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gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/3) 

Yazılı soru 
2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Cemal Yıldırım'm, emekli işlemlerine dair yazılı 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender iCenap Ege 

KATİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 6 ncı Birleşimi açıyorum. 

II - YOKLLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzake

relere başlıyoruz. 
Muhterem arkadaşlarım, Ibeş arkadaşımız 

gündem dışı söz istemiştir. Ben, bununla ilgili 
olarak her hangi bir tespit yapacak değilim. 
Konuşacak arkadaş adedi daha az olsaydı, yet
kimi kullanıp her birisine söz verecektim. Şim
di takdiri Yüksek 'Kurulunuza bırakıyorum. 

II - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i . .= Malatya Üyesi Hamdı Özer'in gündem 
dışı söz isteğine dair önergesi. 

BAŞKAN — (Sayın Hamdi özer'in gündem 
dışı söz isteğini havi önergesini, oylarınıza arz 
etmek üzere okutuyorum. 

Cusrihuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hükümetin son günlerde Parlâmentoya kar

şı olan ve dolayısiyle Parlamenter Demokra
tik Cumhuriyetimizi yıpratan tutumu hakkın
da 30 Kasım 1971 günü kendisini uyarmak üze
re gündem dışı konuşmak isteğimi saygılarımla 
arz ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi özer 

BAŞKAN — ^Gündem dışı konuşma istemini 
dinlediniz. Malatya 'Senatörü Sayın Hamdi 
özer'in gündem dışı konuşma isteğini oylarını
za 'sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Reddedilmiştir. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
oylar tam sayılmamıştır. Çok önemli bir konu
dur. 'Parlâmentonun haysiyetini Ve rejimin ka
derini 'tâyin eden (bir konudur. 

Ayrıca, arkadaşlarımız konuşma istemimin 
(konusunu dinliyemediler. 

BAŞKAN — ISayın özer, vazifeli iki kâtip 
arkadaşımız ile birlikte Senatomuzun Umumî 
Heyetinde arkadaşlarımızın lütfettikleri oylar 
dikkate alınarak netice tebliğ olunmuştur. Oy
lamadan bir endişeniz varsa tekrar <oylıyaea-
ğım. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Lütfen. 
BAŞKAN — Kabul edenler lütfen işaret 

buyursunlar, efendim... Kabul etmiyenler... 18 e 
karşı 26 oy ile reddilmi§tir. 

2. — Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üye 
Tayfur Sökmen'in; anarşik olayların meydana 
gelmesi, alınan tedbirlerin sonuçları ve Meclis
lerin tutum ve davranışları konularına dair gün
dem dışı demeci ve Başbakan Nihat Erimi'n, 
cevabı, 

BAŞKAN — Sayın Tayfur Sökmen'in gün
dem dışı bir talepleri var, okutuyorum, efen
dim. 

Senato Başkanlığı Yüce Katma 

Anarşik olayların sebebi zuhuru ve 'alınan 
tedbirlerin netayici müstahsenesi, meclislerin 
tutum ve davranışlarının nasıl olması lâzımgel-
diğini maziden misaller vererek tebarüz ettir
mek, iktidar ile çoğunluk partisinin ne suretle 
hareket etmeleri hakkındaki görüş ve kanaatimi 
izhar etmek için gündem dışı konuşmama mü-
siaadelerinM saygılylte rioa esderim. 

Cumhurbaşkanlığınca S. ü. 
Tayfur Sökmen 

BAŞKAN — Ittüaa arz olundu. Şimdi oy
larınıza müracaat ediyorum. (Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, bir usulsüzlük var gibi geliyor bana. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Alpaslan. 
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FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Efendini, 
bu tatbikat, gündem dışı söz istiyenlere Sayın 
Başkanlığın söz vermemesi ve söz istiyen şan
sın direnmesi Jhalinde olur. İşte o zaman mese
leyi oylamaya götürmek lâzımdır. (A. P. sıra
larından «oylama sırasında konuşamaz, Sayın 
Başkan» sesleri) Halbuki Başkanın bu görüş
melere itaati vâki olursa, o zaman oylamaya 
lüzum kalmaz. 

BAŞKAN" — Sayın Alpaslan, arkadaşları
mız gündem dışı konuşma taleplerinde o kadar 
ısrarda bulundular ki, bu talebi kendilerinin 
yapacakları düşüncesiyle Başkanlık !bu şekil
de oylamayı münasip gördü. 

Zatıâlinizin ifade ettiği husus usule uygun
dur, naklisiniz. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. Buyurun Sayın Tayfur Sök
men. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca 
S. ti.) — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlar ; 

1919 ilâ 1922 seneleri arasında geçen zaman, 
tarihLere Kuvayı Millye devri o^arsik iEitökal 
etmiştir. O ümitsiz ve kara. günlerde Mustafa 
Kemal Atatürk'ün harikalar yaratarak kur
tardığı bu mübarek yurtta kurduğu Cumhuri
yetin bir icabı olarak yarattığı büyük inkılâp
lar, taassup ve hurafatm geri bıraktığı Türk 
Milletini, muasır medeni milletler seviyesine 
çıkaracak birer vasıta olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; bu yolda sarf edi
len maddi ve mânevi mesainin verdiği sonucun 
Türk Milletini, Türk yurdunu dünyada sayı
lan, takdir edilen bir ülke haline getirmiş ol
ması, her Türk gibi beni de gururlandırıyordu. 
Bu hal Aziz Atatürk'ün «Ne mutlu Türk'üm di
yene» vecizesinin mâsadak bir mefhumudur da. 

Arkadaşlarım; her gün biraz daha kalkınan 
ve ilerliyen yurdumuzda bâzı niahos hâdiseler de 
olmuyor değildi; ama çıkan Olaylar kalkınma
nın, ilerlemenin sevinç kefesinde bir hiç mesa
besinde kalıyordu. Vaktaki bu güzel yurt 1388 
senesinde birtakım sapık, satılmış profesör, do
çent va asistanlarla muhteris politikacıların 
tahriklerine kapılan bir kısım üniversite gençle
rinin çıkardıkları üzücü olaylara sahne oluver
di. Çıkan veya çıkartılan olaylar, ilk anda genç
liğin masumane bir davranışı olarak gösteril
meli?: istendi ise de, mızrağın çuvalda gizleneme
yeceği gibi bu hareketlerin biraz sonra bolşe-

vikvari olduğu da bütün şenaatiyle meydana 
çıktı. 

'Devam eden bu anarşik hareketler muvace
hesinde haildi olarak fazla tahammül edemiyen 
Atatürk ordusunun saygı değer kumandanları, 
Meclislerin başkanlarına fbirer muhtıra vererek 
duruma âcil bir çare bulunmasını istediler. Bu
nun üzerine Sayın Bemirel Hükümeti çekilerek, 
yerine muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Pro
fesör Nihat Erim'i, malûmunuz olduğu veçhile, 
Hükümeti (kurmaya memur etliler. îrbaşma ge
len yeni Hükümet, sıkıyönetimsiz iş görülemiye-
ceğini anlayınca, Meclislerin toplanıp bu husus
ta karar almasını istediler. Meclisler toplandı, 
sıkıyönetimin ilâmına karar verdi. Nitekim, bir
kaç gün evvel sıkıyönetim, iki ay daha temdit 
edildi îlân edilen sıkıyönetim idaresinde anar
şist hareketler azalmışsa da, kökü kazmamamış 
olmakla beraber, gerek Hükümet ve gerek sıkı
yönetim kumandanları takdire 'şayan mesaî sarf 
C'tm&ktsler. 

Buna mukabil 7 aydır faaliyette bulunan sı
kıyönetim mahkemelerinin kendilerinden bekle
nen kararı süratle vermemeleri üzüntü yarat
mıştır. Hele, komünizmin öncülüğünü yaptığı 
için kapatılan îşgi. Partisinin teşvikiyle DİSK'in 
1970 Haziranının 15 ve 16 ncı günleri istanbul'-
un muhtelif •semtlerinde çıkarttığı holşevikvari 
hareketlerin üşüntüsü hâlâ kalblerimizi yak
maktadır. Suadiye'den Kadıköy'e kadar olan sa
hadaki birçok binaların cam ve çerçeveleri kı
rılmış, Kadıköy Hükümet konağı yakılmış, bu 
hâdiseleri önlemek istiyen bir polisimizin başı 
taşlarla ezilerek öldürülmüştü. 

Muhterem arkadaşlarım; vicdan is'an ve in
safınıza müracaat ediyorum. Bu bolşevikvari 
hareketleri yapanlar ve yaptıranların 1920 de 
Uşak ve Kütahya Hükümet konağını yakan ve 
yaktıran müstevli Yunan canavarlarından bir 
farkı var mıdır? Yunan tahripçileri, Başkuman
dan Mustafa Kemal Atatürk'ün meydan muha-
röbesiyle denize dökülerek müstahak oldukları 
cezalan görmüşlerdi. Ne acıdır ki, Kadıköy hü
kümet konağını yakan ve yaktıranlardan bir 
tanesinin mahkûm olduğunu gazetelerde oku
madık. Okumadığımız gibi, yavaş davranışlar
dır ki, 1971 olaylarını yaratanlara cesaret ver
miştir. 1971 sıkıyönetim mahkemelerinin yukar
da belirttiğim yavaş hareketleri de îzmir ban-
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ka soygunu ve diğer olayları ve en nihayet I 
Trabzon'da yakalanan anarşistlere ümit ve cesa
ret vermiştir. Süratle hareket edersek ecanib 
bize ne 'dermiş? Ecanib b'ızim dahilî işimize ne 
karışır ve karışmaya ne (hakkı, ne salâhiyeti 
vardır? Onlarca zayıf iken yapılan hareketler 
barbarlık olur; kuvvetli isen, kahramanlık sayı
lır. Kaç 'defa misalini gördük. Balkan Harbine 
başlarken Türk'ü kuvvetli gördükleri için «sta
tüko bozulımyacak» dediler; bozulımyacak di
yenler yenilince de yüzümüze bakmadılar. Millî 
Mücadele devrimde de aynı hali görmedik mi? 

Arkadaşlarım; yıkıîmamaya çalışalım ve 
yıkmak istiyenlere de katiyen acımıyalım. Öğle 
radyosunu dinliyenler, anarşistlerin sıkıyöne
timin yaptığı insani muameleleri nasıl tekmele-
diklerhrî duymuş olacaklar. Kabakçı isyanının 
bastırılmasını istiyenlere «Müslüman kanı dö
külmesin» diyen III. SeHm'in kanının ne suretle I 
döküldüğünü tarihte okumuşsunuzdur. T 

Sevgili arkadaşlarım; bir taraftan her gün 
hızını artıran hayat pahalılığı ile didişen vatan
daşlar, diğer tarafta birden bire ülkemizi kap- I 
lıyan siyasi buhran sesinin bunaltısı altında ya 
raim ne olacağı endişesiyle çırpmıyordu. Parti
ler ve Meclisler de aynı endişe içinde lavranık
ken, yarının tarihlerinin vicdan ve ahlâk bor
cu sayıp yazacakları bir hakikattir ki, 22 Şu
bat, 21 Mayıs ayaklanmalarını dünün Genel
kurmay Balkanı olarak hakimane tedbirlerle 
bastıran Sayın Sımay, bugünün tarafsız Cum
hurbaşkanı sıfatı ile de aylardan beri devam 
eden buhranı, hislerine hâkim olarak durendiş 
davranışlariyle sona erdirmişti. Bu halden her 
vatandaş gibi bende memnun olmuş, müteşekkir 
kalmışımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; buhranın sona er
diğine memnun olurken, bâzı gazetelerin ver
dikleri havadis ve yaptıkları tefsir karsısında 
üzülmemeye de imkân görmedim. Güya, Hükü
metin bir müddet evvel parti başkanlarına ver
diği reformlarla ilgili muhtıra da, Meclislere 
sevk edilen ve edilecek olan kanun tasarıları 
üzerinde, bundan evvel olduğu gibi tartışma ve 
çatışmalar ile vakit ka\rbedilmemesi için tasarı
ların tartışılmadan Meclislerden çıkarılması key
fiyeti imiş. Hayretefza... Çünkü, Anayasa Pro
fesörü olan Sayın Hükümet Başkanı herkesten 
daha iyi bilirler ki, Meclislerin hikmeti vücutları 
ve vazifei asliyeleri kendilerine gelen tasarılar | 

1 üzerinde tartışarak karar vermektir. Aynı sa
manda, her işte ve her davranışta, Türk Mille
tinin rehberi olan Aziz Atatürk'ün gidbine ve 
tatbik ettiği usullere uymak ve riayet etmek de 
bizim için ihmal edilmez bir vazife değil midir? 
Nedir bu?.. Atatürk, işleri büyük ehemmiyet 
verdiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin tartı
şarak verdiği kararlar ile yürütmeden sevk alır
dı. Ezcümle Millî Mücadele devrinin en mühim 
ve karanlık anı olan Sakarya Muharebesi sıra
sında Polatlı dolaylarından düşmanla karşılıklı 
atılan top sesleri Ankara'da kulaklarımızı tır
malarken dahi, Atatürk millî hâkimiyetin tecel-
ligâhımn Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu
nu cihana göstermek amacı ile yürekten bağlı 
bulunduğu Büyük Millet Meclisinin tartışarak 
verdiği kararlarla harbi idare etmişler ve ka
zanmışlardı. 

man işgali altındayız, ne de top sesleri kulakla-
I ;?mızı tırmalıyor. Böyle bir günde Meclislerde 
I tartışılmadan kanunların çıkarılması iyi karşı-

lanmıyacağı gibi, Atatürk'e yürekten bağlı olan 
I Muhterem Cumhurbaşkanı ile saygıdeğer ku

mandanlar da Atatürk'ün en çetin zamanlarda 
takip ve tatbik ettiği yoldan ayrılmayı ho3 ger
mezler kanaatindeyim. O halde prensibolarak 
Meclisler mevcut iken, Atatürk'ün tatbik etti
ği usule riayete mecburuz. Meclisler şu veya bu 
sebeple dağıtılır, ondan sonra istenildiği gibi 
davranılır. 

Muhterem arkadaşlarım; 27 senedir acı ve 
tatlı hâtıralar içerisinde arkadaşlık yapmakta 
olduğumuz Sayın Profesör Başvekil Erim de ya-
kinen bilirler ki, hiçbir zaman şahsi dâvalarla 
meşgul olmadım ve olmam da. Ama prensipler 
üzerinde hayatım pahasına da olsa didişirim. 51 
senedir de bu tarzda mücadele etmeyi şerefli va
zife saymaktayım. Böyle olduğu için olmalı ki, 
Aziz Atatürk her kula nasibolmıyan itimat ve 
teveccühlerine bu pir-i faniyi lâyık görmüşler
di. 

Muhterem arkadaşlarım; bu ciheti böylece 
belirttikten sonra, yeni girdiğimiz çalışma dev
resinde Türk Milletinin, suçlu bulma didişmesi 
ile uğraşılmam asını, buna mukabil hâkimiyeti 
millîyenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisleri ile bu Meclislerin kurduğu Sayın 

I Prof. Erim Hükümetinden haklı olarak daha 
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verimli iş görmeyi istediği bir hakikattir. Aynı 
zamanda yapılması lâzımgelen işlerin tahakku
kunu bekliyen vatandaşlar nemli gözlerini, her 
konuşmalarında Atatürkçü olduklarını ve Ata
türk'ün izinde yürüdüklerini söyliyen lâhık ve 
sabık veziriazamlara, yani eski ve yeni başve
killere dikmişlerdir. Memleketin yetiştirdiği bu 
iki zatın hislerden tecerrüt ederek maziyi arka
da bırakıp, ilk anda yaptıkları gibi el ve fikir 
birliği içinde bağımsız, hür bir varlık olarak ya
şadığımız bu mübarek memlekete hizmet yarı
şında bulunmaları lâzım ve zaruridir. Aksi hal
de birisi Silâhlı Kuvvetlerin sempatisine, diğeri 
rey üstünlüğüne dayanarak küskünlüklerini de
vam ettirirlerse, zinhar Atatürkçü sayılmazlar. 
Çünkü, Aziz Atatürk «Cihanda Sulh, yurtta 
sulh» düstur ve vecibesini lâfta bırakmamışlar; 
nitekim Birinci Dünya Harbinde Türkiye aley
hine o zamanki düşmanlarımızla birleşerek Irak, 
Suriye, Hicaz ve Filistin'in elimizden çıkmasına 
çalışmış olan Faysal'ı, bu kötü hizmetine muka
bil itilâf Devletleri Irak'a kral yapmışlardı. 

BAŞKAN — Sayın Sökmen konuşmanız 20 
dakikayı aşmış bulunuyor. Konuşmanız daha de
vam edecekse, oylamak mecburiyetindeyim. 

TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Birkaç 
dakika daha devam edecek. 

BAŞKAN — Yazılı olarak beyanda bulunu
yorsunuz. 

TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Müsaade 
buyurulursa, beş dakikada bitiririm. 

BAŞKAN — Efendim, sayın hatip konuşma
larının beş dakika daha süreceğini ifade eder
ler. Konuşmasının beş dakika daha uzatılması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Devam bu
yurun efendim. 

TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Atatürk, 
Türkiye'nin selâmeti namına Kral Faysal ile 
dostluk kurduktan sonra, Faysal'ı Ankara'ya 
davet edip şerefine resmî kabul tertibettirmiş-
lerdi. Aynı zamanda Atatürk Anadolu'yu işgal 
ve tahribeden Yunanlılarla da Rusya tehlikesi 
karşısında dostluk kurup istilâyı hazırlıyan Ve-
nezilos'u da Ankara'da misafir ettikleri gibi, 
bir de Yunanlıların dâhil bulundukları Balkan 
Paktını kurdurmuşlardı. 

Muhterem arkadaşlarım; sabık ve lâhık baş
vekiller ne birbirlerinin ülkelerini işgal ve talan 

etmişlerdir, ne de birbirlerinin harim -i ismetine 
tecavüzde bulunmuşlardır. Bu iki yetişkin zat 
memleket hizmetinde nöbetleşe vazife görmek
tedirler. O halde küskünlüklerini devam ettir
mede bir mâna olmadığı gibi, neşrettikleri bay
ram mesajlarında vatandaşlardan küskünlükle
rini kaldırıp, el ve fikir birliği içinde memleke
te hizmet etmelerini istemektedirler. İptida, ken
dileri hislerden sıyrılarak yaptıkları nasihata 
uyup Atatürk'ün «Cihanda Sulh, Yurtta Sulh» 
yolunda yürünmesi hususundaki emirlerine uy
maları lâzımdır. Şayet küskünlüklerini devam 
ettirirlerse memleketi yeniden bir buhrana so
karlar. Yeniden buhrana sokulan memleketin 
akibeti ise, bir karanlığa girer. Memleketin akı
beti karanlığa girince de, tarih kendilerini En
dülüs'ün son Hükümdarı ve Halifesi Ahmet Bin 
Sabbah gibi suçlu sayar. Aynı zamanda Aziz 
Atatürk'ün mübarek ruhu da rencide ve musta-
riıboluT. Takdir keîidi'lleninünidir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başbakan Sayın Nihat Erim. 
BAŞBAKAN NİHAT ERJtM (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

Saym Senatör Tayfur iSötonen'in gündem 
dışı yaptıkları konuşmayı dikkatle dinledim. 
Bu (konuşmada doğrudan doğruya bana hitaibet-
tikleri noktalar var. O noktaları bir ikaz olarak 
teşekkürle karşıladım. Yalnız endişelerinin ba
na taallûk ettiği notada ve Hükümete taallûk 
ettiği noktada yersiz olduğuna, kendilerini 
memnun etmek için işaret etmek isterim. 

Bir rivayet duyduklarını ve bu rivayete gö
re Hükümetin parti başkanlarına bir muhtıra 
verdiğini ve bu muhtırada Meclise Hükümetçe 
sunulacak kanun tasarılarının tartışmasız ve 
değişiksiz geçirilmesi şartının öne sürüldüğünü, 
böyle rivayet edildiğini ifade ettiler. Bunun 
hiçbir yönden aslı yoktur. Böyle bir şart ön© 
sürmek için insanın evvelâ aklını ve serbest mu
hakeme imkânını kaybetmiş olması lâzımdır. 
ParlÖmanter rejim var, Anayasa var ve biz Hü
kümete geldiğimiz günden bu yana hiçbir hare
ketimizle, hiçbir sözümüzle bu gerçeğe ters dü
şecek şekilde davranmadık. 

Hatırlarsınız; 12 Mart Muhtırasından sonra 
yeni bir hükümet kurma zarureti ortaya çıkın-
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ca, Sayın Cumhurbaşkanımız bu görevi bana 
verdikleri zaman Çankaya köşkünden çıkıp doğ-
ru Meclis Başkanının yanma geldim ve ondan 
sonra da Cumhuriyet Senatosu Başkanını ziya
ret ettim. Bu görevi yerine getirebilmem için 
bana ne gibi yardımlarda (bulunabileceklerini 
ve telkinlerinin ne 'olduğunu sordum. Bunu ta
kiben, parti başkanlarını, gidip arıyarak istişa
relere geçtim ve Hükümeti de öyle kurduk. Hü
kümet kurulduktan sonra Hükümet programını 
Millet Meclisine sunduk. Millet Meclisinin gü
ven oyuna kendimizi arz ettik. 'Güven oyu aldık 
ve göreve koyulduk. 

Son zamanlarda bu konu üzerinde, yani Hü
kümet - Parlâmento İlişkileri üzerinde birtakım 
spekülâsyonlar yapıldığı, benim de gözümden 
kaçmamaktadır; ama bu spekülâsyonlar en 
azından haksız ve insafsızdır. Çünkü, Hüküme
tin başı olarak sorumlu. Mşi-h eni mveilk..giin-
den su ana kadar bütün davranışlarımda, ko
nuşmalarımda Anayasanın sınırları içinde Hü-
ikümet - Parlâmento ilişkilerini kendi açımız
dan, kendimize düşen görev bakımından yürüt
tük. Yürütmeye çalıştık demiyorum, yürüttük 
çünkü... Bundan dolayı Sayın Tayfur Sökmen'e 
bu rivayetleri »duyuranlar doğru hareket etme
mişlerdir, asılsızdır, yanlıştır. Hükümet Anaya
sanın kendisine çizdiği hak, görev ve yetki sı
nırı içinde kalmıştır, kalmaya azimlidir. Başka 
türlüsünü düşünmek dahi istemez. Bunu geçen 
pn\n sıkıvönetimin uzatılması vesilesiyle 'Birle
şik Toplantı kürsüsünden de bu şekilde ifade 
ettim. 

Demin gündem dışı konuşma isteği Yüce 
Senato Heyetince kabul edilmiyen Sayın Malat
ya Senatörü burada 'söyliyeceği sözleri daha ev
vel teksir ettirip dağıtmış. Bir nüshası da bana 
gelmişti. Kendilerini de rahata, huzura kavuş
turmak için koştum, geldim. Burada konuşama
dılar, fakat şimdi öğrendim ki, dış arda basın 
toplantısı yaparak bu sözleri basına intikal et
tirmişler. Kimsenin iyi niyetinden şüphe etmek 
hakkımız değildir. Arkadaşımız iyi niyetle bir 
uyanda bulunmak istemişlerdir, O arkadaşımızı 
da rahata kavuşturmak için bu sözleri söylemiş 
olmamı kabul etmelerini rica ederim. 

Ne Başbakanda, ne Hükümet üyelerinde; 
Parlâmentoyla ilişkilerini Anayasanın dışında 
bir şekilde anlamak ve yürütmek istidadı yok- | 
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tur. Parlâmentoya saygımız sonsuzdur. Ben da
ha önce birçok vesilelerle gerek Senato kürsü-
'sünde ve gerekse Millet Meclisi kürsüsünde, 
«Parlâmentonun güveni Anayasanın gösterdiği 
usullerle bizden çekildiği, esirgendiği anda bu 
görevi devam ettirmeyi hatırıma dahi getir
mem». dedim. Ama bir arkadaşın, üç arkadaşın, 
beş arkadaşın «Sen çekil artık, bu hükümet git
sin» demesinden de «Başüstüne» deyip gitmeyi 
vazifeden kaçmak şeklinde anlarım. 

Anayasanın gösterdiği usuller vardır. Her za
man için «gensoru» ile Hükümeti slgaya çekmek 
mümkündür. Her milletvekilinin elinde bu im
kân vardır. Gensoru istendiği gün, Hükümet bu
na koşarak «kabul, bizde hazırız» şeklinde ce
vap verecektir. Bunu bu kürsüden temin etmek 
isterim. Binaenaleyh, ortada bir mesele yoktur. 

Bir toprak reformu öntedbirler tasarısının 

Başbakan Yardımcısı Karaosmanoğlu arkada
şım, 2 nci ve 3 ncü maddelerin tasarıdan çıka
rılması veya esasının değiştirilmesi üzerine o 
anda komisyondan ayrılmıştır. Bu yanlış yo
rumlanmıştır. Bu, komisyonu terk etmek değil
dir. Öyle olsaydı ertesi gün komisyon toplantı
sında gene bizzat Karaosmanoğlu hazır bulun
mazdı. Esaslı bir değişiklik karşısında kaldığı 
için çok haklı olarak gelip durumu Başbakana 
Söylemek ve Hükümetin yeni görüşünü almak 
istemiştir. Hakikaten oradan çılkar çıkmaz; ben 
o esnada bir hastanede bulunuyordum, beni ge
lip orada bulmuştur, anlatmıştır. Ben görüşümü 
söyledikten sonra da ertesi gün komisyon top
lantısına gelip iştirak etmiştir. 

Arkadaşlar; bir noktada dikkatli olmalıyız. 
Memleketimizin içinde bulunduğu nazik safha
da Hükümet - Parlâmento ilişkilerini bozmak 
istiyenler var. Parlâmento - Silâhlı Kuvvetler 
ilişkilerini bozmak istiyenler var. Bunların 
oyunlarına lütfen (kurban olmıyalım. Ortada bir 
mevzu yoktur, bir mesele yoktur. Ben görevi 
yüklendiğim andan itibaren Anayasaya uygun 
olarak götürmeye çalıştım ve bu ana kadar ge
tirdim. Her an Millet Meclisi bizi düşürebilir. 
Böyle bir arzu Millet Meclisinde izhar edildiği 
zaman usul lâbirentleri içinde kendimizi kay
betmeye, korumaya çalışmıyacağız. 

ıSaym Sökmen işaret buyurdular, her halde 
o söz Hükümete müteveccihti; «Hükümet, Si-
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lâihlı Kuvvetlerin sempatisine dayanarak kuv
vet alıyor, mevkiinde kalıyor» buyurdular. Ben 
Silâhlı Kuvvetlerin antipatiaini de yaratmaya 
çalışmam, sempatisini de yaratmaya çalışmam. 
Ben, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilmiş 
olan görevi; Anayasa içinde, parlömanter usul
ler içinde, arkadaşlarımla beraber gücümün yet
tiği kadar götürmeye çalışıyorum. En iyi tarzda 
yapabildiğim iddiasında da değilim. îyî niyet
le çalıştığımı zannediyorum. Bunun takdiri Mil
let Meclisinindir, Parlâmentonundur. «Olmadı» 
dedikleri zaman «burada görevimiz bitmiştir» 
der, teşekkür eder, gelir senatör olarak konten
jan senatörleri arasındaki yerimize otururuz. 

Sayın Sökmen, küskünlüklerden bahsetti. 
Ben, resmî hayatımda duyguları bir yana bıra
kacak kadar tecrübe sahibi olduğumu zannedi
yorum. Şıı anda, hiç kimseye karşı bir küskün
lüğüm yoktur. Bayram mssajmdaM düşüncele
rim, İçtendir ve elbette evvelâ kendime uygula
nacak düşüncelerdir. O bakımdan da kendileri
ni rahata kavuşturmak istiyorum. 

Sözlerimi fazla uzafcmıyayım; bana bu fırsa
tı verdikleri için kendilerine şükranlarımı arz 
ederim. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, teşekkür ede

rim. 
TAYFUR SÖKMEN (Cumbıırbaskanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı görüştü
nüz. Gündem dışı görüşmelerde karşılıklı mü
zakere usullerimize uygun değildir. Onun için 
zatıâlinize söz veremem. 

3. — Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce'-
nin, kömür fiyatlarının yeniden tetkiki konusun
da gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Zonguldak Senatörü Ahmet 
Bemir Yüce'nin bir gündem dışı talebi var, oku
tuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Yüce Senatonun bugünkü Birleşiminde kö

mür fiyatlarının yeniden tetkiki hakkında gün
dem dışı söz verilmesini saygılarımla arz ede
rim. 

Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demir Yüce 
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i BAŞKAN — Sayın Ahmet Demir Yüce, söz 
isteğinde direniyorsan^ oylıyacağrm? 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Direniyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Yüce, buyurunuz. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; 
Türkiye, bugün ıherkesin (hissetmiş olduğu 

g'M, bir hayat pahalılığı problemi içerisindedir. 
Hükümet, bu hayat paihalılık konusunu artık 
halletmek mecburiyetindedir. 

Ben, hâdisenin, Türk halkını memnun 'ede
cek ve onu sıkıntılarından kısmen kurtaracak, 
süratli bir hal yoluna bağlanacak yerde, kısır 
birtakım münakaşalarla dejenere edilmekte ol
duğu kanısındayım. Hayat pahalılığının gide
rilmesinin çareleri aranacak yerde, bakıyorsu
nuz ki, bir taraf hayat pahalılığının evvelki 
hükümetin devalüasyon kararlarının veya per
sonel politikasının neticesinde (hâsıl olduğu, 
başka bir taraf ise, yeni Hükümetin aldığı bâzı 
gayri ekonomik kararların sonucunda meydana 
geldiği iddiasındadır. Yani, gaye unutulmuş, 
suçlu arama safhasına girilmiştir ve maalesef, 
vazifesini unutarak bu yolu açan da Hükümet
tir. 

Muhterem senatörler, öyle bir devredeyiz 
ki, yeni birtakım sosyal patlamaların mürev-
vici olabilecek olan ve dar gelirli büyük nü
fus kütlelerini cidden tedirgin eden bu hayat 
pahalılığını, sebepler üzerindeki ve suçu baş
kalarına yüklemekteki lüzumsuz münakaşa
ları bırakarak ve hattâ genel görüşme açılma
sını da bir tarafa iterek, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin biran evvel Ihalletmesi gerekmek
tedir. 

Hayat pahalılığı vardır. Bunun mevcudol-
duğu münakaşa götürmez bir (hakikattir. Esa
sen Parlâmentoda ve kamuoyunda genişliğine 
münakaşa edilmesi, onun var olduğunun deli
lidir. (Etiketler, hayat pahalılığının çok süratli 
bir tempo ile hangi seviyeye gelmiş olduğunun 
belgeleridir. 

HüMinreit, aniarşi devrioi mağlûbedeoelk 
olumlu bir yol içerisine 'girmiştir. Binaenaleyh, 
artık ekonomik anarşiyi de yok etmenin ça-

1 relerine derhal tevessül etmelidir. 

84 — 
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Basından öğreniyoruz ki, Hükümet, kendi
ne (bağlı Devlet işletmelerinin mamullerinin 
fiyatlarında (bâzı indirimler yapma çalışma
ları içerisindedir. Meselâ; Grümrük ve Tekel Ba
kanının bir "beyanından anlıyoruz ki, çay ve 
kahve fiyatlarının indirilmesi çalışmaları var
dır. 

Muhterem senatörler, bendeniz (bu konuş
mamla Hükiimete de hitabetmek istiyor ve 
diyorum ki, Türkiye'de kendi çapında en fahiş 
ve zamansız fiyat artışına gidilmiş olan meta 
kömürdür ve onun fiyatları yeniden gözden ge
çirilmelidir. Malûmunuz olduğu veçhile, kömür 
fiyatları 16 Temmuz 1971 tarihinden itibaren 
artırılmış ve meselâ Zonguldak'da 185 lira olan 
Taşkömürü fiyatları 325 liraya, Ankara'da 290 
lira olan Taşkömürü fiyatları 505 liraya, Erzu
rum'da 290 lira olan Taşkömürü fiyatları 595 
liraya çıkarümipr: SyrîcapKdklüSmürünüıı 
fiyatı 210 turadan 580 liraya yükseltilmiştir. 
Linyit kömürlerinde de aynı yüksek nöbetler
de birtakım fiyat artışlarının yapıldığı müşa
hede edilmektedir. 

Muhterem senatörler, bu fiyat artışlarının 
elibıetıte mantıki bir sebebi vardır. Maksait, Tür
kiye Kömür işletmeleri Kurumunun kaynak 
yaratır bir kurum haline getirilmesi ve bilanço
sunun zararla kapanmamasını temindir. 

Devletin işletioiliğini yaptığı bası teşeb
büsler mal ve hizmetlerinin, bâzı ahvalde ka
mu yararı için ür d bilmesi ve kullanılması bü
tün dünyada tatbik gören bir usuldü. Devlet 
zarar da etse, bâzı mal ve hizmet fiyatlarının 
tesbiti salâhiyetdni kendi üzerine almıştır. Bu
rada mevzuubalhscûan huisuis, kamu yabandır. 
Türkiye Cumhuriyeti de, kömürü daima bu 
metalar meyanında görmüş ve Millî Korunma 
Kanununun vermiş olduğu yetkilere daya
narak, kömiür fiyatlarını kendisi tasdik ede-
gelmiştir. Nitekim, K/3, K/5, K/348 ve buna 
mümasil kararnameler sırasıyle 1957 yılma 
kadar bu maksadı temin için ısdar edilmiş
lerdir. 10 • 9 . 1950 tarihli ve 79 sayılı Millî 
Korunma Suçlarıma. Affına, Millî Korunma 
Teşkilât, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfi
yesi ve Bâzı Hükümler ihdasına mütedair Ka
nunun 10 ncu maddesi; K/5, K/9&4 ve K/1089 
«ayılı Koordinasyon Heyeti kararlarının tat
biki devam olunacaktır» demekle bu politika-
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nın bırakılmayacağının belgesini vermiştir. Bi
naenaleyh, bu kanun henüz değiştirilmediği
ne göre, Devlet, kömür tevalinde ve fiyatları
nın tesibitinde nâziım rol oynamaya devam et
mek niyetindedir. (Bu da, bugün için doğru 
(bir yo'Mur. Devlet, fiyatlarını tedbit etmiş ol
duğu mallardan ötürü talhasöiü edecek zararı 
zamîn olmalıdır. Bu, (hukukun esas kaidesidir. 
3163 sayılı Kanun ve ihilâjhara onun yerine ika

me edilen iktisadi Devlet Teşekküllerine ait 
440 sayılı Kanun bu hiükmJü kabullenmiş ve 
zararın Devlet tarafından ödeneceğini belirt-
mii§ir. Kömür fiyatlarının tesbitinden dolayı 
Devlet, Kömiür işİEiLmelerinin uğrayacağı za
rarı, ıbu Kanun hükmüne göre Hazineden 
karşılıyacaktır. 

©u son zam talebinin Bakanlıkça tervici, 
her halde Hasinenin bu yükünü yok etmek 
veya çok azaltmak ve bu işletmeleri daha eko
nomik, kendi kendine yeter bir duruma ifrağ 
etmek içindir. İEu, bir görüş zaviyesinden doğru 
olabilir. Hattâ denebilir ki, ve denmektedir 
ki, bu yolda bir tatbikat; tezek, odun ve saire 
gibi yakıtlar kullanan kimselerin vergilerin
den, kömür yakanlara yardım edilmatke ol
duğu mânasını tazammun etmektedir. Bu, bir 
eşitsizlik değil midir? Evet, bir yönü ile eşit-
sislik gibi görünebilir; ama şurası bir haki
kattir ki, könuür bir temel maddedir, zaruri 
bir ihtiyaç maddesidir. Fakir - zengin, başka 
yakıt ifcaimle e'dilömleidiği tialkldirde, helkesin be-
hemaJhal kullanması gereken bir metadır. Bu 
metaın, vasat vatandaş tarafından dahi alı-
namıyatiak bir fiyat seviyesine çıkarılmış ol
ması, dünyanın her yarinde sosyal bir felâket 
olabilir. 

Kömürün, yukarıda arz etmiş «olduğum yük
sek fiyatlara çıkarılmış olması, Türkiye'de cid
den yürekler asısı manzaraların tahassuluna 
seibdboimuştur. Bugün fakir halk ve vateat 
kazanca malik olan halk alışagelmiş oî'duğu 
kömiürü ısatmalıamamaktadır. Halkın arasında 
yaygın söylenti; «ihtiyaç maddesi olan kö
müre bu dersçe fazla bir zam yapılır mı, fakir 
niç düşiünlllmiyecsk midir?» şeklindedir, «fih-
tüyaç maddelerinin dışında, (insanların alıp al
mamaları ihtiyarları dâhilinde bulunan mad
delere daha fazla sam yapılıp, kömürün açı
ğını oradan temin edilecek farklarla kapatmak 
mümkün iken; mlsselâ içkiye ve sair diğer 
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maddelere ve lükse (birtakım daha fazla zam
lar tatbiki ile bu konunun halli mümkün iken, 
neden ıbu yol ihtiyar edilmemiştir? Fakirin 
yakacak ve ekmeğine Devletin sahip çıkması 
gerekmez mi idi?» şeklindeki söylentiler yay
gın ihal almış ve hattâ homurtu şekline 'bürün
müştür. Bu tatbikata gidilmeden evvel, mev
cut iki alternatifin iyi ölçülüp biçilmesi ge
rekirdi. Yolun (biri; demin de arz etmiş oldu
ğum gibi, Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
munun Hazinenin asalağı olmaktan kurtarıl
ması ve kömür almıyanm ödediği verginin, kö
mür alanın lehine kullanılması adaletsizliğinin 
giderilmesidir, ikinci yol ise, Türkiye Cumhu
riyetinin 'bugüne kadar tatbik ettiği, yükü Ha
zineye yükleme sisteminin kaldırılmasıdır. 

Acalba kömür fiyatlarını herkesin alabile
ceği ucuz bir seviyede tutmak, Hazineye bir 
yük yüklemiş olsa dahi, tatbikat itibariyle ve 
kömür kullanmanın memleket sathında yaygın
laşmasını temin 'bakımından Türkiye'nin lehine 
değil midir? Yani, kömür alanların miktarı 
arttığı takdirde, yakılan tezeğin gübre olarak 
toprağa verilmesinin, odunun yakılmaması su
retiyle Türkiye orman varlığının muhafazasının 
daha faydalı bir hizmet olacağı düşünülmemeli 
midir? Bundan gayrı, kömürün fakirler için 
de zaruri bir madde olduğu, fiyatının yüksek
liği sebebi ile, bunu yakmaya alışmış olan faki
rin bunu artık satınalamamasmın yaratacağı 
psikolojik çöküntü ve topluma sirayet edecek 
sosyal çalkantı hesaplanmamak mıdır? 

Hükümet, bu son fiyat ayarlamasında, bu 
iki hususu iyice düşünmeli ve ona göre hare
ket etmeli idi. Öyle zannediyorum ki, Hüküme
tin yapacağı iş, ikinci yolu ihtiyar etmek ve 
kömür fiyatlarına zam yapmamak veya cüzi 
zamlarla yetinmekti. Halbuki Hükümet bu ko
nudaki kararını tersi istikametinde kullanmış
tır ve nitekim ıbu yoldaki hareketin zararları 
şimdi daha belirgin hir hale gelmiştir. Bence bu 
karar Türkiye'de hayat pahalılığının furya
larından birini teşkil etmiştir. Sayın Başba
kan da, bu kömür fiyatlarının yıprandırıcı ola
cağını hemen hissetmiş, tatbiki zor ve huku
kîliği münakaşa edilir taksitli satış esasım 
vaz'etmeye çalışmıştır. Demek ki, burada Hü
kümet de ıbu fiyatların fahiş olduğunu birkaç 
gün sonra kabul etmek durumuna düşmüştür. 
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Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu, fiyat 
tesbit eden ve onu tasdik için Hükümete su
nan 'bir mekanizmayı daima işletmek ister. O, 
onun tüccar oluş vasfındandır ve münakaşa 
edilmez hakkıdır. «Zarar ediyorum, finansman 
açıkları içinde yüzüyorum, ya fiyatlarıma zam
mı kabul et yahut zararımı Hazineden derhal 
öde, sermayemi artır veya bana ucuz kredi 
temin et» demek için daima bu durumunu Hü
kümete arz edecek ve taleplerde bulunacaktır; 
ama tercih Bakanlığındır. Ben Bakanlığın kö
mür fiyatlarındaki Ibu tercihini, zamansız ve 
fazla kullandığı kanaatindeyim. 

Yukarda da arz etmşi olduğum veçhile, Hü
kümetin hayat pahalılığı heyulasına açacağı 
savaşta muvaffak olması için kendi işletmeleri
nin istihsal etmiş olduğu malların fiyatlarını 
yeniden tetkike tabi tutması lâzımdır. Tekrar 
edeyim; duyduğuma göre, ıbu yola gidilmek is
tenmektedir. 

Hükümetten rica ediyorum, tetkik edeceği 
metalar içerisinde 1 nci etapta kömürü nazarı 
itibara alsın. Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumunun behemahal kapatılması ica!beden zarar 
ve finansman açıklarının kapatılma yollarını 
başka kaynaklardan arasın. Zaruri bir ihtiyaç 
maddesi olan kömür fiyatlarını indirmekle fa
kirin yüzünü güldürsün. 

Kükümetin bu konuya ciddiyetle eğilece
ği inancı ve dileği ile hepinizi saygiyle se
lâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yüce. 

/. — Hatan Üyesi M. Enver Bahadırlının, 
dit pedilika konıılariyle ilgili olarak Hükümetin 
dikkatini cckaıek husıfsuıtdıt gündem dışı de-
y / ı ( • • < ' » . 

BAŞKAN — Efendim, Hatay Senatörü Sa
yın Enver Bahadırlı'nın da gündem dışı bir 
talebi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Hükümetin dış konularda dikkatini çekmek 

üzere, gündem dışı söz verilmesini saygılarımla 
rica ederim. 

Hatay 
Enver Bahadırlı 

BAŞKAN — Efendim, daha önce ifade et
tiğim veçhile söz veremiyeceğim. Sayın üye 
direniyorlar mı? 

i6 — 
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ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz, önergeyi oy
larınıza arz ediyorum. KaJbul edenler... Kabul 
etnriyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bahadırlı. 
ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, 
Dünyada ve özelikle yakın Doğuşta, Pakis

tan'da ve Kıbrıs'ta memleketimizi ilgilendiren 
önemli olaylar cereyan etmektedir. Bu konu
larda, birkaç dakikanızı rioa ederek, Hüküme
tin dikkatini çekmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bilindiği üzere Pakis
tan ile Hindistan arasında bir silâhlı çatışma 
hali devam etmektedir. Hindistan, Pakistan 
topraklarına silâhlı kuvvetlerini sokmuş, iki ta
raf arasında tankların ve tayyarelerin iştirak 
eMaği silâhlı çaiışm-a b»fiili savaş halini almış
tır. Ajans haberlerinden ve basından öğrendi
ğimize göre, bu çatışma Mçümsenmiyecek bir 
gelişme göstermektedir. Pakistan Devlet Baş
kanı Yahya Han, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri U - Thant ve başka devlet başkanları 
meyanında Sayın Cumhurbaşkanımıza bir me
saj göndererek, büyük devletler nezdinde ge
rekli teşebbüslerde bulunmamızı istemiştir. 

Yine ajans haberlerinden ve basından öğren
diğimize göre, çatışmaya son verilmesi ve sul
hun temini için teşebbüslerde bulunduğumuz 
ve Sayın Cumhurbaşkanımızın cevabi mesajı
nın Pakistan Devlet Başkanına gönderildiği an
laşılmaktadır. 

Bir diğer konu muhterem arkadaşlar, ya
kın Doğu'da cereyan etmektedir. Memleketimi
zin güvenliğini ve dünya sulhunu ilgilendiren 
yakın Doğu olayları her gün yeni bir gelişme 
göstermektedir. 

Birleşik Arap Cumhuriyeti Başkanının, Sü
veyş Kanalı bölgesinde bir tayyare birliğini tef
tiş ederken, sulh ümidinin tamamen kayboldu
ğu ve bir savaşın zaruret haline geldiği, yolun
daki sözleri, israil Başbakanının aynı ölçüde ve 
sert tonda verdiği cevap, üzerinde dikkatle du
rulması gereken olaylardır. Bu olayları takDbe-
den siyasi teşebbüs ve hareketler, bu bölgede 
müzakere yoluyla sonuca ulaşma ümidinin azal
dığını göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Kıbrıs dâvamızla il
gili son gelişmeler, üzerinde önemle durulması 
gerekli bir diğer dış politika konusudur. Malû
munuz olduğu veçhile, Kıbrıs dâvamızın barış
çı yollardan halledilmesi yolundaki iyi niyeti
mizin, cemaatler arasındaki ikili görüşmelerin 
akamete uğratılmasıjndan sonra, Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreteri U - Thant'm delâletle-
riyle «beşli müzakere» yani ilgili cemaatler ile 
Türkiye ve Yunanistan temsilcileri ve Birleşmiş 
Milletler mümessilinin katılacağı beşli müzake
re yapılmak suretiyle sonuç alınması öngörüL-
mektedir. ikili müzakerelerin akamete uğrama
sının sonuçlan ve beşli müzakere konusunda 
beslenebilecek ümitler açıklık taşımamaktadır. 
Bugüne kadarki tecrübelerimiz, Birleşmiş Mil
letlerin, millî dâvamız bakımından en müsait 
minder olmadığını ortaya koymuştur. 

Muhterem arkadaşlar, yukarda kısaca izahı
na çalıştığım olaylar hakkında Hükümet, yakın 
tarihte ne Millet Meclisine, ne de Yüksek He
yetinize aydınlatıcı bir bdlgi vermemiştir. Hat
tâ meclislerin dışişleri komisyonlarında da her 
hangi bir açıklama yapılmamıştır. 

Memnuniyetle işaret etmek isterim ki, siyasi 
görüş ve kanaatlerimiz ne olursa olsun, Meclis
lerimiz dış meselelerde daima millî menfaatler 
etrafında toplanmasını bilmiştir. Geçmişte bu
nun pek çok örneklerini göstermek mümkündür. 
Bu olayları Hükümetin büyük bir dikkat ve ti
tizlikle t afcib ettiğine inanıyorum. Ancak, Hü
kümetin bu önemli konularda Meclslerimizii 
aydınlığa kavuşturması için dikkatlerini çekmek 
istiyorum. Meclislere veya komisyonlara verile
cek izahatın gizli tarafları mevcut ise, elbette 
gizli toplantı yapmak imkânı da mevcuttur. 
Her halde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, ge
lişmelerden haberdar edilmesi zaruridir. 

Yüce heyete saygılarımı sunarım. («Bravo» 
sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Baha
dırlı. 

5. — Erzurum Üyesi Osmarı Alikocagirin, 
Parlâmentolararast Birliği Türk Grupunun se
çim şekli, işleyişi ve «Yasama Meclislerinin Dn 
M ü n use b e ti e rin in Düzen l en mesi hakkın daki ka
nun teklifi» nin durumu konularmdeı gündem 
eb.st demeci. 
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BAŞKAN — Efendim, Erzurum Senatörü 
Sayın Osman Alihocagil'in bir gündem dışı ko
nuşma tsleM var »okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
Parlâmentolararası Binlik Türk Millî Gru-

punun seçim şekli, işleyişi ve yasama meclisle
rinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hak
kındaki kanun teklifinin akıbeti baklanda gün
dem dışı bir konuşma yapmak istiyorum. Söz 
verilmesini arz ©derim. 

Erzurum 
Osman Alihocagü 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil, zatıâliniz de 
direniyor musunuz efendim? 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Sa
yın Başkan, ben zaten as konuşan bir üyeyim, 
takdirinizi kullanın. 

BAŞKAN — Sayın Alihooagil, ben daha ön
ce düşüncemi beyan -etmiştim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun 
Sayın Alihocagil. 

AHMET HUSEİT TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, başka gündem dışı konuşmak is-
tiyen var mı efendim?. 

BAŞKAN — Yok efendim. 
OSMAN ALÎHOCAGtL (Erzurum) — Muh

terem senatörler, 

Şu anda Senatomuzda üye adedi azaldığı 
için, benim daha ziyade üye arkadaşlarımla il
gili olan konuşmamı pek az kimse duymuş ola
cak. 

Muhterem arkadaşlar, «Parlâmentolararası 
Birliği Türk Grupu» diye bir grupun olduğunu 
bilmemki, biliyor musunuz?. Ben, bilme diğ-iniz 
kanaatindeyim. Yani böyle bir grupun olduğu
nu, birtakım vazifeler gördüğünü veya görmeye 
çalıştığını bildiğinizi talimin etmiyorum. Sebebi 
şu : 

Bu grupun kuruluş şekli bozuk ve bu grupu 
karan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi arka
daşlarımız ela mahdut kimseler oldukları için, 
kendilerinin dış memleketlere seyahatlerini te
min sadedinde üye sayısını zaten az tut
mak mecburiyetini hissetmektedirler. Parlâmen
tolararası Birliği Türk Grupunun vazifesini, va
zifesi değil de, görüştüğü işleri okuduğumda, 
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bakıyorum çok mühim işler. Birkaç tanesini oku
yayım.. Yani bunlar, Parlâmentolararası Birliği 
ile toplandığı vakit, şu aşağıda okuyacağım çok 
mühiın meseleleri müzakere etmişler. 

Eğitim, Fen ve Kültür Komisyonunda gorü-
! şulen işler : 

— Milletlerarası kültür münasebetleri, 
— Üniversite gençliği sorunları. 
Parlâmentolar vs Hukukî îşier Komisyo-

• nunda : 
— Silâhlı çatılmalarda insan haklarına say

gı gösterilmesi ve bu hakların korunması, 
— Parlâmentoları kapatılan ülkelerin Par

lâmentolar Birliği üyelilderinin iptal edileceği. 
Sis^asi meesleler : 
— Milletierarası Güvenlik ve Silâhsızlanma 

Komisyonu ka~*ar tasarıları olarak, kimyevi ve 
bakteriyolojik silahların imal ve kullanılmaları
nın yasaklanması, 

— Nükleer ve termonükleer silâhların imal 
VG îiUİlanılmalarmm yasaklanması, 

— Küçük ve orta takatli devletlerin dünya 
•sulhunun korunması hususunda esas unsurlar 
oldukları,.. 

Muhterem arkadaşlar, okuduğumuz vakit, 
ne kadar ciddî meselebr üzerinde çalıştıklarını 
arılıyoruz. Anlıyoruz ama, haddizatında ben bu 
ciddî rn;E:scLSr,c'r üzsrürjde çalışıp bir neticeye var-
dıkla-unı. - bizim grup için söylüyorum - Türki
ye'ye gelip mensub'Oİduikları Parlâmentoda, grup
larında orada gördükleri işler hakkında bir iza
hatta bulunduklarını görmedim, duymadım. 

Şimdi, peki böyle çok mühim meseleleri ko
nuşan bir grup nasıl kuruluyor, ona bakalım. 

Muhterem arkadaşlar, hepimiz Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin i'ribannı korumak lâzım-
geldiği hususunda çok sözler söylüyoruz. Ben 
de söylemişimdir. Fakat sözlerin hiçbir tesiri 
olmuyor muhterem arkadaşlar. Sadece bu kür
südür. c'T'ûyoruz, biraz da kürsü heyecanına 
ka-pıhycrjjz; bâzımız heysıcahkyıs, bâzıimuz sakla 
sakin konmuyoruz; bunların, hatibin konuşma 
mrzvna göre biraz tesirlsri falan oluyor, sonra 
hep-i 11 cup gidiyor ve herkes bildiğini yapıyor. 

B'm-i muhterem arkadaşlar, bu kadar mü
him Tarife gören bir grup nasıl kuruluyor bili
yor musunuz Bir arkadaşımız çıkıyor, diyor 
ki; «Sen Dünya Parlâmentolararası Türk Gru-
punu kurmak is'iyorum.» O, kuran arkadaşımız 
bu işi de bilir. Zaten bunları Parlâmentoda az 
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kimse bilir. Buna teşebbüs eden arkadaş da bunu 
bilir, evvelin, meclislerde çalışmıştır bilir; bilir 
yani, mütehassısıdır. Ondan sonra bir kaç arka
daş toplar, bu olur Farlâmentolararası Birliği 
Türk Grupu. ÎHc kimsenin haberi yok,. Şimdi, 
belki bir gün birbü d'yecektir ki; nasıl haberi 
yok canım, ilan ediyoruz, asıyoruz, falan filân.. 

Muhterem arkadaşlar, tizim zaton bir bilgi
miz yok ki.. Biz kilm'yoruz. Bu, bir kanun icabı 
değil, Cumhuriyet Senatosunda görüşülmüş bir 
müzakere neticemi değil, Dışişleri Bakanlığının 
yasmış olduğa bir yası üzerine yapılan bir mü
zakere değil, Hükümetin teklifi ürerine bir mü
zakere değil; sadece bir arkadaşmış çıkıyor, 
ben bu grupu kurdum, diyor ve kuruyor. On
dan sonra bu, bir bakırca cemiyetlere benziyor, 
aidatı var. O aidatını yatıranlar bu grvp'.ın üye
si oluyor. 

Sonra, aidatını" yatıran ariçafteşlar kes*d-i 
aralarında toplanıyorlar, seçimlerini yapıyorlar, 
idare heyetini, başkanını seçiyorlar; ondan son
ra da toplantılar başlıyor, uzım seyahatler.. Ba-
zan çok da güze! yerlerde toplanıyorlar. 

Denilecek ki, canım, hcpiı-m rye olun. 
Muhterem arkadaşlar, diyelim ki, bu grupu 

kurmak istiyen 20 arkadaştan başka biç kimse 
bu grup a girsse.ü. Çünkü, mecburi bir ş^y d3-
ğil, ihtiyari. İhtiyari olduğuna güre, bu grupa 
kuruculardan başka biç kimsenin girmediğini 
düşünelim. S, bu 20 arkadaş senelerce Bürrya 
parlâmentolarının toplantısına «Türk Grupu» 
olarak gidecek. Niteldin de eyle olmaktadır. 
Hemen hemen o aynı arkadaşlar, çok 
as bir değişiklikle bu toplantılara git
mektedirler. Şimdi arkadaşlar şöyle bir 
düşünelim; demin ha'line uğraşılan konu
ların bir kısmın: okudum, kepekli okumadım, 
içerisinde daha neler var. Bu kadar 'meseleye 
el atan Türk Grupu beyle mi seçilmeli? Yani, 
25 - 30 kişi üye olmuş, kimsenin haberi yok, ta
mam bunlar seçildiler, gidiyorlar. Böyb bir gru-
pun seçim şekli ile; demin şurada okuduğum 
görevler arasında hiç bir münasebet var mı ar
kadaşlar? Arap - İsrail harbinden tutun da, onu 
dahi durdurmaya teşebbüs ediyor, pek çok ko
nu ile karşı karşıya olan bu grup hiçbir esasa 
dayanmıyor arkadaşlar. Çok istirham ederim, 
sakın bunun müdafaasını biç bir arkadaş yap
masın. 
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I Arkadaşlar şimdi, esas bir mesele daha var. 

öyle bir resmî teşekkül ki; hiç bir resmî sıfatı 
yok. Söylüyorum, sadece 20 - 30 arkadaşın kur
duğunu düşünün. Meclis bütçesinde harcırahla
rı var, Cumhuriyet Senatosu bütçesinde harcı
rahları var. Harcırahlar da as değil. Geçen sene, 
Brezilya'da mı, Vemesuıe'llâ'da mı, bir yıaztdö 
toplandılar; artık siz bir arkadasın harcırahını 
düşününüz. Harcırah, tabiî, bütçelerimizde bir 
milyonun üstünde bir defa, Bunu alıp gidiyor
lar, ondan sonra oralarda gezip geliyorlar. Ger
çek bu arkadaşlar, bunu kabul edelim, gerçek 
bu. Bu bir seyahattir. 

Şimdi, kuruluş şekli çok gayriresmî arka
daşlar. Kuruluş sekli çok gayriresmî olan bu 

I grupun bütçeden harcırah alması ne demek? 
«Efendim, milletlerarası münasebetlere işti

rak etmiyeeek miyiz?...» Edelim arkadaşlar, ede-
I lim. Ortak Pazarı seçtik; gruplar seçti, Parlâ-
j ment onun tlîğîsme arz etti f£[ah, ama kulis 

faaliyeti ile, hem de parti kulisinden de kötü, 
parti kongresi gibi oluyor. 

Arkadaşlar şu günlerde ortaya düşmüşler
dir, «îTamı hesabınıza 40 lira-, yatırdık, lütfen 
gelip oy kullanın..» 

Eğer İr biliyorsanız, bihabersiniz, «Hayrola 
ne işin?», «öamm efendim, su işte, Türk Grupu 
var ya, bunun seçimi var.», «E, canım nasıl ge
leyim olur mu?», «Canım efendim, gel işte, her
kes b tiyle ediyor..» 

Kimisi 2 bin yatırıyor, kimisi bin yatırıyor, 
kimisi bilmem ne yapıyor; güya aidatı 40 lira. 

i birtakım, üyeler temin ediliyor, ondan sonra da 
seçim yap?lıyor. 

I Arkadaşlar, gerçek budur; hepinizin başın
da. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu şekilde ku
rulan lir Türk Grupu gidiyor, demin okudu
ğum, silâhsızlanmadan tutun da, nükleer silâh
lardan, israil - Arap harbine kadar çeşitli ko
nularda komisyonlar da kuruluyor, arkadaşla
rımız da bu komisyonlara takdim ediliyorlar, 
çalışıyorlar. 

ı Çalışıyorlar mı? Hopa çalışabilir mi? Ha-
i Tv

iste arkadaşlar, bu söylediğim mahzurları 
önlemek üzere bir kanun teklifi hazırlanmıştır. 
Bu kanun teklifi Cumhuriyet Senatosunda de
ğişikliğe uğradı, Millet Meclisine geri gönderil-

I di. üç sene geçti arkadaşlar, üç senedir Millet 
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Meclisi bu kanunu görüşmüyor. Görüşüp, Ana
yasada yazılan usule göre neticelendirecek. Ko
misyon yok, toplanmıyor arkadaşlar. Millet 
Meclisi bunu çıkaramıyor, üç sene geçmiş.. Ar
kadaşlar, Cumhuriyet Senatosunda değişikliğe 
uğrayıp geri giden kanun teklif ve tasarıları
nın Millet Meclisinde bu kadar beklediğini hiç 
zannetmiyorum ve bir emsal da gösterilemez. 

Peki, bu ne için bekliyor? Şimdi size ne için 
beklediğini söyliyeyim. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun teklifinin 
bir 6 ncı maddesi var okuyorum: 

«Madde 6. - Birinci ve ikinci maddeler gere
ğince yasama meclislerinden milletlerarası top
lantılara katılacak olan T. B. M. M, üyelerinin 
Fransızca veya İngilizceyi veyahut gitmeleri 
bahis konusu olan toplantıda kullanılacak dil
lerden birini iyi bilmeleri gereklidir.» 

Dikkat ederseniz, «bilmeleri» değil, «iyi bil
meleri gereklidir.» 

Şimdi arkadaşlar, bizim kabul ettiğimiz 
madde budur; yahut da onlardan g'elen de odur, 
onu tetkik etmedim; ama değişikliğe uğramış 
gitmiştir. Şimdi, bu çıkarılmıyor arkadaşlar. 
Ne için çıkarılmıyor? Çünkü, demin arz ettiğim 
gibi, herkes arkadaşlarını toplamaktadır; çün
kü bir defa meslek, mutat sanat ittihaz etmiş
ler ya... Şevket Akyürek arkadaşımız, gerçi o 
iyi lisan biliyor, şimdi benim konuşmalarımı da 
gülerek takibediyor.. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — O şey
den seçilir. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Ha
yır, hayır; onun da gittiği yer var, ama o lisan 
biliyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, giden arka
daşlarımızın bir kısmı lisan bilmemektedir; yâ
ni, evvelce mutat sanat haline getirilen bu işte 
bâzı arkadaşlarımız lisan bilmemektedir. De
nilmektedir ki; giden arkadaşlarımızın bir kıs
mı lisan bilmedikleri için.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ses kesildi. 
OSMAN ALİ HOCAGİL (Devamla) — Be

nim sesim duyuluyor zaten. 
BAŞKAN — Hayır hayır efendim, zabıtla

ra geçmesi için. 
OSMAN ALİHOCOGİL (Devamla) — Hay 

hay efendim... 

BAŞKAN — Buyurun şimdi efendim. 
OSMAN ALİHOCAGİL* (Devamla) — Evet 

muhterem arkadaşlar, zaten dilimizle söyleyip 
kalbimizle tasdik etmediğimiz için bugün Tür
kiye'nin durumu bu hale gelmiştir. Denilmekte
dir ki, ve gerçek de odur; lisan bilmiyen arka
daşlar bu kanun teklifini müzakereye imkân 
bırakmamaktadırlar komisyonda. Bunu bizzat 
birkaç defa giden arkadaşlarımız ifade ediyor, 
benim gibi. bundan hiç malûmatı olmıyan değil. 
Onlar da niçin demektedirler? Belki de onların 
da kazanma şansları vesaire mevzuubahistir, ne 
olursa olsun; onlar ifade etmektedirler ki, bun
lar lisan bilmedikleri için ve gitmeyi de âdet 
haline getirdiklerinden dolayı bunu çıkartma
maktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, Millet Meclisi Başkanı 
elbette bir komisyona illâ şöyle çalışın, böyle ça
lışın; şu kanunu, bu kanunu çıkarın diyemez. 
Senato Başkanı da diyemez. Ama demin söyle
diğim şekilde teşekkül etmiş olan bir grupta da 
binlerce lira harcırah ödiyemez ve Cumhuriyet 
Senatosunun vazifesi. Millet Meclisinin vazifesi, 
bütçeden buraya para ödenmemesini temindir 
bu kanun çıkıncaya kadar. 

Gitmezse ne olur? Hiçbir şey olmaz, hiçbir 
şey olmaz... 

Muhterem arkadaşlar, diğer milletlerarası te
şekküller var, biliyorsunuz; o teşekküllerde va
zife gören arkadaşlarımızla konuşuyoruz. «Bir 
şey söyledin mi» diyoruz, «Bir fikir ortaya at
tın mı». «Katiyen» diyor, isim verebilirim. «Hiç
bir şey söylemedim, hiçbir fikir de ortaya atma
dım, gittim ve geldim».. Ama arkadaşlar, kurul
muş; biz de demokrasi ile idare ediliyoruz, Ba
tı milletleri şafuldayız, gideceğiz bu toplantıla
ra... Gideceğiz ama, müsaade buyurun da usulü
ne göre gidelim. Lisan bilen arkadaşlarımızın 
bilmiyenlere nazaran bir üstün tarafıdır, öğren
miş, nasıl öği'enmisse öğrenmiş; belki de çok 
zengindi kolejde okudu öğrendi; belki de ken
disini yordu öğrendi. Arkadaşlar, müsaade edin 
de bunları gönderelim. Bu bir tarafa atılır, çe
şitli hususiyetler bir tarafa .atılır; kulislerde, 
koridorlarda çeşitli faaliyetler yapılır, arkadaş
lar namına 40 ar liralar yatırılır. Şimdi ben şu
nu da düşünüyorum: Bu kadar 40 ar lirayı ya
tıran bir arkadaş nasıl kıyıyor buna, nasıl bulu
yor? Demek ki, harcırah da değil bu para. Har-
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çıranın da büyük para olduğunu anlıyorum, sim
di bunu da izah edeyim : 

Muhterem arkadaşlar, döviz tasarrufu yapı
yormuş bâzı arkadaşlar. Bilmediğim bir şey be
delsiz ithalât, yahut da döviz tasarrufu. Fakat 
bu bilgiyi bana veren, oraya gitmiş olan arka
daştır; bu bilgiyi bana o vermiştir. Döviz ta
sarruf ediyor, falan arkadaş, filân arkadaş ara
ba getiriyor. Arkadaşlar, bir de vesika verilir
miş, birkaç defa gittiği için döviz tasarrufu olur
muş; bir araba alırmış, ve yahut da başka bir 
şey alırmış... 

Muhterem arkadaşlar, bunun da tasvibedile-
cek bir tarafı yok. Zaten harcırahın verilmesi 
hiçbir hukukî esasa dayanmıyor; izah ettim; 
üstelik bir de bu paradan bir defa gittim, üç de
fa gittim, beş defa, altı defa... 

Efendim, Maliye Vekâleti, Maliye Vekilleri 
bu permi işini, araba getirme işini kaç defa de
ğiştirdiler, neler yaptılar, ortaya neler koydu-" 
lar, ne hâdiseler oldu... Şimdi vesikayı alırmış, 
araba getirirmiş... E, peki arkadaşlar 600 den 
fazla üye var; şimdi ben araba getirmek istiyo
rum, ben araba almak istiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil... 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) ~~ Ben 
araba almak istiyorum, getirebilir miyim?... 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil, bir dakikanı
zı istirham edeceğim... 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Buyu
run efendim. 

BAŞKAN — Siz bir meseleyi ele aldınız, ge
cikmiş olan bir tasarı veya tekliften bahsediyor
sunuz... 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Hayır, 
orada işleyiş şeklini de... 

BAŞKAN — Lütfen, istirham edeceğim... 
OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Zaten, 

muhterem arkadaşlar... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, gitmiş gel
miş arkadaşlar olabilir, bunların içerisinden her 
hangi biri de araba getirmiş olabilir. Bunu bu 
seçime veyahut da bu tasarıya bağlamak... 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Ha
yır, şimdi işleyişini de arz ettim. 

BAŞKAN — Lütfen karıştırmıyalım. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Tak

ririmde işleyişi var. 
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Muhterem arkadaşlarım, ben size söylüyo
rum, ben içimden gelen ve iyi olmamız istikame
tinde konuşuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, insan, bâzı hakları 
vardır ki kullanamaz. Ben şimdi Maliye Vekili
ne soruyorum, versin bana döviz, ben Volks 
Wagen alıp geleceğim. Bu bir istisnai muamele
dir arkadaşlar. Anayasaya da aykırıdır, getire
mez, 

«Ben döviz tasarruf ettim...» Hayır, döviz ta
sarrufu yoktur. Seni en uzak memlekete kadar 
göndermiş; bir gitmişsin, iki gitmişsin, üç git-
imşsin, dört gitmişsin. Döviz tasarruf ettim, on
dan sonra bilmem sekizbin mark'a, yahut beş-
bin mark'a, yahut bilmem kaç dolara araba al
dım geldim... Kaç kişisiniz? Getiren kaç kişi? 
Beş kişi, üç kişi veya bir kişi. T. B. M. M. nin 
mevcudu 600 den fazla arkadaşlar. Bu bir istis
nai muameledir ve Anayasaya da düpedüz ay-

"""kiridiE 
Binaenaleyh, bu kanun teklifi derhal kanun-

laştırılmalıdır. 
MEHMET HAZER (Kars) — O kanun kâfi 

değil.,. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Ka-

nunlaştırılmalıdır, bu dedikodu bitmelidir. 
Ayrıca muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet 

Senatosu Sayın Başkanı ile Millet Meclisi Sa
yın Başkanının da dikkatini çekmek isterim; bu 
şekilde kurulan bir grupa bütçeden tahsisat 
ödenemez, bütçeden para ödenemez; bu, çocuk 
oyuncağı değildir arkadaşlar. Bütçeden para 
ödenemez, bunun için imza atılamaz. 

Benim bu fikrimi cerh eden arkadaşlar bu
lunabilir, fakat samimi olamazlar. 

Bugün konuştuğumuz mevzulara bakınız : 
Artistin biri dişini oydurmuş, 15 bin liralık pır
lanta koymuştur. Birisi, yine gazetede okudum, 
eşine 50 bin liralık bilmem ne almış... Ondan 
sonra da efendim, bilmem satmalma gücü idi. 
pahalılıktı, şöyle oldu, böyle oldu, falan filân.. 

Muhterem arkadaşlarım, benim görüşümü 
lütfen kabul ediniz, Parlâmento olarak itibarı
mızı koruyalım. 

Peki nasıl koruyalım?. 
Yarın veya öbür gün bunun seçimi yapıla

caktır. Bu seçim hükümsüzdür. Bu seçimle te
şekkül edecek grupa para ödenemez arkadaşla
rım. Benim son sözüm budur. Bu seçime para 
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ödenemez. Ama bütün bunlara rağmen, bütün 
bunlara rağmen belki de ödendiğini göreceğiz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN 
cagil. 

Teşekkür ederiz Sayın Aliho-

Mühilerem arkadaşlarım, gündem dışı konuş
malar bitmiştir. 

6". — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sana
yi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'''na, Dış 
Ekonomik İlişkiler Bakanı Özer DerbiVin vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı teskeresi (3/6) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı teskereleri 
vardır, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingir oğlu'nun dö
nüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, 
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Özer Derbil'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz olunmuştur efen
dim. 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Güm
rük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'a, Dış Eko
nomik İlişkiler Bakanı özer DerbiVin vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/7) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının diğer tez
keresini okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Gümrük 

ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'in dönüşüne ka
dar ; Gümrük ve Tekel Bakanlığına, Dış Ekono
mik İlişkiler Bakanı Özer Derbil'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz olunmuştur efen
dim. 

8. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Osman Olcay'a, Devlet Bakam - Başba
kan Yardımcısı Sadi Koçaş'ın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/9) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının diğer tez
keresini okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı Osman Olcay'ın dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı - Başbakan Yardım
cısı Sadi Koçaş'ın vekillik etmesinin, Başbaka-
nm teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz; ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz olunmuştur efen
dim. 

.9. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonlarının Başkan
lık Divanı secimi sonucuna dair tezkeresi. 

BAŞKAN — Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu Başkanlığının tezkeresi var
dır, olnıtuyorum -

Cumhurİ3^et Senatosu Başkanlığına 
Karma Komisyonumuz Başkaknlık Divanı 

seçimine (27) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adlan yazılı üyeler seçilmişlerdir. 

Saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Afyon Karahisar 

Rıza Çerçel 

Başkan : Kısa Çerçel (Afyon K. Milletvekili) 
Başkan V. : Adnan Karakuştuk (Maraş C. 

Senatosu Üyesi) 
Sözcü : Ahmet Karayiğit (Afyon K, C. Se

natosu Üyesi) 

Kâtip : Attilâ îmamoğlu (Maraş Milletve
kili). 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz olunmuştur efen
dim. 

10. — Adalet Bakanı İsmail Ar ar'in, «Noter
lik kanunu tasarısı» nvn havale edilmiş olduğu 
komisyonlardan seçilecek üçer üyeden kurulacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (î/1274) 
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BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Noterlik müessesesi ve işlemlerinin ıslahı 

amacını güden ve bir an önce kanunlaşmasında 
büyük yararlar bulunan Noterlik kanunu tasa
rısının havale buyurulduğu, «Anayasa ve Ada
let», «Malî ve İktisadi İşler», «Bütçe ve Plân», 
«Sosyal İşler» komisyonlarından üçer kişinin 
katıîmasiyle Içtüsüğün 17 nci maddesi hükmü 
gereğince kurulacak bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 

MEHMET HAZER (Kars) — Aleyhinde ko
nuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar-

kltdâşlâr,"sön pTIârdâ7"Son gmûerde kanun-ih
sanlarının, ilgili komisyonlardan geçirilmiye-
rek, geçici komisyonlar kurularak müzakeresi 
âdeta usul haline geldi. Bu suretle yapılan ka
nunların çoğu da yanlış, eksik ve hatalı çıkı
yor. Mesele çok acele değildir, o itibarla ilgili 
komisyonlara havalesi lâzımgelir. Başkanlık bu 
gibi tekliflere, İçtüzük gereğince tâbi olmaya 
mecburdur; fakat bir noktayı da, asıl komis
yonların fonksiyonunu, lüzumunu da takdir 
edip, göz önünde tutması lazımdır. 

Zaruret gösterilmeden, ihtiyaç gösterilme
den kurulan geçici komisyonlar, lâyıkı ile çalı
şamamakta ve diğer komisyonlar da kendileri
ne itibar edilmediği için toplanamamaktadır. 
Bunu bir noktada kesmek lâzımdır. 

Zaruret yoktur, acele bir hal yoktur. Bina
enaleyh, aidoîdıığu komisyonlara gitmesi lâzım-
gelir. Bu oylamanın bu suretle neticelendirilme
sini Yüksek Heyetinizden rica ediyorum. 

BARKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

11. — Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in, 
«İlkokul öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım 
Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 ve 
14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eği
tim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma 
Sandığının kurulmasına dair kanun tasarısı» 
nm havale edilmiş olduğu komisyonlardan seçi

lecek beşer üyeden kurulacak bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (1/1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinde görüşülerek kabul edilen 

ve Yüce Senatoya sevk edilen «İlkokul Öğret
menleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı hak
kındaki 4357 sayılı Kanunun 11 ve 14 ncü mad
delerinin kaldırılması ve Millî Eğitim Mensup
ları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığının 
kurulmasına dair kanun tasarısı» nm bir an ev
vel görüşülmesini teminen Millî Eğitim, Maliye 
ve Bütçe - Plân komisyonlarından seçilecek be
şer üyeden müteşekkil bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesi hususunu saygılarımla arz ederim. 

Şinasi Orel 
- Millî Eğitim Bakanı 

'BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
miş-tir efendim. 

12. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
misyonlarda açık bulunan üyelikler için seçim 
yapılacaktır. Pusulaları dağıttırıyorum. 

Cumıihuriyeit Setmaitiosu koanliisyonfİJarında açık 
bulunan üyelikleri arz ediyorum : 

Dilekçe Karma Komisyonu : Millî Güven 
Partisinden isim verilmemiştir, teklif yapıla
caktır; 1 bağımsız üye için ayrıca teklif ya
pılacaktır. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu : Bağımsız
lara 2 sandalye ayrılmıştır; 1 tanesine Sayın 
Hüseyin Kalpaklıoğlu adaydır, diğerine teklif 
yapılacaktır. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân 
Komdısyonıu : Bağımsızlara 2 sandalye verilimâiş-
tir, 2 islim teklif edilecektir. 

Dışişleri, Turizm Ve Taratma Komisyonu : 
Bağımsızlar için 1 aday gösterilecektir. 

İçişleri Komisyonu : Bağımsızlara 2 aday 
gösterilecektir. 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu : Bağım
sızlara 1 aday gösterilecektir. 
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Millî Eğitim Komisyonu : (Bağımsızlar için 
bir aday Arif Hikmet Yurtsever'dir İkinci 
aday gösterilecektir 

Millî Savunma Komisyonu : Bağımsız 1 
sandalye için Hamdi Özer adaydır. 

Tarım Komisyonu : Bağımsızlara ayrılan 
kontenjan 2 dir, ibir 'tanesine Hikmet İsmen 
adaydır. 

(Sosyal işler Komisyonu : Bağımsızlara ayrı
lan kontenjan 1, Arif Hikmet Yurtsever aday
dır. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu : Bağımsızlara 2 yer ayrılmıştır. 

Gençlik ve (Spor Komisyonu : Bağımsızlara 
1 kontenjan ayrılmıştır. 

Efenıdi'm oy pusulatan dağıtılıyor. Partilere 
ve (bağımsızlara ait açık kısımların doldurul
ması gerekir. O (bakımdan şimdiye kadar ko
misyonlarda vazife almamış üyeleri arz ediyo
rum. 

Bağımsızlar : Sayın Turgut Ce/be. 
Vazife almamış olan üyeleri ifade ediyo

rum. Bu arkadaşlardan, boş olan komisyonla
rın üyeliklerine namzet gösterilebilir. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başkan, 
geçen devre (ben komisyonlarda vazifeli idim-

BAŞKAN — Efendim, bu defa alamamışsı
nız. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Zaten seçim 
olmadı ki. 

(BAŞKAN — Efendim, bu seçimler yapıldı, 
diğer arkadaşlar komisyonlara seçildiler. 
Şimdi açık bulunan komisyonların isimlerini 
ve açık üye adetlerini okudum; buna ilâveten 
hiçbir komisyonda vazife almamış arkadaş
ları arz ediyorum. 

(Sayın Turgut Cebe, Sayın Hikmet ismen, 
Sayın Hamdi Özer, Sayın Selâhattin Cizreli-
oğlu, Sayın Arif Hikmet Yurtsever, Sayın Ömer 
Lütfü Hocaoğlu, Sayın Hüsnü Dikeçligil, Sa
yın Şevket Akyürek, Sayın Cemal Tarlan - ha
len Dışişleri Komisyonu üyesidir -, Sayın Ab-
durahman Bayar, Sayın Hüseyin Kalpaklı-
oğlu. 

Bu saydığım isimler içerisinde vazife alan 
arkadaşlar var; <bir tanesi Sayın Arif Hik
met Yurtsever Sosyal İşler ve Millî Eğitim 
Komisyonuna adaylığını koymuştur, 'Sayın 
Cemal Tarlan halen Dışişleri Komisyonu üye

sidir, Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu halen 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme 
Komisyonu üyesi olup, Anayasa ve Adalet Ko
misyonu üyeliği için de adaylığını koymuştur, 
Sayın Ziya Termen Malî ve İktisadi işler Ko
misyonu üyesidir, isimleri okunan diğer arka
daşlar üye değillerdir. 

(Sayın Turgut Celbe, söz mü istersiniz? 
TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başkan, 

adaylığımı koymak .istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi onu arz ediyo

rum. Adaylığını koymak isteyen arkadaşlar 
lütfen hangi komisyona aday iseler, ifade bu
yursunlar. 

Buyurun (Savın Cebe. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Anayasa ve 

Adalet Komiısyonu ile Kamu iktisadi Devlet 
Teşebbüsleri Komisyonu. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Turgut Cebe, 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri Komi'syonuna adaylığını koy
muşlardır. 

(BAŞKAN — Sayın Akyürek, zatıâliniz? 
ŞEVKET AKYÜREK (İstanlbul) — Efen

dim Malî ve İktisadi işler Komisyonu ile Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri Komisyonu. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek, Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Komisyonu ile Malî ve iktisadi İş
leri Komisyonuna adaylığını koymuş (bulunu
yor. 

ŞEVKET AKYÜREK (istanbul) — Geçen 
hafta da seçim yapıldı, aynı komisyonları tale-
betmıiştiım. 

BAŞKAN — Aynı komisyonları talefbstmiş-
tiniz, peki efendim. 

Sayın Hikmet İsmen Tarım Komisyonuna 
adaylığını koymuştur. Sayın Ömer Lûtfi Ho
caoğlu? Yok. (Hariciye Komisyonu sesleri).. 
Sayın Hüsnü Dikeçliıgil? Yok. (Millî Eğitim 
Komisyonu sesleri).. Sayın Abdurrahman Ba
yar?.. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Anayasa Komisyonu. 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Bayar 
Anayasa ve Adalet Komisyonu. 

Sayın Ekrem Acuner?.. 
EKREM ACUNER (Tabiî Üye) — Dışiş

leri Komisyonu. 
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BAŞKAN — Sayın Acuner Dışişleri Komis
yonuna adaylığını koymuştur. 

(Sayın Cemal Madanoğlu? Yok. 
Bu açıklama ile adaylık isteyen arkadaşlar 

Ibelli olmuştur. 

Mendim, şimdi sayın üyelere dağıtılan se
çim pusulasında (bütün olarak komisyonların 
isimleri yazılmış ve açık yerler de belitümiştir. 
Tek kâğıt üzerinde arkadaşlarımla diledikleri 
kilşileri yazacaklar, tek sepet konacaktır ve 
ad okumak suretiyle oylama yapılacaktır. 

Şimdi, üç kişilik Tasnif Heyeti için ad çe
kiyorum efendim : 

ISayam Macit Zeren?... Buradalar. 
iSayın Mehmeit Pırıltı?... Yok. 
iSaym Halûk Berkol?... Buradalar-
jSaym Ahmet Demir Yüce ...Buradalar. 
Şimdi hangi isimden başlıyacağımızı tesbii 

için ad çekiyorum : Sayın Hüseyin öztürk 
(Sivas) 

(iSivas Üyesi Hüseyin öatürk'ten başlıya-
rak oylar toplandı).. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış sayın üye 
var mı efendim?.. («Var» sesleri-) 

Oyunu kullanmamış sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. Oylama muamelesi teketmtaü! et
miştir, lütfen Tasnif Heyetine götürünüz. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif Heyeti tutanağı gel-

mistir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 

yapılan oylamada gerekli nisabın metvcudolma-
dığı anlaşıldığından tasnife gMilmemistir-

Arz olunur. 

Tasnlüf Heyeti 
üye 

Amasya 
Macit Zeren 

üye 
istanbul 

Halûk Berkol 
Üye 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Yeter sayı bulunamadığından 
ötürü seçimler yapılamamıştır. Bu durum kar
cısında tekrarına da imkân olmıyacağı salonun 
durumundan belli olmaktadır. * 

2 Aralık Perşembe günü saat 15,00 te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 16,55) 

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Ragıp Üner'in sigara ve içki imaline dair sone 
önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar 
Özalp'in yazık cevabı (7/841) 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorumun Gümrük ve Tekel 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygı ile arz ederini. 

Cumhurbaşkanında S. Ü. 
Ragıp Üner 

Birçok memleketlerde sigara ve içki imali 
özel sektöre bırakılmış ve bundan çok iyi ne
ticeler alınmıştır. Türkiye'de de bu durumun 
uygulanmasında Devletin ve vatandaşın büyük 
faydası olacağı kanaatindeyim, 

Gümrük ve Tekel Bakanlığına getirilmesi 
Türk Milleti için bir şans olan Sayın Haydar 
Özalp bu konuda ne düşünmektedir? 

Sigara ve içki imalinde özel sektöre müsaade 
verilmesi konusunda bir çalışma yapılmaktamı-
dır?. 
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T. 0. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Tetkik ve Murakabe 
Heyeti Reisliği 

Sayı : 6538 
24 . 11 . 1971 

Konu : Sayın Ragıp 
Üner'in yazılı soru 
önergesi Hk. 

Kontenjan Üyesi Ragrp üner'in sigara ve iç
ki imalinin yurt içinde serbest bırakılmasına 
dair yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. — a) 1177 sayılı Tütün ve Tütün Teke
li Kanununun 38 nci maddesi, yurt içinde tüke
tim için tütün, tömbeki kıyılması, sigara, yap
rak sigarası, enfiye, ağız ve pipo tütünü ve kı
yılmış tütün yapılması ve bunların alâmeti fa-
rikalı kutularda veya paketlerde satışa hazır
lanması ve satılması, 

b) Yabancı memleketlerden tömbeki., yap
rak sigarası, tütün ve diğer tütün mamullerinin 
getirilmesini Devlet Tekeline vermiştir. 

2. — 4250 sayılı ispirto ve ispirtolu içkiler 
İnhisarı Kanununun 6552 sayılı Kanunla değiş
tirilen 1 nci maddesi ile her türlü ispirto ve is
pirtolu içkilerin yapılması hariçten getirilmesi, 
yurt içinde satılması yine Devlet Tekeli altın
dadır. 

Bu İM tekeli de Tekel Genel Müdürlüğü yü
rütmektedir. 

Tüccar yetersizliği ve niteliği bulunan özel ve 
tüzel kişilerle, Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
ve Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği yalnız 
yabancı memleketlere satılmak üzere tütün ve 
tütün mamulleri imal etmek üzere fabrika 'kura
bilirler. 

Diğer taraftan bira her türlü şarap ve mey-
va şarapları yapılması, satılması viski ve tabiî 
köpüren şarapların ithali, satılması serbest bu
lunmaktadır. 

Tekele tabi bulunan tütün ve sigara imali 
ile içkilerin Tekel konusundan çıkarılarak yurt 
içinde imal ve satışı için özel sektöre müsaade 
verilmesine evvelâ yukarda belirtilen kanun 
hükümleri imkân vermemektedir. 

Diğer taraftan tütün, ispirto ve ispirtolu 
içkiler konusunda kanunlarda lüzumlu değişik
likler yapılarak özel sektöre de imkân verildiği 
takdirde memleketimizin yıllardan beri devam 

edegelen ekonomik, sosyal ve malî bünyesine 
uygun düşmiyecektir. Filhakika, Tekele tabi 
maddeler istihsal Vergisine tabi tutularak te
min edilen Hazine gelirinin gerçekleşmesi müm
kün görülmemektedir. 

Dahilî tüketimin çok üstümde tütün istih
sal edilen memleketimizde özel sektöre dâhilde 
satış maks adiyle fabrika kurmak imkânı tanın
dığı takdirde, Tekel idaresi kalitesiz tütünlerle 
özel sektörün rağbet etmediği; tütünlerin ta
mamını mubayaa etmek durumunda kalacak, 
bu durum gerek zirai gerekse ticari bakımdan 
memleket ekonomisine olumsuz bir tazyik un
suru olacaktır. 

özel sektörün iç piyasaya iştiraki halinde 
Tekel İdaresine ait fabrikalarda meydana çıka
cak âtıl kapasite aşağıda kaydedilen hususlar 
dolayısıyle ayrıca gayriekonomik bir tutum ya
ratacaktır. 

a) Sabit tesislerin ağır masraflarına ilâve
ten fazla işçiye ödenecek ücretler kârlılık mef
humunu ortadan kaldıracaktır. Fazla işçinin 
işten çıkarılması halinde ise sosyal bakımdan 
zararlı etkiler meydana getirecektir. 

b) Özel sektöre müsaade edilmesi halinde 
mutlak surette yabancı sermaye de Türkiye'ye 
girmek yollarını bulacak ve içim zevkinin ya
pacağı tesirle memleketimizde yetişen tütün nê -
vilerine de tesir edecek ve hâsıl olacak değişik
lik bugün mevcudolau ihracat imkânımızı geniş 
ölçüde kısıthyarak tütüncülüğümüz aleyhine 
bir durum hâsıl olacaktır. 

c) Dünyada tütün mevzuunda devlet ve 
özel sektör hiçbir memlekette beraber ve karma 
ekonomi halinde çalışmamakta, bahusus ekono
misi gelişmiş memleketlerde dahi memleketi^ 
mizdeki tütün tekelinin daha şümullü mono
poller bulunmaktadır. Meselâ, Fransa ve İtal
ya bu şümullü monopol rejimlerini uygulamak
tadırlar. Yine isveç, Norveç, Finlandiya, Ja
ponya bu memleketlere eklenebilir. Burada 
monopol rejimi yerine bandrol sisteımnin uygu
lanmasının tavsiye olunabileceği hatıra gelebi-
lirse de, muhtelif memleketlerde tecrübe edilip 
uygulanmış bu sistemin lüzumlu kontroller için 
kurulan geniş teşkilâtın gerektirdiği masraflar 
dolayısiyle malî bakımdan verimli sonuç elde 

I edilemediği de sabit olmuştur. 
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İspirto ve ispirtolu içkiler konusundaki Dev
let Tekeli tütünde olduğu kadar şümullü de
ğildir. Şarap, bira gibi içkilerin özel sektörce 
imali uzun zamandan beri mevcut bulunmakta
dır. Bu konuda da tüm ispirtolu içkilerim özel 
sektör tarafımdan imalime limkân verildiği tak
dirde, büyük ölçüde âtıl kapasite meydana çı
kacak ve yukarda tütün konusunda izah edildi
ği gibi sosyal yönden de işçi çıkarılması gibi 
durumlarla karşılaşılacaktır. 

Bu konuda da ihracata müteveccih olmak 
kaydıiyle özel sektör tarafından imalât yapmak 
veya Tekel idaresinin imalâtmı ihracetmek im
kânları mevcut bulunmaktadır. 

izah edilen bu esbap muvacehesinde özel 
sektöre sigara ve içki imal ederek yurt içimde 
de saıtma imkânımı verecek Bakamhğımızda her 
feamgi bir çalışma y^paiteamalatiadg, 

Arz ederim. 

Haydar Özalp 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

20 . 10 . 1971 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep ilinin gübre ihti
yacına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı M. 
Orhan Dikmen'in yazılı cevabı (7/848) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorularım Tarım Bakamı tarafım

dan. yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rimizi saygı ile arz ederim. 

Cumhuriyet ISenatosu 
Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri 

Soru : 
Ekim mevsimi gelmiş ve hattâ bâzı bölgeler

de ekime başlanmış olamasıma rağmen kompoze 
gübre temin edilmemiş olduğumdan, bu sebeple 
mahdut miktarda mevcut bu çeşit gübremim ka
raborsada çok fahiş fiyatla satıldığımdan çiftçi
nin müşkül durumda kaldığı şikâyet edilmekte
dir. 

örmeğim Gaziantep *te 20 - 20 ve 18 - 46 güb
renin 240 kuruşa satıldığı mahalli basımda iddia 
edilmektedir. 

Kompoze gübremin mevcudolmadığı ve çift
çinin bumdan çok sıkıntı çektiği bir ay kadar 
evvel mahallimde yaptığım incelemede tarafım-

dam da görülmüş ve keyfiyet bir mektupla Sa
yın Bakamım ıttılaına arz edilmişti. 

Buma göre : 
1. — Filhakika iddia edildiği gibi kompoze 

gübre sıkıntısı var mıdır? 
2. — Gaziantep'te çok kullanılan 20 - 20 ve 

18 - 46 ffübre bu ilimize yeteri kadar tahsis 
edilmiş midir? 

3. — Gaziantep'te 20 - 20 gübrenin 240 ku
rusa satıldığı doğru mudur? Doğru ise, bir ted
bir düşünülimektke midir? 

4. — Gaziantep ili bu yıl me kadar gübre ta
lebe tmiş, hangi çeşitler dem me kadar gübre tah
sis edilmiştir? Tahsis edilen bu miktkarlar ye
terli anidir? 

5. — Yeterli değilse ve bu sebeple yemi ta
lep vâki olmuş ise bu zamanımda karşılamabile-
oek mi? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

Ziraat iş. Gn. Müdürlüğü 
Şube Md. : 782 

KOÜU : Sayım. Salih 
önergesi hakkımda. 

29.11.1971 

Tanyeri'nin 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 22 . 10 . 1971 gün 11348/12940 - 7/ 

848 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa

yın Salih Tanyeri'nin, Gaziantep ilinin gübre 
ihtiyacına dair, Bakanlığımıza yönettiği yazılı 
soru önergesi cevabının üç suret halinde eklice 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. M. Orhan Dikmen 
Tarım Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın Sa
lih Tanyeri'nin kimyevi gübre ihtiyacına dair 

yazılı soru önergesi cevabı 
Memleketimizin bir ekim devresi kimyevi 

gübre ihtiyacı 25 milyon ton olarak hesabedil-
miştir. Bunun halen kullanılan miktarı 2,5 mil
yon ton civarındadır. Üçüncü Beş Yıllık Plân dö
neminde bu miktar 4 milyon tona çıkarılacaktır. 

Gübre ihtiyacının her yıl tesbit edilmekte, 
yerli üretimle karşılanamıyan kısım ithal yolu 
ile sağlanmaktadır. 

Mevcut durumu ile ihtiyacımızın yaklaşık 
olarak % 50 sini karşılıyan yerli üretim tesisle-
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rinin kuruluş döneminde bulunması ve Azot Sa
nayii T. A. Ş. tesislerinde meydana gelen arıza
lar, ayrıca Güney Bölgesinin fosforlu gübre ihti
yacını karşıhyan Sarıseki Fabrikasının hammad
de temin edememesi sebebiyle bir müddet üre
timde bulunamayışı, 1971 yılı gübre tedarik pro
gramında bâzı aksaklıklar meydana getirmiştir. 

Bilhassa bölgeyi temsilen Güney - Doğu Ta
rım Satış Kooperatiflerine verilen gübre ithalâ
tının yapılmamış olması, Gaziantep ilinde bir 
gübre darlığının doğmasına sebebolmuş ve aşa
ğıda açıklanan tedbirler alınmıştır. 

Gübre açıklarının giderilmesi için 1971 yılı 
Mayıs ayında 150 000 ton azotlu gübre (% 21 N) 
ithalâtına tevessül edilmiş ise de, ithalâttaki güç
lükler sebebiyle bâzı bölgelerimizde ekim mev
simine yetişememiştir. 150 000 ton azotlu gübre
nin halen 90 000 tonu yurda gelmiş, bakiyesinin 
de gelmesi beklenmektedir. 

Gaziantep ilinin gübre ihtiyacına gelince : 
1. Kompoze gübreler genellikle ilkbaharda 

kullanılmaktadn\ 1972 yılı ilkbaharına yetiş
mek üzere 275 000 ton kompoze gübrenin ithali 
için gerekli müsaade verilmiş ve ilgili kuruluş
larca ithaline teşebbüs edilmiştir. Talep vukuun
da atılmak üzere Gaziantep iline (20 - 20 - 0) 
terkibindeki kompaze gübreden 5 000 ton tahsis 
yapılmıştır. 

2. 1971 yılı fosforlu gübre stokları ve yerli 
üretim, ihtiyacı karşılıyacak seviyede bulundu
ğundan, daha ziyade hububat ziraatinde kulla
nılan diamonyum fosfat ( 1 8 - 4 6 - 0 ) bu sene 
ithal edilmemiştir. Söz konusu gübrenin yerine, 
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birçok illerimizde muvaffakiyetle kullanıldığı 
tesbit edilen, tek bitki besin maddesini ihtiva eden 
azotlu ve fosforlu gübrelerin beraberce kul
lanılması mümkün olmaktadır. Bu konu üzerin
de teknik tarım teşkilâtına gerekli talimat veril
miştir. 

3. 1871 - 1972 ihtiyacı için, kompoze gübre
lerin ithalâtı ve dağıtımı kamu kuruluşları ve 
çiftçi teşekküllerince yapılmaktadır. Bu kuru
luşların çiftçiye intikal fiyatı, maliyet fiyatına 
çok cüzi bir kâr konmak suretiyle tesbit edil
mektedir. ithal edilen 2 0 - 2 0 - 0 terkibindeki 
kompoze gübrenin perakende fiyatının 115 -120 
Kr/Kg. arasında olması gerekmektedir. 

4. Gaziantep ilinden diamonyum fosfat 
«18 - 46 - 0» talebedilmiştir. Bu gübrenin yerine 
kaim olmak üzere diğer tek besin maddesini ihti
va eden azotlu ve fosforlu gübrelerden imkân
lar nisbetinde tahsis edilmiştir. Bu ilde 10.11. 
1971 tarihi itibariyle 4 000 ton azotlu (% 21 N), 
4 200 tüm fosforlu (% 16 - 18 P. 205) güb
re kullanılmıştır. Ayrıca, ithal edilen azotlu 
gübreden 4 500 ton tahsis edilmiş ve şevkine baş
lanılmıştır. 

5. 1972 yılında yurt sathında bir gübre dar
lığı olmaması için gerekli bütün tedbirler alın
mıştır. Halen 275 000 ton kompoze ve 670 000 
ton (% 21 N) azotlu gübrenin ithaline tevessül 
edilmiştir. Söz konusu gübrelerin büyük bir kıs
mı 1972 yılının Ocak ve Şubat aylarında yurda 
gelmiş olacak ve ilkbahar mevsiminde Gazian
tep ilinin gübre ihtiyacı tamamen karşılanmış 
olacaktır. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

6 NCI BİRLEŞİM 

30 . 11 . 1971 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
ı.l. — Komisyonllarda aıçık ibulumaa üyelik

lere seçim. 
2. — Anayasa Mahkemesine Ibir yedek üye 

seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR YE GENEL . GÖRÜŞME 
1. — CiTmlhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 

Halil özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Balkanından siöz-
lü sorusu (6/327) 

2. — Oumıhuriyot Sen alto su Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'm, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Talbiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/962) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve TeJkel Bakanından 
sözlü sorusu (6/3614) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûıtfi 
Bilgen'm, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Balkanından sö'zilü sorusu (6/5*06) 

'5. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, Diyanet İşleri ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
slazlü sorusu ('6/968) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrıllmasma dair Barbakandan 
'sözlü sorusu ('6/5109) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanlbul Üyesi 
Rıfat öztürfcçine'niıı '28 . 2 . 01971 tarih ve 
'11376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine 
dair Başbakandan sözlü sorusu ((6/970) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi Hay
dar Tunçkanait'üı, Etibankm özel şahıslardan 
devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
••(6/571) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, kömür satışına dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
06/5712) 

10. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'kı, Yunanistan'da (bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de (bulunan Rum azınlığına 
dair Millî Eğitim ve Dışişleri bakanlarından sö»z-
lü soruşu (6/5167) 

11. — Cumlhui'iyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, öğretmen sorunlarına dair, 
Millî Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu (6/573) 

•l!2."— Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, ayçiçeği istihsaliıe dair Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/574) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözdü sorusu ('6/5715) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Ün er'in, Kültür BaJkavılığına devredil-
ımiyen bâzı dairelere dair Millî Eğitim ve Kül
tür bakanlarından sözlü sorusu ('6/5176) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair 
Başbakandan sözlü sorusu ('6/577) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Ziya 
Ayrım'ın, Kars şehir merkezinde PTT şubesi 
açılmasına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu 06/578) 

17. — Cumhuriyet Setıatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, sporumuzun son günlerdeki duru
muna dair Gençlik ve Spor Bakanından Sözlü 
sorusu (16/579) 

li8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından 
sözlü sorusu (6/580) 

(Devamı arkada) 



ı!9. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Hidayet Aydıner'in, İstanbul Boğazına ya
pılacak olan köprüye dair Başbakandan sözlü 
sorusu (-6/Ö9H) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, emekli aylıklarına dair Barbakandan 
sözlü somsu ('6/1) 

'21. — Cumhuriyet Senatosu Taibiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 12 MJart öncesine dair Başbakan-
dan sözlü sorusu (6/2) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kalbul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
-Meclisi : 1/310; Cumhuriyet Senatosu : 1/1270) 
(S. Sayısı : 1666) (Dağıtma tarihi : 1İ9.10.1OT1) 
(Bitiş tarihi : 20 Ocak U97H) 

P7 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

YERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır

rı Atalay'ın, son beş yıl içfcıde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

İ2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, ıbölgelerarasımda artan farklılık ve 
(bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü-

2 — 
I zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 

teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tatoiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kal&ı^ 
rılnıası hakkında Başlbakaalık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (-3/986) (ıS. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 7 . 1OT1) 

'5. — İçel iline Ibağh Gülnar ilçe Belediyesi
nin gecekondu önleme bölgesi inşaatı konusun
da kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu (10/37) (Dağıtma tarihi : 
10 . 9 . 1971) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiTin, Tevfik Fikret Lisesine dair 
Seaat'o araştırması istiyen önergesi (40/46) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman-
j lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1971 ayları-
I na ait hesapları hakkında Cumihuriyet Senatosu 

Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/1) 
(S. Sayısı : 1) (Dağıtana tarihi : 6.1tt'J197ll) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
I İŞLER 
I 1. — Şehit Komando eri Mevlût Meric'in an

nesine. eşine ve çocuğuna vatani hizmet terti-
ibinden aylık bağlanması hakkıada kanun tekli-
finia Millet Meclisince kafoul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 2/5013; Cumhuriyet Senatosu 2/343) (S. 
Sayısı : 1)671) (Dağıtma tarihi : 2 . 11 . 1*971) 


