapor okudum,
raporda birtakım tedbirler öne sürülüyor. Bun
ları şimdi sıralayacak değilim, zaten vaktim de
az kalmış. Bu tedbirler kısa ve uzun vadeli de
niyor, bunların üzerinde yeni Hükümetin, umu
dumuzu bağladığımız Hükümetin duracağını
tahmin ediyorum. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.)

Bu şehirde iki milyon insan yaşamaktadır, bu
iki milyon insanın sağlığı bahis mevzudur. Bu
iki milyon hergün değişmektedir, Anadolu'nun
Bunları ben söylemiyorum. Uzmanlar diyor
dört tarafından giden ve gelenler eksik değil
lar ki, insan sağlığı için bu kirli havanın zararı
milyarları bulan bir şekilde ekonomimizde gö- I dir. Onun için bunu yalnız Ankara için düşün
bükmektedir, bunlar tespit edilmiştir. Ama diye- | meyelim, bütün Türkiye için düşünelim.
— 473

M. Meclisi

B : 73

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, vaktiniz bit
miştir efendim, lütfen son cümlenizi bağlayı
nız.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla)
—• Başlamak y a n bitirmektir. Demin de söyle
dim; «Siz bunu neden yapmadınız?» diyeceksi
niz. Tabiî bütün her şeyi biz yapsa idik size bir
şey kalmazdı, siz ne ile, ne için vatandaşı umut
landıracaktınız ? Bugün umudumuz sizsiniz; ama
yarın biz olacağız. Onun için sizlerden ilgi ve
alâka istiyoruz.
ıSayın Başkanım, bir hususu hem arkadaşlar
dan, hem de sizden rica ediyorum; ikinci bir
gündem dışı konuşma aldım, onun zamanının ne
zamana geleceğini bilmiyorum. O konuşmam
iki dakika sürer, eğer müsaade ederseniz onu
da arz edeyim.
BAŞKAN —• Teşekkür ederim, ona müsaade
edemeyeceğiz, günü geldiği zaman söz alırsınız
efendim.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla)
—• O da pek mühim bir mevzu idi, ilâç m,evzuu..
BAŞKAN —• Sayın Köylüoğlu, lütfen bitirin
efendim.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla)
—• Söylemeyeyim mi?
BAŞKAN — Hayır efendim, hayır.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla)
—• Başkanım, son cümle olarak arz etsem olur
mu? (Gülüşmeler)
B)
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BAŞKAN —• Hayır efendim, hayır müsaade
edemiyoruz. Çok rica edeceğim efendim.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla)
—• Başkan benim asker arkadaşım; ama hiç mü
saade etmiyor. (Gülüşmeler)
Sayın arkadaşlar, bu mevzu hakikaten şa
kaya gelecek, üzerinde durulmayacak bir mev
zu değil. Hepinizi bu vazifeye davet ediyor ve
son söz olarak da şunu söylüyorum;- o mevzu
gelince de konuşacağım. Bugün sabahleyin bir
kaç köylü ile görüştüm. Biz Ankara mebusu ol
mamız hasöbiyle, civar köylerden geliyorlar, ka
pımızı çalıyorlar, «Ziraî mücadele için ilâç bu
lamıyoruz, bunun için tedbir alın; yok.» diyor
lar. İşte ilgililer... Ben burada söylüyorum, kim
se dinlemiyor; ama belki nazara alırlar, belki
zabıtları tetkik ederler, ilâç bulamıyoruz. Müd
det de bu ayın 15'inde bitiyormuş..
BAŞKAN —• Lütfen bitirin Sayın Köylüoğ
lu.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla)
—• Bitiriyorum. Arkadaşlar, her zaman çıkıyo
rum, lâfınım sonunu getirmeden zaman beni böyleco bitiriyor.
Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyor ve
bu konuda ilgilerinizi hepinizden rica ediyorum.
Bu hepimizin vazifesidir, bununla ilgilenelim.
.(A. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN —• Teşekkür ederim efendim.

TEZKERELER VE

1. — Vazife ile yurt dış ma (jidecek olan Dışiş
leri .Bakam Turan, Güneş'e Millî -Savunma Baka-,
m Hasan Işık'ın vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/198)
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim.
Başkanlığın sunuşları vardır, takdim ediyo
rum. Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutu
yorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri
Bakanı Prof, Dr. Turan Güneş'in dönüşüne ka
dar ; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Baka
c ı Hasan Işık'ın vekillik etmesinin., Başbakanın
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ÖNERGELER

teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz
ederim.
Fahri $. Korutürk
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN —- Bilgilerinize sunulur.
2. — 'Sayın üyelerden bazılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/200)
BAŞKAN —• Bazı sayın üyelerin izin talep
lerine ilişkin Başkanlık tezkeresi vardır, okutu
yorum.
Genel Kurula
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin
hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin is-
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•t emele ri Başkanlık Divanının 2 . 5 . 1974 tarihli
toplantısında uygun görülmüştür.
Genel Kurulun onayına sunulur.
Kemal Güven
Millet Meclisi Başkanı
Ordu Milletvekili Mehmet Sait Erbil 110
gün hastalığı nedeniyle 1 2 . 3 . 1 9 7 4 tarihinden
itibaren.
Muş Milletvekili Kasım Emre 20 gün mazereti nedeniyle 17 . 4 . Iİ974 tarihinden itibaren.
BAŞKAN — Şimdi okunan izin istemlerini
teker teker okutarak oylarınıza sunacağım.
«Ordu Milletvekili Meihmet Sait Erbil 110
gün hastalığı nedeniyle 12 . o . 1974 tarihinden
itibaren.»
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kaibul edilmiştir.
«ıMuş Milletvekili Kasım Emre 20 gün maze
reti nedeniyle 1 7 . 4 . 1 9 7 4 tarihinden itibaren.»
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
3. — Hastalığı nedeniyle iki aydan fazla izin
alan Ordu Milletvekili Mehmet Said ErbiVe öde
neğinin
verilmesine dair
Başkanlık tezkeresi
(S/199)

9 . 5 . 1974

O : İ

Genel Kurula
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki ay
dan i'azla izin alan Ordu Milletvekili Meihmet
Said Erbil/c ödeneğinin verilebilmesi İçtüzüğün
130 ucu maddesi gereğince Genel Kurulun ona
yına sunulur.
Kemal Güven
Millet Meclisi Başkanı
BAŞKAN — Bu hususu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
i. --- Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu'nıın, Gaziantep'in su sıkıntısı ile ilgili sözlü so
rusunun gündemden çıkarılmasına dair önergesi
(6/39, d/28)
•BAŞKAN
efendim.

Bir önerge vardır, okutuyorum

Millet Meclisi Başkanlığına
Gaziantep su sıkıntısıyla ilgili Enerji
ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına verdiğim soru
Önergesinin cevabını yazılı olarak aldığımdan
gündemden çıkarılmasını saygılarımla arz ede
rim.
Gaziantep
İbrahim Hortoğlu

BAŞKAN — Bir tezkere daha vardır, okutu
yorum efendim.

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.

V. - SEÇİMLER
1. — Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı
suç \ve •cezaların affı hakkındaki kanun teklifi
için teşkil olunacak Karma Komisyona siyasî
parti gruplarınca gösterilen adaylara dair liste.

rüşecek Karına Komisyon için ilgili komisyon
üyeleri arasından, siyasî partilerce gösterilen
adaylar

BAŞKAN — Cumhuriyetin 50 nci yıh nede
niyle bazı suç ve cezaların affı hakkındaki ka
nun teklifini görüşecek olan Karma Komisyon
için ilgili komisyon üyeleri arasından siyasî par
tilerce gösterilen adayların listesi gelmiştir, oku
tuyorum efendim.
Cumıhuriyetir. 50 nci yılı nedeniyle bazı suç ve
cezaların affı hakkındaki kanun teklifini gö
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e. H. p.
Tekin İleri Dikmen (Muş Milletvekili)
Yalçın Oğuz (Sinop Milletvekili)
Doğan Öztıınç (İstanbul Milletvekili)
A. P.
Ahmet Atagün (Kırklareli Milletvekili)
Vahit Bozatlı (Sivas Milletvekili)
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M. S. P.
Yasin Hatiboğlu (Çorum Milletvekili)
D. P.
Musitafa Kubilây İmer (Konya Milletvekili)
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BAŞKAN —
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Karma

Komisyonun

şimdi

okumuş olduğum üyelerden oluşması hususunu
oyarınıza sunuyorum. Kabul

edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir.

IC. O. P.
Talât Oğuz (iMar'dln Milletvekili)

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI
A)

ÖNGÖRÜLMELER

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve
9 arkadaşının, TRT Kurumunun izlediği yayın
politikasının-ve tarafsızlık iddialarının incelene
rek alınacak tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünüm 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırmasına ilişkin önergesi (10/8)
BAŞKAN — Gündemimize göre TRT Kanu
nunun izlediği yayın politikasının ve tarafsızlık
iddialarının incelenmesi hususundaki Meclis
Araştırması hususunun görüşülmesine gediyo
ruz.
Önerfgeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Ekli olarak takdim ettiğim Meclis araştır
ması açılması hakkındaki talebimin Yüce Mec
lisimizde okutulmasını ve gündeme alınmasını
rica ederim.
Saygılarımla.
Muğla Milletvekili
Aihmet Buldanlı.
ve 9 arkadaşı
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Son günlerde Türkiye Radyo Televizyon
(Kurumunun takibettlği yayın politikasının,
TRT Kanununun tarafsızlık prensiplerinle taban
tabana zıt bir seyir takibettiği, esefle müşahe
de edilmektedir. Başta Sayın Genel Müdürün
tayin tarzı olmak üzere, müessesede birtakım
huzursuzlukların cereyan .ettiği, usule ve tea
müle uymayan tas.ar ruflarda
bulunulduğu,
'TRT Kanununun yayın ilkeleri maitlabı altında
ki maddelerine aykırı davranışlar içine girildi
ği ve TRT nin 12 Maııt öncesinin anarşi kun
dakçılığı yaptığı devre döndürülmek" istendiği
ıgörülmektedir. Bilhassa, personel arasında gö
rülen yaran ve dost kayırma, sol tandaslı kim
selere her türlü yayın hizmetlerinde (Program

J.ıa.zırlamıa, mikrofonda ve ekranda görünme)
kullanmak suretiyle radyoyu ve televizyonu
milletin değil, solcuların emrinde bir uydu ha
line getirme hazırlığı içine girildiği söylenmek
tedir. Bu cümleden olarak, Radyoculuk ve ha
bercilik ile diğer kollarda yetişmiş 5 yüksek
dereceli elemanın başka yerlere tayinleri, veya
işlerinden ayrılmaya zorlanmaları bir yana,
TRT nin yayınlarında ısrarla taraf tutması, bir
'siyasî partinin sözcüleri imişçesine muhalif par
tilerin liderlerine ait konuşma ve beyanları kı
saltmak, manalarını değiştirmek veya tahrif
edilmiş şekilde vermekte ısrar edildiği bir rea
litedir; Bunun yanında radyonun dilinin, çetre
fil bir hal aldığı, bilhassa haber bültenlerinde
kullanılan dilin özel bir şive tarz içinde yabancılaştırıldığı, kısacası dilde ırkçı bir tutum içi
ne girildiği ortadaki bir hakikattir. Bu dille ve
rilen haber ve tefsirleri Türle Milletinin anlama
dığı ancak Dil Kurumunun mükâfatlarına
'(•Ödül) mazlıar kılınmış birtakım solcu yaızar
ve çizerlerden başka kimseye hitabetmediği bi
linmektedir. Bu husus dalhi TRT Kanununun
birçok maddelerine aykırılık ihtiva etmektedir.
'Görülmektedir ki, O. H. P. - M. S. P. koalisyo
nunun iki ayı dolduran bir zaman ölçüsü içinde
Türkiye radyolarını tamamen iktidar sözcüsü
bir neşir organı haline getirmiştir. Aslında. Mil
lete has ve millî 'olması lûzmıgclen radyomuz ile
televizyon kameralarının milletin katiyen ka
bul etmediği ve muayyen bir zümrenin ada.mı
olmaktan öteye gidememiş sol tanda.nslı kişileri
onore etmek için ekranlara çıkarılmaktadır. Bil
hassa son günlerde «Erol Aksioy» adındaki bir
kişinin takdimciliğini yaptığı «Sanat olayları»
köşesinde münhasıran solcu yazar ve şairleri,
büyük bir itina ile ve allandıra ballandıra bü
yük Türk ozanı şeklinde reklâmları yapılmakta
dır. İlk önce bir açık oturumda; mizahçı bir sol
cu, arkasından bir başka solcu şair ve bunu da
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diğerleri takilbetmektcdir. Bunun -nerede dura I günlük çekişmesi için istenmesi, bendenizde
cağı bilinmemektedir. Yalanda Büyük Türk şa
•bazı tereddütler uyandırmaktadır. Zira, şıimdiiri adı altında Nâzım Hikmet Varzenskinin de
ye kadar müşahedem odur ki; muhalefet, bazı
ekranlarda boy göstereceği hazırlığı sezilmek
önemli meselelerde, içimle bulunduğu siyasî
tedir. Bu ve l)iınmı gibi sclbepler göstermektedir
ezikliğin tesiri ile acelecilik ve «iktidarı, nasıl
ki, bugünkü TR!T Kurumu huzursuzdur. Kuru
yıpratırım» telâşı içinde gözükmektedir. Bu te
mun hali ha;zır durumunu tespit etmek ve .Mil
lâş sebdbiyle işbu araştırma takririnin hasibî ni
lî bir kuruluş haline gelmesini sağlamak mak
yetle yapıldığı hususunda tereddütlerim vardır.
sadı ile; bu kurum hakkında Anayasanın 88 I Ancak, mademki Anayasamızın 88 nci maddesi
nci maddesi uyarınca Meclis Araştırması açıl
'böyle hir hakkı vermektedir; o hakle bize dü
ması nı 'saygı ile arz ederim.
şen vazife, hakkın suiistimali ihtimalini akla
dahi getirmeden meselelerin tahlilini yapmak
BAŞKAN — Meclis araştırmasının açılıp
olacaktır.
açılmaması hususunda sırasıyle Hükümete, si
yasî parti gruplarına ve önerge sahiplerinden
•birisine söz verilecektir. Bu görüşmede Hükü
met ve gruplar 20'şcr dakika, imza sahipleri de
10'ar dakika süre ile konuşacaklardır.
Önce Hükümet adına konuşacak sayın üye
ye söz vereceğim, buyurun efendim.
'TUBlftM YK TANİTMA BAKAXI ORHAN
BtİJBGİT (İstanbul) — Bil âhara izahat verece
ğim Sayın 'Başkan.
BAŞKAN — Gruplar adına ilk söz M. S. B.
Grupu adına Sayın Şener Battal'indir. Buyuru
nuz Sayın Battal.
M. S. P. GRUPU ADINA ŞRNBR BATTAL
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri;
Adalet Partisi Muğla Milletvekili Sayın Ah
met Buldanlı ve 9 arkadaşı tarafından TRT nin
ısrarla taraf tutması ve bir siyasî partinin söz
cüleri imişçesine muhalif partilerin liderlerine
ait konuşma ve beyanları kısaltmak, manaları
nı değiştirmek veya tahrif etmek gibi tutumu
tayin ve programları hakkında Meclis Araştır
ması açılması talebi ile ilgili olarak '.Millî Selâ
met Partisi Grupu adına maruzatta bulunaca
ğım.

I
I
I
I

I

I

I

Sözümün burasında bir hususu daha tebarüz
ettirmek istiyorum. O da, aynı siyasî partiye
mensup arkadaşlarımızın beyan ve yorumlarmda paralellik bulunması gereğidir. Şayet siz bir
meseleye teşhis koyarken, bir grup arkadaşla
rınızla ciddî tenakuzlarınız varsa, o zaman si
zin dışınızda olanlar serddettiğiniz beyan ve
yorumlar hakkında haklı olarak şüphe duyar
lar. Bakınız, işbu takririnizle TRT yi, Nâzım
Hikmet'i «Büyük Türk şairi» diye takdim et
mek için fırsat kolladığını işaret edersiniz; bir
başka vesileyle de hilafetçilikle, saltanateılıkla
itham edersiniz. İşte, her telde gezinmenizden
dolayı, vatandaşlarımızın Adalet Partisinin id
dia ve kanaatleri hakkındaki tereddütlerine,
müsaade buyurursanız, hak vermek mecburiyeti
içinde olacağız.
Sayın milletvekilleri, TRT hakkında tenkit
ve şikâyetler yeni değildir. Her devirde bunlar
devam etmiştir. Bu tenkit ve şikâyetleri yapan
ların sübjektif olmaması çok önemlidir. Fran
sız televizyonu eski genel müdürünün, televiz
yonu suçlayanların taraflı kuruluşlar olması ne
deniyle tam olarak güvenilemeyeceği hususun
daki beyanlarına bir miktar da olsa iştirak et
mek zarureti vardır. Demek isteriz ki, müşteki
nin de objektif ölçülere bağlı olması lâzımdır.

Değerli arkadaşlarımı, Millî Selâmet Partisi
üyeleri adına saygılarımla selâmlıyorum.
Muhterem arkadaşlarım, bir memleketteki
Bundan altı ay veya bir yıl kadar önce, Millî
radyo ve televizyon yayınları, o ülkenin siyasî
Selâmet Partisinden, bir kelimeyle de olsa Dev
karakterinin en esaslı aynasıdır. Bir memleket
let Radyo ve Televizyonunda bahis edilmedi
te dikta mı var, bir memlekette demokrasi mi
ğinden yakındığımız zaman, bugün bu önerge
var-, bunun radyo ve televizyon yayınlarının ta
yi veren bu arkadaşlarımız siyasî iktidarın o
kibi ile anlaşılması mümkündür. Bu bakımdan
genel «olarak araştırma isteyen önergenin önemi I zamanki kanadına mensup idiler. Ocaba o
•de çok büyüktür. Ancak, değerli arkadaşlarım,
zamanlar bir gün olsun, neden, «Millî Selâmet
böylesine önemli bir meselenin, politikanın I Partisi diye bir parti kuruldu, üç ayda 40 - 50
477 —

M. M&cM

B : 73

vilâyette kuruluşumu! tamamladı» diye haber
yayımlanmadığı hakkındaki şikâyetlerimizi ken
dileri önemli bulmamışlardır? Bugün yeni bir de
vir başlayınca, muhalefet olarak şekvaeılığın
zirvesinde olurlar. İşte bendenizin anlamakta
müşkülât çektiğim husus budur.
Muhterem milletvekilleri, biz prensibolarak
bugünkü ve dünkü TRT de mutabık olmadığı
mız tarafların mevcudiyetini daima ifade etmi
şizdir. TRT en önemli bir kültür hareketinin
temini vasıtasıdır. Bu vasıtayı millî özel dönü
şe, millî görüş ve millî kültüre hizmette kulla
nırsanız gayeye uygun kullanma hâsıl olur;
ama TRT yi «Batıcılık yapıyoruz» diye dış kül
tür emperyalizmine açık tutarsınız, işte bugün
kü sosyal dejenerasyon tartışmaları içerisine
düşmemiz durumu doğar. Bugün bu toplumda
hippiciKk, boşverizinı, havailik, gününü gün et
me, ciddî yönetimlerden uzaklaşma hususudaki
müşahedelerimizle mücadele etmek istiyorum.
Rekratifler, yani eğlendirici, güldürücü vodvil
programlarına dönük TRT yerine, daha çok
muhtevaya ve kültür oluşumuna hizmet eden
bir TRT ye ihtiyaç vardır.
Bu takrirle ilgili olarak. Europaıı Broadeasting Union yayını olan EBU Review, yani Avru
pa Yayın Birliğinin dergisini tetkik etme imkâ
nını buldum. Bu mecmuada Rolf Lundgrecn ad
lı yazar Educational Broadcasting «Big Questions Ahead» başlıklı makalede televizyon ve
radyonun bir çalışma okulu ve kültür program
larının tatbikçisi olduğu gereğine işaret etmek
tedir. Bu faydalı makaleyi meraklıların tetkik
etmelerini temenni ediyorum. «Batı, Batı» diye
bağırmak yerine Batının ilimde, teknikte, müs
pet çalışmalarındaki terakkisinin esas alınıp takibedilmesinin gereğine inanıyoruz. Yine Batı •
yerine çağdaş müspet tekâmülü esas almak ge
reğine ele işaret ediyorum.
Aynı derginin bir başka sayısında da tele
vizyonda öğretimin önemi anlatılmaktadır. Bu
yazıda «Stüdyo' mu, dersane mi?» diyerek tele
vizyonun fonksiyonuna teşhis konmaktadır.
Sözümüzün burasında belirtmek isteriz ki,
nüfusumuzun % 65'i okur - yazar olmayan ül
kemizde televizyon ve radyomuza büyük vazife
ler düşmektedir.
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Bendeniz daha evvel, «Televizyon kurul»
sun mu, kurulmasın mı?» tartışmaları olduğu
tarihlerde, yani bundan 10 yıl kadar evvel, mat
baanın icadını mütaakıp üç asır sonra Türki
ye'ye girmesinden üzüntü duyduğumu ve tele
vizyondaki gecikmemizin de tarihte bizlerin
öyle bir ihmal devrinin temsilcileri olarak itham
edilmemize sebebolacağmı düşünmüştüm. Ama,
hangi televizyonu düşünmüştüm? Köy okulla
rında bir öğretmenin 5 sınıfı okuttuğu okullar
da eğitim ve öğretim yapan televizyonu düşün
müştüm. Millî kültüre hizmet eden bir televiz
yonu düşünmüştüm. Bugün televizyonun öğre
tim ve eğitimde kifayetli olmadığını ve daha
evvelce de böyle bir geleneğin kurulmadığını,
manevî cihazl anmaya hizmet hususunda knkânlı çalışmaların yapılmadığını üzüntülerimle
belirtmek isterim.
Değerli arkadaşlarım, TRT rekratifer TRT
olmak hususundaki çalışmaları yanında, işaret
ettiğimi hususlara da dikkat etmelidir. Hulohop
devri, lastik top devril deyip eski alışkanlığını
devam ettirirse, bunun tahribatının geldiğimiz
noktadaki mevcudiyeti temadi eder, gelişirse
üzülürüz.
Bu arada Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler
Akademisinin televizyon ile eğitim, enstitüsü
kurduğunu da öğrenmiş bulunuyorum. Üniver
site öğrencilerine okul bulmaktaki güçlüğümüzü
hatırlayarak kültür ve sosyal bilimlerde tele
vizyondan faydalanılmasını ve mektupla öğre
tim. tatbikatının radyo ve televizyon yayınlarıyle irtibatlandırılmasını temenni ediyorum.
Ayrıca, üniversite imtihanlarına hazırlık için
özel dersanelere avuç dolusu kurs parası öde
yenlerin de, televizyon yaymlarıyle bu masraf
tan kurtarılması tatbikatının teminini rica edi
yoruz.
Sayın Genel Müdür İsmail Cem İpekçi'nin
işe başladığı günkü bazı beyanlarını müspet kar
şıladığımı belirtmek isterim. Sayın İpekçi,
«TRT'nin görevi belli bir görüşü halk oyuna ka
bul ettirmek değil, bütün görüşleri yansıtarak
halk oyunun serbestçe oluşumuna yardım etmek
tir.» diyerek, araştırma önergesinde arkadaşla
rımızın izhar ettikleri endişelerini peşinen izale
edici bir tutum içerisinde olacağını ifade etmiş
tir.
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ıSaym Genel Müdürün bilhassa şu beyanla I taki tartışmaları çözlükten sonra TRT'nin dili
rını ve bu yoldaki çalışmalarını temenni etiğim
e'le alınmalıdır. İfade edelim ki, l>iz Millî 'Selâ
şu cümleleri de dikkatlerimize sunmak isterim:
met Partisi .olarak 'Türkiye'de bir dil anarşisi
«Radyo ve televizyon Türkiye'nin yaygın ve en
lolduğu inancındayız. Bu anarşide yıl 1 arın Millî
güçlü kültür aracıdır. Biz Türkiye olarak çok
Eğitimini idare 'etmiş 'olanların 'ders kitapları
az toplumla kıyaslanabilecek bir kültür hazine
na, «tirıgeO, yanıt, bilinç, özsevi, önsevi, kuram,
sinin sahibiyiz. Batı ve Doğunun köprüsü ola
kura» ıgilbi kelimelerin geçişinden endişe duy
bil maş, Batı ile Doğunun kültür sentezini yapa
madıklarının ve sorumsuz davranışlarının da
bilmiş bir toplumuz ve bizim halkımız bin yıllık
.görüşülmesi lâzımdır.
bir tecrübenin İmbiğinden süzüle süzüle kendi
Onun için, biz elbette idil konusundaki şikâ
kültürünü yapmıştır. Öncelik Türkiye kültürü
yetlere katılırız, ama meseleleri rüzgâr yapmak
dür öncelik insanları iyiye, doğruya, gerçeğe,
için kullanmanıza da müsaade etmeyeceğiz.
erdeme daha güzel bir dünya oluşumuna .yönel
(Sayın milletvekilleri, biraz evvel sözünü et
ten bir anlayışta o]acaktır» demektedir.
tiğim kanunun 4 ııcü maddesinin 2 nci bendin
Siyasî planda Sayın İpekçi'nin şu beyanları
de TRT Yönetim Kurulunun Bakanlar Kuru
nın da kıymetlendirilmesini rica ederim :
lunca ancak üç üye atanabileceği yazılıdır. Ya«TRT'nin görevi, iktidarların sesi olmak değil • ni TRT Yönetim Kurulu için oibjektif kriterler
dir. Bütün Türkiye'nin tek sesi olmak gibi bir
getirilmiş ve ancak Bakanlar Kuruluna sadece
yayın aracının ölçüsüz bir iddiası ile ortaya
üç üye tayin edebilme imkânı verilmiştir. Bu
çıkmak da değildir. TRT'nin görevi, bütün
se'beple, TRT'ye hükümetimizin tesir ettiği id
Türkiye için çok önemli bir haber ve kültür ara
diası zayıf bir iddiadır. Keza, !1Ö ncu .maddede
cı olmaktır. Benim gerçekleşmesine çalışaeayazılı, Türkiye Büyük Millet Meclisimde ,grupu
ğim görev budur.»
bulunan siyasî partilerin diğer temsilcilerimden
tcşek'küıl edecek Danışma Kurulunun biran ev
Muhterem arkadaşlarım, TRT'yi bültenler
vel hazırlanacak yönetmeliği göre vazifeye baş
haberciliğinden uzak görmek isteriz. Zira, dur
laması hususu şikâyet] erimizi azaltıcı nitelikte1madan yayınlanan bültenlerin hepsini kıymet
dir. 'TRT Danışma Kurulu teşekkül etmiş olsa
lendirmek zorluğu birtakım siyasî tartışmaları
idi, bııgiün Yüce Mecliste işbu önergeyi görüşda zorlamaktadır. Nitekim, görüşülmekte olan
önergede tarafsızlık prensiplerine zıt davranış I inek yerime, (bir başka daha önemli bir mesele
lardan bahsedilmektedir.
yi görüşime imkânı 'olurdu. TRT Danışma Ku
rulu teşekkül etmedi sanıyorum.
Arkadaşlarım, TRT özerk iken şikâyetlerimiz
ıTüRıîZM VE TANITMA BAKANI ORHAN
vardı, şlimdi de şikâyetlerimiz vardır. Bu şikâ
BtROİT (Istaribuil) — V a r .
yetlerden Hükümete isabet eden kısmı ne kadar
ŞENER BATTAL (Devamda) — Parti grupdır? Bu hususu incelemekte fayda görüyorum.
I laırı temsilcilerinden...
29 . 2 . (1,917:2 tarih ve 1568 sayılı Kanunla,
I
O halde, Ibu meselenin esas görüşülme yeri
35(9 sayılı TRıT Kanunu değişikliğe uğramıştır.
I TRT Danışma Kuruludur, Bu husus, grupları
Bu değişikliğe göre, TRT tarafsız -bir kamu tü
olan siyasî partilerin birer temsilcilerinim ele
zel Mşiısidir. Yayınla ramdaki esaslar 2 nei mad
I alacağı bir mesele olarak gözükmektedir.
dede tadat olunmuş ve yayınların (kolayca an
TRT programlarına, çıikam şahısların kim .ol
masıla/b ilecek di'Lle yapılması genel ahlâk ve millî
duğu, ne fikirde olduğundan ziyade, ne söyle
geleneklerin ve Anayasa prensipleri gözönüne
diği önemlidir. Onun için arkadaşlarımızın şiöi'lmacak bir tutum; içinde yapıllması prensipleri
Ivâyetlerinde esas ıbu olmamalıdır. Ancak, gü
kabul edilmiştir. :
dümlü bir TRT'yi biz hiç arzu etmiyoruz. Gü
dümlü TRT elerken, iktidarın güdümü kadar
(Arkadaşlarımızın TRT'nin dili ımevzuundaiki şikâyetlerinin: yeri -bu önerge vesilesi olma- I muhalafetin de güdümünün nezaketine işaret
imalıdrr. Türk dili nasıl olmalıdır, Türk Dil Ku I etmeik istiyorum. TRT'ye devamlı aşırı cil'eüleıı
içerisinde haksız ve insafsız hücumlar olursa,
rumu nasıl olmalınır, Dil Akademisi ve Dil Ku
rultayı gibi büyük meseleleri ele alıp, bu husus- 1 o zaman muhalefetin güdümü doğabilir. Bu se479
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biz TRT hakkında ilmî ve ciddî ölçüler
şuurlu ve sorumluluğumuz idraki içindeve tahlili görüşjlerine yapıcı olarak bakı
katıll'iyoruz.

iki aylık zaman zarfında TRT, Millî Selâ
met Partisi - Cumhuriyet Ha'lk Partisi Koalis
yon iktidarı organı olduğu .gibi iddialarda si
yasî rekabet havasmdan öte ciddiyet bulamadığıımızi! arz ediyoruz.
T'RT yayınlarımda paratoner şahıslara. el
bette imkân verBmeımelklir. Paratoner şahıslar
solcu olur da, liberal, kapitalist kafalı, .dışa den
nük, ıınason zihniyetli olmaz mı? TRT'deki daha
evvelliki takdimleri böylece ima etmiş oluyorum.
Bu cümleıni'deki «libera'l, kapitalist kafalı, dışa
dönük, mason zihniyetli» deyimlerinin tek,
(müstakili) (bir manalı okluğunun bilhassa bi
linmesinde fayda görüyorum.
'Değerdi milletvekilleri, TRT elbette millî,
öze bağlı-, manevî cihazlanımaya hizmet edici ol-t
malıdır. TRT programlarında 'diyanet saati,
mukaddes günlerde canlı naklen yayınlar yapıimal1!. Mac nakli yaparken, mukaddes yayınla
rın da can'lı naMine im'kân hazırlanmalıdır. Ah-.
ılâki değeıiere, millî şair ve yazarlara, tarihî
mefahirimize daha geniş y-ev verilmelidir. 'Bu
(araştırma vesilesiyle 'esas oilaırak ele alınmasıs
ıgcreıklti! hususlar bizce bunlardır. Değilse, TRT'
•nin günlük mesaisinin konuşulması sadece1 palyatif neticeler sağlar, Bu. vesileyie TRİT camia
sının maddî ve manevî imkân ve imıkânsızKklarınıin da karşılanmam zaruretine işaret etmek
isterim.Değerli arkadaşla rım, TRT iyeni 'ellerdedir.
Henüz iddiaların süibutu durumu da- bahis mev
zuu değildir. Hele bundan evvelki ellerin proıg•ra;milaştırdı<ğı «Karaların Meni eti er»1 i gibi bir
takımı tezyif kâr eserlerin ayı'klanıma, ealışmaîarmın sürdürüldüğü şu sırada, araştırmanın
kabulüne ihtiyaç ziyade değildir. ileri sürülen
iddiaların sübjektif olduğu anlaşılmaktadır.
(Sözlerimin başında, «iTRT» nin, Nazım Hikmıet'i büyük Türk şairi düye takdim etmek için
fırsat kolladığı üfade edilir, arkasından da, hi
lafetçilik yapiyor diye itham edilir» demiştim.
Arzu ederdim ki, «Bu iddianı nereden buldun,
nalsıl illeri ısürüyioııisun?» diye sorulsun da, o za
man ıkendi orlganliarını çıkarayım. Bir tarafta
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TRT'ye hilafetçi, saltanatçı ithamı vurursunuz,
diğer taraftan komünistlik ithamı vurursunuz.
O zaman, «sizin iddialarını adan hangisi doğru
dur?» veya «Her (ikisi de rüzgâr yapmak için or
taya tatil/an gayri ciddî iddialar mıdır?» diye te
reddütler uyanır. Onun ilcin şu kürsüye geliirken
öncelikle iddiaSlıarınızi teksif ©din. Tereddütlü
iddialarla Meclislin nıeşıgul edilmemesünde çok
daha fayda vardır. ı«|Sıcaık, buz» demek hiçbir şe
yi'temin etmez; ya .'«ısııcak» deyiniz, ya «ibuz» de
yiniz.
BAŞKAN — Sayın Battal, vaktiniz 'dolmuş
tur efendim.
ŞKNER BATTAL (Devamla) — Teşekkür
ederim Sayın Başkan.
•«Sıcak - buz» derseniz sizin bu iddianız erir
gider.
İleri sürülen iddiiıalarıın sübjektif olduğu a;nlaişilmaiktadıır. Hükümetlimiz TRT 'nin taraıfısızlığı
hususunda teyakkuz içerisindedir. Bu sebeple
Medlisin, .gündemindeki diğer ve daha önemli meseliedjerıle meşlgul olmalsıııın faydasınla inandı ğıımızdan, amaştırma öneılgesıiniin reddini, 'Millî Se
lâmet Partisi Grupu adınla saygılarımla talep
ve rica ederim.
'Oumteınizi Ballanılıyorum. (O. H. P. ve M. P. S.
«ı pallarından alkışlar.)
[BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal.
iCumhuriyet Halik Partisi Grıupu adına Sayın
Sadulliah Usumî, buyurun efendim.
IC. H. P. GRUPU ADINA SADULLAH USU
MÎ (Ballıkelsir) — Sayın Başkam, sayın milletve
killeri; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu için
Meclis Araştıırmaisı istemek amacıyle bu buru
mun yönetimi hakkında ibazı iddialar huzurunu
za .getirilmiş bulunmaktadır. Bunlar tetkik edil
diği zaman, düne' kadar ısiaınkli mükeımımeıl idare
edilmiş bir TRT varmış da 'bugün 'bu kurum al
lak - nüliaık olmuş sanırsınız. Sanki kanunlar
çiğneniyonmuş, bugüne kadar en iyi şekilde uyigulaınıan taraifsızl^k illkeleirıi ayaklar altına alımıyonmuş (sanınsınız.
İddialarla daha da eğildiğiniz zaman, bütün
bunların birer (garnitür olduğunu, asil amacın
İlse, TRT'tleki yeni yönetime bir damga vurmak
olduğu ortaya çıkar.
Bu amaca bir yenisini daha ilâve etmek müm
kündür: Modern bir anlayışla çalışmaya baştayan TRT içerisinde heyecan, dedikodu Ve baş
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(kaldırma havası lestiıiarek yönotimd tam. )b.i»r huzursıuzluik içerisine itmektir.
(Değerli milletvekilleri, hu taibloyu çizdikten
sanına bir hususa. daha açıklık (getirmek gerektir. Ömerigeyii verem sayın millletv ekilileri ve bağlı
otMutkları örgüt bumdan ne kazanacaktır? Me
seleye b u açıdan eğildiğimiz zaman ise, anıacım
sadece bir tahrip politikasından ibaret olmadığı,
temel bir felsefeye dayandığı anlaşılır. Bu felse
fe, öneınge salhilbi milletvekili arkadaşlarımızın
bağlı lolduklıarı örgütün asıl hedefidir.
IBu örgütün yönetimini ellerinde bulumduranlairıın daıiima. (korktukları (bir şey vardır. Bu kork
tukları şeyin yanındaymış gibi davranır'lair,
Ihatitıa miüdafiaıaisıinı yapıyor gözükürler anıta, gel
mesi ihtimali belirdi imi de dehşetli paniğe ka
pılırlar.
IBu siyasî örgütün yöneticilerinin korktuğu
şey özgürlüktür, devlet yönetiminde taraıfsızlık
ilkesinin yeırleşmelaldir; asıl, milletin kendi ya
narına olan fikiıiıeıri öğrenmesidir. Eğer tamı bir
özlgürlük ortalını 'gelirse ve devlet yönetimimde ta
rafsızlık ilkesi hâkim olursa, hangi siyasî fik
rin haliktan yanıa olduğu 'kolaylıkla anlaşılır, dün
ya ıg'erıçekleri, millete daha doğru intikal eder.
Dalba 'doğrusu, Batı demokrasisinle yönelik ol
duklarını İddia edenlerin, Doğu .modeli bir tat
bikatta nasıl dört elle sarıldıkları ortaya çıkar.
Haittâ, halktan yana [Bikirlerin .geıl'işmesini önleyelbilmek İçin, gerekirse, anarşiye dahi prim ve
rirler.
iNitakim, fiiknin ©eza :görmesi gerektiğini sav>unarilarun iktidarları zamanında komando kamp
ları kurulmuştur. Binlerce genç, salbah, akşam
bu kamplarda askerî rusulde ,eğiti!me tabi tutulmuştur. Bu 'eğitimim kime karşı olduğu, paranın
nereden ıgelldiği hususunda me 'gibi bir soruştur
ma taçılmıiştır? .O zamanın iktidarı kime nıe sor
muştur?
iMeıseleyi şöyle /bir özeltletmek gerekirse; ken
di fikirlerine uygun 'gelişen olaylar, anarşik de
olsa .müsaımalha görecek; ,kendi düşüncellerinle
karşı 'gelişen, fikir dahi olsa tahammül cdilmeyeieeîk.
Baıtı demokrasilerimde yönetimi etlinde 'bulun
duranlar da, muhalefet edenler de böyle düşümmüyorlar. Düşünen olsa Ibile asla .itibar görmü
yor. Baıtı deımıo.kraısiilıeninde özgürlükler vıe .'taraf
sızlık ilkelerü teminata bağlanmıştır. Özgürlük
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>ve tarafsızlık belirli çizgilerle kesinlik kazan
mıştır. Bu kazanılmış halkların kısıtlanıma imkân
ları daha siyasetçilerin ellinden atamıştır. Aksine
taitlbikat, yani «şuraya kadar özgürlük» veya
«arzularıma 'göne tarafsızlık» dediğimiz zaman,
bunun adına nıe özgürlük, ne de tarafsızlık de
nir; bunun atlına «ıgiıdümlü demokırasi» denir.
11974 Türkiyesinde önemli değişiklikler ol
muş, sermaye - emcik dengesine saygı gösteren
vıo özgürlükten yama olan siyasetçiler iş başına
ige'lmıiş'tlir. Özığürlüğe ve tarafsızlık ilkesine say
gılı bir 'iktidarın bu anllayışıını devlet müesseseıllerine 'de intikal ettirmesi kadar tabiî bir şey
olamaz.
iNiteldm, TRT de Ibu anlayışa 'kavuşturulun.
ca, birden kızılca ıkıyameit koptu. TRT'yi (eleşti
ren önergeler sıralanmaya baş'lamdı. Eğer emeği
ve emıekeileri bir kenara iterek, büyük işadamlarıyle her ıgün 'boy boy röportajlar yapılmış ve
onların sorumları üzerine <eğin:ilmiş olsaydı, şu
aımda 'T'RIT için bir uMeclis Araştırması talebi de
bahis konusu olamazdı, .belki de TRT için methi
yeler işıiltebiliir'dik.
Değerli ımillletivcfkıilletıi, şimdi ifade etmeye
çalıştığım husiuslann ışığı .altında TRT içim ileri
sürülen iddialara bir igöz atalım :
ITRjT'nin yayın politikası, kanunun tarafsızlık
prensiplerime taiban tabana zıt bir seyir takip
etmekiteymiş. Tarafsızlık, yayınlarda sadeeıe siya
setçilere aynı 'ölçüde hak tanınmakla sağlana
maz. Aynı 'zamanda fikiıllerde d;e bu ölçüye ri
ayet etmek .gerektir. Bütün 'dünyada olduğu ıgiibi,
Ülkeımizde de sermaye ile emeğin çatışması var
dır; bu doğaldır. Asırlarca güçleri arkasına
alan sermaye, daima lemeği ez'miş ve çeşitli imkânjlarjiyle emiekçinin sesinin çıkmasını enıgellemiştıir. Eimekçi de (kitaplarda ve gazetelerde yazılamadığı ve kendi öz .malı oltan devlet radyo
sundan anUatıOıamıadığı için, 'dünyamın demokra
tik 'ülkelerinde ıkenjdl durumunda olanların ne
gilbi haklara kaıvuşturulduğunu yıllar yılı öğ
renememiştir. Bu yüzden de hakkını değil, ser
mayenin .lütfettiğimi alabilmiştir. Sermaye sahip
leri ise, hükümetleri 'daima yanında bulmuş ve
istediği ıgilbî a t oynatabilmiş tir.
Devlet kuruluşları, bu arada özellikle dev
let radyosu da bu anlayış içerisinde yönetilmiş
tir. Radyo, talimat alarak habercilik yapmış, ta
limat alarak programlı* düzenlemiştir. Böylece,
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telsizdik ilkesi uzun seneler, ibir kesim mıenf aatileıHJnje uygun hiçimde .işletilmişi ir. A ima, artık
Ibu saltanat ibi'tnuiş, her fikir TRT'de ve devlet
draruluşlarıında eşit imkânlara kavuşturulmuştur.
iMuihaled'et Ipar tilerinin liderlıerinin Jtonuşmalllarının kısaltıldığı, manâlaTimin değiştirildiği
iddialarına g'edinee, söyleyeceklerimiz bira^z daha
değişik olacaktır. Bir önerigemihı verilişinden kısa.
Ibir zaman önce, Adalet Pıai'tisi Genel Başkanı
ıSayın Deımirel'in dıidbir ülke gerçeğini yansıtma
yan özel deıneclinl, geneık radyo, .gorelc televlzyon!
dıan dakikalarca. dilıı'ljcıdîi ğ i mi z i unutmadık ] >aha
önce 'de cevaıp haikkı :kuriaJdlaiu.ua sarılarak .ekra
na »çıkanı Deiiiıinc! değil mıiydi? Hemen irer .lııatl >-e ı*
bülteninde sayın nmıihalefet sözcülerinin konuş
malarımı bütün millet diniliyor. DcmirıdUn (hiçbir
halber -değeri olmayan, yıllardır çiğneme ç/i ğn ene
ağızda çürümüş sakız halime gelen süslerini de
veıiyor TRT; •yeriyor a.ma, 'edlhette diğer liderlıeıDİııı İd, gibi ıkıısıaltıaraik veıiyor. Ya kısaılitmasa ne
lolıacıaıktı arkadaşlariım,? Vatandaş ısaibah akşam
çarşaf çarşaf siyasî partililerin liderlerini, ,15'e
yakın 'genel başkam yarıdımıeısını ve bir o kadar
dıa geıniel iseikııeterıiıim sıaat'lereıe dinlemek zorumda
bıraıkılacaiktı. Bir sayın partinin sayın genel sekreterd yeya yardımcısı sabah kalkıp havaya, kaka
cak, ieğer yağmur yağıyorsa, «iBu iktidar ülkeyi
(batırıyori» diye llO sayfalık demeç yazacak, TRT
de bumu ikü 'saat özetliGmıedem vıciiecıeık. Acalba ken
edi parti organlarındaki yazı işlemi müdürleri (nıin yaıpaımadığı bu işi, Devletin tarafsız Ibir ya
yın organımdan nasıl Iheklemtcır. Milletlin oy wrmadiği ibu demıeçleıri, Türk Milletimle ker gün
saatlerce mi verilisin isterler ? Ne iinutlu kıl, ibizc.
kıisaltalark 'da »olsa., bu deimcıçler, vatandaşı hay
ret içinde, («yıllardır tayın şeyleri «söylüyorlar»
dedirtecek kadar fazla sunuluyor. Halikımız duy
sun ibu görüşleri ve 14 .Ekim seleimle rinde yap
tığı değişikliğin me dvadar doğru okluğunu bir
kez dalha anlasın.
Bütün bunların ışığı altında açıkça ifade et
mek gerekirse, TRT yönetimleri »hiçbir dönemde
İbu yemi yönetim kadar özgürlüklere ve taraf
sızlık ilkelerine saygılı olmamıştır. ıSencleree sa
dece kendi fiildrlerimin savunulmasına alışmış siyalsetıçileriiın., ibugüıı Batıya dönük modern bir
aın'layışla işe (başlayan ve 'bu anlayış içinde ça,illşmalarını sürdüren TRT yönetimine karşı eıkımafflan, bu hususu ispatlamaya yeter de artar bile.
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Ayrıca, TRT yömetlimıiniin tarafsız olmadığım
ileri sürenlerin de, aslında bir taraf olduğunu
ıhatırlatmaktıa fayda vardır.
TRTmim, T'2 Mart öncesi anarşi JumdaJvçılığının devriiriıe 'döıüdürülımek istendiği ide iddialar
arasında. Bu konuları yeniden tazelemek istemi
yoruz. Batı siyasetçilerin yüzünü ,kızartacak oları
geçmişi unutmak: listiyoıraz. Bundan ne Tiir*;kiye'yo, ne de 12 Mart öncesi sortırmdu ve yetkiıü
IdşıilİGiıe kayır ve fayda ıgelıir. 12 Mart sonrası
TRT'sine -eğilmek istemiyoruz; sadece 'Cumhu
riyet Halik BartiisinJin değil, Adalet Partisinin de
hoşuna gitmeyen acı anıları var )bu dönıemin.
r !

J RT ibünyesinxle IhuzurSuzilukların cericyan.
ettiği iddiasına ilse katılmak mümkün değildir.
ıZirıa TRT, kurulusurıitlan ıbu yana en huzurkı
devrini yaşamaktadır. Her müessesede çalışan
lar ia.iiaisn.nda. ulak belek süıtüşmeler olur. Nite
kim önerge saıhipileri, usıülc ve teamüle uyma
yan tasarruCllarda bulunulduğunu ve personel
anasında yaran, ve dost kayırma okluğunu iddia
ettiklerine .göre, ikazı ıgörıev değıişildikilerini kaisdetıueık isteimektedirJ^ei'. Benim bildiğinle göre,
sadece Ibliir kişinin görev yeri değiştirilmiştir.
Diğer birkaç kişilik değişiklik ise, yerleri değiş
tin •İlenlerin arzuları üzenine yapılmıştır. Bu bir
dostluk .gereği olabilir, bu bir vefa örneği olaIbiıllir; aıma, huzursuzluk kaymağı olamaz. Görev
leri değişmliş ibuJiııninnlar çoğumuzun arkadaşı
ve sevdiği iinsanlıad-ıdiır. Yıeni 'bir sistem getirmeye
ealışan bir genel müdüre veya yönetime, Ibu ka
dar değişildljk için kir ıhalk tammak insaflı bir
hiareloet olur; hele bu hareket hiç kimsenin işi
ne son. verilmeden y a p İmiş İse.
iTeamüte uygun 'olmayan tutum iddiasına, ise
yürekten katııliıyorum. Zira 'eski dönieımılerdeki
ıalışkam)lakiarıu ne olduğunu ibiz gayet iyi (biliriz.
Değ erli bazı arkadaşlarımızın, işlerinden atıl
dıktan sonra dalhi, lıaklaırında çıCşitJi ihlbaırfiaır
yıaipılaralc ınasıl; iişkiencelere nıaruz bırakıldığını
ıhıcınüz unıııtmıadıık. Onlar da hepinizin, hepimiiızin
yalcın'dan tanıldığı değerli liınsaıniardı. Bu öner
ge ısahübi milletveklililerdnin örgütü ve mensup
ları o zaman neredeydi?
•TRT, solcuları .ekrana •çıkartıyormuş. Aynı
önergeye göre TRT, dilde ile ırkçı Ibliir tutum
içinde imiş. B,en de, «Önerge saıhibi Dadaist bir
tutum içinıledir» ilerini. Dadaizm, bildiğimiz
gibi bir edebî akımdır. Dadaist şairler kelime-
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leni bir • torbaya doldururlar, sonra Imııları k u r a
usulü çekip yan yana .dizörfler. Bir yanda '«solcu»
diyor, (bir yanida 'da «ırkçı» diyor. Evet, TRT'de
sol :görüş .de çıkıyor arkadaşlarım. Çünkü Tür
kiye'de artık topa,!, tek bacaklı demokrasi sona
•erdi. Evet sermayenin doğrultusundaki Adalet
Partisi de, diğer partiler 'de konuşacak; aına biİcsiniiz M, sol da konuşacak. İşçilerin, .emekçileırin, allın terinin yanındakiler 'de konuşacak.
IBir açık .oturunıda mizahçı solcu ibir yazar
.konuşmuş. Buldarılı ve arkadaşları buna kızı
yorlar. Tıafbiî lYİoınıuşjaeak. Çünkü size göne sol göfrüşlü yazar televizyonda ive radyoda, konuşmaz;
ya dayak yer, ya da (hapishanede yatar, gözleri
kör olama ikadar. Solcu yazar dedikleri Aziz NesinAlir arkadaşlarını. Milletin vekilleri ileri, sa
natsever, .edeKyata saygütı olmalı İd, millet.de
fi'Jıeri Igitsin. Eline kalemi .sadece çamur atmak
için allan ibir Buldanlı kalkacak ve hayatını kalıejmine bağlayıp 'Türkiye'nin .adım sanırların dı
şıma İtalya'ya, İngiltere'ye, Rusya'ya ve Ameri
ka'ya gıötütieın Aziz- Nesini suçlar 'biçimde «sol
cu yazar» diyecek. İşte >bu yüzden çağ dışı kal
dınız İSayın Bu.ldaııılı.
Yazara, çizene ,düşüıuüııe kötü gözle bakan
Ibanıgi siyasetçi tarihe iyi geçti? İşin garibi
isiiz .nıulhaile/fe,tte de ıböylesiniz. Muhalefette bile
sizin (iiçin özgürlük, değişen görüşler ve demok
ratik isol teıhlikeili. Siz nesiniz peki? Parti misi
niz, yoksa '«Bu sağ, bu sol» diye ayırım yap
makla İbir sansür kurulu .musunuz? Düşünceler
lolmadan, sağa soöa özgürlük olmadan, siyasî partilerin kaınsız cansız kalacağım (bilmiyorsunuz
.dcm;em, amıa hatırlatmak isterim.
İSayın millletvıekiıllcıi, TRT yeni yönetiçileri
min elinde büyük ibir jgelişmıe halindedir. Prcvgnam, halber, eğlence ve spor, her şey var. Üç ay
da (gelinen noktaya 'bakılırsa, kısa ibıir öime sonna TRT'cle her şeyin en mükemımeilduin bulunıaaağrnıa şahsen inanıyorum. Ama bir tek eksiği
var; o da A.daİet Partisinin TRT'ye olan sevgisi
Vıe TRT'yi Bıüldanılı da sevmiyor artık. Çünkü
TRT'de, artık, onların solcu dedikleri; fakat
(bütün dünyaya .dalga, dalga yayılan isimle riyle,
Ibaşairıiariyle Türk yazar ve çizerliğine şeref ge
tiren yazarlar da çıkıyor ekrana.
ıDeğerM 'arkadaşlarım, Cumhuryiet Halk Par
tisi Grupu olarak Meclis araştırana sı istenen
önergenin aleyhinde oy kullanacağımızı arz
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eder, saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim .Sayın Usumî.
İSayın İbralıim Göktepe, A. P. Grupu a.dma.
A. P. GRUPU ADINA İBRAIHM GÖKTEPE
(İçel) — S ay m Başkan, değerli milletvekilleri;
Radyo ve televizyon gibi milyonlara hitabe
den bir müessesenin, zaman zaman tartışma ko
nusu olmasını Adalet Partisi Grupu
olarak
üzüntü ile karşılıyoruz. Millî müesseselerimizi
tartışma konusu olmaktan kurtarmak, en başta
düşen bir görevdir; fakat mevcut Hükümet bu
görevini ifa etmek şöyle dursun, TRT üzerinde
ki tehlikeli birtakım tasarruflarla yeni tartış
maların kapısını açmış bulunuyor. Buna ben
zer Hükümet t asa ruf] arı son günlerde bütün
millî müessese ve kuruluşlarımızda baskısını
hissettirmektedir. Radyo ve televizyon mevzuu,
çok partili hayata girdiğimizden bu yana, Türk
siyasî hayatında önem kazanmış ve çeşitli mer
hale 1 e r deı ı g e e mis ti r.
27 Mayıs öncesinde Cumhuriyet Halk Par
tisi muhalefeti devamlı olarak radyodan şikâ
yetçi olmuştur. Hatta, Devlet Radyosunun adı
nı «Vatan Cephesi Radyosu» bile koymuştur.
Doğrudur belki, ama sol cephenin radyosu ol
mamıştır o devirde radyo. Cumhuriyet Halk
Partisinin radyo 'hakkındaki o zamanki şikâyet
lerinin münakaşasına girmiyorum. Bilinen bir
gerçek varsa, o devirde radyo aşka solun bora
zanı olmamıştır. Ve öyle sanıyoruz ki, Cumhu
riyet Halle Partisinin o devirde radyo meselesi
üzerinde. ısrarla' durmasının gerçek sebebi her
halde bu olmalıydı. Çünkü, Devlet radyolarının
milliyetçi ve sola kapalı yayınları Cumhuriyet
Halk Partisini dalma rahatsız edegelmiştir.
.Sayın milletvekilleri, 1961 Anayasası ile
TRT özerk bir müessese haline getirilmiştir. Bu
rada bir noktaya temas etmekte faydı görüyo
rum. 1961 Anayasası hazırlanırken, Cumhuriyet
Halk Partisi İhtilâl öncesinde kendine göre şi
kâyetçisi olduğu her hususun Anayasada yer
alması için özel gayret harcamıştır. Bu bir vakı
adır. Nitekim, TRT ııin bugünkü Genel Müdürü
ıbu vakıayı şu sözlerle ifade etmektedir :
«îDevrim ortamının doğuşunda da, bu orta
mın yol açacağı Anayasal değişimde de Cumhu
riyet Halk Partisinin büyük payı vardır.» Böy
le diyor maruf Genel Müdür.
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Ancak, 19-50'den itibaren'seçimle tek başına
iktidaııa gelemeyeceğini anlayan Cuniihuriyct
Halk Partisinin, bu gayretleri çok zaman çeşitli
•'Devlet müesseselerini, seçilmiş iktidarların kar
şısına dikme gayreti şeklinde tezahür etmiştir.
İşte 1961 - 1971 döneminde uygulanan ve hüMim etlenin elini kolunu bağlayan TRT özerkli
ği de öyle bir gayretin sonucudur.
Özerkliğin, TRT tarafsızlığının teminatı ola
cağı farz ve iddia edilmişti. Halbuki, tarafsız
olmak için özerk olmanın mutlaka gerekmediği
zamanla anlaşılmıştır. Anlaşılan bu gerçek,
1971 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tescil
edilmiştir.
Çünkü, tatbikat gösterdi ki, siyasî tesirlere
karşı bağımsız ve tarafsız kalabilmesi iddiasıyle
özerklik tanınan TRT. özerkliğini suiistimal et
miştir bu devrede. Cumhuriyet ve rejimden ta
raf olması gerekirken, maalesef Cumhuriyetimi
zi yıkmaya çalışanlarla beraber olmuştur.
Özerk TRT nin banka soyan, adanı kaçıran
•komünist eşkıya ile, kanun kaçaklarıyle röpor
tajlar yaparak yayınlamak delaletini gösterdiği
halizalardan silinmemiştir.
iSaym milletvekilleri, TRT her zaman, her
devirde Devletten ve rejimden yana olmaya
îmeicjburdur, bu Anayasanın emridir. Devlet ve
rejim bahis konusu olunca, Devletin bütün ni|illî müesiseseleri gibi TRT nıin de rejimden yana
olması mjllî bir görevdir. İşte »1971 Anayasa 'de
ğişikliği, Anayasanın özerklik hükümleri arka
sına sığınarak Devletin ve rejimin karşısında
yer alan, anarşi kışkırtıcılığı yapan özerk TRT
yi, Cumhuriyet ve rejim •çiziğisine getirmek za
ruretiyle yapılmıştır. Biz Adalet Partisi olarak
böyle bir Anayasa değişikliğinin zaruretini da
ima müdafaa edeıgelmiştik. Bu değişiklikle TRT
nin özerkliği kaldırılarak, aslolan «tarafsızlık»
ilkesi getirilmiştir. Bunun da, Sayın Cumhuri
yet Halk Partisi Sözcüsünün temas ettiği, ge
rekli olan teminat sağlanmıştır.
1

Sayın milletvekilleri , TRT'nin siyasî taraf
sızlığından ne anladığımızı da-kısaca ifade et
mekte fayda mülahaza ediyorum.
Siyasî partiler, Anayasanın 56 ncı maddesine
göre, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez un
surlarıdır. Gerçi Sayın Başbakan Hükümet
programı görüşülürken karşılarında başka si-
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yasî partilerin bârınamayacağmı iddialı bir şe
kilde ifade etmişlerdi. Bu, Sayın Ecevit^in bile
ceği bir husus değil; milletimizin karar vere
ceği bir husustur; Anayasamızın da teminatı al
tında olan bir husustur.
Anayasanın teminatı altında bulunan çeşitli
siyasî partiler arasındaki yarışma, imkân eşitliği
dâhilinde yürütülecektir. Bu yarışmada TRT
de, siyasî partiilerin başlıca yetkililerinin beyan
larını değerlendirerek ve âdil, hakkaniyete uy
gun ölçüler dâhilinde kamuoyuna intikâl ettire
cektir. Burada ehemmiyetli olan husus, TRT'nin
siyasî partiler arasında ayırım yapmamasıdır.
Hükümet icraatı bahis konusu olunca ela,
TRT'nin, siyasî partiler arasındaki eşitliği boz
maması asıldır. TRT, «Hükümet icraatını veri
yorum» diye, Hükümet yetkililerinin, karşısın
daki siyasî partileri, şahısları veya çeşitli ku
ruluşları hedef alan birtakım şahsî ve indîjtariz'lerini, ithamlarını veremez. Verirse, herke
sin ve tabiatiyle TRT'nin, buna verilecek cevap
lara da katlanması gerekir.
Sayın milletvekilleri, TRT konusunun geçir
diği safahatı ve TRT'nin tarafsızlığından ne
anladığımızı kısaca arz etmiş bulunuyorum.
Şimdi, mevcut durum nedir % Bu husustaki mü
şahedelerimizi arz etmeye çalışacağım.
Cumhuriyet Halk Partisi, ele geçirilecek
en büyük hedef olarak daha ilk günden, TRT y i
seçmiştir. Böylece, Cumhuriyet Halk Partisi
radyo konusunda yıllarca haklı veya haksız şi
kâyetçisi olduğu bir yolu bizzat ve hırçınca ih
tiyar eylemiş bulunuyor. Bu, boşuna bir gay
ret olamaz. Bu gayret ve tasarruflarla CumhuTİyet Halk. Partisi, TRT'yi solun borazanı ha
line getirmek istemektedir. Bunun için de, zih
niyeti herkesçe bilinen bir şahsı, durumu uy
madığı halde birtakım hukukî zorlamalara baş
vurarak TRT'ye Genel Müdür tâyin etmekle işe
başlamıştır.
(İsmail Cem İpekçi, 9 Haziran 197.1 tarihli bir
yazısında; «TRT özerkliğinin kalkması halinde,
iktidardaki siyasal partiler, TRT'yi kendi özel
araçları gibi kullanma imkânını dahi bulabile
ceklerdir». demektedir.
Cumhuriyet Halk Partisi şimdi bu imkânı,
bunları yazan İsmail Cem İpekçi'nin şahsında
bulmuş bulunuyor.
434 —

M. Meclisi

B : 73

Değerli arkadaşlarım, yeni TRT Genel Mü
dürü İsmail Cem İpekçi,daha evvel herhangi bir
devlet görevinde bulunmadığı için, TRT Genel
Müdürlüğüne tayini, mevcut kanunlarımıza gö
re mümkün değildir. Bunu bir vesile ile daha
evvel de arz etmiş bulunuyorum.
IOeevit Hükümeti, Devlet Memurları Kanunu
nun ek geçici 10 ncu maddesine, J1. sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile bir hüküm ilâve
etmiş ve bu hükümle TRT Gene] Müdürlüğünü
«İstisnaî memuriyet» saymıştır.
]5 Şubat L974'te yürürlüğe konan bu deği
şiklik hükmüne 'istinaden ve aynı gün, İsmail
"Vmı İpekçi TRT Genel Müdürlüğüne 1 tayin edil
miştir. Hükümet bu tasarrufla, kendisine Dev
let personel rejiminnin ıslahı için verilmiş olan
yetkisini, özel amaçla kullanmıştır, belli bir şa
hıs için kullanmıştır. Bu sebeple de, hukuku
suiistimal etmiştir. İsmail üem İpekçi'nin TRT
Genel Müdürlüğüne tayini, binlerce memurun ıs
tırabının önlenmesinden daha önemli ve daha
önde görülmüştür. Bu bakımdan, 11 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, gerek şekil, ge
rekse amaç ve ilke itibariyle Anayasaya ve Yet
ki Kanununa aykırıdır. Anayasaya aykırı bir
tasarrufla tayin edilmiş olan yeni TRT Genel
Müdürünün, meşru bir Genel Müdür olduğu da
maalesef söylenemez.
Bu tayin açıkça, devletin çeşitli makamlarını
yağma etme usulünün elim bir tatbikatıdır. Cum
huriyet tarihimizde bu derece keyfî, bu derece
şahsî bir tasarruf daha gösterilemez.
Değerli arkadaşlar, bu Gene] Müdürün tayi
ni, TRT Kanununa da aykırıdır. Bu kanunun
9 ncu .maddesi, Genel Müdürün bu görevi
yapabilecek ehliyet, bilgi ve tecrübe sahibi ol
masını şart kılmakladır. Hükümet taşarın Sun
da olmayan bu hüküm, Yüce Meclislerce kanu
na, özellikle konmuş bulunuyor. Genel Müdür
İsmail Cem İpekçi'nin, radyo ve televizyon ko
nusunda hangi bilgi ve tecrübelerin sahibi ol
duğu ve ehliyetinin nasıl tespit edildiği, efkârı
umumiyenin hâlâ .meçhulüdür; ama, TRT'yi sol
propagandanın cimrine ustalıkla vermekte oldıı" ğu gözden ırak değildir.
Sayın milletvekilleri, bu şahsın hangi ideolo
jinin sahibi olduğunu herkes bilir. Bunu bahis
ikonusu ettiğimiz zaman, Sayın Cumhuriyet
Halk Partisi sözcüleri burada, burada bulunma-
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yan bir kimsenin -gıyabı uda konuşulamayaeağını söylüyorlar. Gerçekten, İsmail Cem İpekçi'
rıhı şahsı bizi ilgilendirmez. Ne var ki, TRT gi
bi bir millî müessesenin, bütün millî müessese
lerimizin başına getirdiğiniz 'kimselerin kim
olduklarını, hangi ideolojinin sahibi bulunduklerini söylemeyecek miyiz'? Bunu millet kür
süsünden isöylemreyi bir vazife telâkki ediyoruz.
Namuslu ve yılların tecrübelerini
kazanmış
olan Devlet memurlarını ne gibi gerçeklerler
le değiştirip, yerlerine kimlerin getirdiğinizi el
bette söyleyeceğiz.
Değerli arkadaşlarım, kimdir bu Genel Mü
dür? Bu Genel Müdür, idam edilen Deniz Gez
miş arkadaşlarının, yani bu üç komünist eşkiyanın adlarını, bütün sevdiklerinin adları gibi
unutmayacağını yazabilecek -derecede onların
hayranıdır. «12 Mart kitabı; sayfa 289.»
Bu Umum Müdür, bağımsız 'mahkemelerce
idam cezası verilen bu vatan hainlerinin davra
nışlarını, tarihî kişilerin kahramanlıklarını ha
tırlatan vakur bir davranış olarak vasıflandı•raibiicecik derecede komünist ideolojiye saplan
mıştır. Bu milletin tarihinde büyük kahraman
lar vardır. Onları unutan, onların tanımayan
ve millî mefahirimize, millî varlığımıza ihanet
eden komünist eşkıyaya bu derece hayranlık
duyan bir şahsın, milletin radyo ve televizyo
nunun başında yeri yoktur. (A. P. ve D. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.)
•Bu Umum Müdür, başka bir yazısında: «Tür
kiye İşçi Partisi, özellikle son iki yılda, geçmiş
tecrübeleri değerlendirmek, Türkiye'nin şart
larını doğru yorumlamak ve Mar'ksist Teori ile
bu şartlar arasındaki bağlantıyı kurmak için
daha elverişli bir noktaya gelmiştir.
Türkiye İşçi Partisinin bu dönemdeki tah
lilleri ve tutumu, doğruluğunu hemen her olay
da ispatlamıştır.» demekledir. (Milliyet Gaze
tesi 29 Mayıs 1971)
Türkiye İşçi Partisi, Anayasa Mahkemesi
tarafından «Komünist propaganda ve hareket
ler» sebebiyle kapatılmıştır. Bu partinin tutu
mu doğru idi de Anayasa Mahkemesi neden
kapattı?
Türkiye İşçi Partisi yöneticileri, komünist
propaganda ve hareke'tlcr sebebiyle mahkeme
lerce cezalandırılmıştır. Tahlil ve tutumları
doğru idi de, neden cezalandırıldılar'?
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Memleketimizde aşırı sol faaliyetleri sebe
biyle kapatılan Türkiye İşçi Partisine; onun,
suçluluğu ve ihaneti sabit olmuş yöneticilerine
bu derece bağlı bulunan bir şallısın, milletin
radyo ve televizyonunun başmda ne işi var ? Bu
şaîhıs buraya ne maksatla getirilmiştir, niçin ge
tirilmiştir? Bunu sioruyoruz.
Sayın milletvekilleri, bu Umumi Müdür,
Türik polisi hakkında bakınız ne diyor: «Biz
toplumun polisiyiz ve de yolumuza çıkan genç
leri iyice benzetiriz. Copla vuracağımıza göğ
sünüzü kurşunlarız. Sizin yurtalarmıza ortaçağ
dalancısı 'gibi gireriz; kızlara saldırırız.» (21
Şubat 197İ tarihli Milliyet Gazetesi.)
Binibir meşakkat ve mahrumiyet içinde, mil
letimizin can ve mal güvenliğini şerefle koru
yan ve Devletin iç güvenliğini sağlayan feda
k â r Türk polisine bu sözleri reva gören bir şah
sın yeri, TRT Genel Müdürlüğü değildir. Onun
yeri aslında, affetmek istediğiniz anarşi suçlu
larının yanıdır.
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(kurnazca yerleştirilmiş - örneklerini görmieik
(mümkündür.
Lütfeder Meclis
araştırması
açarsanız, elbette bunların 'delililerini ortaya
ikoyacağız.
Öte yandan TRT, Hükümetin beceriksizlik
lerini örtmek için, yapamadıklarını
yapmış
(göstermekte, söylemedikleri söylemişceısine neş
retmektedir. Yand TRT, Ecevit Hükümetinin
beceriksizliklerini örtme vasıtası halline geıtirilmdşltir; fakat bu Hüıkümıetin beceriksizlikleri
radyo ve televizyon yayınları ile örtülemeye
cek derecede su yüzüne çıikmış bulunuyor.
Bir partinin sloganı halinde olan «Halik .
sektörü» TRT'nin başlıca iştigal sahası halline
gelmiştir. Bunun . aksi görüşlere yer verildi
ğine şimdiye ikadar şahit olmadık. Devlet
. seıktörünlün, özel ısiektörün görüşlerime neden
yer verilm-eımiştir? Böylece «Halk sektörü» ta-.
biri ile neyi ıkaısıtıeittiğani kendisi de sarahaten
bilmeyen Cumhuriyet Halik Partisi, bu açık
loturumlarla meseleyi çözmeye imi çalışmakta
dır?

Yazılarında sık sık, «Halklar» sözünü kul
Buna mukabil aynı TRT, muhalefetin be
lanmaya özel bir itina harcayan bu Genel Müdü
yanlarını ımalksatlı olarak kısaltmayı, mâna ve
rün, kanunların TRT'den istediği, «Devletin
I medlıılünü değiştirerek neşretmeyi tehlikeli
ülkesi ve. milleti ile bütünlüğü» esasına uygun
bir alışkanlık haline igetlirmliş bulunuyor. Bil
ve (bunu güçlendirecek yayınlara ne derece yer
hassa dinleyicisi az olan saatlara, denk düşüverebileceğini takdirlerinize sunuyorum.
'riilmeye özel itina göstterilmeifetedir.
Devletimizin komünist emperyalizmine kar
Sayın Adalet Bakanının 30 Nıiısan günü ter
şı korunması için girmek mecburiyetinde kaldı
tiplediği basın toplantısı, TRT yayınlarına, bir
ğımız ittifakları, «Tehlikeli askerî anlaşmalar»
örnektir. Sayın Adalet Bakanının, ikomünist
I
ve anarşistlerin affını müdafaa eden sözlerini!
olaralk vasıflandıran bu genel müdürün, Türki
TRT büyük bir itina ile neşretmiştir. TRT, aynı
ye Cumhuriyetinin güvenliği bahis konusu olun
Bayın Bakanın, Türik Ceza Kanununun 141
ca kimden yana olabileceğini söylemeye lüzum
vo 142 nci maddelerini- fikir suçu sayan beyan
hissetmiyorum. Acaiba bu genel müdür, yapabi
larına da büyük bir anzu ile sarılmıştır.
leceği bölücü ve kışkırtıcı yayınlarını rad
yo ve televizyon marifeti ile yurt sathına daAslında iSayın Şevket Kazaıı'm, Türki
* ha geniş ölçüde yayabilmesi için mi ga,zetesinye'deki komünist ve anarşistlerin müdafaasını
deiki köşesinden alınıp TRT'nim başına geti
üzerine aldığını bilmeyen .kalimlaimıştır. Bu durilmiştir?
Başındaki şahıs tarafsız
olmadığı I rümdan üzüntü duyanlar da sadeo& biz deği
dhvalde, TRT Kurumu nasıl tarafsız işleyecek
liz; fakat TRT, Sayın Adalet Baklanının, ko
tir?
münist ve anarşistlerin affını savunan sözlerini
Verdiğimiz örnekler gösteriyor ki, bu Genel
Müdür tarafsız değildir, taraflıdır; ıbu Genel
Müdür aşırı solun tarafıdır, b u Genel Müdür
kanunsuzluğun ve anarşinin tarafıdır.

\1 Mayısa takaddüm eden ıgeee, büyük bir iş
tiyakla nıeşretmiştir. Acaba bu neşdır, bellli
çevrelerle «1 Mayıs» hediyesi midir? Nitekim,
bu yayınların semeresini verdiğind ve memleIketimizin çeşitli yerlerinde o ıgünden bu yana
Nıitelkim, TRT kısa zamanda aşırı solun bo
razanı baline gelmiştir. En masum ve normali • çeşitli anarşik hâdisıelerin ortaya çıktığını da
programlarda dahi aşırı sol propagandanın! J görüyoruz.
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Sayın milletveMEeri:, TRT'nin g m e ! ahlâIka uygun yayın yapması, Anayasa emridir.
Halibuki TBT tatbikatta «Ahlâk» diye, «Genel
ahlâk» diye hor şey tanımamaktadır. Bunun
pekçok misalleri görülmektedir. «1 Mayıs Ba
har» programında âdi birtakım küfürler «eğ
lence» adı altında yayınlanmıştır. Genel Mü
dür bir açık oturumda, bu yayınlardan haberi
olmadığını rahatlıkla söyleyebilmiştir.
Bu, aslında aşırı sol ideolojinin, bütün-mil
lî hasletlerimiz .gibi, geme! ahlakı da tahrip
etme taktiğinin ustalıkla ve haince uygulanma
sından başka ıbir şey değildir.
TRT y i , yeni Genel Müdürün tayininden bu
yana kendisine musalla/t olan aşırı sol zihni
yetten kurtarm'ak bir [millî görev hailine gel
miştir. Yüce 'Meclisimizin bu görevi şerefle
lif a edeceğine inanıyoruz.
Bu inanç ve kanaatla, Sayın Büldanlı ve
arkadaşlarının, TRT Kurumunun takip ettiği
yayın politikası ve tarafsızlığı konusunda is
temiş oldukları Meclis araştırması önergesine
Adalet Partisi Grupu olarak katılıyoruz.
Yüce Heyete arz eder, saygılar sunarım.
(A. P. ve D. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe.
Ctunhurjyetçi Güven Partisi Grupu adına
Sayın Vefa Tanır, buyurun.
C. G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR
ı (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem
milletvekilleri;
Sayın Büldanlı ve 9 arkadaşı, Anayasamı
zın 88 nci maddesinin bize verdiği bir görevi
yerine getirmeye çalışıyorlar.
Muhterem arkadaşlarım, bu dönemde, (mu
halefet panbileri olarak, Anıayasanın 88 nci
ınüaddesinin bize verdiği bu hakkı maalesef bu
kürsüden kullanamaz hale geldik.
İnsaf ile önünüzdeki gündeme bakın. Bugü
ne ıkadar ciddî bir kanun teiklifi gündemimize
ıgelmiş de, günlerdir bekler .güjbi bîr durum da
yoktur. Gündemi dolduran sözlü sorulardır.
tEğer, biz milletvekilleri Anayasanın verdiği
bu görevi Meclis anıldığı günden .beri yapmaya
kJalkışmasaydık, Meclisimiz toplanıp, «Gün
demde konuşulaeaik konu yoktur» diye zaman
zaman hiçbir İş görmeden dağılacaktı. Belki
diyeceksiniz ki, «Ama orada sözlü sorular var»
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ıeğer söalü soruları konuşmaya geçersek ve Sa
yın Hükümet de bütün işlerini bırakır, hepsi
burada hazır olur da sözlü soruları öne ıgetirirlerse, zaten iki günde o sorular biter ve Hükü
met de çalışamaz olur.
Muhterem arkadaşlarım, bugüne ıkadar bu
raya 10'a yakın Meclis araştırması getirilmişıtir. Nedir bu Meclis lartaştımaası f Neticede
Hükümeti düşüren bir prosedür müdür? Ha
yır... Belli bir konuda bilgıi •edinilmek için ya
pılan incelemedir. Bir iddia var, bir merak
v a r ; belli olan bu konu üzerinde bir inceleme
talep ediyoruz. Bunun korkulacak, kaçınıla
cak tarafı nedir?
«Petrol konusu en mühim.» diyoruz; Ara
bistan'a alayı valâ ile seyahatlar yapıyoruz;
meseleyi din politikasından Suudizme kadar
getiriyoruz; ama «Gelin burada Meclis araş
tırması şeklinde, petrolü enine boyuna konuşa
lım» dendiği zaman bu cenahtan verilmişse
önerge, ret...
«Doktor yok. Gece bulamayız, gündüz bu
lamayız. Sosyalizasyon batıyor» diyorsunuz;
«Beyin göçü» hakkında Meclis araştırması ge
tiriyoruz; bu cenahtan geldiği için, ret... Ama,
Mecliste 'iki defa enine boyuna araştırılmış bir
«Fındık» meselesi sizin öenahtan geldiği zaman
iki Hükümet partisinin birleşmesiyle Meclis
araştırması açılıyor.
1968'de Sayın Hilmi İncesulu, Sayın Coşkun
Kırca ve benim imzamla bir Meclis araştırması
taleb etmiştik. Konusu ziraî krediler ve tefeci
likti. Sayın Çilesiz, bir Meclis araştırması öner
gesiyle içerisine fındığı, fıstığı da katarak işti
rak etmişti. Meclis kabul etti, (Meclis arşivle
rinde vardır) araştırma açıldı. Günlerce heyeti
miz Orta Anadolu'da ve Karadenkde gezdi.
Devre bitti, 1969 seçimi geldi; yine benim
imzam ve şimdiki Grup Başkanvekilimiz Sayın
Nebil Oktay'ın imzasiyle aynı konuyu tekrarla
dık. Sayın Çilesiz aynı konuyu, fındığı, fıstığı
içine katarak iştirak etti, yeniden 1969 devre
sinde bir Meclis araştırması açıldı ve rapora
bağlandı.
1973 seçimleri geldi, iki kere bu büyük Mec
liste incelenegelen konu, Cumhuriyet Halk Par
tisinden geldiği .zaman araştırmanın kabul
imkânı oluyor. Başka bir taraftan geldiği
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zaman bu Önergenin ' (Şu anda
ehemmi
yetli konuyu bile gayet az sayıda bir üye
dinlerken, ne söylediğimiz bile anlaşılma
dan zil çalınmaya başlandığında) zannediyo
rum ve katî konuşuyorum, akıbeti de, reddolacaktır. Sayın Buldanlı ve 9 arkadaşının önergesi
de o eenahtan geldiği için, Hükümet partilerin
den gelmediği için, reddolacaktır. Reddolduğu
zaman, söylenen iddiaları, dile gelen konuları
silebilecek misiniz? Nedir bu TRT, kimdir bu
Cem!
Aziz arkadaşlarım, bu TRT, bu radyo kimse
yi ayakta tutmaya muvaffak olamamıştır. Ha
tırlar mısınız, .1958 - 1959'u? Radyosunu mühür
leten mebus vardır zannederim burada; radyo
yu dinlememek için radyosunu mühürleten me
bus vardır. Bir iktidarı ayakta tutmaya kâfi
gelmiş midir, Vatan Cephesi furyası? E, neden
bu önergenin konuşulup incelenmesinde, öyle
bir akıbete TRT yi götürmeyelim diye iyi niye
tin olmadığına birden hüküm veriyoruz?
Sonra aziz arkadaşlarım, nedir bu TRT?
14 Ekimde secim yapıldı, Hükümeti kurunca
ya kadar, bugünkü Hükümetin say m başı de
falarca beyanat vermedi mi? «Müstafi Hükü
metin, TRT gibi mühim bir yere tayin yapma
hakkı yoktur» diye beyanat vermedi mi?
İşte TRT bu kadar mühim ki.. 14 Ekimden,
Ocağın sonuna kadar Hükümetimiz, muhalefetin
sonra iktidar olan muhalefet genel başkanının
bu konudaki beyanında ağırlık hissetmiştir.
«Doğrudur, TRT gibi mühim bir müesseseyi
idare edecek kişinin hakikaten, geçici bir hükü
met tarafından değil, gelen bir hükümet tara
fından atanması lâzımdır.» dedik. İşte ağırlığı
buradadır. Bu kadar ağırlığı olan bir müessese
nin başına gelen bir kişi hakkında, biraz evvel
şurada söylenenleri temize çıkarmak, iyi niyetli
olmak değil midir? Şimdiye kadar gelen Meclis
araştırmaları (Biri istisna) reddedildi. Bunu
reddedeceksiniz. Konuyu kapamaya gücünüz
yetecek mi? Burada reddetme gücünüz neye da
yanıyor? Burada reddetme gücünüz, Meclisteki
sayıya dayanıyor.
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Oya da
yanıyor, en büyük güce dayanıyor.
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C. G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR (De
vamla) — Farkı var mı; benim dememle, sizin
demenizin farkı var mı?
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim.
VEFA TANIR (Devamla) — Sayın parla
menter aynı oy'un Senatoda olduğunu düşünü
yor musunuz? önerge orada da var.
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Son söz bu
ranın.
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim.
VEFA TANIR (Devamla) — Şimdi, Mecli
sin reddettiği bir konuyu eğer, «daha çok dil
lenecek» diyerek bir kaçıntıya gidiyorsak, ora
da bu önergeyi aynı şekildeki düşünceler tera
zide tartarsa, orası galip gelecektir. Açılacaktır
bu Meclis araştırması. Sayın milletvekilleri, Se
natoda açılacak bir Meclis araştırmasının neti
cesini zabıtlardan öğreneceğimize; kendi zabıt
larımızdan, kendi müzakerelerimizden enine,
boyuna öğrensek dlahla faydalı olmaz mı?
önerge saıhliıbi arkadaşısınız boş iddiilalarıda
bulunmuyor h<e;r halde, önerge sakibli diyor ki,
«TRT'ye Cem 'geldi; bilhassa personel arasında
görülen yaran ve dost kayırımiallan 'arttı.» Ve
yine aynı önerge sahibi, 9 arkadaşıyla beraber
diyor ki, «Yıetişmıiş, 5 yüksek dereceli ieleman
blaşka yerlere tayin edildi veya lişlıerindeıı ayrtüimıaya zorlandı. Muhalif pârtli liderlerinle ait ko
nuşmalar kı'sıltâaııryor; iniiânaSı değiştiriliyor.
Dilde ırkçılık girdi TRT'ye». önierge saMM (ar
kadaş •bunîları liddila ediyor,
TANKUT AKALIN (Kırklıarieüii) — Her şe
yi getirip burada mı konusalımı ?
BAŞKAN — Müdahale >etm!eyiin efendim.
VEFA TANİR (Deviam'la) — Muhtenem ar
kadaşlarım, biz haikkımızı kullanıyoruz. Kanım
hükmünde kaılarname ile kiişiye özel bir kanun
gelindiğiniz gibi; listersıenllz, sıayı ve oy gücünü
ze dayanarak, «Bu kürsüden muhalefet yapıl
masın» hükmünü de getirirsiniz, bliz de (meslek
lerimizin başında rîahatça otururuz. (C. G. P.
ile A. P. suıalMrıından alkışCıar).
Göçmüş yillaraı en ağır başlı muhalefeti ya
pılıyor. Bunla taMımımül istimalsiniz. Biz, 1961'
de buna başladığumuz ziaıman muhalıefeıt - -iktidar
partilerimin Iküüaklıanna yerlere düşürmüş iny.an'lann, kankır akarak baı Meclisten çalktıklia-
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rını da biliriz.. Ralhıat, huzur içeriislinde konuştia- I
Şimdi arkadaşlarım, bir .meselenin içiindeyiz,
ğumuz bir Meclisteyiz. Müsaade (ederseniz...
daha kurtulimıadik. 12 Mart'tan, hür bir seçime
ÂDlL ALI CÎNEL (Trabzon) — İM ay ev
geldik. Alma, bir munalkelmıe görülüyor : îmsan,veline kaıdar Bakandın.
lar ipe gitti.. Suçsuzda; da, riiye astanız? Süz ye
ni geMiniz; ıamia eskiler var; niye astınız?
BAŞKAN — Müdahale etmeyim efendim.
Rica lederlim efendim.
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Onlar da
VEFA TANIR (Devamla) — Şiırndi şu anabizi asacaklaırnış. .
(kadar, Osorumiaık ûstediğiniz kişiyi veya (müesse
C. G. P. GRUPU ADINA V E F A TANIR
seyi ültihıama geçmedüm. Sadece, bir Meelis ar:aş(Devaımla) — Suçsuzlar da, «Hâkim hürriyeti,
ıtırmasımn lüzumu olup olmadığına izaha çalıhâkim dokunulmazlığı; hukuk, hukuka saygı;
mülkün ıtemeli adalet» cümlelerinde daima iti
şıyoruım. Acaba, bir de ithamla ıgeçsie idim nasal
mat gösterdiğimiz kişilerin hükmü nerede kalı
ikarşıliaşjacıaktıtm ?
yor? İşte, Ibu kitapla oradan çeliştiği için dikkat
Muhtlerefmianikadaişlar, Senatoda okun, gaze
çekiyor. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin
telerde olsun ive bugün de Parljamerit omuzda
inan kitaplarda kahraman gibi gözükmüş.
muhtelif parti gruplarının «sözcüleri tarafından
Yine iddia: TRT Genel Müdürü, Anayasa
olsun, «Kişi için kamun hükmünde Ikam^na'me t
Mahkemesinin
kapattığı TİP hakkında, yine bu
çıkarildı» dendi. Kişi üçün kıanun hükmünde klakitaplarda sayfalarca övgülerde bulunmuş. Bun
ramame çıkarmak, yaısalarijmrza ve yalsalanmaları getirmiyorum, Ibu kelime suçtur, şu (kelime
zm ten büyüğüne uygun imıudur, değil midir?
suçtur demiyorum; yani, bir iddia var, iddianın
Sırf bu -bakımdan, bunu ortaya çaıkiaılabiümıek
ağırlığı
yerinde mi? Onu incelemek istiyorum.
için, Anayasamın 88 nei maddesinin verdiği yet
'Türk polisini kaitil, talancı ve ırz düşmanı gibi
kiden bahsedeırsenjiz, daha sıalm bil' neticeye va
gösteren yazılar, yine bu kitaplarda... 16 Hazi
rırız.,
ran ayaklanmasını, işçinin bir bayramı, zaferi gi
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ismlail Cem
bi göstermiş...
Ipakçl TRT'nin 'başınla getirildiği zaman, evve
İşte mulhiterem arkadaşla ram, bütün bu iddia
liyatı akmayan bir kişi değildi. Konunun ince
ları, (bütün >bu iddiaların, bütün bu iddiaları ya
liği, konunun özeJldğii biraz dja buradan ıgeliyor.
pan kişilerin, ıbu özerk müesseseyi ve bu özerk
Kimdir .bu İsmail Oem İpekçi? İsmail Cem
müessesenin başına gelmiş Sayın İsmail Cem İpek
İpekçi, şimdiye kadjar Devletin şu veya bu
çi'yi gölge altında bırakırı aması için, 'Senatoda da
Umum Müdürlüğünde, şu veya bu kaıdcımede
görüşülecek (bir konuda nihayet Meclis araştır10 - 15 yılidan beri ditfsdldlanni, dizini çürü'tme'masına karar vereceksiniz; araştırma dışarıda
m!iş, politikaya hiç ladı kanşmamış bir- ikisidir.
yapılacak; Meclisin, vakit olarak 'hesaplarsak, za«Dün geldi TRT'nin basana. Büyükçe bar taraf'ten almalbilecek vaktini hukuken de almış olaca
Mık sezmiyoruz. Hemen 2 - 3 ay içeı'isinde fırtığız. Çünkü araştırma açılmamasına karar ver
nıa kopanlır mı.» diyebilirsinliz.
mekle Meclisin vaktini zayi ediyoruz falan da gel
meyecek.
Ismlail Cem İpolkçi, Türkiye Cuanhuriyeıtüniin
hernanıgi bir daireislmde bar gün mieımurluk yap
Mulıterem arkadaşlarım, bu kadar nazik bir'
mamış, şu veya bu siyasî piartiiye girmemiş;
konuda İsmail Cem'i beğenmeme: İsmail Cem'in,
laimja, zamanımaizda büyük satış yapan ve bilhas
muhalefetin hesabına gelmeme, konuşmalarımızı
tahrif ediyor, kısaltıyor gibi basit konulardan de
sa 1973 seçkilerinde büyük rol oynayan, siyasî
ğil; özerk olan bir müessesenin başı ve müessese
hüviyeti oı%da olan bir gazetede günlerce (ma
ibir itham altında ftutuluyor; bunu temize çıkar
kale yazmıştır. Ve İsmail öem İpekçi, bugün
mak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Meclis
bütün aılkadaışllanımazın dayandığı, şüphelendiği,
lerin üzerine düşen bir vazifedir.
çok satış yapan, hele TRT Genel Müdürü -olduk
tan somla iki, üçüncü, dördüncü defa baskıları
Muh'terem -a.ikadasla.nm, şimdi sonuç olarak;
yapılan, «Türkiye'de geri kalmışlığın tiarühî»
Anayasanın 121 nei maddesi ile konulan esaslar
ve «12 Mart» iadlı, dikkat çeken ildi 'kitabın ya I dahilinde, 359 sayılı Kanunla, bu kanunu değişzan..
J 'tiren 1568 sayılı Kanun hükümlerine; 657 sayılı
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Kanunla, bu kanunu değiştiren 1327 siayılı Ka
nun bükümlerine; Anayasanın 64 neü maddesiy
le, bu maddeye dayanılarak çıkarılmış olan 1589
sayılı Kanun hükümlerine gerek amaç, gerek kap
sam, -gerekse ilkeler »bakımından açıkça ters dü
şen 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin
çıkarılış nedeni ve buna dayanarak, .TRT Genel
Müdürlüğüne İsmail Oem İpekli 'nin atanmış ol
ması üzerinde önemli durmak zorunluluğu var
dı.'.
Konunun, sadece hukuk açısından değil, ibu
atamaya yol açan nedenler baklanından 'araştırı
lıp, incelenmesi ve atanan kiş'nin, Anayasa ile
TRT Kanununun koyduğu esas ilkelere ne dereee uygun Ibir durumda olabileceğinin Yüce Mec
liste ve de dolayısıyle kamuoyunda hiçbir şüp
he ve tereddüde yer vermeyecek bir açıldıkla
incelemeye tabi .tutulmasına, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi olarak, arkadaşların önergesi bakı
mından katılıyoruz.
YILMAZ ALPARSLAN (Tekirdağ) — Var
mı öyle bir parti?
G. G. P. GRUPU ADINA V E F A TANIR
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, sayı sa
dece kalabalıktan ibarettir; sizin gibi, sayıya çok
güvenenleri gördük; ama onlara 13 sayımızla Hü
kümet ettiğimiz günler de vardır. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo, bravo» sesleri)
'Tanrı 'Sizi bu akıbetten korusun. Çünkü, bu
'gurur çok kişileri yendi.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Tanır.
'Sayın Rasim CinisM, Demokratik Parti Grupu adına.
D. P. GRUPU ADINA RASİM CİNİSLİ
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri;
TRT hakkında Meclis araşt rması isteniyor.
'Bunu talep eden arkadaşlarımız, görüşlerini orta
ya koydular. Siyasî parti grupları da düşüncele
rini açıkladı, Bendeniz de, Demokratik Parti
adına görüşlerimizi arz etmek için huzurunuz
dayım.
Değerli konuşmacı arkadaşlarımın ortaya koy
duğu konulara ilâve olarak bendeniz de Yüce He
yetinize, önemli bulduğum liusuoları, vakıaları,
müşahlhas olayları getirdim. İsterdim, ki, TRT
Kurumunun dününü, bugününü ve geleceğini bir
çizgi içinde, devam eden 'bir çizgi içinde, akade
mik bir seviye içerisinde dile getirelim, yarma

9 . 5 .

1974

O : 1

ışık. tutacak müspet tedbirleri almanın yollarını
araştıralım; ama bugün derhal alınması lâ-zımgelen tedbirlerle karşı karşıyayız.
Ecevit Hükümetinin bir manada en önemli ta
sarrufu olan, TRT üzerindeki icraatı, Türk Dev
letinin geleceğini yakınen ilgilendiren önemli işa
retleri üzerinde (taşımaktadır. TRT çağın ara
cıdır. Radyo ve televizyon yüz yılımızı doldu
ran önemini muhafaza etmektedir. Yassıada Mah
kemesinde spikerden hesap soran zihniyet; 12
Mart öncesinde eylemci komüniste TRT'nin mik
rofonlarını, televizyonların ekranlarını 'açmış idi.
12 Marttan sonra kısmen ıslah edilen TRT Ku
rumu, şimdi Cem İpekçi'nin Genel Müdür ölmasıyle yeni bir dönem açmış, yeni bir devreye gir
miştir. Bu devre, Ecevit Hükümetinin karekterini taşımaktadır. TRT hakkında düşüncelerimizi
ifade ederken, Ecevit Hükümetinin tutumunu ve
rengini de ortaya koymuş olacağız. Evvelemirde
Sayın Genel Müdürün tayin '•arzı, Anayasaya
aykırıdır. Bunu değerli arkadaşlarım ifade bu
yurdular.
15 Şubat 1974 tarMnde, TRT Genel Müdü
rünü tayin edebilmek için Hükümet, kanun kuv
vetinde kararname çıkarmıştır, Resmî Gazete ile
de yayınlamıştır. 16 Şubat 1974 günü ise, Cem
İpekçi'nin TRT Genel Müdürü olduğuna dair
ikinci Ibir karar Resmî Gazetede yayınlanmıştır.
Halbuki Cem İpekçi, değerli üyeler, 14 Şubat gü
nü Sayın Hükümet sözcüsü Orhan Blrgit'in res
men açıkladığına göre, tayin edilmiştir. Bu res
mî açıklama,, Hükümet sözcüsünün ağızından du
yuldu. Aynı gün, yani tayin edildiği 16 Şubat gü
nünden iki gmı önce radyo, 19,00 haber bülte
ninde (bu resmî açıklamayı ilân etti. 14 Şubat
günü televizyon, 20,30 haber bülteninde bu hali,
'bu tayinli Türk efkânumumiyesine duyurdu.
Şimdi -ortaya bir mesele çıkıyor: Acaba, Hü
kümet tayin muamelesini yapmadan, bu açıkla
mayı nasıl yapmıştır? Evvelce karar alınmış 'da,
Reamî Gazetede, Hükümetin 15 Şubat günü ka
rar aldığına dair tarih düşürülen husus mu yan
lıştır? Bu konuda Sayın ©irgtit'in açıklama yap
ması düşünülecektir ve istenmektedir.
©urada açık bir tahrifat vardır; Hükümet bir
tarihte tahrifat yapmıştır; ya tayin edildiği gün
doğru değildir, ya da Resmî Gazetede ilân edilen
gün doğru değildir. Bunlardan birisinin yanlış
olduğunu Hükümet Sözcüsünün ortaya koyacağı
nı zannediyorum.
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. Hükümetin böylesine 'bir îre-raroame çıkarma
yetkisi de yoktur. Çünkü, -657 \ a 1327 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması için Hükümete veri
len yetkinin hududu çizilirken, 'bu yetkinin yal
nız 1327 sayılı Kanunun 1 noi maddesindeki kap
sam 'içinde kalacağı emredilmiştir. Bu şümul içe
risinde TRT yoktur. 1327 sayılı Kanuna ek ge
çici 31 nci maddenin ve diğer ek maddelerde
tanzim edilen daireler içinde de TRT söz konu
su edilmemiştir. Bu selbeple, Eeevit Hükümetli
Parlamentonun yetkisini tecavüz etmiştir: Eee
vit Hükümeti, Parlâmentonun vermediği bir yet
kiyi kuUanmıştır.
Sayın Başbakan, «Bizimle anlaşmayan Devlet
memurları 'gider, (bizimle anlaşanlar gelir» demiş
ti. İşte Cem İpekçi de 'bu tayinden sonra, Sayın
Barbakan gibi konuştu ve kendisine uyanları mu
hafaza ettii, kendisine uymayaıJarı da ekarte et
menin yollarını aradı. Bu sebeple de, sayın öner
ge sahiplerinin ortaya koydifikifirı gibi, değerli,
yetaşrrmş elematnlar görev dışına >tildi.
Sayın üyeler, bir Hükümet Üyesi, Genel Mü
dürü karşılamak iç'in Ankara Garı'na gitmişti.
Gazetelerde çıkan fotoğraflardan Cumhuriyet
Halk Partisinin aday adaylarından bir zatın da
Sayın Orhan Birgit ile (birlikte Ankara Garına
gittiğini gördüler. Sonra, Diyarbakır'da aday
adayı olan hu zait, (bugün 'TRT'de görev verilerek
taltif edildi. Bu yarış 'bağladı; nasıl ki, Ecevit'e
yakın olma, ona hulûs çakmanın yarışı Hüküme
tin tesir sahası içinde başlamıştır. TRT içinde
de Sayın Cem İpekçi'ye hulûs çakmanın yansı
başlamıştır.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN
BİRGİT (İstanbul) — Yanlış.
D. P. GRUPU ADINA RASIM CİNÎSLt (De
vamla) — iSayın Bakan, «yanlışa ı lütfedersiniz,
biz de tashih ederiz. Ben bildiklerimi ortaya ko
yuyorum. Bu belgeleri siz yanlış olarak ispat
ederseniz, tabiatıyle sizin görüşünüze saygı du
yarım. Daha, sonra da ortaya koyacağım belge
ler de var Sayın 'Bakan. Onların da yanlış ol
duğunu ispat ederseniz, çok tabiî bu araştırma
nın lüzumlu olmadığına, biz de sizin gilbi 'kanaat
getiririz.
§imdi Sayın Bakan Orhan Birgit'in gara ka
dar gidip (bir Genel Müdürü karşılama hadisesi,
saaııyorum ki Cumhuriyet tarihimizde ilk defa
görülen bir (hâdisedir.. Bir Bakanın Umum Mü
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dürü(karşılama, hadisesinin şerefi Sayın Birgit'in
omuzlamadadır.
Sayın Birgit yalnızca bu kadarla da kalmıyor.
Eskiden teri fikrini paylaştığı arkadaşlarını da,
bugün TRT çatısının altında toplamanın gayre
tini (bizzat yürütüyor. Bumun örneğini de; Sayın
Mehmet Barlasin (hukuku da çiğneyerek) Ha
ber Dairesine 'Sözleşmeli personel olarak getiril
miş obuası ortaya koyuyor. Sayın Birgit sanı
yorum ki, Mehmet Barlas ile günde birkaç defa
telefonla görüşmektedir ve bu solcu yazarın
TRT'delki çalışmaları zaman zaman televizyon ek
ranlarında !boy göstererek kamuoyu önünde ser
gilenmektedir.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN
BİRGİT (İstanbul) — Telefonumu da dM'iyorsunuz, anlaşıldı.
RASIM CİNÎSLt (Devamla) — Tabiî, bu si
zin öteden beri yaptığınız bir iştir, 'bunu en iyi
siz bilirsiniz. Zara, 'bu dostlarınızı hiçbir zaman
'ihmal etmediniz ve ne için getirildiği de ortada
dır
Anayasanın 117 nci maddeci; «Devletin ve
diğer kamu tüzel (kişilerinin, genel idare esasla
rına göre yürütmekle yükümlü, oldukları kamu
hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görev
ler, memurlar eliyle görülür.» diyor. Anayasa
nın 117 ncî maddesi böyle söylüyor. TRT Hafber
Dairesi personelinin tamamı, genel idare hizmeti
liçinde sınıflandırılmıştır. Bunların memur olma
ları, memur olabilmeleri için de, yine Anayasa
nın 117 noi maddesinin ikinci fıkrasındaki kanu
nî şartları taşıması gerekir. Halbuki, TRT'nin
Haber Dairesini yöneten sayın Mehmet Barlas,
memur değildir, sözleşmeli personeldir. Aca'ba,
neden memur değildir! 117 nci maddenin ikinci
fıkrasındaki kanunî şartları mı haiz değildir?
Yoksa, Millî Güvenlik Kurulundan geçip, Ba
kanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ve
halen meri olan TRT Koruyucu Güvenlik Özel
'Talimatına 'göre, güvenlik makamlarından, TRT'
de çalışabileceğine da'ir kendisine belge mi veril
memiştir?
Şimdi Hükümete yönelerek soruyoruz:
Mehmet Barlas ve emsali, yeni atanan görev
liler için, millî 'güvenlik belgeleri neden istenme
mektedir? Bu ıbelgeler alınmadığı halde, bu tür
lü görevliler nasıl işbaşı yaptırılmaktadır?
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'Bu tür bir anlaşmanın da, halen Paris'te bu
lunan Hıfzı Topuzla yapıldığını öğrenmekte
yiz. Sayın Hıfzı Topuz, Millî Savunma (Bakanı
Hasan Esat Işık beyefendinin akrabası mıdır?
'Millî Emniyet raporlarına göre, bu zatın Pa
ris'teki solcu ev komünist öğrencileri organize
•ettiği iddiaları doğru mudur? 12 Mart'tan ön
ce, TUT yönetimi Hıfzı Topuz'dan haber satın
alırken, Hükümetin temsilcisi bulunan eski TRT
Savunma Sekreteri emekli Kurbay Albay Tevfik Karahan^ 12 Mart'tan sonra güvenlik kurul
larının tavsiyeleri gereğince, Hıfzı Topuz'la
TRT'nin ilişkilerinin kesilmesini istemiş midir?
Millî Güvenlik Kurullarının tavsiyelerine uya
rak işine son verilen Hıfzı Topuz'u, şimdi Genel
Müdür İsmail Cem'in, «Program Danışmanı»
olarak Yönetim Kuruluna teklif ettiği ve Yö
netim Kurulu üyesi bulunan eski Savunma Sek
reteri Tevfik (Karahan'ın Cem Ipekçi'nin arzu
ları istikametinde oy kullandığı, doğru, mudur?
Sayın TRT Genel Müdürü «Bir şeyler yazfmaktansa, birşeyler yapmak lâzım (geldiğini»
söylemişti. Bir fılkra yazarı, iSaym İsmail Cem
ile, isim isim saydığı birkaç zatın bir evde yap
tığı toplantıdan bahsetmektedir. Bu toplantıda
kendi misyonları, yaınd sol misyon, «TRT'de ne
zaman eyleme geçiLeceğini» sordukları zaman;
Sayın İsmail Cem, «iŞimdi TRT yi ve kendimizi
halka sevdirmeliyiz, kendimizi bcğendirmeliyiz.
Bahsettiğiniz şeyi, istediğiniz misyonu ve ey
lemciliği daha ileriki zamanda telbette yerine
getirecek ve TRT'de uygulayacağız» demiştir.
Bunu basında okuyacaksınız, adım vermediğim
bir fıkra, yazarının kaleminden dökülen yazılar
da belgesini bulacaksınız. Eylemciliğin.. (C. H.
P. sıralarından «Kim» sesleri) 'Size yakın olan
o zat, sorarsınız.
Eylemciliği ortaya çıkmış bir zatı hâlâ TRT
Umum Müdürü olarak tutmaya kararlı mısınız
Saym üyeler, TRT tarihinde ilik defa görü
len entresan bir hadise oldu. Millet Meclisinde
ve Cumhuriyet Senatosunda TRT hakkında
Meclis Araştırması istenmişti. Bu arada Sayın
TRT Umum Müdürü bir açık oturum düzenle
di ve söz konusu edilen meselelere bu açık otu
rumda dolaylı yoldan oevap vermeye çalıştı.
Kendince, kendine .göre bir efkârıumumiye oluşıturmak istedi. Ama tabiî bu açık oturumda ki
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şiliğini, hukuk anlayışını, TRT'ye bakış yönü
nü de ortaya koymuş oldu.
Sayın Genel Müdür, 'TRT bültenlerine an
cak, 5 büyük gazetede yer alan haberlerin alına
bileceğini söyledi bu açık oturumda. Genel Mü
dür öncelikle, özel yayın organlariyle, devlete
ait yayın organları arasındaki farkı tefrik ede
memiştir, bu farkı görememiştir, özel yayın or
ganları gazeteler, bir siyasî partinin beyanlarını
isterse •değerlendirir, istemezse değerlendirmez;
ama TRT öyle değildir. TRT, devletin organıdır.
Anayasanın teminatı altında kişilerin ve siyasî
partilerin, kamu tüzel kişileri leliııdeki basın dı
şı haberleşme ve yayın araçlarından faydalanma
hakkına sahip olduğu âmir hükmünden hareket
etmek mecburiyetindedir. TRT, kişilerin ve si
yasî partilerin hakkını korumak mecburiyetin
dedir.
Aksine, kamuoyunun serbestçe oluşuna hiz
metle görevli TRT'de, siyasî partilerin faaliyet
lerini ve görüşlerini kamuoyundan gizleme gay
reti görülmektedir. Bunu da, Cem Ipekçi'nin
TRT Umum Müdürü olduğu devreden sonraki
gelişmeler çok daha bariz olarak ortaya çıkmış
tır.
Saym Genel Müdür göreve başladığı günden
sonraki 15 nci günde bir basın toplantısı yaptı.
Toplantıda «Çoğulou demokrasiden yana oldu
ğunu ifade etmişti. «Çoğulcu demokraside, taraf
sızlığa, azamî itina ile saygı duyulur» diye bir
beyanda bulunmuştu. Bu çoğulcu demokrasiden
ne anladığını ortaya koymuyor
ama Sayın
Umum Müdürün icraatı, çoğulcu demokrasiden
ne anladığını meydana çıkarmıştır. iSayın Ge
nel Müdüre göre öyle gözüküyor k i ; çoğulcu de
mokrasi, çok partili siyasî hayatın gerekleri de
ğil, kendi itandanasmda, beğendiği bir partinin
içinden çok sayıda kimseyi konuşturarak, koro
halinde bir sesin vatan sathına yayılmasını kas
tediyor. Bir parti içinde çok sayıda bir ses çıkı
yorsa, işte sayın Genel Müdürlün çoğulculuğu
burada vücut bulmuş oluyor.
Saym Genel Müdür, muhalefet partilerini
ve kendi misyonuna aykırı fikir mihraklarını ih
mal ederek, beyanına ters düşen bir tutum için
dedir. Aynı basın toplantısında Genel Müdür,
Türkiye kültürüne hizmet edeceğini de söyle
miştir. Cem İpekçi Umum Müdür olduktan 15
-
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tstajnlbuii!»daki büyük futbol
takımlafnnm,
ılg ımaıçlaranın naklen yayını için ödenen bedel,
'TRT Geneli Müdürünün yetkisini' aşmıştır. TRT
Gemeşl Müdürü ancak 200 000 liraya kadair oıllan
ımoamjdlât için imza faoyalbîl'ir. Halibuki ödemen
para, 200 000 liranın çoık üstüne çıkmıştır.
Iİ20 '000 lira ödenerek yayına .konulan Italya'daki konikurftiiL'pi'klerin kilmin tarafımdan, ikl
imim 'eliyle satın alındığı 10 ,günden beri bulüMuhalefet partilerinin, özellikle Demokratik
namamıaikt'adır.
Partinin haklı şikâyetleri, sukutla geçiştirilmek
'Türk 'seyirelilsiinli hemıen (hiç ilgiılienıdüınmeyein
istenmektedir. Genel Müdürün ve Haber Daire
Ibuz bökeyi yansılarımın naklen yapilabillımesi
sinin, bir siyasî partinin genel başkanına ait beiçin de, iher de/fasında 420 000 lira ödemmdkte3 anları tahrif etmesi mümkün değildir; ama tah •ddır.
rif edilmiştir. Cem ipekçi'nin Genel Müdür ol
ıPlazıar ıgünlari yayınlamam Telespoır proıgraduğu TRT'do bir siyasî partinin genel başka
.mındaki naklen yayımlar için ıheır Ihafta 500 000
nının beyanları tahrif edilmiştir. Bu (tahrifat
liradan fazla para ödenmektedir. Bu naklen ya
sebebiyle üzerine varıldığı zaman da, taviz ve
yınları yapmak işin de, Yonetüm Ejuruılumdıan
rilmiş, pazarlığa oturulmuştur. Bu pazarlık ne
yetki alımmalmıştır ve yapıilaoak ödemıelar mıesticesinde de, o siyasî partinin .genel başkanına
meltlsiz kalmıştır.
kendi sesiyle TRT'de 20 dakikalıik konuşma sağ
İSaym üyeler, Ibu ve Ibuma benzer ibeülgalldr ve
lanmıştır. 'işte Cem Ipekçi'nin pazarlıkçı hüvi
Ihadilseler ortadadır. Bu Meclis araştırfmıaisımı
yeti de bu suretle ortaya çıkmış oluyor.
lütfedip kabul «diniz. İki ay lilçeırisande, binblir
'emekle buigüme 'gelmiş olan TRT, artık 12 Mart
İsmail Cem'in TRT'si, haber toplayıcı, haber
öncıesıi
deribederliğe yetişmiş, onu da aşan teh
yayımlayıcı 'çakmalarının yanıma haber imal edi
l
i
k
e
!
bir
yere ©elmastık. Derihal 'müdahıale 'edilci fbir va&ııf da katmıştır. Şimdi, İsm/ail Cem,
ameMir.
Ay
bacayı savuştuktan sonna alman
kemdi başına ıha/her nima'l eden bir gayretin içinteldlbinller
palra
letmuiyor. Yüöe Heyetiniz 'mura
ıi6 de 'düşmüştür.
kabe hakkını kullanmalıdır. TRT hakkımda
Iısmıalil öem'ıkı tayinlinden...
murakabenizi ıgün ıgeçirmeden yapmahsımüz. Isnuail Cemlin TRT'si Türlk milletinin organı olBAlŞKAN — Sayım CimlStlii, vaktiniz dolmak
-mıakban
çıkmak üzemedür.
üaenedüff' efendim. Cümlelerinizi lütfen 'toplayıBu SicPo'eplerle TRT (hakkında Meclis araştır
layınız.,
ması açılmasını talep etmekteyiiz. TRT tanatfsızTURİZM VE TANITMA BAKANI OR
lığını ihlâl eltmıiştİT, ı67 vilâyette imza topilamaHAN BÎRGİT (İstanbul) — Doldu Sayın Baş
ırak 141 ve 142 moi 'maddelerim af kapsama dı
kan, hatta 4 dakikada ıgeçıti.
şında ıkalmasını isteyen yüzbinlerce vatandaşım:
JRAjSBM ClNtSLt I (Devamla) — Sayın ©aka manaketlerıi, ibaısım toplantıları, Parlamento üye
nın ika'zı üzerine vaiktûımlin dolduğumu öğremiiyo- lerimin basın "toplantısı TRT ihaber bültıenlerinde yer almadığı ıhalde; sliyaiset yapması yasak
ruım; ıama burada, çok önemli konular olduğu
lanmış dermeklerlkı, ıgiünılerce TRT'inin ihaber
nu Yüce Heyetinize 'arz letmek istedim.
BAŞKAN — Onu madde ımadde söyleyebi bültenlerinde, ,141 ve 142 nöi ımıaddeleırun aif
kapsamı içime alınmaisoma dair bildirileri yayınlirsiniz, eıf emdim.
RASİM OİNİBLİ • (Devamla) — İsmail Cem' larnmıştJır.
Siyaset yapmaktan yasaklaman bu demekle
ân yönetimi altımda oi-lan TRT'nin mlaılî tarafı
rin bildirileri, amoaik yemi Dernekler Kanumumada sağlalm değidir. Kurumun 26 000 Una ücret
•ödeyerek üSuroviısıion'daın alıp televizyon seyir- fgöre savcılıktan alınan müsaade ile yayınılamabiılr.
d&ime sunduğu Tütio'nun büyük bir ayı avladı
BAŞKAN —-,Sayın-Cinfeli, lütfen bağlayı
ğınla dair haberini 5 .gazetede değil, 500 gazete
nız.
yi 'arasanız bulamazsınız.
gün s€iıra yaptığı basın toplantısında, Türkiye
•kültürüne hizmet edeceğini ifade etmiştir.
Sayın üyeLer, bu, <^Türk halkları», «Türkiye
halkları» diye ortaya konulan tekerlemenin bir
başka vezinde söylenmiş şeklidir. Sayın Genel
Müdürün, Türkiye kültürünü değil, Türk kültü
rüne hizmeıt etmesini söylemesi ve ona yakışan
bir gayret (göstermesi gerekirdi.
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• • BiAlSİM CİNİSLÎ (Devamla) — Bağlıyorum
(Sayın Balkan.
[Halbuki, yayınlanıaaı bu hlaiberleır savcılıktan
müsaade kâğıdı alıınmıadan yayınlammılştır. Bu
türlü ibaışı ıboş (gidişte sayını Hükümet masal se
yirci kalmıştır? Bu belgelerin alınıp lajMımıadığıını da sayın Hükümetten sorınmkıtıayTz.
Demokmtıiık Partü oliaraik Ibu önergeye müs
pet oy vereceğiz.
[Saygılarımla. (D. P., A. P. ve C. G. P. sı
lalarından laJjkışljar)
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakam.
TUMZM VE TANITMA BAKANI ORHAN
BtRGİT (istanbul) — Bayın Başkan, değerli
arkadaşlarım j
Birleşimin tatile gİ!rm<es!İue çok yakın bir sü
re kaldığı içim kürsüye >alelâcele geldim. Aslın
da hesap etmrjştim; Sayın Cinislii kürsüye çık
tığı zaman 20 dakikalık görüşmesini tamamla-.
yacaiktı, »bana ve önerge salhibi arkadaşımın 10
dakikalık görüşmesine de zaman kalacaktı.
ITRT'nlm ibugürikü yönetiminin mikrofona
fazlası ille tasallut ettiğini iddia eden değerli
'arkadaşım, bu kürsü ve bu mikrofonu, (demek
(hepimizde 'bu mikrofon hastalığı oluyor za
man zaman) 35 dakika kadar kullandılar.
(D. R. sıralarından gülüşimıeller)
İSayın (arkadaşlarım, araştırma önergesini
Adalet Partili değerli arkadaşİlanım vermiştir.
Eğer 'Sayın Cmisli aynı istikamette konuşnuasalardı ben görüşmelerime Adalet Partisinin TRT
ile 'kavgasının yeni olmadığını belirtetrek Ibaışllayacaktum. «Adalet Partisi iktidarda iken de
!TR'T ile mücadele ve mücamıele halinde idi» di
yecektim; yine de aynı şeyi söylüyorum.
Millet Meclisinin ve 'Cumhuriyet Senatosu
nun eski tutainabları, balsın toplantıları ortada.
ISayın Demirci! Başbakandı'; meselâ ıSlayın Tur
han Büglu, TRT ille ilgili sorumlu Hükümet
üyesi idiller ve çıkıp o günün TRT'sinim Hükü-ı
metin karşısında olduğunu söylerlerdi. Hattâ
Devletin karşısında olduğunu söylerlerdi, hattâ
rejimin karşısında olduğunu söylerlerdi.
ALI İHSAN BALIM (İsparta) - - Öyleydi,
(öyleydi
TURİZM VE TANITMA BAKIANI ORHAN
BİRGİT (Devamla) — Şimdi de, «öyleydi» di
yorlar değerli arkadaşlarım.
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Bugün de önergeyi veren
arkadaşlarım,
TRT'nin 12 Mart 'öncesinin anarşi kııntdafcçıtlığı!
yaptığı devre döndürülmek istendiğini iddia
etmektedirler, (A. P. sıralarından «Doğrudur»1
sekleri) Doğru!..
Değerli .ark ada şiarımı, bir Ibaşka yerde öner
ge sahibi arkada şiarım, Adalet Partisinin söz>cüsü arkadaşım ve Sayın Oinisilıi arkadaşım;
TRT'rain bugünkü Genel1 Müdürünün, TRT'nin
değerli bazı arkadaşları uzaklaştırdığını, ya da
uzaklaştırmaya meelbur edecek birtakımı eyileımlere giriştiğini söylemişlerdir.
'Şimdi sizi şerefimle temin ederim ki, TRT"
/den ayrılmış olan ISayın Kasaroğlu için de,
onunla birlikte ayrılınca karanlarını kendi irade
leri ile veren arkadaşlarım için de dün olduğu
ıgibi bugün da Adalet Partili arkadaşlarım ıgilbii
düşünmüyorum, Demokratik Partili sayın sözcü
•gifbi düşünmüyorum. Onlaran zamanında da
iTRT'nim haber sorumluları idiler, Haber Mer
kezinin ve Meclis bürosunun basındaydılar. On
ların zamanında da, dışarıdla hiçbir tasalluta
mahal vermeyecek şekilde, tam habereiltilk esas
ları ile çalışma yönetimini yürütmek isteyen ar'kadaşllarim olarak görmüşümdür kemdSleırimi..
Eylemcilerle uzaktan ya'kımdan ilişkilerini görmemişimdi'r. Daıhasını söyleyeyim; «iEğer son'
seçimlerde iış başına gelirsek ilk işimiz TEiTmin
bugünkü kadrosu ile 'TPJT'nin ilgisini .kesmek
tir» diyen insanlann, sonradan o arkadaşlarla
TRT'nin bugünkü yönetimi taraşında çıkan an
laşmazlığa 'körük tuttuğunu duymuşumdur.
Canlı tanıkları olmuştur ve sizi şerefimle, (bu*
tün ımukaddesıatımla temin 'ederim ki, :bu ayrı-'
dıştan Hükümetin herlıanigi bir ilgisi ve haberi
OÜma'mıştıır. Bunu Sayın Kasaroğlu'da tanıklayacalklır, diğer aıkadaşlarım da tanıklayacaktır.
Arkadaşlarımı, aslında, ((beni mazur görsün
Demokratik Partili ve Cumhuriyetçi Güven
Partili arıkadaşlarıım) Adalet Partisi böyle bir
önergeyi veriı'ken, bir Meclis araştırmasını ka
bul ettirmek istememektedir. O önerge istika
metinde arkadaşlarım haklı olarak muüıalefet
görevlerini yapıyorlar. Hem böyle bir Önerge ve
receksiniz, TRT gibi Türk kamuoyunu çok ya
kından ilgilendiren bir konuyu Meclis araştırma
sı için getireceksiniz, sonra sıralarda 17 - 18 ki-
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şi oturacaksınız. (C. H. P. sıralarından gülüşme ] li înönü büyük tepki gösterdi. Saym Demirel bu
tepkiyi anlayamadığını söyledi.
ler.) Ve bekliyeceksiniz Demokratik Partili ar
«TRT'nin millî bütünlüğe zarar verici, millî
kadaşlarımın ve Cumhuriyetçi Güven Partili ar
meniaatlara
aykırı, keyfî, sorumsuz, tek taraflı
kadaşlarımın yardımı ile ne Ölçüde böyle bir
yayınlarından Türk milleti şikâyetçi ve davacı
önergeyi kabul ettirebiliriz diye. Bunda samimi
dır. Sevk edilen tadil tasarısıyla, milletin şikâ
yet var mıdır arkadaşlarım? Demek ki, maksat,
yetlerini kaldırmak için, milletçe özerk, fakat
amaç; tekrar istirham ediyorum Sayın Cinisli
tarafsız bir Devlet radyosu yapmak lâ-zımdır.»
arkadaşımdan, cümlenin maksudu bir değil, bu
I Bu sözlerin saöıübi, Sayın Seyfi öztürk arkada
rada rivayet bir belki.
şım ; 27 Nisan 19G9'da söylemiş.
Aslında amaç ne? Aslında amaç; TRT Ka
Demek bu amaçla yeni bir TRT kanunu yap
nunu cevaz vermiş, 13 ncü maddesi var; bu gece
maya
gitmişler. Şimdi Sayın Seyfi öztürk ar
saat 22,00 de hepimizin seçmenleri ile ilişkimiz,
kadaşım çıkmış Meclis kürsüsünden, nasıl bir
diyalogumuz var, çiok iyi biliyoruz; bugünkü
TRT
kanunu ve nasıl bir TRT istediklerini or
Meclis saatinde böyle bir önergeyi duyurmak,
taya
koymuş,
kabul etmişiz. Biz mulhalefet ola
TRT'ye kabul ettirerek yaydırmak.. Hem nere
rak,
yapmayın,
etmeyin, bunu özerklikten çıkart
ye kadar? Bu kürsüden müdafaa etme hakkı
mayın
demişiz;
ama Seyfi öztürk arkadaşım de
kendisinde bulunmayan TRT Genel Müdürü
miş
ki;
Millet
Meclisinin 13 ncü birleşiminde,
ne ve TRT personeline birtakım, iddialar, belki
10
.12
.19711'de
:
de iftiraları yükleyerek o mikrofondan, onların
«Muhterem arkadaşlarım, burada üzerinde
aracılığı ile duyurmaya kadar. Bilmiyorum Sa
durulacak husus; bu yaym araçlarının demok
yın Buldanlı arkadaşım benden sonra gelip da
ratik rejim, Devlet düzeni ve millet yararına
ha neler söyleyecek; ama Son Havadis Gazete
kullanılmasını sağlayacak, daha doğrusu huku
sinde, bu Mecliste Hükümet üyelerinden birisi
kî düzenlemeyi sağlam esaslara dayandıracak
nin «Biz komünistiz» dediğini yazdı; Tekin Erer
bir kanunu bir an evvel çıkarmak ve tanzim edi
arkadaşımı da aldatarak onun da yazı yazması
ci
hükümlerini yürürlüğe koymaktır.»
na sebep oldu. Kendisine gittim, o arkadaşım
Yani, bugün TRT'nin elindeki bulunan yasa
dava edecek: dedim. Onun üzerine çekindi, bi
bu espri içerisinde getirilmiş. Sonra... Şimdi,
rinci sayfasında koskoca bir iddia, sonra ma
Hükümet elinde vesaire, şöyle böyle diyorlar,
bat sayfasında 8 puntoluk, «Böyle değilmiş,
C. H. P. - M. S. P. elinde diyorlar.
tetkik ettim» şeklinde bir özür dileme. Birinci
seçmenlere, kamuoyuna dağıtıldı, sonuncusu
Değerli • arkadaşım gene aynı kanunu niçin
yok. Tıpkı, bugün de TRT aracılığı ile TRT hak
sevkettiklerini şöyle savunmuş; «(Şüphesiz parti
kında birtakım iftiraların Türk
kamuoyuna
ler arasındaki yarışma, fırsat ve imkân eşitliği ve
dağıtılacağı gibi.
eşit şartlara dayanılarak yürütülecektir. Bu ya
rışmada, TRT'nin siyasî partilerin başlıca or
Bunda insaf var mıdır arkadaşlarım? Bun
ganlarının ve sorumlularının beyanlarını değer
da insaf yoktur. Aslında TRT'de bir Genel Mü
lendirmesi ve kamuoyuna duyurması tabiîdir.
dür değişti. Doğru. Bir yer boştu, oraya bir ge
Bu bakımdan TRT'nin tarafsız hareket etmesi
nel müdür geldi; ama TRT mevcut Yönetim Ku
ıgözönünde tutulacak başlıca husustur. Burada
rulu hangi statü ile çalışıyor? Adalet Partisi ve
önemle üzerinde durulması gereken bir başka
13 kişisiyle Hükümeti malûm sebeplerle ayakta
nokta var. Hükümet faaliyetleri karşısında TRT'
tutturan Cumhuriyetçi Güven Partisinin bırak
nin durumu ne olmalıdır?
tığı dönemdeki yönetim kurulu ile idare edili
Muhterem arkadaşlarım, geçmiş yılların si
yor TRT, Adalet Partisinin getirdiği son değişik
yasî mücadelesinden itikal etmiş olan bir yan
likteki kanunlarla idare ediliyor.
lış hatıra, bir yanlış anlayış ve ona dayanan slo
gan
günümüze kadar gelmiştir. TRT, Hükümet
Bakınız arkadaşlarım., hepiniz hatırlayacak
icraatından
bahsettiği zaman, bu iktidar parti
sınız; 1969'larda TRT Kanununda; «Bu kanun
sine mal edilir ve denir ki; radyo tarafsız değil
la iş göremiyoruz.» diye Adalet Partisi çoğunlu
dir. Çünkü, Hükümetin icraatım anlatmaktadır.
ğu ile, birtakım değişiklikler yapıldı. O zamanki
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Rahmet- { Aslında Hükümeti ekseriyet partisi veya partileri495 —
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nin bir organı gibi görmek, Anayasa bakımın
dan sakat bir görüştür. Hükümet, Cumhuriyet
Hükümetidir ve ekalliyetin de, muhalefetin de
hükümetidir. Bu bakımdan, gerek kamu düze
ninin korunmasından, hürriyetlerin kullanılma
sından, toplumun tüm meselelerinden, Anayasa
nın tahmil ettiği görevlerin gereği olarak sorum
lu bulunan Hükümetin icraatını kamuoyuna inti
kal ettirmesi, vatandaşlara duyurması kendi için
tabiî bir haktır ve vazifedir, TRT'nin bunu an
layışla karşılaması lâzımdır.»
BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı
rica edeceğim efendim.
Çalışma saatimiz dolmuştur; ancak bu mev
zuun bitimine ve oylanmasına kadar mesainin
uzatılmasını oylarınıza arz edeceğim. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Bakan.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN
BİRGİT (Devamla) — Teşekkür ederim.
Şimdi bu, bir nevi Afrika yerlilerinin bunga
lovu gibi. Bu beyanları Sayın Adalet Partisi
gelmiş, tekrar atmak istiyor. Ben bu beyanlar
hakkında yeni bir beyanda bulunmuyorum ve
Sayın Cinisli arkadaşımın TRT ile Hükümet ara
sındaki ilişkiler hakkındaki iddialarına, Sayın
Seyfi öztürk aracılığı ile bir ölçüde arzı cevap
etmiş bulunuyorum, biraz sonra belki biraz da
ha değinmek imkânını bulurum.
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Ba
kan, biraz dalha yavaş okuyun.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN
BİRGTT (Devamla) — Şimdi bu kanun, öner
gede iddia edildiği gibi Türkçeyi yozlaştıracak
bir yetki mi vermiştir TRT'ye, yoksa aksini mi
vermiştir? Onu da Sayın Seyfi öztürk'ten öğ
renelim.
«Dilde tekâmüle taraftarız elbette, arı dile
gidilecektir, yalnız uydurma dile değil. Gerçek
lere uygun, sevilip benimsenen kelimeler elbet
te kullanılmalıdır, biz de kullanıyoruz, kullana
cağız; fakat TRT'nin kimsenin duymadığı, kim
senin bilmediği, sadece piyasaya henüz sürülmüş
birtakım zorlayıcı kelimeleri yerleştirebilmek
için sunî bir gayretin içerisine girmesini zait
•görürüz. Bu istikamette kanunda hükümler bu
lunmasını yararlı ve zorunlu saymaktayız.» di
yorlar.
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AHMET BULDANLI (Muğla) ,— Sayın Ba
kan, takıp edemiyoruz.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN
BİRGİT
(Devamla) — Efendim tutanakları
alırsınız, takdim ederim size.
özetle Sayın Öztürk, tekrar arz ediyorum, 13
ricü Birleşim, 10 .12 .1971 tarihli tutanağın 328
nci sayfasında mevcut TRT yönetiminin uymak
la yükümlü olduğu yasayı savunuyor; savunu
yor getirdikleri yasayı.
«Bu anlayış içinde çıkacak kanunun müesse
seye, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum
ve hepinizi saygılarımla selâmlıyorum.» diyor;
Adalet Partisi sıralarından da alkışlanıyor.
İşte arkadaşlarım, Adalet Partisinin hangi
anlayış içerisinde de çıkmasını istediği yasa, bu
gün, TRT Kurumunun uygulamakla yükümlü
olduğu ve Türkiye Büyük Millet Meclisince
kabul edilmiş, hepimizin bildiği ve hepimizin
saygı duyması gerektiği 1568 sayılı Ya
sadır.
Tartışma,
bu
yasanın
uygulan
masından
mı, uyigulanmanrasından
mı çı
kıyor? Onu anlayalım. (A. P. sıralarından,
«Uygulamasından, uygulamasından» sesleri.)
REıPET SEZGİN (Çanakkale) — Uygulama
şe(klinden.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN
BİRGİT (Devamla) — Şimdi onu arayalım. (A.
P. sıralarından, gürültüler.)
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaş
larım.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN
BİRGİT (Devamla) — Değerli arkadaşlarımı,
yasada kurumun organları, 3 ncü maddede, şöyle
sayılıyor: Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Koor
dinasyon Kurulu, TRT Seçim Kurulu, Genel
Danışma Kurulu, Siyasî Yayınlar Hakem Ku
rulu.
Tekrar ediyorum, arz ettim, değişmiş olan
bir Genel Müdürdür. Değişmemiş olan TRT'nin
bu yasa ile tahkim edilen, Hüfeümet temsilci
si sayılarîyle tahkim edilen yönetim kuruludur;
onların içerisinden bir tanesi ayrılmıştır, bir
tanesi değişmiştir.
Bunun içerisinde Sayın Buldanlı'nın gidip;
«Hükümet sizin meselelerinizle ilgilenmiyor.»
diye, rahatlıkla konuşabildiği Türkiye Esnaf ve
Sanatkrâlar Birliğinin temsilcisi, Türkiye Ziraat
Odaları Birliğinin temsilcisi vesaire vardır. O
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korporasyonların temsilcileri vardır. Bunım içe
risinde Hükümet azınlıktadır; ama, Hüküme
tin, eıski ikitidar gibi bir merakı yokitur; onu
Sayın Cinisli arkadaşıma da arzıcevafbetmiş olu
yorum. TRT Yönetim Kurulunda kim ne konu
şur; kim ne konuşmaz; Hükümet temsilcisi
hangi istikamette oy kullanır? Bugünkü Hükü
met bunun merakı içerisinde değildir.
Değerli arkadaşım, Turizm ve Tanıtma Ba
kanının, işleri ile sorundu, TRT ile günde kaç
defa telefonla konuştuğunu tespit edip veya
tespit etmeden, iddia ederek nakledenlerin iddi
alarını dile getiriyor ve ondan sonra bana dö
nüp diyorlar ki; «TRT Kurumunda eski savun
ma sekreteri olan, halen yönetim kurulu üyesi
bulunan falanca şahıs filân mesele hakkında
şöyle rey kullanmıştır.» Sizi temin ederim bil
miyorum. Nasıl rey kullandığını bilmiyorum,
nasıl rey kullanması gerektiğini de bilmiyorum.
HAYRETTİN UYSAL
de yok.

(Sakarya) — Gerek

TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN
BİRGİT (Devamla) — Gerek de yok, merakım
da yok. Bir müessesedir, ister Hükümet tem
silcisidir, ister kooperatiflerin temsilcileridir;
vicdanlarına, yasa anlayışlarına ve şereflerine,
haysiyetlerine hepisinin güveniyorum. Karşım
daki partiden gelmiş olan arkadaşım dâhil, Tür
kiye Ziraat Odalarının temsilcisi dâhil, İzmir
Gazeteciler temsilcisi değerli meslektaşım, ama
benim gibi düşünmeyen, siyasî olarak benim gi
bi düşünmeyen Son Havadis Gazetesi yazarı Sa
yın Sabri Süphandağlı dâhil, bütün arkadaşlarımın
şereflerine, vicdanlarına, ahlâklarına, yasa an
layışlarına güveniyorum ve hiçbirinin hangi ko
nuda ne şekilde rey kullanması gerektiğini ine
rek etmiyorum. Ne şekilde rey kullandığını da
Sormuyorum, bilmiyorum; bundan sonra da sor
mayacağız ve bilmeyeceğiz. Biz bir başka felsefe
nin Hükümetiyiz çünkü. O konuda bizi ararsanız
bulamazsınız arkadaşlarım. (C. H. P. sıraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar.)
Şimdi değerli Adalet Partisi sözcüsü
daşım, onun arkasından bir ölçüde Sayın
arkadaşım ve Sayın Cinisli arkadaşım,
Genel Müdürünün yayınladığı kitaptan
kım yazılan 'buraya getirdiler.

arka
Tanır
TRT
birta
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Arkadaşlarım, bir noktada küçük bir tari
zimi lütfen kabul ediniz. Filhakika bu bir ki
tapta derlendi; ama bunlar yeni yazılar değil;
bunlar, Türkiye'nin en büyük tirajlı Milliyet
Gazetesinden TRT Genel Müdürlük görevine
gelinceye kadar yayınlanmış ve cidden okun
ması, o günlerde okunması gereken yazılar.
Bazı arkadaşlarım o günlerde dikkatsiz bir -ga
zete okuyucusu olmuşlar ki, (beni mazur gör
sünler, antitez olur tez olur, lehte olur, aleyhte
olur) bu yazıları okumamışlar. Bu yazılar bir
kitapta toplanmış, komprime haline gelmiş. Ga
zete okuyucularının çoğunun adetidir, gazete
de tefrika okumaz, makale okumaz; bir işgüzar
da herhalde bir - iki değerli Parlamenter arka
daşıma; yahu adamın böyle yazıları var demiş
ve bu yazılar Senato araştırmasına, o kitaptan,
konu olmuş; şimdi de Meclis araştırmasına ve
kürsüye konu oluyor.
Yazılar hakkındaki herhangi bir tartışmayı,
'burada yapmayı zait görüyorum; ama bir nok
tayı arkadaşlarıma söylemek istiyorum; Adalet
Partili arkadaşlarıma ve 13 kişi ile onlara Hü
kümet olma imkânını sağlamakla bugün dahi
tefabür eden Vefa Tanır arkadaşıma.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu ye
terli bir cevap değil.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN
BİRGİT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım,
nerede idiniz o yazılar Milliyet
Gazetesinde
çatır çatır çıkarken? Savcıları niçin harekete
geçinmediniz madem o yazılar da suç .görüyor
dunuz da?
, Madem o .yazarı eylemcilerin yanımda 'gör
mek istiyordunuz, o zaman neredeydiniz? O
muhbirin sadıklığı üzerine, Meclis kürsüsün
den zaman aşımı (geçinceye Ikadar dikkatli birer
ga;zetıe 'okuyucusu olarak, ımadeimki fıtratınızda
ihbar etmelk var, o ıgün yapaydınız. Aksine, sa
yın Adalet Partisi sözcüsüne, o yazıların yayın
landığı günlerde siz Mecliste değildiniz; ama
ben bilirim, ismail Cemi, dışarıda, koridorda
Sayın Süleyman DemiM'e, Sayın Nuri Bayar,
Sayın/ İsmet Sezgin tanıştırmak için götürdü
ler ; ıkolkola girdiler dolaştılar. Bilr fikir adamı
na bir siyaset adamının yapması gereken talbiî
saygıyı Sayın Demirel gösterdi. Acaba kaçımız o
.'gazetelerde bir demecimiz yayınlansın, yahut
bir yazar «Comiment» yapsın diye sabah heye497 —
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canla bugünkü Meclis konuşmamızı yarın o ga
zetelerde ararken, o sütunlarda da aramışladır;
kendimizi aynada görmek için; beğenenlerimiz,
beğenm-eyenlerimiz. Adamın ellinden, kalemini
^almışsınız, adamı Devlet nııeımuru yapmışsınız
ve önüne, sadece kendisinin belirli ölçülerde
Ikonuşablleceği bir ımikrofunu teslim etmişsiniz;
şimdi «verin ha» bindiriyorsunuz. Ben buna
yeterince cesaret ve mertlik demem.
Evet arkadaşlarım, ben İsmail Cem arkada
şımı Ankara Garında karşıladım. Bir meslekdaşım olarak karşıladım, takdir 'ettiğim ıbür
Türk fikir adamı olarak karşıladım, yeni gel
miş.. (A. P. sıralarından «O fikir adamı mı?»
sesleri.) Sevgili arkadaşım, inşallah ıgünün bi
rinde siz ide o sütunlarda yazı yazma (Mertebe
sine 'erişirseniz ve ne fikir olup olmadığını be
raberce tartışırsınız.
Atatürk'üm «Efendiler, raelbus olabilirsiniz,
hattâ vekil olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamaz
ısınız.» sözünün içinde sadece 'çekiciyle çalışan
sanatkâr yoktur, ısadeoe eliyle çalışan sanatkâr
yoktur, kalemiyle çalışan (sanatkâr vardır, Ikafa'Sİyle çalışan sanatkâr varıdır. Milletvekili olu
ruz. ımiilletvekili olduğumuz için iftihar ediyo
ruz ; ama lütfen yazıları içende ve dışarda tep
ki uyandıran insanlara aynı saygıyı gösterelilm. Her «sabah aldığımız (gazetelerin fikirlerini
beğenelim, beğenmeyelim) yazarlarına aynı
.saygıyı gösterelim.
Gara gidecek Sayın Cam 'i karşıladüm; be
nimle beraber Cumhuriyet Halk Partisinin Di
yarbakır aday adayı Kemal Savcı da vardı,
doğru. Ama Kemal Savcı o tarihte TRT d e me
murdu, görevdeydi; Genel Müdürü
karşıladı
ğı için bngün ıkendl görevinde herhangi bir
şeikilde bir milimlik bir yükseline olmamıştır.
Kemal Savcı da, ((Diyarbakırlı arkadaşlarıim da
bilir) Türk fikir hayatında 20 - 25 'seneden beri
(gazetecilik yapan bir arkadaşımdır.
Değerli arkadaşım bir noktada yanlış bir
şey düşünüyor. '«Biz iktidara gelirsek, bizim bir
vekilimiz partimizin tayin :ettiği (bir adamı kar
şılamaya gittiği ızaman yanına bir başka adamı
alırsa, o adam terfi 'eder.» demek istiyor. Cum
huriyet Halk Partisinin, belki teşkilâtı tarafın
d a n da zaman, zaman sorumlu bakanlarına ve
yöneticilerine kınanarak; «Nıiıye yapmadınız»
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dediği bu zihniyete, değerli arkadaşım çoktan
.sahiptir. Değerli arkadaşını bu- 'konuda cevap
vermiş oluyorum.
Mehmet Barlas, TRT Kurumamda,
Genel
Müdür tarafımdan,
sözleşme ile çalıştırılması
ıgerekli görüldüğü için, (.sadece malî yönden) o
şekilde çalıştırılmıştır. Devlet ımıemuru olması
•gerekli görülseydi ki, Hükümetin bir üyesi
olarak size cesaretle ve açıklıkla söylüyorum;
şunun şunun kulağına 'Söylediği, bunun bundan
'tevatür ettiği (tıpkı Kemal Savcı örneği vesaire
'gibi) Sayın Cinisli'nin istihbar ettiği' birtakım
belgelere göre, filân adamın fişi vardır, fi'lân
•adamın fişi yoktur şeklinde bir aynıma gitme
yeceğiz arkadaşlarıim. Hükümetlimiz, C. H. P.
ve M. S. P. Koalisyonu hangi konularda güven
lik soruşturması yapacağını bir genelge ile sap
tamış ve tayin etmiştir. İcra yetkisi bizimdir,
yasama organı önünde eğiliriz, onun denetimine
tabiyiz, onun dışında hiejbir organın denetimli
ne, soruşturmasına, araştırmasına tabi olmadı
ğımızı millet kürsüsünden ilân ediyorum arka
daşlarım. (C. H. P. ve M. IS. P. sıralarından al
kışlar.)'
Sayın Oinisli arıkadaşıım TRT'dekİ ımalî olay
larla ilgili beyanlarını çok ciddî olarak karşı
lıyorum ; bir Parlâmento üyesi olarak, Hüküme
tin bir üyesi olarak bu konuda ben, 440 sayılı
Yasaya tabi okluğu iıçiln, TRT Kurumu, İktisadî
Devlet Teşekkülleri Komisyonuna TRT hesap
ları geldiği zaman Sayın Cinisli ile beraber me
selenin üzerine eğileceğim. Sayın Ciuisli'ye ak
seden iddialar doğru ise, onunla birlikte, TRT'
nin hesaplarını ibra etmemek için bir milletve
kili olarak burada rey kullanacağım.
Onun dışında Hükümetin bir üyesi olarak
telkrar arz ediyorum ki, TRT hakkında Hükünıetkııizin ne siyasî ne 'de herhangi bir yönden
bir denetim yolu vardır. Bunun Anayasaya »ay
ığımızın bir gereği olarak .görüyoruz ve o necDenle de TRT hakkında, Yüce Meclisi daha fazla
meşgul etmemek için, bir Meclis araştırması
açılmasını biz de, C. H. P. ve M. S. P. Grupu
üyeleri ıgübi yerinde (görmüyoruz.
Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P ve
M. S, P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Bir sualim
var Sayın Başkan.
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, soru soru
lamaz.
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Kemal Sav
cı kaç senedir TRT de çalışıyor?
TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN
BİRGIT (Devamla) — Kemal Savcı, sanıyorum
1961 yılından beri TRT dedir.
RASIM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, soru sorma hakkı varsa bendeniz de hak
kımı kullanmak istiyorum.
BAŞKAN — Yok efendim.
Buyurunuz Sayın Buldanlı.
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım;
Bu önergeyi vermekteki kastım, şu veya bu
şahsı itham etmek veya Meclisi fuzulî bir şekil
de işgal etmek değil, bir zihniyeti tescil ettir
mek içindi. Elhak bu zihniyeti bugün bu kür
süden tescil edildi, özgürlüğü yalnız kendiniz
için isterseniz, yalnız kendiniz vatanperver
siniz, yalnız siz halktan yanaşınız, yalnız siz var
sınız; sizden başka herkes keenlemyekûn. Çün
kü, sol diyalektiğin ilk basamağı budur. Mater
yalist diyalektik budur. Her şeyi inkâr edersi
niz ve sonra kendinize göre bir bina inşa eder
siniz. Bu binadan hareketle, demin Sayın Bakan
bu kürsüden; «O büyük bir fikir adamıdır, siz
yazamazsınız.» gibi lâflar etti. Biz de elhak biraz
yazarız...
ORHAN ÜRETMEN
Allah!.. Ne büyük lâf.

(Balıkesir) — Allah,

AHMET BULDANLI (Devamla) — Evet,
senin anladığın gibi yazmam Sayın Üretmen ar
kadaşım.
ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Bu bir
kapasite meselesidir. Senin kapasiten yok, se
nin kafan tekâmül etmemiş daha.
BAŞKAN — Müdahale
rica ederim.

etmeyin

efendim,

AHMET BULDANLI (Devamla) — Senin
kafan son iptidaî kafadır, onun için öyle işte.
Yani öyle bir kafa ki, tahammül etmekten âciz
siniz. önce tahammül ediniz beyefendi, taham
mül edilemeyen bir yerde fikir olmaz. İşte fik
rin suç olduğu yer burasıdır; yani dinlemeyi
bilmiyorsunuz, tahammülünüz yok; ondan son
ra fikir bina edeceksiniz.
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ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Şu Mec
liste senden başka böyle kimse yok.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Sayın
Başkan saatlerdir huzurunuzu işgal eden ve her
düşüncedeki siyasî partilerimizin sözcüleri tara
fından tenkidlere muhatap tutulan TRT Kuru
mu hakkında bir araştırma açılması hakkındaki
teklifimiz haklılık kazanmış ve bu araştırmanın
açılması zaruret halini almıştır. Bu hususta ik
tidar ve muhalefet hatiplerinin verdikleri mi
saller ve deliller muvacehesinde bu kurum ka
bili müdafaa olmak vasfını kaybetmiş bulun
maktadır. Ancak kendileri için hizmet vermek
te olan bir Devlet müessesesine karşı vefa borcu
ödenmektedir muhterem milletvekilleri.
Huzurunuza getirdiğim mesele lâalettayin ve
hafife alınacak cinsten değildir; bu işi görüşür
ken insan bütün partizanca düşünce ve hislerin
den ayrılmalı ve meseleye, münhasıran millî ve
memleketçi zaviyeden bakmalıdır veya bu iti
yadı elde etmelidir. Ne bu müessese ile, ne de
bunun genel müdürü ile şahsî bir alış verişimiz
yoktur. Biz kanunların, tatbikatların zorlama
larla yoz] aştırıl masına karşıyız. Hükümet gayrikanunî tasarruflarda bulunmuştur. Sayın Ba
kan burada iddial arımın hiç birisine cevap ver
medi. Diyoruz ki; genel müdürün tâyini gayrikanunidir. Anayasayı ihlâl etmektedir. Cevabı
yok.
TRT nin dili yozlaşmıştır, Türkçe değildir.
Cevabı yok.
TRT de anlaşmazlık, huzursuzluk vardır. Ce
vabı yok; ama ne v a r ! Yuvarlak kelimelerle;
«Yapmayacağız, etmeyeceğiz. Biz başka bir kuv
vet tanımıyoruz.» diyorlar. Biz de aynı şekilde
yiz. (C. II. P. sıralarından gürültüler) Biz şu
anda bir millî vazife ifa ettiğimiz kanaatindeyiz,
siz ister hafiften alının, ister ciddî alının.
Muhterem milletvekilleri, iddia ediyoruz ki,
bugün Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
rahatsızdır. Bu hal devam ederse büyük üzüntü
lere sebeboLaeak, hâsılı ekle edilen neticeler
heba olup gidecektir. Bir 12 Mart öncesini düşü
nünüz, bir de bugünü düşününüz. Bugünün ha
zırlığı, bugünün tatbikatı bir 12 Mart öncesi
özentisini hatırlatmaktadır. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) Biz bunun arkasını bırakma
yacağız. Sonuna kadar gideceğiz. Mademki mu
halefetiz, muhalefet vazifemizi hiçbir güçten,
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hiçbir kuvvetten korkmadan sonuna kadar de
vam ettireceğiz. (C. H. P. sıralarından «O im
kânı daima sana vereceğiz,» sesleri)
Bugün, Türk miilleitinin radyosunun ve tele
vizyonunun, millî radyo ve televizyon olma vas
fını kaybetmesi için çalışılmaktadır. Millî ol
mak vasfı bazı çevreleri tedirgin etmektedir.
Bütün meziyeti bir gazetede fıkra yazmaktan
ileri gitmeyen bir adam, bir şahıs, bir değerli
zat, her ne hikmetse TRT Kurumu Genel Mü
dürlüğüne getirilmiştir. 657 sayılı Personeli1 Ka
nunu ve onu tâdil eden 1327 sayılı Kanun gibi
kanunlar, hizmete atanmadaki vasıflan saymış
tır. Onun için herkes kanunların âmir hüküm
lerine uymak mecburiyetindedir. Bu zatın tayinindeki isabeti aramaya herkes başlamıştır.
Biz şu andan itibaren meselenin üstüne doğru
gidiyoruz. Kanunlara rağmen kanunlar zorla
nıyor ve indî bir tefsirle bu tayin yapılabiliyor.
işte, Sayın Bakanın cevap verme durumu önce
likle bu tayinle başlar; ama Sayın Bakan bunu
katiyen kaale almamıştır. Çünkü, Genel Müdü
rün durumu hukuka aykırılık ihtiva etmektedir.
Şöyleki, Anayasanın 58 nci maddesinin 2 nci
fıkrası; «Hizmete alınmada, ödevin gerektir
diği niteliklerden başka hiiçbir ayırım gözetile
mez.» demek suretiyle, bir hizmete tallip olan
kişide bazı vasıflar aramak mecburiyetini' orta
ya koymaktadır. Ayrıca 1327 sayılı Kanunun
ek geçici 31 nci' maddesi, bu tip vazifelere yapı
lacak tayfmlerde 15 yıl Devlet memuriyetinde
hizmet etmiş olma mecburiyetini getirmiştir.
BAŞKAN — Sayın Buldanlı, vaktiniz dol
mak üzeredir, cümlelerinizi ona göre bağlayınız.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Sayın
Başkan, notlarımdan, bismillah ancak bir sayfa
sını bitirebildim.
BAŞKAN — Çok rica ederim; yasalara ria
yet etmek mecburiyetindeyiz.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Sayın
Başkan, biz yasalara uyan insanlarız..,
Şimdi bakınız bazı şeyleri söyleyeyim.
TRT'nin dili Türkçe değildir. TRT'nin dilinin
Türkçe olmadığı o kadar ortadadır ki, şimdi sa
yacağım bu kelimelerin bir çoğunun...
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) —
Buldanlı sen bunları anlayamazsın.
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AHMET BULDANLI (Devamla) — Gayet
tabiî anlayamam. Çünkü, ben Türkçe konuşu
yorum, siz İngilizce konuşuyorsunuz. Aramız
daki fark bu. (C. H. P. sıralarından gülüşme
ler.)
Bir haber bülteninden zaptedebildiğim hu
susları okuyayım : Evre, olasılık, evrensel, ka
nı, doğal, alaşım, almaşık, oluşum, koşul,
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler) yargıç, yar
gı, örgüt; dürtü, kanıt, olanak, kuram, boyut,
saptama, öykü, ir, anı, günlük, tin, tinsal.
Bunu siz anlıyorsunuz. Çünkü 700 yıllık
uygarcayı, ölü bir dili diriltmek için Türk Dil
Kurumu ile beraber anlaşmışsınız, yeni bir dil
yaratıyorsunuz. (C. H. P. sıralarından «Türk
dili budur, budur.» sesleri.) Ama, çarşıda, pa
zarda Türk halkının, Türk köylüsünün konuş
tuğu dil, bu dil değildir.
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Bu dildir,
bu dildir. (C. H. P. sıralarından gürültüler.)
AHMET BULDANLI (Devamla) — Bir ço
cuğa ; «ir oku» dediğimiz anda çocuk... (C. H. P.
sıralarından gürültüler.)
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Bir
köylüye «ir» dediğinizde köylü bunu anlamaz;
ama siz «ir» ı anlıyorsunuz. Benim diyeceğim
yok.
Bunun dışında muhterem milletvekilleri ba
kınız...
BAŞKAN — Sayın Buldanlı, son cümleleri
nizi söyleyiniz. Çok rica ederim, vaktiniz dol
du ve hattâ geçti de.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Sayın
Başkan, toparlayayım; ama çok mühim birkaç
şey söylemek istiyorum.
Diğer bazı hususlar bahsedildiği için ben özel
şeylerden bahsetmek istiyorum. Sayın TRT
Genel Müdürü, Diyanet İşleri Başkanının ziya
rete gelir. Sayın TRT Genel Müdürü de Diyanet
İşleri Başkanına, iadei ziyarete gider ve muh
terem efendinin odasındaki hokka takımının,
masa takımını ve sandalyesini beğenir ve aynı
sını talebeder. Bugün TRT Genel Müdürünün
odasını süslemek için 150 bin liralık masa, san
dalye ve sair şeyler ısmarlanmış mıdır, ısmar
lanmamış mıdır?
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BAŞKAN — Sayın Buldanlı sözünüzü kes
mek mecburiyetinde kalacağım efendim. Çok
rdca edeceğim.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Bir ba
sın balosu yapılmıştır. Basın balosunda Sofia
Loren davet edilmiştir. Sofia Loren Türkiye'ye
para mukabili değil, bödava gelmiştir. TRT bir
röportaj yapmış ve röportaj bedeli olarak 25 bin
lira ödenmiştir. Röportaj bedeli 25 bin lira
nereye ödenmiştir 1
Muhterem arkadaşlar, bazı yerlere tayin iğin
bir savunma ve koruma tahkikatı vardır. Genel
müdür, genel müdür muavini ve müşavir tayin
ederken, onlar içtin bir araştırma, soruşturma,
tahkik etme mecburiyeti ortaya çıkar; ama ne
genel müdürlüğe, ne müşavirliklere ve ne de

9 . 5 .

1974

O : 1

başka yerlere tayin edilen zatlar için herhangi
bir araştırma yapılmamıştır. Devlet güvenliği
ile bu kadar mühim ve ilgili bir makama memur
tayin ediyorsunuz, hiç müktesebi, hiçbir mezi
yeti yok. Bütün meziyeti size yakın olmasıdır.
Size helâl olsun onlar. (C. H. P. sıralarından
gürültüler, A. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Budanlı.
Konuşmalar bitmiştir. Araştırma yapılması
hususundaki önergeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir.
Bugünkü gündemde yer alan konuları görüş
mek için 14 . 5 . 1974 Salı günü saat 15,00'te
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 19,30

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI

SORUL. S VE

1. — İçel Milletvekili Süleyman
Şimşek'in,
İçel çevresi su ve sulama ihtiyacım ilişkin soru
su ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Cahit
Kayra'nın yazılı cevabı. (7/72)
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabu
Kaynaklar Bakanınca yazılı olarak cevaplandı
rılması için gerekenin yapılmasına müsaadeleri
nizi a.rz eder, saygılar sunarım.
4 . 3 . 1974
İçel Milletvekili
Süleyman Şimşek
Soru 1. •— Memleketimizin güneyinde bulu
nan îçel ili, yalnızca tarım ürünlerinden yılda,
en az millî gelirimize 5 milyar liralık katkısı
\bulunan sayılı illerimizden birisidir.
Çoğunlukla ihraç malı olan ve ekonomisini
çeşitli tarım ürünlerine bağlayan bu bölgemiz
de, su ve sulama işi ayrı bir özellik taşır, çevre
de yetişltirilen narenciye ve turfanda sebze türü
ibitkiler »olduğu için, suya çok daha fazla ihtiyaç
duyulmaktadır.

CEVAPLARI

Bu bölgenin su ve sulama ihtiyacının kökün
den halledilefbilmesinin tek yolu «Berdan Ba
rajı projesinin» biran önce gerçekleşmesine
bağlıdır.
Berdan Barajı projesi gerçekleştirildiği tak
dirde, mevcutlara ilâveten yeniden 123 bin dö
nüm arazi sulama olanağına kavuşacaktır. Mer
sin'in içme suyu, çevredeki sanayi kuruluşları
nın kullanma suyu da halledilecektir. Ayrıca.,
tarım ürünleri üretiminden yılda en az 1,5 mil
yar liralık bir iartış kaydedilecektir.
Halbuki bu projenin halli için en çok 600
milyon liralık bir yatırıma ihtiyaç okluğundan
bahsediliyor.
Mutlak bir zaruret olan bu projenin 1974
yılı Devlet Planlamaya girmesi konusunda Ba
kanlığınızca bir. hazırlık var mıdır1? Varışa ya
pımına ne zaman başlanabilecektir ve bu amaç
la 1974 yılı Bütçesine ne kadar ödenek konul
ması düşünülmektedir ?
2. — Devlet Su İşleri yetkililerinin raporla
rına bakılırsa :
a) 'Tarsus ilçesinin okaliptüs ormanı bölge
sinde 36,
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b) Mersin ilçesinin Deliçay bölgesinde 13,
<c) (Mersin'in E fren deresi bölgesinde 3 ve
yine Mersin'in Mezitli bölgesinde 1 milyon metreküb yıllık yeraltı su rezervesin-in mevcudioldiiığu görülmektedir. Toplam. 53 milyon metrekübü .bulan bu rezerv en az 60 bin dönüm araalyi sulaıyabilecektir. Bu yeraltı su rezervleri
nin şimdiki durumda yararlanılma oranı nedir?
Tüınünd e11 yararlanabilmek için bir plan ve pro
je var mıdır? Varna bu maksatla 1974 yılı Büt
çesine ne kadar Ödenek konulacaktır? Ve bu
yıl için bu bölgeye bir kaç tane sondaj makine
si tahsis etmek mümkün müdür?
3. — Mensin bölgesinde Efrenk deresinin ıs
lahı, belirli yerlerine küçük g'öletcikler yapmak,
Kayrak Keşlik Köyü bölgesi ve Keşıbükü böl'gesindekii baraj işlemıi ne durumdadır?' Bunun
için bir plan ve program var mıdır? Varsa bu
yıl buralar için bir ödenek konulması düşünülü
yor m,u?
4. — Lemas çayının sağlı sollu sulama kanaletleri yapma hazırlığı var mıdır? Varsa yapı
mına ne zaman başlanacaktır? Bu amaçla 1974
yılı Bütçeline ne miktar ödenek konulacak tır.
5. — Arap yarımadasına bile enerji verebile
cek güce sahibolduğıı söylenilen Göksu Barajı
inşaatına ne zaman başlanılacaktır?
6. — Dünyanın en ucuza nnalolacağı söyleni
len, Gülnar ve Mut ilçelerimizin, araziilerini su
lamak suretiyle bu iki ilçenin kaderini değişti
recek olan Ilısu Barajının yapılması için ne dü
şünülmektedir ?
Bu konuda bir plan ve program var mıdır?
Varsa bu yıl iğinde ne yapılacaktır?
7. — Mersin ile Silifke ilçelerimiz arasında
ki sahil şeridinde, çok zengin tatlı su kaynakla
rının deniz seviyesinde yüze çıktıkları görülme-ktedir.
Bu kaynaklardan o bölgenin halkı yararlan
mak için çalba harcamaktadırlar. Ama hiç bir
zaman bu yeterli değildir.
!Bu zengin kaynaklardan yeterince yarar
lanmak ve bilhassa, turfanda sebzecilik bakımın
dan çok elverişli bulunan bu bölgeyi değerlen
dirmek için bir plan ve program, var mıdır?
Yoksa bu konuda ne düşünülmektedir?
8. —• İçel iline bağlı 600 edvarında köy var
dır. Bu köylerden büyük çoğunluğu yeterli iç
me suyuna sahip değildir. Geçen yılki kuraklık
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ta bu köylerin ıbir kısmı ilecek su bakımından
çok sıkıntı çekmiştir.
'Görüntü odur ki, bu yılda kuraklığın bu böl'gode devam edeceği anlaşılıyor. Bu köyler ge
çen yıla göre bu yıl daha da sıkışacağa benzemektediırler. Acaba bu bölgeye içecek su taşıma
sı için birtakım tanker tahsis düşünülmekte imi
dir?
9. — Kuraklığın ülke çapında bir tehlike ha
lini alması karşısında bir yağmur bom[baısı de
nenmesi düşünülmekte midir? Bu konuda bilim
sel bir araştırma mevcut mudur? Mevcutsa bom
banın deneme bölgeleri tespit edilmiş midıir?
'Hangi tarihte ve nerelere bu deneme uygulana
caktır?!
T. C.
Enerji ve Tabiî
7 . 5 . 1974
Kaynak] ar Bakanlığı
Sayı: 112/053.11/667-21979
Konu : İçel Milletve
kili Sayın Süleyman
Şimşek'in yazılı soru
önergesi Hk.
(Millet Meclisi Başkanlığma
İlgi : a) 7 . 3 . 1974 - 30 . 3 . 1974 gün ve
7/72-510/5356 sayılı yazılarınız.
b) 16 . 4 . 1974 gün ve 112/053.11465 sa
yılı yazımız.
İçel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek'in
•«İçel çevresi su ve sulama ihtiyacı.» ile ilgili ya
zılı sora önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ede ram,
Cahit Kayra
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
(Bakanı
İçel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek'in
«İçel çevresi su ve sulama ihtiyacı» ile ilgili
yazılı soru önergesi cevabıdır.
iSoru 1. — Memleketimizin Güneyinde bu
lunan İçel ili, yalnızca tarım ürünlerinden yıl
da en az millî gelirimize 5 milyar liralık kat
kısı bulunan sayılı illerimizden binüsidir.
Çoğunlukla ihraç malı olan ve ekonomisi
ni çeşitli tarım ürünlerine bağlayan îbu bölıgeımizde, su ve sulama işi a y r r b i r özellik taşır,
çevrede yetiştirilen narenciye ve turfanda seb-
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ze türü bitkiler olduğu için, suyu çok daha faz I ilerinin şimdiki durumda yararlanılma oranı
la ihtiyaç duyulmaktadır.
nedir? Tümünden yararlanabilmek için bir
. Bu bölgemin su ve sulama ihtiyacının kö
plan ve proje var mıdır? Varsa bu maksatla
künden halledilebilm esinin tek yolu «Berdan
1974 yılı bütçesine ne kadar (ödenek konulacak
Barajı Projesinin» bir an önce gerçekleşmesine
tır; Ve bu yıl için bu bölgeye birkaç tane son
bağlıdır.
daj makinası tahsis etmetk mümkün müdür?
Cevap 2. — İçel ilindıe;
Berdan Barajı projesi gerçeikleştirildiğu tak
dirde, mevcutlara ilâveten yeniden 123 bin dö
a) Tarsus ilçesi okaliptüs onmanı (Aynaz)
nüm arazi sulama olanağına kavuşacaktır. Mer
bölgesinde 36 X 106 m 3 /yıl
sin'in içme suyu, çevredeki sanayi kuruluşları
b) Mersin Deliçay bölgesinde 13 X 10ı6 mr3/yıl
nın kullanma suyu da halledilecieJkta'r. Ayrıca,
c) Mersin Efrenk bölgesinde 3 X 10° m 3 /yıl
Itarım ürünleri üretimimden yulda en az 1,5
d-) Meaitli bölgesinde 1 X İÜ6 m 3 /yıl ol
mıilyar liralık: -bir artış kaydedilecektir.
mak üzere cem'an 53 X 10° m 3 /yıl yeraltısuyu
rezervi vardır.
Halbuki bu projenin halli için, en çok 600
Andak bunlardan okaliptüs ormanı (Ay
milyon liralık bir yatırıma ihtiyaç .olduğundan
maz) bölgesinde tespit edilmiş oülan yeraltısuyu
bahsediliyor.
rezervi hariç olmak üzere diğer bölgelerin ye
Mutlalk bir zaruret olan bu projenin 1974
raltısuyu rezervleri mahallinde içme, kullanma
yılı Devlet Planlamaya girmesi konusunda Ba•ve sanayii suyu temini gayesi ile mevcut tesis
ikanlığınızca bir bazıdik var mıdır? Varsa ya
ler tarafından hailen kullanılmaktadır.
pımıma ne zaman başianabileefek'tir ve bu
Tarsus ilçesi okaliptüs ormanı
(Aynaz)
amaçla 1974 yılı bütçesine n,e kadar ödenek
'bölgesindeki yeraltısuyu rezervi ise içme kulkonulması düşünülmektedir ?
j ılanma ve sanayii suyu ihtiyaçlarının müstak
bel gelişmeleri için tabsis edilmiş olup, bu böl
Cevap 1. — Berdan II. merhale projesi;
genin sulanması Berdan Barajından
sağlanaBerdan nehri üzerinde 87.5 X 106 m3 depola
ma hacimli 42 m. irtifada Berdan Barajı ve I ealktır.
HES. inşası ile Yakaköy - Mersin arasında
Soru 3. — Mersin bölgesinde Efr.enik dene
12 km. tulde isale hattı ve tasfiye tesisleri ile
sinin İslahı, belirli yerlerine küçük gölcdifcier
Berdan regülatöründen mevcut şeddelere ka I yapmak, Kıayrak KeşliSk köyü bölgesi ve Keşbüdar olan kısımda Berdan mehri yatak ıslahı iş I kü bölgesindeki baraj işlemi ne duııumdadır.
lerini kapsamaıktadı r.
Bunun için bir plân ve program var mıdır? VlarProje topam maliyeti 378 miyon TL. olup I ya bu yıl bunaPıar için bir ödenek konulımalsı dü1974 yılı bütçesinden 15 milyon TL. ödenek tef I sunuluyor mu?
rik edilmiştir.
Cevap 3. — İçel - Efrenk deresi felahı 15.5
milyon TL. keşif bedelli bir iş olup, 197'3 yılı
Projenin tahakkukunu mütaakıp 15 200 hek
sonuna kiadar 10.3 (miLlyon TL. sarf edilen bu işe
tar arazi sulanacak, 6 MW (güç ile yılda
1974 yılı bütçesinden 500 bin 'TL. lödeneik tefrik
35 X 10° KWH enerji üretilecek ve M'eımn'
edilmiştir.
şehrinin 2020 yılına kadar içme suyu ihtiyacı
fcarşolanac aktır.
Efrenk deresinin, Çiıviçukurunla derivasyonu
iSoru 2. — Devlet Su İşleri yetkililerinin
suretiyle bir depoTjaıma imlkânı araştırılmış ve
raporlarına bakılırsa :
teklijf edilmiş lise de.,' Berdan Barajının inşası
a) Tarsus ilçesinin .okaliptüs ormanı böl I bu 'altemlatiiü ortıadan kaldıracla-ktır. Çünkü,
gesinde 3G,
Mertlin şehrinin içmesaıyıınu klarşık.mak üzere
düşüniilımüş lolıan Çiviçukuru Barajımın fonksi
b) Mersin ilçesinin Deliçay bölgesinde 13,
yonunu, Bardam Baı*ajı aktif hazinesi slağlayac) Mersin'in Efren deresi bölgesinde 3 ve
eaktri'.
yine Mersin'in Mezitli bölgesinde 1 milyon met
İçel - Miöilkez - Kayrakkeşlllk köyü bölgesin
reküp yıllık yeraltı su rezervesünin mevcut ol I
duğu görülmektedir. Toplam 53 milyon met
deki baraj, Efrenk çayı üzerimdeki Efrenk Bareküpü bulan bu rezerve en az 60 bin dönüm
ıılajı olup }*apılan etü'tü'er nıeıtiıeeslimıde, ekonomlik
araziyi sırlayabil eoektir. Bu yeraltı su rezerve- J yönden elimime edilmiştir.
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Keşbükü bölgesindeki baraj ise, B'er&an ça
yı üz>erindeki Keşbükü Barajı olup, <etüt:ter ne
ticesinde jeolojik yönden dljminıe iodlülimı'ışitiir.
Şortu 4. — Lıeım/as çayının sîağiı sollu sulama(kjanıafetlori yapmia hazırlığı vıar mıdır? Varsa
yapımım ne zıaırJan baş'lana'caktır? Bu laımaçla
197-1 yılı 'büttçiösdiııe ıı!o ımfJttıar ödenje)k konulaü!akfc1,\
Covap 4. — Lâmiais çjaymmııı sağ ve sol, Biahilıinddkli .arazilerin sulanmlasına matuf projenin,
plânlamıa çalışlmlaüıarl tamamlanmış olup, ekono. mik yönden uygun !bulunm!a;mıştır.
ArJeıak, mahallî taleplerin zorlayıcı bir hal
olmia'sı üzerine, buteiahalliaranplanlama çalhışımıalarınm önümüzdeki yıllıardıa revizyonuna gidil
mesi düşünüllııııektedir.
Soru 5. — Arlap yarmııadaııanıa hile cn'erji
verabileeiek güC'O sahip olduğu söylenilen Göksu
Barajı inşaaitıua ric 'Zaman ba§llanrlacialktıH
CeVap 5. — Cöksu Blarajında'n, Doğu Akderûz h&vzaisı «Göksu - Kayraktcpe Proj-cisı*:» m!cyamında Göksu nehri üzerinde İnşiaıası mutasav
ver K'ıayrc.ıkıtıepe Baraj ve HES. kasuedildllği awlaşilmıştır.
Kıayr'aktepe Barajı enerji malkteatlı olup, t'eıtıel sondaj etütleri halen Elektrik İşler (i Etüt
İdaresi Genel Direktöriüğü'nıcıe yürütülmıektedir.
Soru 6. — Dünyanın. en ucuza mlaloöafâağı
söylenilen, Gülnar ve Mut ilçdlerknıizilıı, aırazilerin\i sulamaik suretiyle bu iki İlçieniin kaidecini
değliştiı^eıek .olan Ilıısu Blarıajının yapılmiası için
ne düşünülııdk'tedlir's
Bu konuda bir p'lan ve program Var imidir?
Var^a bu yıl içinde ne yapılacaktır '?
'Cevap 0. — Gülnar ve Muit ilçelerinin 'sülanmaranı sağliayaie'ağı belirljiton Ilısu Bıaılajı ile ü!lgili herhangi bir etüt henüz yapilmlamııştır.
Soru 7. — Mersin I.<c SİIifike ileelerimiz ara
sındaki •sia.hil şioridindeı çok zlanigin tatlı 'su kay
maklarının deııliz seviyesünde yüzıe çıktıkları görülniüktediî1.
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Bu zengin kaynaklardan yeterinıe-e yıartıriannmk V/Ö bilhassa turfanda sebzecilik balkammdaıı
çok elverişli bulunan bu bölgeyi de-ğîerleııdrrmek için b'<r plan ve program vaır ıımdır? Y<oksıa bu konuda ne düşünülmektedir?
Cevap 7. — M'cıt/Jn ye Silifke sahil senidin
de yeraltısuyu imkânlarının (elverişli okluğu,
Deflet Su işleri Genel Müdüıllüğünere yapılmış
olan üsLİikşafl Ikademeddki hidrojıeolojlik eıiıütler
sonucu bffinimleikte olup, ada- geç^ıı siahalaran
pJanlaımia kadönne'sindeMi etütlleıii baCıen, devtam
etmektedir. Anoak bu kMında larıaaleri builur.iaıı
çiftçiler, Mahallî «Topraksu» teşkilâtınla münacaatlıa aıi'azjiieilinin yeraltı suyundan sulanması
nı tlaiep etükleri 'takdirde, DSİ G-enlel Müdürlüğünoe dokal. yeraltı suyu 'etütler li yapıtaaikta,
sulanması istemen sahayla ait fıizfilbilite raporla
rı hazırlanmaktadır. Hazırlaman bu raporlarda
projenin 'ekonomik çıkması hainde ise taltibikata geeıilrnektedir.
'Soru 8. — İçel ı'dlne bağlı 600 civarında köy
vai'dıi'. Bu köyloııden büyük çoğunluğu yeterli
üç.'iue suyuna sahip değildir, G-eçien yılkii kurafkhktıa bu köylerin bir Ikısmı içieiciek Su ibıakıımım.dau çok sıkıntı çekmiştıii'.
Gıörüntü odur ki, bu yıl da kuraklığın bu
bölgede devam »edeceği anlaşılıyor. Bu Iköylıer
geçeri yı!ja göre bu yıl daha da sıkışıacağı benzemektedliirl'eı.'. Acaba hu bölgeye içieiciek su taşım'ası inin birtakım tanker tahsis düşünülmekte
udidir 'i
Cevap 8. — Köy içunesuyu ıkonusu, Eöy iş
leri ve Kooperatüflar Bakanlığı ile ilgili bulun'maıkıiadıiı'.
Soru 9. — Kuıiaiklığm ülkıc çıapındıa bir teh
like halini lalması karşısınıda hür yağmur bom
bası demenmeai düşü'nülmdkte nıı'ıdiirf Bu konu
da biiTınS'el bir •araştırma ımevcut mudur? MJOIVcııfea bonıbanm denıemie bölgeleıi tespîit ledilmiş
midir'? Hangi tarihte ve nerelane hu dememe uy
gulanacaktı Î:.
Cevap 9. — Konunun, Gıda . Taaum ve Hay
vancılık Bıakanlığınicia değerltendlîııülmiesii -gerelk'm,ek!-ıedİL'.

Bu kaymaklardan o bölgenin hlalkı yararlanımıalk için çıaba harcianıaktadır'lar. Ama hieh'r zaımıan bu yeteırllj, delildir.
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Cahit Kayra
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Afyon Mill'etivcfcili Sayın Süleyman Mut
2. — Afyon
MûhtvekiU Süleyman
Mut- i
lu'nımı, Eber ve Aikşehir gMleTİndıe. yetişen..ka
lu'nmı, Ebvr ve Akşehir göllerindeki kanmış ve
tmış ve sa&lara SdUKA'ca el fconoıMıığuna müte
sazlara, &EKA Bend Müdürlü-ğünce el konma
dair soru önergesiyle alâkalı olarak hazırla
sına ilişkin sorusu ve Sunayı ve Teknoloji Ba
nan notun ekte takdim oluifduğurru saygıla
kam Abdülkerim
Doğru'nun
yazılı
cevabı
rımla arz ejderim.
(7/112)
j
3 . 4 . 1974
Abdülkerim Doğru
Sanayi ve Teknoloji Bakam
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığma
Afyon Milletvekili Sayın Süleyman Mutlunun
Aşağıdaki sorulanmın Sanayi ve Teknoloji
Eber gölünde yetişen kamış ve sazlar hakkındaki
Ba'kanı Sayın Abdülkerka Doğru tarafından
soru Önergesine mütedair cevaplarımız
yazalı olarak cevaplandırılmasına tavassut
larınızı saygılarımla arz ve rica ederim.
1. — Malûmları bulunduğu veçhile, Afyon
İli Çay İlçesi civarında 500 milyon liranın üstün
Afyon Milletvekili
de bir sarfiyatla kurulmakta olan 50 000 ton yıl
Süleyman Mutlu
kapasiteli Selüloz Tesisinin ana ham maddelerin
1. Eber ve Akşehir göllerinde yetişeni Ka
den birisimde göl kamışı teşkil etmektedir. Bu
smış ve sazlara SEKA Genel Müdürlüğünce el
mahsul Eber Gölünden temin edilecek olup,
konmuş ve 'etrafı dikenli tellerle çevrilerek
Akşehir Gölünde buna mütenazır herhangi bir
gölden istifade eden köylü vatandaşlara yasak
çalışmada mevcut değildir.
ediLmüştir. Bu nedenle SEKA göller çevresinde
2. — Eber Gölünün bütün ürünleri ile SEKA'
yaşayan
vatandaşlarımızın £aydalandıkl a n
ya
devri
mevzuu; Maliye, Hayvancılık ve Tarım.
mahsullere hangi hukukî nedenlerle el konmuş
Bakanlıkları
ile Bakanlığımız Müsteşarları sevi
tur?
yesinde ele alınmış ve Hukuki yönünün tespiti
2. Bu göllerin mansıülerinden
istifade
için de Maliye Bakanlığı Baş Hukuk "Müşavrreden 35 pare 'köy 4 ilçe merkezinde 20 G'üO
lıiğine intikal ettirilmiştir.
kişinin işsiz kalacağına göre, işsiz kalan va
3. — Eber Gölünün etüdü Romen FOREXIN
tandaşlarımız için ,bir iş sahası ve geçim kay
I
firmaLvnea
yapdmaktadır.
nağı düşünülmüş ımüdür'?
4. — Halen gölün tel örgü ile çevrilmesi mev3. 30 000 merkez nüfuslu Bolvadin ilçesi
zuubahis olmadığı gibi, bölge halkının göle gir
ezelden beril işsizlik yüzünden bu ilçe halikı
mesine mani olacak bir durumda yoktur.
çcık sıkıntılı günler yaşamaktadır. Burası için
5. — Gölün bütün mahsulünün SEKA'ya dev
de bir iş sahası veya bir çare düşünülmekte
ri
kararlaştırılmış
olsa dahi kanuş mahsulü dı
midir ?
şında kalan ve bölge halkınca büyük ehemmiyet
atfedilen berdıi ve kmdıra denilen otların kamış
T. C.
malualüne
zarar vermemek kaydıyle ve bir pren
Sanayi ve Teknoloji
7 . 5 . 1974
sip
dahilinde
halkın istifadesine tevdi olunacağı
Bakanlığı
tabiidir.
Sanayi Daireli Reisliği
6. — Bu büyük projenin bölge ekonomisi ve
Dosya No. :
sosyal yaşantısında yaratacağı ferahlık yanında
Sayı : 13/SEKA - 3/710
ı gerek ıslah, gerekse hasat çalışmalarında istih
Eki : 1.
dam edilecek personel göl civarında sakin vatan
Konu : Afyon Milletvekili Sayın
daşlardan seçilmek suretiyle yeni bir iş sahası
(Süleyman Mutlu'nım soru önergesi
açılmış olacaktır.
İlk.
3. — Bursa Milletvekili Halil
Karaatlı'nın,
Bursa Televizyon istasyonu inşaatına ilişkin Başbakan'dam sorusu ve Devlet Bakam t&nmü Hakkı
İlgi : 9 . 4 . 1974 tarihli ve 7/112/697 - 6771
sayılı yazınız.
j Birler'in yazılı cevabı. (7/113)
Millet Meclisi Başkanlığına
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığma
Aşağıdaki soru önergemin yazılı olarak Sa
yın Başbakan tarafından yapılı olarak cevaplandırılmaymm teminini rica ederim.
Saygılarımla.
*
3 . 4 . 197-4
.Bursa Milletvekili
Halil Karaatlı

Millet Meslisi Başkanlığına
Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Başbakan
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygıyla arz ederim.

— Değişik tarihler verilerek, yapılacağı Ka
mu oyu'na intikal eden Bursa Televizyon Verici
İstasyonunun 1974 yılı. içersinde inşaatına başlanacakmıdır?

Soru :
Siirt ili merkez ilçe kazalarının televizyona
kavuşmaları düşünülmekte midir?
Bu konudaki çalışmalar (varsa) hangi aşa
madadır? Mevcut duruma göre Siirt ili hangi
tarihte televizyona kavuşabilecektir? Bu durum
da Türkiye televizyon şebekesine eklenecek olan
verici ana mı, yoksa yardımcı nitelikte mi ola
caktır?

— Bursa Televizyon Verici İstasyonunun in
şaatı hakkında ne düşünülmektedir?
T. € .
'Devlet Bakanlığı
ıSayı : 3-İİ449/1

25 . 4 . 1974

(Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : A) Millet Meclisi Başkanlığı 9.4.İ1974
tariih ve 7/l:13^698J6800 sayılı yazı.
B) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tet
kik Dairesi Başkanlığı 1 1 . 4 . 1 9 7 4 tarih ve
77^384/2194 sayılı yazı.
Bursa Milletvekili Halil Karaatlı'nın Bursa
Televizyon inşaatına dair Sayın Başbakan Bü
lent Ecevit'e yönelttiği yazılı soru önergesine,
Baş/bakan adına tarafımdan cevap verilmesi ilgi
B yazı ile tensip edildiğinden gerekli inceleme
tarafımdan yaptırılmıştır.
Bursa televizyon verici istasyonu Uludağ'da
•Üennetkaya tepesinde inşa halindedir. Betonar
me kule tipindeki binanm ihalesi 1972 yılında
yapılmıştır. Müteahhit firma 1973 yılında temel
hafriyatını yapmış ve bir kısım temel betonları
dökülmüştür.
1974 yılı inşaat mevsiminde binanın tamam
lanması beklenmektedir.
TV verici teçhizatı «Siemens» firmasına ihale
edilmiş olup, fabrika imalât safhasındadır.
Bilgilerinize arz ederim.
İsmail Hakkı Birler
Devlet Bakanı
4. .ı— \Siirt [Milletvekili tdris Arıkan'ın, Biirt'
iti. televizyona kavuşturulmasına ilişkin sorusu [ve
Başbakan Bülent Ecevit'in yazılı cevabı ,(7/125)

15 . 4 .1974
Siirt Milletvekili
İdria Arıkan

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Başkanlığı
Sayı : 77 - 393/2770

9.5.1974

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 2 2 . 4 . 1 9 7 4 tarihli ve 7/125 - 780/7221
sayılı yazınız.
Siirt Milletvekili tdris Arıkan'ın, Siirt ili
nin televizyon yayınlarından yararlanabilme
olanağına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı
ilişik olarak sunulmuştur.
Saygı yi e arz ederim.
Bülent Eeevit
Başbakan
Siirt Milletvekili İdris Arıkan'ın, Siirt ilinin
televizyon yayınlarından yararlanabilme olana
ğına dair yazılı soru önergesinin cevabıdır.
TRT Genel Müdürlüğünden alman bilgilere
göre;
Siirt - Bitlis - Muş illerine yayın yapacak
olan yüksek güçlü anatelevizyon verici istasyo
nu 1974 yılı yatırım programına alınmıştır.
Ancak, arazinin çok engebeli olması nede
niyle yayın alamayacak boşluklar anaverici faa
liyete geçtikten sonra saptanabilecek buna göre
de nerelere yardımcı verici istasyonu kurulması
gerektiği belli olacaktır.
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Bina projeleri ile teçhizatın şartnamesi ha
zırlanmış olup yakında ihaleye çıkarılacaktır.
Bülent Eçevit
Başbakan
5. — Nevşehir Milletvekili
Ragıp
Üner'in,
Hacıbektaş ilçesini Avuç köyüne bağlayan yolun
yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık
Bakanı
Erol Çevikçe'nin yazılı cevabı (7/136)
Ankara : 25 . 4 . 1974
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ankara
Aşağıdaki sorumun, Say m Bayındırlık Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını
saygı ile arz ederim.
Nevşehir Milletvekili
Prof. Dr. Ragıp Üner
1. Nevşehir iline bağlı Hacıbektaş ilçesi ile
bu ilçeye bağlı Avuç köyü arasında 12 Km. tu
tan bir yol mevcuttur.
Avuç yolu adı ile bilinen bu yol Hacıbektaş'ı
Ankara - Kayseri asfaltına bağlar, ilçenin ve o
civar köylerin can damarıdır. Avuç yolu kış ve
bahar mevsimlerinde çamurdan geçit vermez,
yazın tozdan. Yıllar yılı bu yolun yapılması için
başvurulmadık makam kalmamıştır.
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Yolun yapılması için 1974 yılı içinde bir ça
lışma var mıdır?
Durumun bildirilmesini rica eder, saygıları
mı sunarım.
T. C.
Bayındırlık Bakanlığı
8 . 5 . 1974
özel Kalem
Sayı : 511
Konu : Nevşehir Milletvekili Ragıp
Üner'in yazılı sorusu ITk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 3 . 5 .1974 gün ve 7/136 - 832/7857 sa
yılı yazınız.
Hacıbektaş ilçesini Avuç köyüne bağlayan
yolun yapımına ilişkin Nevşehir Milletvekili Ra
gıp Üner"in yazılı soru önergesi aşağıda cevap
landırılmıştır.
12 Km. uzunluktaki Hacıbektaş - Avuç yolu
nun ıslahı için hazırlanan keşiflere göre
1 000 000,— lira ödeneğe ihtiyaç bulunmakta
dır. Adı geçen yolun yapımı 1975 yılı tasarısına
alınmış olup bakımına önem verilmesi' için bölge
müdürlüğüne talimat verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Erol Çevikçe
Bayındırlık Bakanı
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İ
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ
RÜLMELER
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı
-ve 9 arikadaşımım, TRT Kurumunum izlediği
yayım politilkasHiım ve tarafsızlık iddialarımın
incelenerek alınacak tedbirleri saptamak 'amacıyıle Anayasanın) '88 ncî, MSîlleît Meclisi İçtüzü
ğünüm 102 ve 103 neü maddeleri uyarımca bir
Meclis Araştırmasına ilişkin önergesi (10/8)
2. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adı
na Grup Başkamvekil Siirt Milletvekili! M. Ne
b i Oktay iflje Van Milletvekili Salih Yıldız'ım;
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlajnıak ve hayvameılıiMa geçineni yurttaşların refaha kavuş
ması içim gereküi kanunî ve iıdarî tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasamın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğümün 102 ve 103 neü maddeleri uya
rımca bir Meclis Araştırması açılmasına dair
•önergesi (10/9)
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlıı'mın Gaziantep'in su sıkıntısının gideriknefline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/39) (*)
2. — Çorum Milletvekili Etem Eken'im tuz
iiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (*)
(*) İçtüzüğün

96 net maddesi uyannca

sözlü

3. — Manisa Milletvekili Süleyman Tuneel*
in, Ege ekici tütün piyasası açılmadan önce Ba
kanlıkça tütün randımanlarının açıklanıp açık
lanmayacağına dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi (6/64) (*)
4. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67) (*)
5. — Hakkâri Milletvekili Mikâü İlçin'in,
Devlet memurlarından kesüen % 5 keseneklere
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi,
(6/68) (*)
6. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'
un, işçilerim konut kredisine dair Çalışma
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/20)
7. — Urfa Milletveküi Celâl Paydaş'ın,
Urfa - Suruç ilçesi Aligöz köyünde meydana ge
lem olaya dair içişleri Bakanından sözlü soru
ömerıgesS (6/24).
8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nın, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi.
(6/71) (*)
9. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in,
Devlet kuruluşlaruiidaki israfın
önlenmesine
dair Başbakamdam sözlü soru ömergesi (6/26)
10. — İstanbul Milletvekili Engin ÜnsaFım,
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27)
11. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'
nin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen
lerine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi (6/28)
12. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanlarım öz
lük haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/29)
soruya çevrümi§Ur.
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13. — Çanakkale Milletvekili O.
Orhan
Çaneri'nin, peynir üretim ve tüketimine dair
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31).
14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
toprak tevzi komisyonlarınla dair Köy işleri ve
Kooperatifler Bakanından sözlü sora önergesi
(6/32).
15. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
teminindeki güçlük zammına dair Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/33).
16. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
MİT Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü sora
önergesi (6/34).
17. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, Bingöl iline ayrulan imam kadrolarına
dair Devlet Bakanından sözlü sora önergesi
(6/35).
18. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sora önergesi. (6/41)
19. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın,
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale
yöntemine dair iSanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/42)
20. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından
sözlü soru önergesi (6/118) (*)
21. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Orman muhafaza memurlarına dair Or
man Babanından sözlü soru önergesi (6/43).
02. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'
un,- er kadınlarının sosyal güvenlik haklarına
dair Başbakandan sözlü sora önergesi (6/44).
23. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm,
Orman Oenel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerine dair Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/47)
24. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm,
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/50)
25. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm,
Elbistan Termik Santralına dai^ Maliye ve
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü
sora önergesi (6/51)
26. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm,
İşçi dövizlerine dair Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/52)
27. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm,
Devletleştirilen özel yüksek okullara dair Millî

Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi (6/53)
28. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in,
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna
dair Turizm ve Tanıtma B.akanmdan sözlü
soru önergesi (6/54)
29. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm,
ıSivas iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair_
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/55)
30. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm,
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru
önergesi (6/56)
31. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm,
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından söz
lü soru önergesi (6/57)
32. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm,.
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/58)
33. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Babanından sözlü soru önergesi (6/59)
34. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın,.
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60)
35. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/61)
36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,.
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından
sözlü soru önergesi (6/62)
37. — Denizli Milletvekilli Sami Arslan'ın,.
Ziraat Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/63)
38. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından
sözlü sora önergesi (6/65)
39. — Yozgat Milletvekili İhsan Aralan'm,,
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66).
40. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, Dev
let Su İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müte
ahhidine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü soru önergesi (6/116)" (*)
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41. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un,
İçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69).
42. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un,
içel Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/70)
43. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kindin Kastamonu'da bulunan
vakıf mallara
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72)
44. —• Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına
ilişkin İçişleri Bakannıdan sözlü soru önergesi
(6/73)
45. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskiln'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/74)
46. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak
ta olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75)
47. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal
Erîkovan'm, teşvik tedbirlerinden yararlandırı
lan projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/117) (*)
48. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,
et taban fiyatına ilişiklin Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76)
49. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
yurtlarda kalan öğrencilere iflişkin Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77)
'50. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm,
Cumhuriyetin 50 nei yılı münasebetiyle İstan
bul'da dikilen heykellere ilişkin İçişleri Baka
nımdan sözlü önergesi. (6/78)
61. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunçun, Amerikalı' iki parlamenterin haşhaş ekimi
ile ügili Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79)
52. — Manisa Milletvekili Süleyman ÇağJar'ım, kuru üzüm fiyatlarına ilişkin. Köy İşleri
ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/80)
53. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm,
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına iliş
teki Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81)
54. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz*
in Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge
s i (6/82)

55. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayın
lamışa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/83)
56. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, son
günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84)
57. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
küye ile ilgili yayınına ilişkin. Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/85)
58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Devlet dairelerinde çalışan
personelle
yeni müşavir kadrolarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/86)
59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nın, TRT programlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/87)
60. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerimdeki davalara ilişkin Millî Savunma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88)
61. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm,
merhum Menderes, Bolatkan ve Zorlu'nun naaşlarmın nakline ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/89)
62. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin,
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal
dırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/90)
63. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete
Tan'm, hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlıik
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91)
64. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine
ilişkin Başbakan ve İmar ve İskân bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/92)
65. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nın, C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki
gazete haberine ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Balkanından sözlü soru önergesi (6/93)
66. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nın, Vakıf gayrimenkuliere ilişkin Başbakan
dan sözlü sıoru önergesi (6/94).
67. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'ın,
Yunanistan'da Türkiye aleyhine başlatılan kam
panyaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/95)
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68. — Sivas Milletvekili Ekrem, Kangal'ın,
Sivas'ın - Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
taklarına ilişkin Enerji ve Talbî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/96)
69. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Türkiye anason ve siyonist
teşkilâtına
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/97)
70. — İçel Milletvekili Rasim, Gürsoy'un, Si
yonist ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/98)
71. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'
in, «Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiş
tirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/99)
72. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, Kon
ya'nın, Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretıneoıine ilişkin Milli Eğitim. Bakanından sözlü soîru önengesi (6/100)
73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nm, İçişleri Balkanının Bütçe Komisyonundaki
'beyanlarına ilişkin İçiişıleri Balkanından sözlü
soru önleırgesi (6/101)
74. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kesıkin'in, Kastamonu'da Sosyal .Sigortalar Kuru
mu şubesinin açılmasına ilişkin Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/102)
75. — Kocaeli Milldtvekili Sedat Akay'ın,
Kocaeli hudutları içindeki trafik kazalarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi
(6/103)
'76. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Meteoroloji Genel Müdürünün yeninden
alınmasına ilişkin Gıda - Tanım ve Hayvancı
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/104)
77. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete
iTan'm, haşhaş lekicillerimiın durumilarma ilişikin Başbakandan «gözlü soru önergesi (6/105)
78. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yeınleklik margarinlere ilişkin Ticaret ve Sana
yi ve Teknoloji Bakanlarından sözlü soru öner
gesi (6/106)
79. — Manisa Milletvekili Süleyman Tuncel'in, üzüm üreticilerinle ilişkin Köy İşleri ve
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi
(6/0B7)
80. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe ımüftülükleriııe ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/108)

81. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kesıkin'in, Kastamonu'da bir fakülte
açılmasına
ilişkin Millî Eğitim. Bakanından sözlü soru
Önergesi (6/109)
82. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurul
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/110)
83. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm,
Türk Medenî Kanununun değiştirilmesine iliş
kin Adalet Bakamından söalü soru önergesi
(6/H1)
84. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm,
fındık ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımdan sözlü soru
Önergesi (6/112)
85. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın,
fındık 'taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy
İşleri ve Kooperatifler bakanlarından sözlü so
ru önergesi (6/113)
86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, Başbakan Yardımcısının çalışma oda
sında bulunduğu iddia edilen panti bayrağına
ilişkin Devlet Bakanından (Başbakan, Yardım
cısı) sözlü soru önergesi (6/114)
87. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanllı'nın, Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine
ilişkin Millî Eğirfiim Bakanından sözlü soru
önergesi (6/115)
7
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER
İŞLER
1. — Avukatlık Kanununun 7 nci maddesi
nin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değişitirilnıesine dair Kanunun Anayasanın 93 ncü
maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere
Cumhurbaşkanlığınca Türkiye Büyük Millet
Meclisine geri gönderme tezkeresi ve Adalet
Komisyonu raporu (1/10)
(S. Sayısı : 30)
(Dağıtma tarihi : 29 . 4 .1974)
X 2. — Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Ta
rafından Yapılan Radyo Yayınlarının önlenme
sine Dair Avrupa Anlaşma>smm Onaylanmasının
Uygun Bulunduğu Hakkında kanun tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu raporu (1/41)
(S. Sayı
sı : 31) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 .1974)

