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1. — GEÇEN TUTANAK ÖSETİ 

30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan Kredi 
Anlatması hakkındaki Araştırma Komisyonu 
çalışma süresinin otuz gün uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi okundu, kabul 
olundu. 

Başkan seçimi için yapılan altı turda da se
çimin sonuçlandırılması mümkün olmadı. 

Kabul edilen önerge uyarınca 10 Kasım 1970 

Salı günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birle
şime saat 16,12 de son verildi. 

Başkan Geçici Kâtip 
Başkanvekili Bolu 

Mehmet finaldi Alâeddin Yılmaztürk 
Kâtip 

Kayseri 
Sami Turan 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay'm, bir yürütmenin durdurulması kararı
nın yerine geitMlmemesine dair sözlü soru öner
gesi, Başbakanlığa giderilmiştir. (6/552) 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 

Salih Tanyeri'nin, köy yollarının yapım ve ona
rımına dair yazılı soru önergesi, Köy işleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/700) 

»>•<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 5 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — SAYGI DURUŞU 

1. — Atatürk'ün ruhunu taziz için saygı du
ruşu. 

BAŞKAN — Cumhuriyetimizin banisi eşsiz 
kahraman büyük Atatürk'ün aziz hâtırasına 

hürmeten Yüce Senatoyu sükûta davet ediyo
rum. 

(Saygı duruşu yapıldı.) 
BAŞKAN — Aziz ruhu şâdolsun. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Cumhurbaşkanınca S. TJ. Tayfur Sök-
men'in; Atatürk'ün başardığı işlerin büyüklü
ğünü belirten demeci. 

BAŞKAN — Aziz Atatürk'ün ölüm yıldö
nümü münasebetiyle Sayın Sökmen gündem 
dışı söz talebinde bulunmuşlardır. Buyurun 
Sayın Sökmen, («Divanda eksik üye var» ses

leri.) Divanımız eksiktir. Lütfen en genç bir 
sayın üyenin ismini lütfedin. («Enver Ba
hadırlı» sesleri.) Sayın Bahadırlı buyurun efen
dim. Buyurun Sayın Sökmen. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü) — Muhterem Başkan; muhterem senatör 
arkadaslanm, aziz Atatürk'e ait pek kısa olan 
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maruzatıma başlamadan evvel bir noktayı te
barüz ettireceğim. 

Bugün eşsiz Atatürk'ün hayata gözlerini 
kapadığının 32 nci yıldönümü olup bu yıldö
nümü münasebetiyle kalbleri minnet ve şükran 
duygusu ile çarpan binlerce vatandaş, bugün 
Anıt - KaJbire gidip o büyük insanın mânevi 
huzurlarında saygı ile eğileceklerken, birtakım 
izansız ve insafsız kimseler cefakeş şoförle
rimizi boykota tahrik ederek vatandaşları
mızı bu kutsal vazifeden mahrum bırakmış
lardır. Boykotun yapılması lâzımidiyse, ya bir 
gün evvel, ya bir gün sonra yapılabilirdi. 
Bu itibarla boykotu yaptıranlara da, ya
panlara da teessürlerimi beyan ederek maruza
tıma başlıyorum. 

Ey eşsiz insan, aziz Atatürk; aramızdan 
ayrıldığınızın 32 nci yıldönümünde dahi bü
yük namın, tarihî şahsiyetin, kıymettar hâtı
raların mânevi bir varlık ve kıymettar bir 
abide olarak kurtarıp, koruduğun Türk Mille
tinin minnet ve şükran dolu kalbinde yaşı
yor ve yaşıyacaktır. 

Aziz Atatürk, bu mukaddes vatanın halas
karı olduğun gibi, son asırda, cihanda Tür
kün, Türkiye'nin sembolü oldun. Yüz yıllar 
boyu eskimiş tarihin örselenmiş, yıpranmış 
yapraklan arasında okunmaz ve unutulmuş 
olan Türk'ün kahramanlık destan ve menki-
belerini Çin Şeddinden Pirene dağlannm şa
hikalarına, Pirene dağlannm şahikalarından 
okyanusun engin sahillerine kadar uzayan se
malarda kahraman namın, büyük şahsiye
tin zafer sancağı gibi dalgalanmaktadır. Aynı 
samanda «serlerin birer cevheri giranbeha, inkı-
lâplann milletler için birer meşalei reha ol
muş ve olmaktadır 

Aziz Atatürk, cihanın takdir ve hayranlıkla 
teslim ve kabul ettiği bir hakikattir ki; sen 
olmasaydın bu mübarek yurtta Türk varlığı 
düşman çizmesi altında ezilir, mahvolur, ta
rihe kanşırdı. Sen olmasaydın bugün âbide
lerimizde şanlı Türk Bayrağı yerine düşman 
bayrağı sallanırdı. Sen olmasaydın mabetleri
mizde ezan yerine çan sesi işitirdik. 

Aziz Atatürk, inkılâp meşalelerinle aydın
lattığın terakki ve tekâmül yolunda bâzı sapık 
ve satılmış olanlar hariç asil Türk Milleti 
kahraman ordusu ile, gençleri ile, ihtiyarlan 

I ile, köylüsü ile, işçisi ile bir kül ve bir vahdet, 
j halinde yürüyor ve yürüyecektir. Bu itibarla 

hâbegahı ebedinde müsterih yat ve uyu. (Al
kışlar.) 

i 2. — Samsun Üyesi Fethi T ev et oğlu'mm; 
memleket ve millete yaptığı büyük hizmetlerini 

1 dile getirdiği Atatürk'ün konuşmalarını herkesin 
isine geldiği şekilde tahrif ettiğine ve bu büyük 
miras aşırı uçların parçalanmalarına imkân 
vermeden tümüne salıibolma gerektiğine dair de
meci. 

BAŞKAN — Aynı mevzuda Sayın Tevetoğ-
lu söz talep etmişlerdir. Buyurun Sayın Tevet-
oğlu; lütfen kısa olsun efendim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, değerli senatör arkadaşlanm, büyük 
Atatürk'ün 32 nci ölüm yıldönümü vesilesi ile 
maruzatta bulunmak için huzurunuzdayım. 

Sözlerimin başında, hiçbir ayınm yapmadan 
bütün senatör arkadaşlarımdan beni, aziz Ata
türk'ün şahsi hatıraları ve prensipleri karşı
sında Yüce Senatonun bölünmez bünyesinden 
bir uzuv olarak, dinlemek lûtfunda bulunma-

I larını bilhassa istifham ediyorum. 
Sayın Âfet inan'dan alınarak yeni gün ışığı-

I na çıkarılmış bulunan Atatürk'ün kendi el ya
zısı, son derece değerli ve ilgi çekici tarihî vesi-

I kalar hazinesinden sizlere ve böylece Yüce Sena
todan aziz milletimize bugün üzerinde çeşitli 
yorumlar, istismarlar, tartışma ve çekişmeler 
yapılan tarif, düşünce, prensip ve görüşlerin 

I bizzat büyük Atatürk tarafından aydınlatılan 
I ve bizleri bölünmeye değil birleşmeye çağıran, 

yıkmaya değil yapmaya, hezimete değil başan-
I j % devirmeye değil kalkındırmaya götürecek 
I elan yolu çizen Atatürk ilkelerinden örnekler 

sunmak ve asıl sahibi tarafından yapılmış bu 
açıklamaları aynen tutanaklanmıza intikal et
tirmek istiyorum, 

Vatan ve milletimizin kurtuluş ve yeniden 
kuruluşunda büyük Türk Milletine başbuğluk 
etmiş büyük Atatürk'ün bize emanet bıraktığı 

I cumhuriyeti ve demokrat rejimi ebediyete ka-
dar korumanın ve yaşatmanın başlıca çaresi, 

I Atatürk'ün prensiplerini, şahsi çıkarlara göre 
tahrif ve tahribetmeden, olduğu gibi gerçek 

I vesikalardaki aslı ile ortaya koyup, bu prensip
ler üzerinde bütün Türklerin uzlaşıp birleşme-

| leridir. 
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Yurt ve millet hizmetlerini Atatürk'ün işa
ret ettiği yolda başarı ile ifa etmek, herşeyden 
ve herkesten önce muhalefet ve iktidarların, 
Atatürk'ün, hususi tariflere, yorumlara lüzum 
göstermiyen, şahsi çıkarlara fırsat ve imkân 
bırakmıyan açık ve kati prensip ve görüşleri 
üzerinde anlaşmaya varmalarını gerektirmek
tedir. 

İki düşman kamp halindeki aşırı uçlardaki-
ler ile art düşüncelerin Türkiye'yi sürükleme 
yolunda birleşerek Atatürk'ü sapık ideolojileri
ne bayrak olarak kullanmak pervasızlıklanna 
hep beraber dur demek hepimizin boynunun 
borcudur. Kelimenin mutlak mânası ile boynu
muzun borcudur, müşterek millî vazifemizdir. 
Atatürk'e olan sevgi, saygı ve şükran borcumu
zun bir mukabelesi ve ödenişidir. Aksi halde 
doğabilecek millî felâketin, (hiçbir ayırım yap
madan, cümlemizin başına geleceği gerçeğini 
her Türk evlâdının takdir ve hesabetmesi lâzım
dır. 

Şimdi Büyük Atatürk'ün el yazısı ile yazıl
mış tarihî belgelerden onun, millet, milliyet, 
demokrasi, hürriyet ve parlâmento gibi konular
daki tarif, görüş, prensip, telkin, tavsiye ve va
siyetlerini harfi harfine hep beraber okuyalım, 
öğrenelim, ve bunlara samimiyetle uyalım ve 
bunlarda birleşelim. 

Aziz arkadaşlarım, bu okuyacağım metin, 
Atatürk'ün kendi el yazısı ile ve bugüne kadar 
toplanan ve neşredilen kitaplarda bulunmıyan, 
hepinizin çok yakın ilgisini çekeceğine inandı
ğım, son derece dikkate şayan görüşleri ve fi
kirleridir. 

Atatürk diyor ki : 

«Türk Milletinin teessüsünde müessir oldu
ğu görülen tabiî ve tarihî vakalar şunlardır : 

A) Siyasî varlıkta birlik, 
B) Dil birliği, 
C) Yurt birliği, 
D) Irk ve menşe birliği, 
E) Tarihî karabet, 
F) Ahlâki karabet. 
Türk Milletinin teşekkülünde mevcudolan 

bu şartlar diğer milletlerde kamilen yok gibi
dir. Millet hakkında ikinci derece unsurları 
kaalo almıyarak, mümkün olduğu kadar her 
millete uyabilecek bir tarifi biz de alalım : 

A) Zengin bir hâtırat mirasına sahip, 

I B) Beraber yaşamak hususunda müşterek 
I arzu ve muvafakatte samimî olan, («C» atlan-
1 mış, «D» konmuş.) 

D) ve sahibolunan mirasın muhafazasında 
beraber devam hususunda iradeleri müşterek 

i olan insanların birleşmesinden vücuda gelen ce-
I miyete millet namı verilir. Filhakika maziden 

müşterek zafer ve yeis mirası, istikbalde ta-
J hakkuk ettirilebilecek aynı program, beraber 

sevinmiş olmak, beraber aynı ümitleri besle
miş olmak. 

I Bunlar elbette bugünün medenî zihniyetin 
de, diğer her türlü şartların fevkinde şümul ve 
mâna alır. O halde meseleyi prensip halinde 
ifade edelim : Bir milletin diğer milletlere nis-

I betle tabiî veya müktesep hususi karekterler 
I sahibi olması, diğer milletlerden farklı bir uz-
I viyet teşkil etmesi, ekseriya onlardan ayrı ola

rak onlara muvazi inkişafa sâi bulunması key-
I fiyetine milliyetler prensibi, denilir. Bu prensi-
I be göre her fert ve her millet, kendi hakkında 

hüsnüniyet, topraklarına bizzat kayıtsız tesahüb 
j talebetmek hakkına ve bu hakkın istimalini men 

veya tahdideden mânileri bertaraf etmek hak 
I ve hürriyetine maliktir. Bu düstur bize hangi 

milletlerin hür, hangilerinin hürriyetinden şu 
I veya bu şekilde mahrum olduklarını, yani mil

let namını taşımaya lâyık olmadıklarını suhu
letle gösterir. 

Bir milletin amelî olı s demokrasi prensi
bini ilân etmesi o milletin ekseriyetinin içtimai 
kuvvetinin bir neticesidir. Millet kâfi derecede 
kuvvetli olunca, kuvvet ve kudreti eline alır. 
Bu hâdise bazan ihtilâl ile ve bazan da hükün-
darla muslihane bir anlaşma ile husul bulur. 

Demokrasinin bütün mânası ve ideali mille
tin heyeti umum iyesini aynı zamanda idare 
eden vaziyette bulunabilmesini, hiçolmazsa 
Devletin son iradesini yalnız milletin ifade ve 
izhar etmesini ister. 

j Demokrasi prensibinin en asri ve mantıki 
i tatbikini temin eden Hükümet şekli Cumhuri

yettir. Cumhuriyette son söz millet tarafından 
müntehap Meclistedir. Millet namına her tür
lü kanunları o yapar. Hükümete itimadeder 
ve onu ıskat eder. Millet, vekillerinden mem
nun olmazsa muayyen zamanlar nihayetinde 

j başkalarını intihabederler. 

:8 — 
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Millet, hâkimiyetini, Devlet idaresine işti
rakini ancak zamanında reyini kullanmakla te
min eder. 

Demokrasiye muhalif asri cereyanlar : Bi
zim Devlet teşkilâtında esas prensibimizi teşkil 
eden demokrasiyi, evsafı farikasını tarif ettik. 
Demokrasinin bu mefhumu bâzı nazariyelerin 
hücumuna mâruz bulunmaktadır. 

1. Bolşevik nazariyeleri, 
2. ihtilâlci siyasi sendikalizm nazariyesi, 
3. Menfaatlerin temsili nazariyesi. 
Demokrasi nazariyemize hücumda ne kadar 

haksız olduklarını kısaca izah edelim. 
1. Bolşevik nazariyesinin Rusya'da... 
Sayın Dışişleri Bakanını bıraksanız da din-

leseler efendim... 
BAŞKAN — Lütfen efendim. Siz devam 

edin efendim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Bolşe
vik nazariyesinin Rusya'da tatbik olunmuş şek
line bakalım. Bütün Rus milleti içinde amele, 
Deniz ve Kara Kuvvetlerinden ibaret bir ekal
liyet iktisadi esaslara müstenit Kominist Parti
si namı altında birleşerek bir diktatör vücuda 
getirmişlerdir. 

Gayelerinde millî değildir. Şahsi hürriyet ve 
müsavat tanımazlar, halk hâkimiyetine riayetle
ri yoktur. Dâhilde, ekseriyeti cebren tazyik ile 
noktai nazarlarına iltihaka mecbur tutarlar. Ha
riçte, propaganda ve ihtilâl teşkilâtı ile bütün 
dünya milletlerine kendi prensiplerini teşmile 
çakşırlar. 

Halbuki, Hükümet teşkilinden gaye, evvelâ 
ferdî hürriyetin teminidir. Bolşevik tarzı hü
kümetinde istibdat mahiyeti görülmektedir. Bir 
cemiyetin, bir kısım insanların noktai nazarla
rının zorla esiri ve zebunu yaşatmak şekline ta
biî ve mâkul bir Hükümet sistemi nazarı ile ba
kılamaz. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, çok uzun ga
liba... 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

2. ihtilâlci siyasi sendikalizm nazariyatçı-
ları da, her türlü siyasi teşekkülleri yalnız ken
di menfaatleri lehine yaptırmak ve nihayet si
yasi kuvvet ve hâkimiyeti ellerine geçirmek is-
tiyen işçi gruplarıdır. 

Bunlar, maksatlarını zorla istihsal fırsatına 
intizar ederken zaman, zaman umumi grevler 
yaparak Hükümet adamları üzerinde müessir 
oluyorlar ve bâzı işleri kendi lehlerine halletti
riyorlar. Yavaş, yavaş mevcudiyetlerini ihsas 
ediyorlar. 

Biz, memleket halkı, efrat ve muhtelif sınıf 
mensuplarının yekdiğerine yardımlarını aynı 
kıymet ve mahiyette görürüz. Hepsinin menfa
atlerinin aynı derecede ve aynı müsavatperver-
lik hissi ile teminine çalışmak isteriz. Bu tarzın, 
milletin umumi refahı, Devlet bünyesinin tar-
sini için daha muvafık olduğu kanaatindeyiz. 

Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, amele, tüc
car, sanatkâr, asker, doktor velhasıl her hangi 
bir içtimai müessesede faal bir vatandaşın hak, 
menfaat ve hürriyeti müsavidir. 

Vatandaşa karşı Devletin vazifeleri, bu va
zifelerin mahiyeti tetkik olunursa şöyle bir sıra 
yapılabilir; 

A) Memleket içinde asayişi ve adaleti te
sis ve idame ederek vatandaşların her nevi hür
riyetini masun bulundurmak ve harici siyaset 
ve diğer milletlerle münasebetleri iyi idare ede
rek ve dâhilde her nevi müdafaa kuvvetlerini 
daima hazır bulundurarak milletin istiklâlini 
emin ve mahfuz bulundurmak. 

Eflalûmdur ki, Türkiye Cumhuriyeti Demok
rasi esasına müstenit bir Devlettir. Demokrasi 
ise esas itibarı ile siyasi mahiyettedir. Fikrî, 
ferdî ve müsavatperverdir. 

Demokrasinin bu esas noktalarına göre va
tandaşın siyasi hürriyet ve mesaisini temin et
mek ve vatandaşın ilmî, içtimai, sanat, ahlâk gi
bi fikrî sahalarda inkişafını temin ile alâkadar 
olmak ve vatandaşın millî hâkimiyete usulü dai
resinde iştirak hakkını ve bütün vatandaşların 
aynı siyasi hakları haiz olmalarını... 

27 Ocak 1930 Pazartesi günü Hürriyet için 
yazılmış kısa bir paragraf : «Hürriyet; insanın 
düşündüğünü ve istediğini mutlak olarak yapa-
bilmesidir». 

Bu tarif hürriyet kelimesinin en geniş mâ
nâsıdır. insanlar bu mânada hürriyete hiçbir 
zaman sahibolamamışlardır ve olamazlar. Çün
kü, malûmdur ki, insan tabiatın mahlûkudur. 
Tabiatın kendisi dahi mutlak hür değildir. Kâi
natın kanunlarına tabidir. Bu sebeple insan 

— 49 — 
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ilk önce tabiat içinde, tabiatın kanunlarına, 
şartlarına, sebeplerine, âmillerine bağlıdır. 

Bir milletin harsı yükseldikçe, ferdî hürriye
tin tatbik sahaları genişler ve çoğalır. Muhte
lif şekilde birbirinden ayrı ve müstakil ferdî 
hürriyetler meydana çıkar. Hürriyet ihtimalki 
zorla tegis olunur. Fakat herkese karşı taassup-
suzluk göstermekle ve aldırmamazîıkla muhafa
za edilir. Hürriyetin vicdan ve din hürriyetle
rinin,., 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, konuşmanız 
gündem dışı hududunu aştı, konferansa girdi. 
Lütfen istirham ediyorum. 

FETHİ TEVETO&LU (Devamla) — Hay 
hay efendim. 

Muhterem arkadaşlar; daha arz etmek iste
diğim hakikaten kendi elleriyle yazdıkları bir
takım, çok dikkate değer hususları burada siz
lere sunmak istiyordum. Fakat, zamanın kifa
yetsizliği dolayısiyle Sayın Başkamn ikazlarına 
uyuyorum. Son olarak Büyük Atatürk şunu 
söylüyor : 

«Büyük Türk Milletinin bir ferdi olarak is
tikbale itimadı nefis ile huzur ve emniyet ile 
nazar ederken onun refahını, onun saadetini te
menni ederim. Meclisi Âlinin bu refah ve saa
deti temine matuf mesaisinde büyük muvaffa
kiyetlere mazhar olacağına eminim.» 

Aziz arkadaşlarım; müsamahanızı daha faz
la suiistimal etmeden konuşmamı bundan 8, 9 
yıl önce Cumhuriyet Senatosunun 5 Şubat 1962 
günkü 31 nci Birleşiminde bu yüce kürsüden 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Fransa eski Cumhurbaşkanı General Be 
Gaulle'ün vefatından duyulan teessürün Fran
sa Senatosuna bildirilmesini istiyen A. P., 
C. H. P., G. P., Kontenjan ve M. Birlik grupla
rı başkan ve baskanvekillerince imzalı önerge 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Fransa Cumhuriyeti Sabık Cumhurbaşkanı 

General De Gaulle'ün vefatı dolayısiyle, Devlet 
Başkanı bulunduğu sırada son resmî ziyaretini 
memleketimize yapmış ve Türkiye ile Fransa 
arasındaki tarihî dostluğun teyid ve takviyesine 
katkıda bulunmuş olan bu büyük Devlet ada-

söylenmiş şu sözlerimi tekrarlıyarak bitirece
ğim : 

Damarlarımızda mevcut kanın asaletine ya
kışır bir olgunluk ve inançla vicdanlarımızı her 
çeşit siyasi gayz ve kinden azadedip zihinleri
mizi eski kötü his ve küçük düşüncelerden, 
kalblerimizi her türlü kerim, vehim, hırs ve hu
sumetten temizliyerek tıpkı bir bayram sabahı 
bir cami avlusunda bayramla}an dargınlık bil
mez azis cemaat mensupları gibi muhalif, mu
vafık, asker, sivil bütün Türkler birbirimizi in
sanca, kardeşçe, Müslümanca, Türkçe kucakla
maya mecburuz. 

Atalardan miras ve emanet bu vatan için 
yaşamış ve ölmüş Büyük Atatürk ve onun il
keleri birimizin değil, hepimizindir. Aziz vata-

. nı ve Atatürk'ü sevenler, birbirlerini sevenler
dir. Vatanı ve Atatürk'ü, bu maddi ve mânevi 
millî mirasımızın sahibi benim, sensin diye iki 
ayrı ucundan çekip ayırmaya, parçalamaya, ko
parmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Buna te
şebbüs ise, gaflet değil, doğrudan doğruya iç 
ve dış düşmanlara hizmet suretiyle vatana iha
net olur. Her asil Türk evlâdı bu gerçeği gör
meye, gaflet içinde yolunu ve yönünü sapıtmış 
olanları uyarmaya ve bu yoldaki istismarcıları, 
vazifeli ajanları ve kasıtlı hainleri tefrik etme
ye mecburdur. 

Değerli arkadaşlarım, beni dinlemek lûtfu-
nuza şükranlarımızı arz ederek, Büyük Ata
türk'ün aziz hâtırası önünde bir kere daha hu
ğu ile eiğlirim. (Alkışlar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

mmın kaybından duyulan teessürün dost ve 
müttefik Fransız Senatosuna iblâğının Genel 
Kurulca karar altına alınmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Güven Partisi Grupu Adalet Partisi Grupu 
Başkanvekili Başkanı 

İbrahim Etem Karakapıcı Ahmet Nusret Tuna 

C. H. P. Grupu C. S. Kontenjan Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Fikret Gündoğan Âdil Ünlü 

Millî Birlik Grupu Başkanı 
Fahri özdilek 
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BAŞKAN — Takriri tasviplerinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... ittifakla 
kabul edilmiştir. 

2. — İller Bankası ve banka tarafından kuru
lun Simel Şirketinin sorumluları hakkında kuru
lan Araştırma Komisyonu süresinin bir ay daha 
uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tekeresi. 

BAŞKAN — Bir başka takrir vardır, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 14 . 4 . 1970 tarih ve 10317 sayılı yazı
lan. 

1. — Başkanlık Divanı seçimi 

A) BAŞKAN SEÇÎMİ 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

Başkanlık Divanı seçimi ile ilgili bir tez
kere var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına aday ol

duğumu saygılarımla arz ederim. 
Kocaeli 

Lûtfi Tokoğlu 
BAŞKAN — Sayın Tokoğlu da adaylığını 

koymuştur. 
22 nci tur Başkan seçimine geçiyoruz. Ad 

çekme ile tasnif heyeti kurulacak. 
Sayın Goral? Burada. 
Sayın Acuner? Yok. 
Sayın öztürkçine? Burada. 
Sayın Nuri Demirel? Burada. 
Tasnif Heyeti; Sayın Halil Goral, Sayın 

Rifat öztürkçine, Sayın Nuri Demirci'den te
şekkül etmiştir. 

22 nci tur Başkan seçimine geçiyoruz, oy 
puslaları dağıtılsın. 

(Ad okunarak oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın 

üye?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
22 nci tur Başkan seçimine ait tasnif heyeti 

raporu gelmiştir, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 
yapılan oylamaya (135) üye katılmış ve neti-

iller Bankası ve banka tarafından kurulan 
Simel Şirketinin sorumlu kişileri konusunda ku
rulan Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 
11 . 11 . 1970 tarihinde sona ermektedir. Henüz 
Komisyonumuzun araştırma faaliyeti bitmemiş
tir. 11 . 11 . 1970 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere Genel Kurulca bir aylık daha me
hil verilmesine tavassutlarınızı arz ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz, takriri oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Takrir kabul edilmiştir. 

I cede aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında 
I gösterilen oyları almışlardır. 

Tasnif Heyeti 
üye üye 

Halil Goral Rifat öztürkçine 
Üye 

Nuri Demirel 
1. — Atasağun 75 
2. — Tokoğlu 46 
3. — i. S. Çağlayangil 1 
4. — Boş 13 
BAŞKAN — Hiçbir sayın aday gerekli ni

sabı sağlıyamamıştır. 23 ncü tur Başkan se
çimine geçiyoruz. 

(Ad okunarak oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye

ler lütfen oylarını kullansınlar. 
Oyunu kullanmıyan sayın üye? Yoktur. 

i Oylama işlemi bitmiştir. 
23 ncü tur Başkan seçimi neticeleri Tasnif 

Heyetinden gelmiştir, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 
yapılan oylamaya (138) üye katılmış ve netd-

j cede aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Halil Goral Rifat Öztürkçine 
I üye 
I Nuri Demirel 

5. — SECİMLER 
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1. — i. Şevki Atasağun 81 
2. — Lûtfi Tokoğlu 42 
3. — i. Saibri Çağlayangil 2 
4. — Boş 13 
BAŞKAN — Hiçbir sayın üye gerekli ni

sabı dolduramamıştır. 24 ncü tur Başkan se
çimine geçiyoruz. 

(Ad okunarak oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın 

üye?... Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
24 ncü tur Başkan seçimi neticeleri tasnif 

heyetinden gelmiştir, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya
pılan oylamaya (131) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında gösteri
len oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
TASNİF HEYETİ 

Üye Üye 
Halil G-oral Rifat Üztürkcine 

Üye 
Nuri Demirel 

1. î. Şevki Atasağun 83 
2. Lûtfi Tokoğlu 39 
3. Boş 9 

BAŞKAN — Hiçbir sayın üye gerekli nisabı 
sağhyamamıştır, 25 nci tur Başkan seçimine ge
çiyoruz. 

(Ad okunarak oylar toplandı.) 

1. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Hocaoğlu tarafından verilen yazılı soru 
önergesi ve İmar ve İskân Bakam Hayrettin 
Nakiboğlu ile Gümrük ve Tekel Bakam Ah
met İhsan Birincioğlu'nun cevabı (7/663) (1) 

(1) Bu soru ile ilgili diğer cevaplar 1969 -
1970 dokuzuncu yıl tutanak dergilerinin 73, 
75 ve 77 nci birleşimlerindedir, 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

25 nci tur Başkan seçimine ait tasnif heyeti 
raporu gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya
pılan oylamaya (108) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adlan yazılı üyeler hizalarında gösteri
len oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 
Üye Üye 

Halil G-oral Rifat Öztürkçine 
Üye 

Nurn Demirel 

1. î. Şevki Atasağun 67 
2. Lûtfi Tokoğlu 32 
3. Çağlayangil 1 
4. Boş 8 

BAŞKAN — Hiçbir sayın aday gerekli ni
sabı dolduramamıştır. İştirakin her turda biraz 
daha düşmekte olduğu görülüyor. 

12 . 11 . 1970 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,42 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon üyesi Ömer 
Hocaoğlu'nun, 10 . 4 . 1970 tarihli sorusunun 
İmar ve İskân Bakanlığını ilgilendiren 1 nci 
maddesi : 

1. Yükseliş Kolejinin arsasının ilk par
tisi Ankara Şoförler Derneğinden satınalın-
dığma göre, Dernek bu arsayı kimden ve ne 
maksat için satmalmıştır.? Neden aldığı mak-

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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sat için kullanmamıştır? Arsanın satıldığı za
man ki, imar durumu nedir? Ali Demirel'e 
İntikal edince durumu ne olmuştur? 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 3 . 8 . 1970 tarih ve 10426 - 10712/ 

8204 - 7/663 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ömer 

Hocaoğlu tarafından verilen yazılı soru öner
gesinde Bakanlığımızı alâkadar eden konular 
aşağıda cevaplandırılmıştır : 

1. Ankara - Maltepe 2569 ada 2 - 3 - 12 ve 
13 sayılı arsalar, Ankara Şoförler Koopera
tif ince ipotek karşılığı Güven Türk Anonim 
Şirketinden 1958 yılında alınmıştır. Bakanlar 
Kurulunun 18 . 2 . 1941 tarihli ve tasdikli 
7618 sayılı plândaki adı geçen parseller; 
1957 yılında tasdik edilen Nazım Plân ile ta
dil edildiğinden o tarihte kooperatife ruhsat 
verilememiştir. Ankara 12 nci Noterliğinin 
14 . 3 . 1964 tarih ve 1985 sayılı gayrimen
kul satış va'di senedi, ve Ankara 11 nci No-
terliğince tanzim edilen 22 . 10 . 1964 tarih 
ve 11543 sayılı ek mukavelename ile adı ge
çen kooperatif mevzuübahis ipotekli gayri-
menkulleri Salih San adlı bir şahsa satmış
tır. Bu şahıs taksitler halinde bedelin bir 
kısmını koperatife ödemiştir. 1965 yılında Na-
:zım Plân Müşavirliğinin hazırlamış olduğu 
plânlar imar idare Heyetinin tasvibi ve Ba
kanlığımızın 28 . 4 . 1965 tarihli onayı ile ke
sinleşmiştir. Bu plâna göre Yükseliş Koleji
nin bulunduğu 2569 ada ve 3 parsel sayılı 
arsada bir özel okul yeri mevcuttur. Bunun 
dışındaki parseller mesken bloklarına tahsis 
edilmiştir. 

îSalih San maliki bulunduğu Yükseliş 
Kolejine 1 . 6 . 1966 tarihinde Ali Demirel'i 
ortak alırken bu gayrimenkulleri de sermaye 
olarak ortaya koymuştur. Ortaklık mukave
lesinin tekemmülünden sonra yani 25 . 6 . 1966 
tarihinde arsalar Salih Şan ve Ali Demirel 
adına tapuya müştereken tescil edilmiştir. 
Satış tapuca Güven Sigorta Şirketine bildiril
miş ve Şirket kredinin mürtebit kredi esas
larına göre açılmış bulunması nedeniyle duru
mu Türkiye Emlâk Kredi Bankasına ulaştır
mış ve borcu taksitlere bağlamıştır. Adı geçen 
sigorta şirketi bu kredinin açılışından iti
baren normal faizini almış, gayrimenkullerin 
satışı sebebiyle de ipotekli alacağı için % 10,5 
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faiz tahsil etmiştir. Ayrıca eski malik olan 
Salih San'dan kolaylıkla tahsil edilemiyen ala
cak Ali Demirdin ortaklığa girmesi tarihin
den sonra süratle tahsil edilebilmiştir. 

Ankara İmar idare Heyetinin 17 . 5 . 1968 
gün ve 347 sayılı karariyle daha evvel mev
cut özel okul safhasının genişletilerek, 7366 ada 
1 - 2 parsellerle, 7365 ada 3 - 4 ve 5 ısayılı 
parsellerin ilâve edilmesi hakkındaki plân de
ğişikliği teklifi Bakanlığımızca uygun görüle
rek 3 . 6 . 1968 gün ve 5795 sayılı onayla tas
dik edilmiş ve durum Ankara Valiliğine bil
dirilmiştir. 

Arz ederim. 
Hayrettin Nakiboğlu 
İmar ve iskân Bakanı 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

G. Gn. Md. Kontrol Md. 
20674 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 15 . 4 .1970 tarih, 10426 - 6676 - 7/683 
sayılı yazıları : 

Bu yazılarında, Cumhuriyet Senatosu Trab
zon Üyesi Ömer Hocaoğlu tarafından verilen 
yazılı ısorıı önergesinde, son altı ay içinde Ali 
Demirel veya oğlu yahut kardeşleri aJdına oto
mobil ithal edilip edilmediği sorulduğumdan bu 
hususun tetkik edilerek bildirilmesi istenmekte
dir. 

Yapılan tetkikatta son altı ay içinde Ali De
mirel veya oğlu yahut kardeşleri adına otomo
bil itıhal edilmediği anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygıyla arz ederim. 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoy'un, bâzı ilâçların bulunmamasına 
dair, yazılı soru önergesi Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın cevabı (7/691) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi rica ederim. 

Fehmi Baysoy 
Erzincan Senatörü 
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Bâzı ilâçların bulunnıasııun güçleşit|ği gö
rülmektedir. !Bu durumun sebepleri ve alınriaaa-
sı düşünülen tedhMer nelerdir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Eczacılık ve Tıbibi 
Müstahzarlar ıGn* Md. 

20485 
Yazılı s©ru Kk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

îlgi : 12 . 10 . 1970 tariih ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7/601 - 10754 - 8505 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Sayın 
Fehmi Baysoy'un bâzı ilâçların piyasada bu
lunmamasına dair yazılı sorularına hazırlanan 
üç nüsha cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

Sağhlk ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Vedat Âli Özkan 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Fehmi 
iBaysoy'un Sağhlk ve^Soisyal Yardım Bakanından 

yazılı sorusuna -cevaptır. 
Piyasada bâzı ilaçların bulıınaaasınpı güç-

leştâği şekîiade (bir iaîaJba kasden yaratılmak-
tadır. 

Bakanlığımızca yapılan tetMkat depo ve 
eczanelerin som üç ayda iınalâtçilardan yaptığı 
ilâç talepleri bundan, evvelki iki senenin aynı 
aylarında vâki taleplere nazaran anormal bir 
artış göstermiştir. 

Bu da devalüasyondan mütevellit vukua 
gelmesi normal olan müstahzar fiyatlarında ya
pılacak muhtemel bir ayarlamadan evvel bâzı 
depo ve eczanelerin ihtiyacından fazla mal stok 
edebilme çabalarından doğmuştur. 

Bakanlığımız hem bu âstaif siliğe mâni olmak 
ve hem de elde mevcut ucuz hammaddelerin 
tamamen tükeitilmesiniden sonra zaruıret olduğu 
takdirde devalüasyonun imalâtçıya yüklediği 
masraflar oranında bir fiyat ayarlamasına git
mek için lüzumlu tedlbirleri almıştır. 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Sakanı 
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