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GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başkan; Cumhuriyet Ssnatosunun yedin
ci yıl çalışmaları neticelerini açıkladı ve Cum
huriyet Senatosuna sekizinci yılı çalışmalarında 
başarı dileğinde bulundu. 

Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete; 
215 - 220 kuruş taban alım fiyatı tesbit olu
nan kutlunun, alıcı bulunmaması sebebiyle 160 
kuruştan satıldığını, köylünün ve tüccarın 
güç durumda kaldığını ve buna biran evvel 
çare bulunması gerektiğini ifade etti. 

Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutula
cak dağıtım cetveli, üzerinde yapılan görüş^ 
melerden sonra, kabul olundu. 

Yapılan Başkanlık Divanı seçimleri sonun
da : 

Başkanvekilliklerine : Sırn Atalay (Kars), 
Lûtfi Tokoğlu (Kocaeli) ve Mehmet Ünaldı 
(Adana); 

İdare Amirliklerine : Akif Tekin (Antalya), 
Ziya Ayrım (Kars), Muzaffer Yurdakuler (Ta
biî Üye), 

Divan Kâtipliklerine : Ömer Ucuzal (Eski
şehir), Sadık Artukmaç (Yozgat), Hüseyin At
maca (Denizli), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.), Zerin Tüzün (Cummhurbaşkanınca 
S. Ü.) seçildiler. 

Başkan; Güven Partisi Kontenjanından bir 
kâtip üyeliğe, Grupu aday göstermediği için, 
seçim yapılamadığını bildirdi. 

5 Kasım 1968 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
İbrahim Şe.vki Ataşağun 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 
Kâtip 

Cum!hurlb,a,ş,kanınsa S. Ü. 
Âdil Ünlü 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat) Hüseyin Atmaca (Denisli) 

BAŞKAN — İkinci birleşimi açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
re geçiyoruz. 

— Yeter sayı vardır, müzakerele-

DEMEÇÎLER VE SÖYLEVLER 

1. — Ticaret Bakanı Ahmet TürkeVİH; Ada
na Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'nin geçen bir
leşimde yaptığı -pamuk fiyailariye ilgili demecine 
cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel, buyurunuz. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın se-
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natörler; Adana Senatörü Sayın Muslihittin Yıl
maz Mete'nin pamukla alâkalı gündem dışı ko
nuşmasına cevabımı arz edeceğim. 

Sayın Muslihittin Yılmaz Mete'nin bu konuş
masında iddia ettiği gibi bu yıl destekleme alım
larını yapan Çukobirliğin taban fiyatı 220 ve 215 
değil 225 ve 230 kuruştur. Bu standart bir pa
muk için tesbit edilmiş bas fiyattır. Bunun ya
nında bilhassa bölgede bu yıl yağışların verdiği 
hasar sebebiyle, vasıf kaybeden mallar için bil
hassa 4 ncü kalite fiyat en son olarak 190 kuruş
tur. 

Bu sebeple iddia edilen, telgrafta da ifade 
edilen 160 kuruşluk mubayaa Çukobirliğin mu
bayaası değildir. Çukobirlik 190 kuruştan aşa
ğıya mal almamıştır. 

Bu yıl Hükümet adına pamuk destekleme 
alımlariyle vazifeli Ege Bölgesinde Tariş, An
talya Bölgesinde Antibirlik, Çukurova Bölge
sindeki Çukobirlik umumi olarak geçen yılm 
üzerinde, iki misli bir rakamla bir mubayaada 
bulunmuş bulunuyor. 

Çukobirlik için bu rakam geçen yıldan 80 
bin ton fazlasiyle 140 bin ton civarındadır. Ha
len yıl sonu olmamasına rağmen geçen yılın üze
rinde 80 bin ton bir mubayaada bulunmuştur. 
Bunun umumi istihsale nisbeti geçen yıl yüzde 
14,2 iken bugün halen yüzde 25,5 tir. Eu rakam 
Çukurova'nın istihsalinde Çukobirliğin hizmeti
ni yapması bakımından bize müspet bir faaliye
tini göstermiş oluyor. Bununla beraber Çuku
rova'da istihsal nisbetine muvazi tüccar da alım
larda bulunmuştur. Nitekim tüccarın bu yıl 
yapmış olduğu satışlar geçen yıldan 17 546 tona 
ulaşmasiyle 5 245 ton fazlalık arz etmektedir. 

Şimdi, umumi olarak bu yıl pamuk rekolte
miz geçen yıldan 4 bin ton fazla bulunuyor. 

Çukurova'da mahsulün % 70 i yağmurdan 
zarar görmüştür. Bu zarar aynı bölgede Hatay'
da % 30 nisbetindedir. Kanaatimce, en çok şi
kâyet konusu, mahsulün normal vasıfta ve 
«Standart 1» evsafmdaki kaliteden hayli kay
betmiş olmasının mubayaalarda menfi bir tesiri 
olabilir. Bunun neticesidir ki, geçen yıl % 80 -
85 oranındaki «Standart 1» mahsulünün altında 
bir mubayaa, rekoltedeki vasıf düşüklüğü sebe
biyle doğmuş olan bu mubayaa fiyat şikâyetini 
doğurabilir. Ama umumiyetle bu yıl bilhassa 
Çukurovada uygulanmış olan fiyatların dünya 

konjonktürüne mukayesesinde müstahsil bakı
mından şikâyeti mucibolmıyacak bir fiyat sevi
yesini korumuş bulunuyoruz. 

Hükümet olarak, destekleme alımlarında bü
yük bir hassasiyetimiz vardır. Hükümet olarak 
bunlara lâzım gelen bütün anlayışı göstermiş 
bulunuyoruz. Mubayaa sırasında depo eksiklik
leri dolayısiyle ve büyük bir mubayaa rakamına 
ulaşmanın neticesi ve teşkilât bakımından böyle 
büyük bir miktara hazırlıklı olmama, durumu 
belki menfi bir şikâyet konusu doğurabilir. Fa
kat arkadaşlarımızın demin arz ettiğim, Çuku
rova bölgesinde 80 000 tonluk bir mubayaa faz
lalığının her halde o bölgede şikâyetleri azaltı
cı bir hizmetin Hükümet tarafından götürüldü
ğünün bir örneği olmalıdır. 

Bu bakımdan sayın arkadaşlarımızın tek ta
raflı, Ceyhan bölgesindeki şikâyetleri ele alıp, 
umumi olarak, pamuktan şikâyete hakları olma
dığa kanaatindeyiz. Ceyhan bölgesinde ise, yine 
bu rakamlar geçen yıl ortak içi 12 438 ton ve or
tak dışı 1 328 ton olarak cem'an 13 766 tona ba
liğ olmuştur. Geçen sene bu rakam bu tarihler
de 10 000 ton civarındaydı. Yâni Ceyhan bölge
sinde Çukobirlik halen geçen yıldan takriben 4 
bin ton fazla mubayaada bulunmuş bulunuyor. 
Bilhassa bu hususların arkadaşımca bilinmesin
de fayda var. Sadece telgraf metnine bağlı ola-
raik bu tarz şikâyetleri Meclis kürsüsünden 
yapmış olmaları, kanaatimce meseleyi mahal
linde gereği gibi tetkik etmediği sonucunu do
ğuruyor. 

Biz bu bölgede mubayaaları sonuna kadar 
desteklemeye kararlıyız. Depo imkânlarımız 
nisbetinde ve bunları yine bâzı teşekküllerden 
de depolar kiralamak suretiyle aksatmadan gö
türmek üzere hareket ediyoruz. Teşekkür ede
rim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Hayır efendim, soramazsınız. 

2. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, öde-
melerdeki aksaklığın hmule getirdiği ve tehlike
li mahiyet alma istidadı gösteren duruma dair 
demeci ve Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün ce-
vabij 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan, ödeme-
lerdeki aksaklıktan husule gelen ve tehlikeli 
mahiyet alma istidadı gösteren durum üzerin-
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de söz istiyorum diyorsunuz. Bu ifadeyi ben 
kapalı buldum, biraz açar mısınız lütfen. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Kürsüden 
ifade edebilir miyim? 

BAŞKAN — Hayır efendim, bir açın baka
lım, gündem dışı bir konuşma mevzuu olabile
cek bir şeyse söz vereceğim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kanım, memleketin her hangi bir ekonomik 
meselesi umuma yaygın bir hal alır ve vatan
daş kütlesi üzerinde menfi tesir yapmaya baş
larsa bundan istifade etmek ıstiyen birtakım 
fırsatçı gruplar bu sayede memleketin huzuru
nu daha çok kaçırırlar. 

BAŞKAN — Bu ödemelerden kasdınızı rica 
edeyim. Hani ödemeler efendim? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Devletin 
yatırımcı dairelerinin istihkak sahiplerine... 

BAŞKAN — Yani stüasyon sahiplerine öde-
melerdeki gecikme. Buyurun. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Başkanlık Di
vanının meselenin esasını öğrenme ihtiyacını his
setmesi üzerine oturduğum yerden mâruzâtta 
bulunmak vaziyetiyle karşı karşıya geldim. 

Hemen arz edeyim ki, ben şimdi arz edece
ğim hususu bu kürsüye getirmeden önce kori
dorda bizzat Sayın Maliye Balkanına arz ettim, 
müstacel tedbir alınması hususunda kendisin
den istirhamda bulundum. Onunla da yetinme-
dim, Maliye Bakanlığının teknik dairesinde 
yetkili ve görevli olan bir arkadaşımıza duru
mu izah ettim, aman biran evvel tedbir diye 
söyledim. Tedbir üzerindeyiz cevabıyla karşı
laştığım halde günlerdir bir tedbire şahidolma-
dığımız içindir ki buradan bilhassa Hükümetin 
nazan dikkatini celbetmek üzere gündem dışı 
bir söz rica etmiş oldum. 

Sayın Başbakan ve bakanlarımızın da bura
da, bulunmalarım büyük fırsat sayıyorum. 

Türkiye'nin ekonomik hayatında elbette ki 
her gün daha çok ileriye gitmenin arzusu ve 
azmi vardır. Bâzı maksatlar içerisinde geçmişe 
âdeta özlem duyacak şekilde konuşmaları şah
san kabul eden insanlardan değilim. Ama ha
reket halinde bulunan ekonomik hayatımızda 
menfi tesir yapıcı vaziyetlerde de karşılaştığı
mız zaman, eğer bunun tedbirine derhal teves
sül edilmezse esasen her sahada bir başka ha

vanın estirilmekte olduğu (memleketimizde bu 
gibi tedbirsizliklerin tesirleri derin olur. Yani 
'ekonomik faaliyetlerimizin bir sahasındaki ak
sa/klik sosyal meselelerimize kadar intikal eder 
ve o zaman hiçbirimizin altından kalkamıyaca-
ğı büyük meselelerle memleketimiz karşı kar
şıya gelmiş olur. 

O itibarla bendeniz meseleyi bir iktidar, 
bir muhalefet veya bir Hükümet mesuliyeti 
meselesi olarak değil, bu memleketin samimî 
bir evlâdı sıfatiyle Yüksek Huzurunuza getir
miş bulunuyorum. 

Arkadaşlarım, tahsisatları ayrılmıştır, öde
nekleri ayrılmıştır, iş ihale edilmiştir, müta-
ahhit veya taşaron hizmetini görmüştür, gün
lerce Devlet kapısında istihkak bekler. Mü-
taahhit istihkakım alamadığı için taşaronuna, 
taşaron istihkakım alamadığı için işçisine, iş
çi istihkakım alamadığı için bakkalına ödeme
de bulunamaz. Ne olur? Bundan dolayı her
keste bir şikâyet havası doğar ve herkeste mem
leketin içinde bulunduğu şartların gerçekten 
hiçbir suretle düzelcmiyeceği yolunda bir kana
atin doğmasına yardımcı olur ki, bu kanaati 
tevlidetmek için zaten alabildiğine faaliyetler 
vardır ve ekonomik hayatta ciddî bir surette 
sıkıntılar belirir. 

Bugün Türkiye'de Devlet yatırımlarından 
dolayı ödemelerin yapılamamış olması sebe
biyle ciddî bir sıkıntı vardır. Hükümet, Kıbrıs 
olaylarının cereyan ettiği zaman herkesin ban
kalara doğru bâzı teşviklerle, tahriklerle koş
tuğu sırada akıllıca bir tedbir almıştır ve o za
man o krizi atlatmıştır. Bugün bu ödemelerde-
ki gecikmeler sebebiyle husule gelen kriz, o 
günün krizinden daha aşağı değildir kanaatini 
taşıyorum. Binbir şikâyet alıyorum. Bir mü-
taahhit, Karayollarının mütaahhidi ve Türki
ye'de Karayollarının yegâne mütaahhidi, adam
cağız kendi elindeki maMnalarını satmak sure
tiyle işçisinin parasını ödemek gibi bir vaziye
te mâruz kalıyor. Onu da satamıyor ve sıkın
tıdan ne yapacağını şaşırmış bir hale geliyor ki, 
o mütaahhit gerçekten elindeki maMnalanyla, 
maddi imkânlarıyla ayakta duran ve en iyi şe
kilde ve en namuslu şekilde çalışan bir müta
ahhit. Bu en büyüğünde böyle. Aşağı kade
mede taşaron olarak veya ufak mütaahhidola-
rak çalışıp da istihkakım alamıyarak 15 gün, 
20 gün, bir ay Devlet kapısında dolaşan in-
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sanlara şahsan şahidolduraı. Devlet Su işlerin
de de bu böyle cereyan ediyor. Karayollarında 
da böyle cereyan ediyor. Daha başka yatırım
cı dairelerde, Yapı işleri Reisliği ile alâkalı ya
tırımlarda da bu böyle oluyor, bunun bir ted
birine de tevessül etmek lâzımdır. Sayın Başba
kanımız; memleketimiz işleri görülecektir, pa
ra işi kolay, diye buradan bir zamanlar bir söz 
söylemişlerdi, eğer memleketin işleri görülecek-
tir yolundaki &özü bütün varlığımla benimsi
yorum, hakikaten çok iş lâzımdır, daha çok 
işler yapmak icabediyor, yani her şeyi imkân
ların altında görmek suretiyle iş yapmamayı 
katiyen düşünmüyorum ama yapılan işlerin 
karşılığını vermek için gereği ne ise onu biran 
evvel ele almak da Hükümetin vazifesidir. Bu
günkü bu sıkıntıya şimdi tedbir almazsa Hü
kümet bütçemiz 26 milyara varıp da iş sa
hası daha genişlediği zaman malî kaynakları 
esaslı surette harekete geçiremediğiımiz tak
dirde karşılaşacağımız vaziyetin daha da ağır 
olacağı ve bu ağırlıktan bilhassa memleketin 
havasını başka istikametlere kaydırmak isti-
yen ikiliklerin faydalanma yoluna girecekleri 
endişesini taşıyorum. Hem vatandaşın büyük 
ıstırap ve ihtiyacı meselesi, hem de dolayısiyle 
rejime taalluk eden bir vaziyet olduğu içindir 
ki bu para meselesinin biran evvel alınacak 
tedbirlerle süpvansiyon mu yapacaklar, enflâs
yona gitmeden nasıl tedbir alacaklarsa, her 
halde bunu bu işlerle uğraşanlar iyi bilirler, 
iyi bilmeleri lâzımdır, biraz da siyasi vasıfla
rını ortaya koymak suretiyle bu meseleye biran 
evvel çare bulunmasını memleketin içerisinde 
sureti hususiyede huzurun hâlrim olmasını isti-
yen ve vatandaşın da bıkkınlık vermiyecek bir 
tutum içerisinde tutulmasını istiyen bir insan 
olarak Yüksek Huzurunuzda istirham ediyo
rum. Saygılarımla. (G. P. si sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Devlet Vekili Sayın öztürk. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler, Sayın Alpaslan'ın vâki beyanları
nı dinledikten sonra cevap arz etmek üzere hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Evvelâ şura
sını kesinlikle ifade etmek isterim ki, hiçbir 
istihkak sahibinin, hiçbir alacaklının Devlette 
alacağı kalmaz. Biz iktidar olarak vatandaşla
rımızın bu konudaki müracaatlarını yakından 

ve ciddî surette izlemekteyiz, tedbirlerini de 
almaktayız. Ancak hakikat olan tarafı şudur; 
bütçede gelir - giderler belli, muayyen sezonla
ra göre bâzı darboğazlar olmaktadır. Bu ta
mamen bizim dışımızda cereyan eden bir fiilî 
durum. Hepinizin bildiği gibi yaz aylarında 
geniş şantiye faaliyetleri oluyor. Bu mevsim 
ise şantiyelerin tasfiye mevsimidir. Genellikle 
bütün istihkaklai' birikir ve toplu halde gelir, 
imkânları da aşan bir taleple karşı karşıya ka
lırsınız. Tabiatiyle eskiden beri devam edege-
len bu durum bütçelerin malî bünyeleri ile il
gilidir. 

Yine malûmlarınız veçhile bütçedeki im
kânların bir ölçüde Merkez Bankasının finans
man kaynaklan ile karşılanması bu gibi fev
kalâde hallerde Hazinenin Merkez Bankasından 
daha fazla finansman imkânı bulamaması sebe
biyle geçici bir zamana münhasır olmak üze
re bu darboğaz görülmektedir. 

Hemen ifade edeyim ki, bugünlerde çok ge
niş imkânlar sağlanmaktadır ve bir süveri tes
viye bulunmuştur, bir solisyon bulunmuştur, 
muntazaman istihkaklar tediye edilmektedir, bu
nu bilhassa belirtmek istiyorum. 

Sayın arkadaşımızın endişesi bir ölçüde va
rittir, kendisinin bu hassasiyetini takdirle kar
şılıyoruz, bizim de esasen üzerinde hassasiyet 
gösterdiğimiz bir husus zannediyorum kısa za
man içerisinde halledilmiş bir mesele olarak 
meydana çıkacaktır. Saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Manisa Senatörü Sayın Doğan 
Barutçuoğlu. Tütün piyasası açılmadan bugün
lerde yapılmakta bulunan kanunsuz ve ekici
nin tamamen aleyhine olan satışları önleyici 
mahiyette Hükümet tarafından alınacak âcil 
tedbirler hakkında. Buyurun Sayın Barutçu
oğlu. 

3. — Manisa Üyesi Doğan Barutçuoğlu'nun, 
tütün piyasasının açılmasından önce yapılmakta 
bulunan kanunsuz ve ekici aleyhindeki satışlara 
ve bu hususta Hükümet tarafından alınması 
gerekli âcil tedbirlere dair demeci. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım, Ege ve iz-
miz'den memnuniyet verici ve bir kısmı da bo-

I zuk haberler almaktayız. 
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Memnuniyet verici haber geçen seneM 1967 -
1968 tütünlerinin iyi fiyatlarla dış alıcılara sa
tılmakta bulunduğu ve geçen seneM fiyatlara 
nazaran daha elverişli fiyatlarla, meselâ 1 do
lar 55 sent ve kapa fiyatlarının da 57 sent üze
rinden takarrür etmekte bulunduğunu ve dış 
alıcıların, bilhassa Japonya'nın Türk tütünle
rine karşı olan alâkasının artmakta bulunduğu
nu öğrenmiş bulunuyoruz, bundan memnuniyet 
duyuyoruz. 

Diğer kötü havadisler ise; bu seneki tütün 
rekoltesinin gecen seneye nazaran 30 - 40 mil
yon kilo noksan bulunması ve her seneye naza
ran tütün karaborsası alış - verişlerinin gittik
çe ekicinin aleyhinde inkişaf kaydettiğini öğ
rendik. 

Değerli arkadaşlarım, malûmunuzdur ki, 
tütün alış - verişleri 3437 sayılı Kanuna göre 
şekil ve formaliteye bağlanmıştır. Tütün bal
yalama yapılmadan ve Tekelin tesbiti olmadan 
alış - verişi bahis mevzuu değildir ve buna dair 
3437 sayılı Kanunda müeyyideler bulunmakta
dır. Buna rağmen 8 - 10 seneden beri 3437 sa
yılı Kanunun boşluklarından istifade eden bâzı 
tütün tüccarları piyasadan, piyasa açılmasın
dan önce ekicinin elinden, onun sıkıntısını na
zarı dikkate alarak, istismar ederek ve tütün 
karaborsa alış - verişi naımiyle anılan alış - ve
rimler yapmaktadır. Diyeceksiniz M, müstahsil 
tütününü vermesin, zorla onun elinden alınma
sına imkân yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bugünlerde tütün 
müstahsili en sıkışık günlerini yaşamaktadır. 
Bütün yaz çoluğu ile çocuğu ile çalışmıştır, Zi
raat Bankasından cüzi bir kredi almıştır, bak
kala borçlanmıştır, binaenaleyh takatinin son 
günlerini yaşamaktadır. Bu durumu sezen tüc
car kapısına dayanmıştır, tütün piyasasında 
8 - 10 liraya ısata.bileceği tütününe 3 lira, 5 li
ra, 6 lira vererek onun elinden tütününü almak 
ister. Birkaç gün, beş on gün dayanır, niha
yet elindeki yoksulluk ve geçim sılkmtılarmm 
tesiri ile tütünlerini 3 - 4 lira aşağısına satma
ya mecbur kalır. 

öğreniyoruz ki bu sene de 3 - 7 lira arasında 
tütün karaborsası cereyan etmektedir. Değerli 
arkadaşlarım, bu tip tütünler tütün satışları
nın ekicinin aleyhine olduğu muhakkaktır. 

Bu aleyhe olan kısımlarını Hasaca arz et
meme müsaade buyurun. 

I Bir kere değer fiyattan aşağı satılır kara
borsada satılan tütünler, çünkü aracı tüccar 
da büyük tüccara bunu devredenken 3 - 4 lira 
kâr yapmak ister, veyahut 1 - 2 lira kâr yap
mak ister, o aradaki farkı ekicinin sırtına 
yükler. 

2. Satış gizli olduğundan hiçbir kontrol 
yoktur, muhtelif baskılarla tütün ekicisinin 
elinden tütünler alınabilir. Gizli alış - veriş ol
duğu için tütün tüccarı vergiden de muaftır. 
Vergiden de Devlet zarar görmektedir. Bu ba
kımdan da tütün karaborsası alış - verişleri 
Devletin aleyhinedir. Ayrıca tütün rehni ile tü
tün kredisi veren Ziraat Bankası sonunda ala
cağını da alamaz, çünkü Tekelden geçmeden 
tütününü kaptırmıştır ekici ve binaenaleyh 
Ziraat Bankasına seneye borçlu kalır ekici. 

Değerli arkadaşlarım, bu beş on seneden be
ri devam etmektedir, bunun tedbirleri vardır. 
Bâzı senelerde bunun tedbirleri alınmıştır. Me
selâ; 1962 - 1963 ve 1965 te tedbirleri alınmış
tır. Ben kısaca Hükümetten ricada bulunmak 
istiyorum; bunun tedbirleri vardır ve bu ted
birler üzerinde durulmasını istirham ediyorum. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere bunun te
melli tedbiri Tütün Kooperatifleri Kanunu ve 
3437 sayılı Kanunu tadil eden yeni Tekel Ka
nununu süratle kanunlaştırmak, halen Meclis
te bulunan ve müzakeresi yapılmıyan bu iki ka
nunun kanunlaşmasını temin etmektir. Zira, 
bu kanunlarla, ki 1963 te bu tasarılar hazırlan
mış ve A. P. Hükümeti bu taşanları benimsiye-
rek Meclise şevli etmiş bulunmaktadır, bu ka
nunlar kanunlaştığı takdirde, bugünkü mah
zur teşkil eden piyasa açma mecburiyeti ve 
piyasa gününü bekleme mecburiyeti ortadan 
kalkacak ve satışlar borsa usulüne tevfikan ve 
açık artırma ile satış yerlerinde yapılacaktır. 
Binaenaleyh, bugünkü gizlilik ortadan kalkmış 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tedbirler meya-
nında bu sene hemen alınacak tedbir de derhal 
tütün ekicisinin sıkıntılı olduğu bugünlerde 
Hükümetin imdadına yetişmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, tütün ekicisinin biz
zat sahibi olduğu ve Ziraat Bankasında % 5 1er-
den toplanmış bulunan tahminen 110 milyon 
lira kadar bir para bulunmaktadır. Bu 110 
milyon lira destekleme mubayaaları yapılırken 

I Hükümet tarafından kullanılır. Bu sene re 

21 — 



0. Senatosu B : 2 5 . 11 . 1968 O : 1 

kolte az bulunduğuna göre ve kalite de çok üs
tün olduğuna göre, önümüzdeki piyasada Hü
kümete çok fazla iş düşmiyeceği anlaşılmakta
dır. Ama bugün husule gelen mahzurları berta
raf etme mecburiyetini Hükümet duymalıdır ve 
bu 110 milyon lira içerisinden takdir edeceği 
ve yeter miktarda balyalama kredisi olarak 
- M daha önceki senelerde hükümetler tarafın
dan tatbik edilmiştir - balyalama kredisi olarak 
tütün ekicilerine derhal kredi temini suretiyle 
onların geçici sıkıntıları izale edilmelidir. 

Değerli arfsada^larıan, bu aynı zamanda bir 
Anayasa hükmüdür. Malûmunuzdur M, Anaya
samızın 52 nci maddesi; «Devlet, ekicinin ürün
lerini değer pahasına satması için gerekli 
olan tedbirleri alır.» demektedir. 

Kısaca, her sene tütünde devam eden bozuk 
düzeni sizlere arz etmiş bulunuyorum. 

Şimdi, A. P. li arkadaşlarıma sesleniyorum; 
gelin birlikte bu kötü düzeni değiştirelim. Ama 
siz yine olduğu gibi, «biz düzenden memnunuz» 
derseniz, bunu biz mutlaka değiştireceğiz. 

Saygılarımla. (C. H. F. sıralarından alkışlar, 
A. P. sıralarından gülüşmeler) 

4. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Ragıp 
Üneer'in; Nevşehir üzüm mahsulü hakkında alın
ması icabeden tedbirlere dair demeci. 

BAŞKAN — Kontenjan Senatörü Sayın Ra
gıp Üner, alım - satımı içinde yaşadığımız bu 
aylara inhisar eden Nevşehir üzümleri hakkında 
alınması icabeden tedbirler meyanında bir gö
rüşme talebetmektedirler. 

Buyurun Sayın Üner. 

RAGIP ÜNER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; maruzatım 
Nevşehir üzüm mahsulü hakkında olacaktır. 

Dünyanın en değerli ve en entresan turis
tik yerlerine sahip bulunan Nevşehir, aynı za
manda Orta Anadolu'nun en çok üzüm istihsal 
eden bir ilidir. Rekolte bakımından Türkiye'de 
Gaziantep'ten sonra dördüncü sırayı işgal 
eder. 

Küçük bir kıyaslama yapılırsa, Orta Ana
dolu'da 10 vilâyetin yıllık üzüm rekoltesi top
tan 150 bin ton olduğu halde, Nevşehir ilinde
ki üzüm istihsali 200 bin tonu aşar. Bu mik
tarın 120 bin tonu kuru, 80 bin tonu yaş üzüm
dür. Kuru üzümün kilosu 80 - 100, yaş üzümün-

kü ise 30 - 40 kuruş arasında satılır. 15 - 20 
seneden beri de bu fiyat değişmemiştir. Dün
ya üzerinde hiçbir satış malında böylesine inat
çı bir fiyat istikrarı da görülmemiştir. 

Bağ sahası 52 bin hektarlık bir araziyi kap
lamaktadır. Ziraat sahasının % 75 i çiftten mey
dana gelmiş, gayet verimsiz bir toprak oldu
ğundan bağcılıktan başka bir zirai mahsul elde 
etmeye imkân yoktur. Yetişen 200 milyon kilo 
üzümün % 10 unu Nevşehir'de mevcut 12 şa
rap fabrikası satınalır, dünyanın en güzel şa
raplarını imal eder. Ne çare bu şaraplar ne 
alıcı bulur, ne satılır, ne de ihraç imkânı var
dır. Her yıl tonlarla stok elde kalır. Mahsulün 
% 1 - 1,5 unu Tekel idaresi satınalır, soma 
yapmak üzere İstanbul'a gönderir. Geri kalan 
180 milyon kilo üzüm mahsulü alıcı bulamaz, 
istihlâk edecek başka bir yer de mevcudolma-
dığından ambarlarda çürür gider. 

Her sene üzümlerin satışa arz edildiği Ka
sım ve Aralık aylarında memleketi bir endişe 
kaplar. Halk, gözünü Tekel İdaresine çevirmiş
tir, acaba Hükümet bir miktar daha fazla 
üzüm alacak mıdır, acaba kilosuna üç kuruş 
zam yapacak mıdır, diye bekler durur. Sonun
da hayal kırıklığına uğrar, bu acı durum da 
yıllardır tekerrür eder durur. 

Üzüm mahsulünün değerlendirilmesi ve 200 
milyon kilo üzümün çarçur olup gitmemesi için 
bir tek çare kalıyor. O da burada bir soma fab
rikası kurulmasıdır. Soma bilindiği gibi rakı
nın ve ispirtonun maddei iptidaisidir. 

Bundan 30 sene evvel Nevşehir'de bir soma, 
iki de rakı fabrikası vardı. Bunlar, Nevşehir 
üzüm mahsulünü değerlendiriyor ve istihlâk 
ediyordu. Sonra Tekel Bakanlığı bunları kapa
dı, o gün bugün üzüm mahsulümüz ortada kal
dı. Halen bu fabrikalar mevcuttur, bomboş dur
maktadır. Hattâ vaktiyle burada çalışan usta
lar ve işçiler bile burada durmaktadır. 8 sene
dir Tekel Bakanlığının kapışım aşındırdık, di
lekçeler verdik, muhtıralar takdim ettik, uz
manlar gönderildi, keşifler yapıldı; yeni bir 
fabrika kurulmasının İM milyon liraya molola-
cağı ve rantabl olamıyacağı düşüncesi ile ka
bul edilmedi. Halbuki, bizim özel olarak yap
tırdığımız tetkikler fabrikanın rantabl olduğu 
merkezindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Nevşehir bütün eme
ğini, istikbalini, ümidini üzüm mahsulüne bağ-
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lamıştır. Halk ancak sattığı üzümü ile yiyece
ğini, giyeceğini ve yakacağını temin eder. Pek 
muhterem Başbakanımız İkinci Beş Yıllık Plân 
takdim konuşmasında Nevşehir üzüm mahsu
lünün değerlendirilemediğini de beyan buyur
dular. 

Şimdi Hükümetten rica ediyorum; her se
ne satınalmakta olduğu semboMk üzüm mikta
rını artırmalı ve hiç olmazsa rekoltenin (0,1) ini 
satınalmalıdır. Yahut Nevşehir'de mevcut eski 
soma fabrikasını faaliyete geçirerek üzüm mah
sulünü değerlendirmelidir. Şayet idare böyle bdr 
şey düşünmüyorsa, mevcut kanunlarda uf ak bir 
değişiklik yaparak soma ve rafla imalâtını özel 
sektöre, mahallî tarım kooperatifine devretmeli
dir. Ben inanıyorum ki bu sayede Tekelin bü

tün imal ettiği rakıların daha çok iyisini yap
mak kabil olacaktır. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN — tçel Senatörü Sayın Lütfi Bil
gen, bir önerge ile gündem dışı konuşma tab
ediyorsunuz. Yalnız bu önergenizde iki tane 
mevzu var. Belli bdr mevzu üzerinde gündem 
dışı konuşulabilir. Burada iki mevzu var, iki
si de sözlü soru olacak mahiyette mevzulardır. 
Rica edeceğim, birbirinden ayrı olan müesse
seleri birbirine karıştırmıyaflım. Gündem dışı 
konuşma mevzuu olamaz bunlar. Rica ediyo
rum, sözlü soruya tahvil ediniz. Bendeniz söz 
veremiyeceğim. 

Gündeme geçiyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Halil GoraVa izin verilmesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/718) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık sunuşu var oku
tuyorum. 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Halil 
Goral'ın, hastalığına binaen, 25 . 8 . 1968 tari
hinden itibaren 55 gün müddetle izin sayılması 
Başkanlık Divanının 24 . 10 . 1968 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerime arz olunur. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Aydın 
Üyesi Saym Halil Goral'ın hastalığına binaen 
55 gün müddetle izinli sayılmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

HALİL GORAL (Aydın) — Ben izin talebin
de bulunmadım. Müsaade ederseniz izah ede
yim. 

BAŞKAN — Burada bir rapor var efendim 
Başkanlığa intikal etmiş. Bu rapor üzerine Baş
kanlık muamele yapmış. Şayet siz böyle bir 
talepte bulunmadınızsa, bir önerge ile bunu 
kullanınıyacağınızı bildirirsiniz ayrı bir muame
leye tabi tutarız. 

2. — A. P. Grup Başkanlığının; Grup Baş
kanı, Başkanvekilleri ve Yönetim Kurulu üye
lerinin seçildiğine dair tezkeresi. 

BAŞKAN —Bir tezkere var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Grupumuz Genel Kurulunun 1 Kasım 1968 ta
rihinde yapmış olduğu toplantı sonunda; Grup 
Başkanı, Başkanvekilleri ile Yönetim Kurulu 
seçimleri aşağıda gösterildiği şekilde neticelen
miştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Adalet Partisi 
Grup Başkanı 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Başkan : (Şeref Kayalar) Bursa 
BaşkanveMli : (llyas Karaöz) Muğla 
Başkanvekili : (Mustafa Bozoklar) İzmir 
Kâtip : (Enver Işıklar) Samsun 
Muhasip : (İsa Hisan Bingöl) Muş 
Kâtip : (Kâzım Karaağaçhoğlu) Afyon K. 
Üye 
Üye 
üye 
üye 
üye 
üye 
Üye 

(M. Orhan Tuğrul) Bilecik 
(Arif Hikmet Yurtsever) Bingöl 
(Turgut Yaşar Gülez) Bolu 
(Osman Alihocagil) Erzurum 
(Abbas Cilâra) Gümüşhane 
(Mehmet Varışlı) Konya 
(Oral Karaosmanoğlu) Manisa 
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Üye : (Hüseyin Avni Göktürk) Niğde 
Üye : (O. Mecdi Ağun) Rize 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su

nulur. 
3. — G. P. Grup Başkanvekilüğinin; Grup 

organlarım gösterir listenin sunulduğuna dair 
tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir başka tezkere vardır oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Güven Partisi T. B. M. M. Grupları içyönet-

meliği gereğince 31 Ekim 1968 günü yapılan 
secimler sonucunda, Grupumuz organları ek 
listede gösterildiği şekilde kurulmuştur. 

Derin saygılarımla arz ederim. 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 
G. P. Cumjhuriyet Senatosu 

Grup Bşk. V. 

G. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu 
Yönetim Kurulu 

Başkanvekili : (Fehmi Alpaslan) Artvin 

Başkanvekili : (Mehmet Pırıltı) Antalya 

Kâtip : (Fehmi Baysoy) Erzincan 

Kâtip : (Sami Turan) Kayseri 

Üye : (Abdülkerim Saraçoğlu) Mardin 

G. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu 

Disiplin Kurulu 

Başkan : (Sedat Çumrah) Konya 

Kâtip : (ibrahim Etem Karakapıcı) Urfa 

Üye : (Enver Bahadırlı) Hatay 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
ydı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/659; Cum
huriyet Senatosu 2/251) (S. Sayısı : 1151) (1) 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan 237 sayılı Taşıt Kanununa 
bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki 1151 sıra sayılı kanun teklifinin görüş
me süresi dolmak üzere bulunduğundan, gün
demde mevcut sözlü sorulardan ve diğer işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Osman Salihoğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü 
BAŞKAN — 1151 sıra sayılı kanun teklifi

nin gündemdeki diğer işlere takdimen görüşül
mesi istenmektedir. Bu hususu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Kanunun müzakeresine geçiyo
ruz. 

(1) 1151 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
kumdadır. 

Raporun gerekçesini okutuyorum. 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 3 . 7 . 1968 tarihli 84 ncü 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 237 sayılı Taşıt Kanu
nuna bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi 
Başkanlığının 4 . 7 . 1968 tarihli ve 5998 sayılı 
yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle, Konüsyonumuzun 7 Ekim 1968 
tarihli Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri 
de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Teklif, 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 
(2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmak sure
tiyle, Yüksek Hâkimler Kurulu Balkanına bir 
binek otomobili talhsisini öngörmektedir. 

Anayasamız ve 45 sayılı Kanunla kurulacak 
görevine devam etmekte bulunan Yüksek Hâ
kimler Kurulunun Başkanına, Devlet Teşkila
tındaki mevkii ile mütenasibolarak bir binek 
otomobili tahsisi Komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edilmiş ve kanun teklifi benimsenmiş
tir. 

î î - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 
3 ncü maddeler ilişik cetvelle birlikte aynen ka
bul edilmiştir. 
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Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşül
mek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 

Kâtip 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Omhurbaşkanmca S. Ü. 
R. Üner 

Trabzon 
ö. L. Hocaoğlu 

Sözcü 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Ordu 
Ş. Koksal 

Van 
F. Melen 

BAŞKAN — Kanun teklifi üzerinde söz 
istiyen sayın üye? Buyurun Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 
arkadaşlarım, bir Yüksek Hâkimler Kurulu
nun Sayın Başkanına binek arabası verilmesi 
teklif edilecek, buna dair kanun tasarısı ge
lecek, üzerinde ne konuşulur, diye merakınızı 
mucib olabilir. 

Ben yüksek huzurunuza, böyle bir kanu
nun gelmesinden faydalanarak bir hususu arz 
etmek için geldim. 

Şu Taşıt Kanunu denilen, ne olduğu belir
siz, hiçbir zaman da tatbik kabiliyeti olmıyan 
kanunu kaldıralım arkadaşlar. Yek bunun fay
dası. Bir sürü kayıtlar koymuşsunuzdur, Va
sıtalar şu şekilde verilir, şurada kullanılır, 
başka yerde kullanılmaz, kullanılırsa üç aydan 
başlıyan hapis cezası ile cezalandırılır diye mü
eyyideler var, kanun mevcut, ama, maalesef hiç 
bir zaman tatbik görmez ve vatandaş bundan 
çok müşteki, çok mustarip. Devleti âdeta oto
mobil tekerleklerinde görecek kadar, vatan
daşın şikâyet mevzuu bu. O halde kaldıralım 
bu Taşıt Kanununu. Hiç olmazsa kanun vardır, 
demeyiz. Herkes de rahat rahat arabasını kul
lanır. Benim teklifim bu. 

Milletin ftinbir ihtiyaç içinde kıvrandığı bir 
zamanda, otomobil saltanatının yapıldığını 
kimse inkâr edemez. Politika için söylemiyor 
ve maalesef bu otomobil saltanatını yapan in
sanların çoğu da, kendilerini otomobile bindik
leri zaman bir şey görürler, etrafını görmez 

hale düşerler. O halde, bu kanunu toplan kal
dırmaktan başka çare yok. Ama, tasarı gsîanis-
tir, her yere veriliyor, o halde elbette ki bir 
Anayasa müessesi olan Yüksek Hâkimler Ku
rulunun Sayın Başkanına da otomobil tahsis 
edilmelidir. 

Temennim, böyle bir otomobil emrine tah
sis edilecek olan Sayın Başkanın, Anayasayı 
hazırlarken naçizane fikir katmaya çalıştığım, 
bu maddenin ruhu içinde kendi meslek arka
daşlarının meselelerini, iyi tetkik etsinler ve 
Yüksek Hâkimler Kurulundan başlıyan şikâ
yetleri biran evvel önlemenin yolunu bulsun
lar. Burada bunu dile getirmeye mscbıırıım. 
Siz Anayasada Yüksek Hâkimler Kurulunun ih
das ederken, geçmişte Adalet Bakanlığı bünye
sinde, hâkimlerin bâzı haksızlıklara mâruz kal
dığı yolundaki şikâyetlerin tamamiyle berta
raf edileceğini, hâkimlerin meselesinin, yine hâ
kimler eliyle halledileceğini samimen düşünmüş 
idik. Ama, bugün meslektaşlarımdan aldığım 
haberler odur ki, hani Adalet Bakanlığına bir 
daha bağlansak daha isabetli olcak şeklinde bu 
iş gidiyor. Hem Anayasa müessesesini zsdels-
memek, hem de kendi üzerlerine düşecek vazi
feyi bihakkın ifa etmelerini temin etmek iom 
bu sözleri burada söylemeyi bir hukukçu ola
rak vazife biliyorum. 

Arkadaşlarım bu vesile ile bir noktaya da 
Yüksek Heyetinizin dikkatini çökerim. Bu Ta
şıtlar Kanunu sahiden bir acayip kanundur. 
Vilâyetlerde emniyet müdürlerine vasıta veri
lir, ama emniyet müdürlerinin adlî âmiri olan 
Cumhuriyet savcılarının vasıtaları yoktur. Ada
let makanizmasmm yoktur. Kuvvetler ayrılığı 
prensibinde ayrı bir kuvveti ifade eden ve ora
da o vilâyette seremoni bakımından da önplânda 
olması lâzımgelen savcıların yoktur. Bir ara 
ben bir teklif yapmıştım, bir kaç sene evvel, 
Taşıt Kanununda değişiklik yapılsın diye, maale
sef o teklifim de arada kaynadı gitti. O halde 
meseleyi biraz daha genişletmek suretiyle, eğer 
mutlaka araba lazımsa savcısına daha lâzım 
olacaktır her halde. Hizmet arabası başka, bir 
de binek arabası var. Ona göre Cumhuriyet 
savcılarının da düşünülmesi lüzumunu Yük
sek Huzurunuzda arz ediyorum. Saygılarımı su
narım. 
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BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka 
söz istiyen sayın üye? Yok. Maddelere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirde mevzımbahsedilen teklifin ivedilik
le görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sayılı cetvel

de değişiklik yapılması hakkında kanun 
MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sa

yılı Taşıt Kanununa bağlı (2) sayılı cetvele 
ilişik cetvelde yazılı taşıt eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi iki sayılı cetveli ile 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Teklifin tümünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Teklif kanunlaşmıştır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Teklif 
değil, tasarı Sayın Başkan, bize verilen kâğıt
larda öyle yazıyor. 

BAŞKAN — Teklif efendim. Sayın öztürk-
çine teklif efendim, yanlış yazılmış. 

Gündeme devam ediyoruz. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

BAŞKAN — Başbakan adına cevap verecek 
Sayın Tarım Bakanı?.. Yok. Sözlü soru sahibi 
burada. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, dış ülkelerde ya§ıyan veya 
Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/482) 

BAŞKAN — Başbakan adına cevaplandıra
cak Sayın Bakan?... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, Sayın Hariciye Vekili ile anlaştık 
önümüzdeki hafta bununla ilgili dairede, ilgili 
memurlarla bu hususta bir konuşma yapılacak
tır. Bu itibarla sözlü sorumun yazılı soruya çev
rilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Sözlü soru sahibi Sayın öztürk
çine'nin isteği üzerine yazılı soruya çevrilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomotik telefon santraline dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

BAŞKAN — Sayın özden?.. Yok. Sayın Ba
kan?.. Yok. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmacamın, erat harçlıklarının artırılması
na dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/454) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca?.. Burada. Sayın 
Bakan?.. Yok. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Suphi 
Gürsoytrak'ın, ikili anlaşmalara dair Başbakan
dan sözlü sorusu ve Başbakan adına Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil'in cevabı (6/490) 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak?.. Burada. 
Sayın Başbakan adına cevap verecek Bakan?.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Bursa) — Ben cevap vereyim 
arzu buyururlarsa. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabu Üye) — Olur 
efendim. 

BAŞKAN —- Başbakan adına Sayın Dışişleri 
Bakanı cevaplıyacak efendim. Soruyu okutuyo
rum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlişikteki sorularımın Sayın Başbakan tara
fından sözlü olarak cevaplandırılması gereğini 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Suphi Gürsoytrak 

Tabiî Senatör 

8 Mart 1968 günkü Akşam gazetesinde «Ame
rika'ya işgal yetkisi veren belgeler» başlığı al
tında son derece önemli bir yayın yapılmıştır. 

Birer NATO üyesi olan bu ülkelerle ilgili 
belgeler, aynı ortaklık içinde bulunan Türkiye 
içinde benzerlerinin yapılmış bulunmasını kuv
vetle muhtemel kılmaktadır. Filhakika, ikili an
laşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
geçirilmediği gibi muhtevaları itibariyle de hü
kümranlık haklarımızla bağdaşmadığı iddia edil
mektedir. 

Yukardaki yayın ile meydana gelen durum 
Anayasamız, Türk örf ve adetleri bakımından 
son derece ehemmiyet arz etmektedir. 

Türk Milletinin ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin biran önce hakikatleri öğrenerek Hü
kümete, gerekenleri yapmasına imkân vermek 
üzere aşağıdaki sorularımı cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

1. 8 Mart 1968 tarihli Akşam gazetesinde 
klişeleri yayınlanan «Gizli Secret» ve «Çok 
gizli - top secret» kayıtlı belgelerin benzerleri 
Devlet Arşivinde mevcut mudur? 

2. Bu veya benzeri belgelerde veya Ameri
kan Hükümeti ile Türk Hükümeti arasında im
zalanmış her hangi bir anlaşmada, anlaşmayı ya
pan ülkede karışıklıklar çıkar ve Hükümetin al
dığı tedbirler etkisiz kalırsa, o Hükümet de 
yardım talebinde bulunursa, veya Amerika 
Komutanlığı o Hükümetin etkili bir şekilde ka
rışıklığı önliyecek durumda olmadığına kanaat 
getirirse, Amerikan kuvvetleri kendi güvenli
ğini korumak için o ülkenin bâzı bölgeleri ile 
önemli tesislerini işgal eder, şeklinde veya ben
zer! bir hüküm mevcut mudur? 

3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türk 
Milletine aidolan Devletimizin hükümranlık hak
larını dikkate almaksızın Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bilgisi dışında, mektup teatisi 
yoliyle esasları bu belgelerde belirtildiği gi
bi, Türkiye'deki Amerikan Askerî Kuvvetleri 
Komutanlığına, Türkiye'de bir karışıklık, bir 

ayaklanma olduğu takdirde, Türk Hükümetinin 
rızası dahi alınmadan, Amerikan kuvvetlerinin 
yurdumuzun istedikleri yerlerini işgal yetkisini 
vermiş midir? 

BAŞKAN — Başbakan adına Dışişleri Ba
kanı Sayın ihsan Sabri Çağlayangil, buyurunuz 

BAŞBAKAN ADINA DIŞlŞLERÎ BAKANI 
İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Senatör Suphi Gürsoytrak sözlü sorusunu be
lirli bir gazetenin muayyen bir neşriyatına atfen 
tanzim eylemiş bulunuyor. Bu gazetenin vâki 
neşriyatı üzerine ve neşriyattan bir gün sonra 
Hükümet adına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şöy
le bir açıklama yapmıştır. Açıklamayı izin ve
rirseniz aynen okuyayım. 

«Akşam gazetesinin 8 Mart 1968 tarihli nüs
hasında «Amerika'ya işgal yetkisi veren belge
ler, ikili anlaşmayı açıklıyoruz» başlıkları altın
da gerçek olduğu iddia edilen bâzı belgelerin 
fotokopileri yayınlanmış ve Dışişleri Bakanlığı 
arşivlerinde şu klişelerini yayınladığımız gizli ve 
çok gizli kayıtlı belgeler mevcut mudur, değil 
midir? Suali Dışişleri Bakanlığına tevcih edil
miştir. 

Şu ciheti de derhal ve açıkça belirtmek 
icabeder ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
Amerika Birleşik Devletleri makamları veya her 
hangi bir diğer makamla bu konuda, bu mahi
yette bir anlaşma yapmamıştır. Bu itibarla kli
şeleri yayınlanan belgedeki hükümleri muhtevi 
bir anlaşmanın Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde 
bulunabilmesi de bahis konusu olamaz. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türk Hükü
metinin rızası bile alınmadan Amerikan kuv
vetlerinin yurdumuzun istedikleri yerlerini işgal 
yetkisini vermiş midir, vermemiş midir yolun
daki suale gelince; gelmiş geçmiş hükümetler 
veya bugünkü iktidarın böyle bir yetkiyi vere
bileceğini. veya bu. konuyu müzakere edebilece
ğini düşünmenin bile abes olduğu aşikâr.» 

Bu açıklamamız 8 Mart tarihinde yapıl
mış olmasına rağmen, 18 Mart tarihinde Sayın 
Senatör arkadaşımız tarafından sual tevcih 
edilmiş bulunuyor. 

Adalet Partisi iktidarının koalisyon tarikiyle 
Suad Hayri Ürgüplü Kabinesine girdiği tarihten 
ve bilâhara 1965 seçimleri neticesinde ekseriyet 
partisi olarak iktidara geldiğinden beri hiçbir 
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hükümetle askerî mahiyette hiçbir ikili anlaşma 
imzalamış değildir. Arkadaşımın suallerinin 
muhtevası evvelâ bu izahatım açısında ve bu 
yönden ele alınarak mütalâa edilirse beyanatı
mızın tamamiyle elimizde mevcut ikili anlaşma
ların muhtevası ve dosyaları üzerindeki incele
melerin bir neticesi olduğu meydana çıkacaktır. 

Arkadaşım soruyor, ben de arzı cevabedece-
ğim. Akşam gazetesinde klişeleri yayınlanan 
«secret» veya «top secret» kayıtlı belgelerin ben
zerleri Devlet arşivinde mevcut mudur? Ceva
bım, hayır mevcut değildir. 

İkinci sual, «Bu veya benzeri belgelerde veya 
Amerikan Hükümeti ile Türk Hükümeti arasın
da imzalanmış her hangi bir anlaşmada, anlaş
mayı. yapan ülkede karışıklıklar çıkar ve Hükü
metin aldığı tedbirler etkisiz kalırsa, o hükümet 
de yardım talebinde bulunursa veya Amerikan 
komutanlığı o hükümetin etkili bir şekilde ka
rışıklığı önliyecek durumda olmadığına kanaat 
getirirse, Amerikan kuvvetleri kendi güvenliği
ni korumak için o ülkenin bâzı bölgeleri ile 
önemli tesislerini işgal eder, şeklinde veya ben
zeri bir hüküm mevcut mudur?» 

Arzı cevabediyorum : Yoktur, ve olamaz. 
Üçüncü sualleri : «Türkiye Cumhuriyeti Hü

kümeti, Türk Milletine aidolan Devletimizin hü
kümranlık haklarını dikkate almaksızın, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin bilgisi dışında, mek
tup teatisi yoliyle esasları bu belgelerde belirtil
diği gibi, Türkiye'deki Amerikan Askerî Kuv
vetleri Komutanlığına, Türkiye'de bir karışıklık, 
bir ayaklanma olduğu takdirde, Türk Hüküme
tinin rızası dahi alınmadan, Amerikan Kuvvetle
rinin yurdumuzun istedikleri yerlerini işgal yet
kisini vermiş midir » Sual bu. Arzı cevabediyo
rum : Vermemiştir, mâruzâtım bundan ibarettir. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakana, 
Başbakan adına yaptıkları açıklamadan dolayı 
teşekkür ederim. 

Sorumu Sayın Başbakana yöneltmekteki 
maksadım, tarih kadar eski bir uygarlığın sahi
bi olan Türk ulusunun özgürlük, egemenlik ve 
bağımsızlığına olan aşırı derecedeki hassasiye
tiyle asla bağdaşmasına imkân olmıyan bu gibi 
benzeri anlaşmaların Türkiye'de mevcudolmadı-

ğmı ve asla yapılamıyacağmı, yürütmenin baş 
sorumlusu olarak bu kürsüden millete açıkça 
ilân etmesini her bakımdan faydalı addettiğim
den dolayıdır. 

Varşova Andlaşması üyesi bulunan Çekoslo
vakya'nın kendi müttefikleri tarafından işgal 
edilmesi, bu nitelikteki uluslararası andlaşmala-
nn aynı zamanda ne gibi maksatlarla da kulla
nılabileceğinin yeni bir tatbikatı olmuştur. Bu 
tatbikat bundan böyle her hangi bir Devlet, her 
hangi bir pakta üye olurken ve olduktan sonra 
valnız muhtemel hasım devlet veya devletleri 
değil, aynı zamanda üye devletlere karşı da bir 
muhtemel hasım devletmiş gibi tedbirli olmak 
gerektiği yeniliğini getirmiş bulunmaktadır. Alı
nan birinci ders blok lider devletin andlaşma 
içinde her türlü konuda görüş ve hareket serbes
tisinin yalnız kendisine aidolduğu itaat sağla
mak için gerektiğinde silâhlı kuvvetler kullan
masında hiçbir sakınca görmediği hususudur. 

Bu şekildeki davranış, karşı blok için önemli 
bir mesele teşkil etmemekte, sadece haber ver
mek yeterli görülmektedir. Gazetede görüşlerini 
bu son tatbikatın getirdiği yeniliği de dikkate 
alaraktan arz etmeye devam ediyorum, gazetede 
yayınlanan belgelerin dikkatle incelenmesi, bun
ların hazır formüller olarak muhtelif Amerikan 
askerî kumandanlıkların ellerinde bulundukları, 
ancak olağanüstü bir durum geliştiği veya önce
den hazırlanan maksatlı plânların uygulanma
sında kullanılacağı intibaını vermektedir. Bir 
mektup teatisi şeklinde hazırlanmış olması uy
gulamada sürat ve kolaylık sağlamak için olsa 
gerektir. 

Belgelerin metinleri içinde bizce en önemlisi; 
«anlaşmayı yapan ülkede karışıklıklar çıkar ve 
Hükümetin aldığı tedbirler etkisiz kalırsa veya 
Amerika o hükümetin etkili bir şekilde karışık
lığı önliyecek durumda olmadığına kanaat geti
rirse. Amerikan kuvvetleri kendi güvenliğini ko
rumak ve aldığı görevi ifa etmek için o ülkenin 
bâzı bölgeleriyle önemli tesislerini işgal eder,» 
demektedir. 

Sayın senatörler, bu hüküm bana Mondros 
Mütarekesinin meşhur 7 nci maddesini hatırlat
maktadır. Bu maddeye göre de müttefikler em
niyetlerini tehdidedecek bir durum karşısında 
her hangi bir askerî noktayı işgal etmek hakkına 
malik olacaklardı. Nitekim bu maddeden yarar-
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lanarak tasarladıkları taksim plânına göre ted
ricen yurdumuzu yer yer işgal ederek yerleşme
ye çalışmış oldukları malumlarınızdır. Ulusumuz 
Birinci Dünya Savaşı süresince birçok kayıptlar 
vermiş, ıstıraplar çekmiş olmasına rağmen 
Mondros mütarekesini ve Sevr Andlaşmasmı 
kabul etmemiş, tekrar silâha sarılarak 4 sene 
dan?, emperyalistlerle savaşarak tamamen ba
ğımsız modern ve güçlü Cumhuriyeti kurmuş
tur. Böylece tarihte ilk başarılı millî kurtuluş 
savaşını vermiş mazlum ve esir birçok ulusların 
özgürlük ve bağımsızlık ateşlerini yakmış, bu 
suretle onlara örnek olduğu malumlarınızdır, 
Elbet bu tecrübelerden geçen Mustafa Kemal'
in ülkesinde bu çeşit anlaşmalar olamaz ve ol
maması da gerekir. Sayın Bakanın burada ver
diği açıklamalardan dolayı bir kere daha te
şekkür ederim. Fakat konuyu son derece hassas 
bulduğum için görüşlerimi ifadeye devam ede
ceğim. 

Türkiye'de yabancı her fert, her şif ket ve 
her kuvvet ancak Türk ulusal çıkarlarımız el 
verdiği sürece ve ölçüde bulunabilirler. Bugün 
dış politikada birer düstur gibi kabul edilen 
G-eorge Waşington'un, «Bir ulusa karşı sürekli 
bir düşkünlük bir başkasına karşı sürekli bir 
düşmanlık besliyen bir ulus, esir ulus demektir.» 
sözü ile ingiliz Devlet adamlarından Lord Pal-
meston'un, «ingiltere'nin ne dostu vardır ne 
düşmanı vardır, ingilterenin sadece çıkarları 
vardır.» sözü her millet için olduğu kadar Türk 
Ulusu için de birer düstur olmak gerekir kanı
sındayız. Bütün dış münasebetlerimizi misaki 
millinin 6 ncı maddesinde ifade edilen Türkiye'
nin srelişmesi için bağımsızlığa ve tam bir ser
bestliğe sahibolmasmm hayat ve bekamız bakı
mından gerekli olduğu anafikri istikametinde 
bulundurmaya mecburuz. 

Demokrat Parti devrinde bu kurallara uyul
maması sonucu bugün Türkiye'yi, çözülmesi 
çok güç, birçok sorun ile karşı karşıya getir
miştir. Nitekim Türkiye ile Amerika arasındaki 
her türlü münasebetleri düzenliyen anlaşmalar 
içinde NATO andlaşması, Türk, - Amerikan iş
birliği Anlaşması ve 55 aded gizli ikili anlaşma 
en önemli olanlarıdır. Bunlardan konumuzla 
ilgili olduğu için Türk - Amerikan İşbirliği An
laşması üzerinde bir miktar duracağım. 

Bu anlaşma 5 Mart 1959 tarihinde Londra 
deklarasyonunu yürürlüğe koymak için imza

lanmıştır. Bu deklerasyon Irak ihtilâlinden 14 
eçün sonra 28 Temmuz 1958 tarihinde Londra'da 
Bağdat Paktı Bakanlar Konseyi toplantısından 
yararlanan Amerika, üye olmadığı halde, Pakt 
üyesi devletlerle Dünya barışının korunması ve 
kongrenin verdiği yetki çerçevesinde, yani Or
ta - Doğu'da her hangi bir ulus veya uluslar 
topluluğunu, uluslararası komünizm tecavüzü
ne karşı, güvenlik ve savunma konusunda iş
birliği için paktın 1 nci maddesine göre ezel 
anlaşmalar yapmak arzusunda olduğunu belirt
mek için ilân etmiştir. 

Bahis konusu 1 nci madde ise özel anlaş
maların ancak üyeler arasında yapılabileceğini 
âmirdir. Binaenaleyh, Bağdad Paktının 1 nci 
maddesine istinaden yapılan Türk - Amerikan 
İşbirliği anlaşmasının hukukî değeri olmamak 
gerekir. Bilindiği gibi 1955 yılında Bağdat 
Paktı imzalanırken Dallas'ın ifadesine göre Ame
rika Bağdat Paktına iltihak etmek niyetinde 
değildir. Çünkü bu pakt, birleştirici bir pakt 
değil buna mukabil Arap devletleri arasında bir 
ihtilâf faktörüdür, gerekçesi ile Amerika pakta 
üye olmamıştır. Bugün de değildir. 

Türk Amerikan İşbirliği Anlaşması beynel
milel komünizmden gelmesi muhtemel bir tehdi
de göre hazırlanmıştır, imzalanmıştır. Buna gö
re bölge ile ilgili olarak saldırının Sovyetler 
Birliği veya onun müttefiki olan bir memleket
ten gelmesi gerekir. Böyle bir tehdidi önlemek 
için ise bilindiği gibi NATO kolektif savunma 
örgütü kurulmuştur. Türkiye bir komünist sal
dırısına karşı ülkesini savunmak için NATO ör
gütü kurulmuştur. Türkiye bir komünist saldı
rısına karşı ülkesini savunmak için NATO ör
gütüne sahip iken ve bunun içinde diğer pakt 
üveleri gibi Amerika ile işbirliği halinde bulu
nurken ayrıca Türk Amerikan İşbirliği Anlaş
masını da, sadece aynı gerekçe ile yani beynel
milel komünizmin tehdidini önlemek için, imza
lamış olamaz. Her halde başka maksatlar da ol
sa gerektir. Nitekim bu anlaşmaya (göre her han
gi bir saldırı halinde doğrudan doğruya veya 
bilvasıta saldırı halinde Amerika'nın harekete 
geçeceği ifade edilmiştir. 

Bu hüküm ile anlaşma Isenhower Doktrini, 
CENTO Paktı ve Birleşmiş Milletler Anayasa
sının şümulü dışına çıkmaktadır. Zira bütün bu 
belgelerdeki bahis konusu saldırı silâhlı saldırı 
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iken bu anlaşmada saldırı şekli şünmllendiril-
miş olduğunu görüyoruz. Bunun neden bu şekil
de genişle'tildiği ve bilhassa bilvasıta saldırıdan 
ne kaydedildiği anlaşmayı imzalıyan Zorlu'ya 
sorulduğunda kesinlikle cevaplıyamamıştır. Dış 
ilişkilerim düzenlenmesinde gayriciddî tutum
ların. felâketlere ve ağır kayıplara sebebiyet 
verdirdikleri malumlarınızdır. Birinci Dünya 
Savaşında Alman âmirleri komutasındaki Goben 
ve Braslav zırhlılarının Rus sahillerini bombar
dımana tutarak Osmanlı İmparatorluğunu kendi 
arzu ve iradesi dışında savaşa sürüklemesi gibi. 

Türk Amerikan İşbirliği Anlaşmasından ön
ce Türkiye ile Amerika arasında evvelâ 12 Tem
muz 1947 tarihinde yardım anlaşması bilâhara 
Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi gereğin
ce ekonomik yardım anlaşması yapılmış ve son
ra da Türkiye'nin NATO'ya girmesi ile anlaş
manın 3 ncü maddesi gereğince askerî yardım
lar yapılması hükme bağlanmıştır. 

Bunlara göre yapılan yardım anlaşmaları 
Türk - Amerikan İşbirliği Anlaşmasından tama
men farklı ve ayrı gayeleri hedef tutmaktadır. 
Halbıılri İşbirliği Anlaşmasının 2 nci maddesine 
göro Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri 
aracında bundan önce yapılmış anlaşmalarla 
ifadesi ile yakarda bahis konusu olan yardım 
anlaşmaları dâhil edilmiş bulunmaktadır. Yani 
hüviyet ve şekil değiştirmekte. Böylece şimdiye 
kadar yapılan yardım şartlarını işbirliği anlaş
masına bağlamak gerekmektedir ve ayrıca işhir-
liğin anlaşmasının 3 ncü maddesindeki hüküm
lere göre de Türkiye taahhütlerini ifaya mecbur 
olmaktadır. Halbuki NATO Andlaşmasmda böy
le bir mecburiyet yoktur. Bu karakteri ile iş
birliği anlaşması diğerlerinden ve bilhassa 
NATO Andlaşmasından tamamen ayrılmakta ve 
Türkiye'yi Amerikan politikasına daha çok bağ
lamaktadır. Şöyle ki : NATO Andlaşmasma gö
re Amerika Türkiye ile NATO hudutları içinde 
müşterek savunma tertiplerine iştirak etmekte
dir. Bildiğiniz gibi, Türkiye ülkesi hariç, Orta 
Doğu NATO coğrafi sınırları dışındadır. Tür
kiye Orta Doğu bölgesinde kendi sınırları dı
şında Londra deklârasyonuna ve İşbirliği An
laşmasına göre Amerika ile Orta Doğu güven
liği ve savunması hususunda işbirliği yapacak
ları hükmü mevcuttur. Böylece Türkiye askerî 
ve ekonomik yardım karşılığı Orta Doğuda sa-
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vunma tertiplerine girişmek ve ona göre uygun 
bir politika izleme taahhüdü altına girmiş bu
lunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, Tüzüğümü
ze göre sözlü sorunun cevabı ve cevaba muka
bil görüşün bildirme müddeti 15 dakika ile mu
kayyettir. Bu 15 dakikayı doldurmuş bulunu
yorsunuz. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Daha 
beş dakikam var. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Yüksek Heye
tin müsaadesini almak mecburiyetindeyim. Sa
yın Gürsoytrak'm konuşmasını bitirmesine ka
dar devamını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Buyurun devam edin. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Te
şekkür ederim. 

Sayın senatörler, görüyorsunuz M, bu durum 
yurtta barış, dünyada barış düsturu ile ifade 
edilen Türk temel dış politika prensipleriyle 
taban tabana zıttır. Türkiye'yi millî sınırları dı
şında birtakım yardımlar pahasına Amerikan 
Çıkarları için bâzı maceralara itmek istidadın-
dadır. Nitekim bu durum Demokrat Parti İkti
darı boyunca gerek Orta - Doğudaki muhtelif 
Arap ülkelerinin, gerek İkinci Dünya Savaşın
dan sonra bağımsızlıklarına kavuşan birçok 
Asya, Afrika ve Lâtin Amerika devletlerinin 
Türkiye'ye karşı cephe alışlarının gerçek sebe
bini teşkil eder. Bu nitelikteki anlaşmalar sebe
biyle Türkiye komşularına mütecaviz ve Ame
rika'nın çıkarlarının gönüllü^ savunucusu bir 
ülke olarak görülmüştür ve görülmektedir. Bu 
durum dolayısiyle Türkiye komşularının has-
mane politikalarını celbetmekte ve bu sebeple 
de Türkiye Amerikan politikasından ayrılamaz 
bir duruma ister istemez düşmektedir. Bugün
kü fasit daire böylece vücut bulmuştur. Ameri
ka bu anlaşma ile dış politikada Türkiye'yi, 
Türkiye'nin ulusal çıkarları dışında kullanmak 
imkânını elde ettiği yetmiyormuş gibi ayrıca iç 
politikayı da dolaylı şekilde etkiliyebilmesinin 
hukukî mesnedini elde etmiştir. Amerika'nın iç 
politikayı etkileme imkânı anlaşma metnindeki 
dolaylı saldırı ve yardımın, iktisadi yardımın 
müessir tarzda teşviki şeklinde kullanılıp kulla
nılmadığı hükümleri ile iki şekilde mümkün ol
maktadır. Bu iki konuda da en son takdir hakkı 
Amerika'ya aidolduğundan ve her ikisi de Tür-
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kiye'nin içişleri ile ilgili konular olduğu için 
Amerika bu suretle içişlerimize tesir ve müdahale 
imkânına kavuşmuş bulunmaktadır. 

5 Şubat 1960 tarihinde Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı 
temsilcisi bu Anlaşma hakkında izahat verirken 
bu Anlaşma gereğince, dolaylı saldırı halinde 
dahi Amerika'nın silâhlı yardımının sağlanacağı 
hattâ gizli ve yıkıcı faaliyetlerin vukuunda dahi 
aynı garantilerin bahis konusu olacağını beyan 
etmiştir. Dışişleri Bakanı Zorlu, temsilcinin 
bu görüşünü reddetmiş ve şöyle konuşmuştur: 
«Mütecavizler bilinmiyen ve beklenmiyen saldırı 
usulleri bulmaktadırlar. Bu itibarla saldırının 
kati ve dar bir tarifine saplanmak doğru değil
dir» diye saldırının tarifini yapmaktan kaçın
mıştır. Bu sebeple anlaşmada yer alan dolaylı 
saldırının mâna ve mahiyeti açıklığa henüz ka
vuşmamıştır. 1958 yılındaki Lübnan olayları 
muvacehesinde, bu durum hâlâ dumanlı halini 
muhafaza etmektedir. Zira, o tarihteki Lübnan 
Cumhurbaşkanı Şemun başkanlık seçimlerinde 
muhaliflerini bertaraf etmek için muhaliflerinin 
hareketlerini kasıtlı olarak beynelmilel komü
nizmin bir dolaylı saldırısı şeklinde göstererek, 
Amerikan Silâhlı Kuvvetlerinin Lübnan içişle
rine müdahaleye çağırdığı ve İncirlik Hava üssü
nün de Amerikalılar tarafından Türk Hüküme
tinin haberi olmadan bu maksatla kullanıldığı 
hâlâ hafızalarımızdadır. Amerika ile güvenlik 
tertibi içinde bulunan hiçbir Avrupa milleti hat
tâ bir kısmında komünist partiler resmen mev
cut olmasına ve kasdedilen mânada tertiplere 
girişmesi Türkiye'ye nazaran çok daha muhtemel 
bulunmasına rağmen, kendi hükümetine, bey
nelmilel komünizmin silâhsız olarak dolaylı sal
dırısı gibi ihtimaller karşısında, Amerika'nın 
askerî müdahalesini davet etme yetkisini tanı
mamıştır. 

Üstelik Türkiye'nin Silâhlı Kuvvetleri NATO 
üyeleri içinde sayıca diğerlerinden daha çok ve 
daha kabiliyetli ve yeterli olduğu da malumları
nızdır. Bu denemiştir de. Nitekim Cumhuriyetin 
ilk yıllarında yabancıların teşviki ile çıkarılan 
kıyamlar süratle bastırılmıştır. Türkiye dolaylı 
saldırılan kendi kuvvetleri ile süratle bastırabi-
leceği bu derece açık iken, Demokrat Parti ikti
darı böyle bir ihtimal için acaba nedtn ayrıca 
Amerikan Silâhlı Kuvvetlerini çağırmak lüzum 

ve ihtiyacını duymuştur. Bizce bu soru daima 
cevapsız kalmaya mahkûmdur. 

Ayrıca, bu işbirliği anlaşması karşılıklı hak 
ve vecibelerden de yoksundur. Bu bakımdan da 
üzücüdür. Şayet bir hak olsaydı, meselâ biz de 
Amerika'ya, «Kenedi'lerin ve Martin Lüther 
King'in öldürülmesi ve ırk ayrımından dolayı 
çıkan karışıklıklar sebebiyle «ülkenizde cereyan 
eden son olaylar endişe vericidir. Bize beynel
milel komünizmin dolaylı bir saldırısı şeklinde 
görünmektedir, ve dünya güvenlik ve barışını 
tehdidetmek istidadmdadır. Amerikan istiklâ
linin ve toprak bütünlüğünün korunması, Tür
kiye'nin millî menfaati iktizasındandır. Ameri
kan Hükümeti talebettiği takdirde, Amerika'ya 
Türk Silâhlı Kuvvetleri dâhil her türlü yardımı 
yapmaya hazırız» diye bildirsek, her halde Ame
rikan ulusu «Bu Türkler ne hakla içişlerimize 
ve egemenlik haklarımıza müdahale ediyorlar» 
diyerek büyük tepki gösterirler ve belki de 
Türkiye ile her türlü münasebetlerini keserler
di. 

Sayın senatörler, bu sözlerimi yadırgadığını
za tamk oluyorum. Amerikan Ulusu için yadır
ganan, sayam kabul olmıyan bir hareket tarzı 
Türkiye için, Türk Milleti için nasıl uygun ola
bilir ve böyle bir hareket tarzını ihtiva eden bir 
anlaşmayı Türk Milleti adına bir Hükümet nasıl 
imzalamış olabilir. Ayrıca, bu anlaşmada ifade 
edildiğine göre, Amerika Hükümeti Türkiye'nin 
istiklâl ve tamamiyetini kendi ulusal çıkarları 
için hayati telâkki ettiğini dikkate alarak anlaş
mayı imzalamıştır. Yani Türkiye'ye garanti 
vermiştir. Peki sayın senatörler, Türk Milleti 
kendi istiklâl ve tamamiyetini hem de NATO gi
bi kolektif bir güvenlik paktının üyesi olduğu 
halde, korumaktan âciz midir ki, ayrıca 1959 yı
lında imzalanan bir işbirliği Anlaşması ile ya
bancı bir devletin himaye ve garantisi zaruretini 
duymuş bulunsun. Oysa ki, bu konuda yabancı 
)ir devletin himaye ve sahabetini kabul etmek 
insanlık evsafından mahrumiyeti, aczi meski-
neyeti itiraftan başka bir şey değildir, diye ba
ğırıyordu büyük önderimiz Mustafa Kemal, da
ha 1919 Eylülünün Türkiye'sinde. 

Sayın senatörler, görüyorsunuz ki, bu ikili 
ınlaşma hangi yönü ile bakılacak olursa olsun, 
hiçbir şekilde savunulamaz. Türkiye şeklen da
hi olsun karşılıklı hak ve vecibelerden yoksun 
millî onur ve egemenlik anlayışı ile asla bağdaş-
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mıyan bu anlaşmadan derhal çekilmelidir. Bu 
anlaşmadaki hâkim fikirler ile açıklanan belge
lerdeki hükümler arasında garip bir paralelliğe 
de maalesef işaret etmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın senatörler, bunun dışında ayrıca Tür
kiye ile Amerika arasında bugün adedleri 55 i 
bulan ikili anlaşmalar yapılmıştır. Bu anlaşma
ların pek çoğunun T. B. M, M, nin murakabesin
den geçmemiş olduğunu biliyoruz. Birçok an
laşmalar gizli olduğu için nasıl bir tertip şeklin
de olduğunu ve ne gibi hükümleri ihtiva ettiği
ni nasıl kullanılacağını elbette bilmemekteyiz. 
iç ve dış basına intikal eden kısımları ile ulu
sal çıkarlarımızla bağdaşmadığı gibi, egemen
lik haklarımıza da aykırı bulunduğuna tanık ol
maktayız. 

Bugün hiçbir hukukî mesnedi olmıyan Ame
rikalılara ait radyo yayınları, birer kaçakçılık 
merkezi haline gelmiş Piyeks faaliyetleri, çeşit
li seviyede açılmış bulunan eğitim müesseseleri 
vardır. Suç işleyen Amerikalıları Türk adliye
sinden kaçıran ve Türkleri kendi ülkesinde mağ
dur vaziyette bırakan, NATO'ya dâhil hiçbir ül
kede olmıyan bu gibi durumlara millî vicdanı
mızı ve onurumuzu sızlatmaya devam etmekte
dir. 

Diğer taraftan Amerikalıların muhtelif tesis 
kurma bahanesi ile Türkiye'de gittikçe yayılma 
gibi arzularına da tanık olmaktayız. 27 Mayıs 
Devriminde başlattığımız Türk - Amerikan mü-
nasebetlerindeki her türlü aksak tarafları düzel
tici çalışmaların artık sonuçlanmış olması gere
kir. 

Sayın Çağlıyangil 1965 yılı Aralık ayında 
çalışmalarımızın sonucunu bir metin halinde der
leyerek en kısa zamanda Meclise sevk edeceğine 
dair beyanatta bulunmuştu. Aradan üç sene
den fazla zaman geçmiş olmasına rağmen niçin 
hâlâ sevk edilmemiştir. Yalnız sık sık basma bu 
konu ile ilgili «cek - cak» lı açıklamalar yapıl
maktadır. Hükümetçe daha fazla zaman geçir
meksizin bu çalışma sonuçlarını T. B. M. M. ne 
sevk etmesi zaruretine işaret ederiz. 

Bugün bu aksaklıklardan dolayı dolmuş, 
Türkiye'de Amerikalıların elde ettikleri her tür
lü menfaat ve avantajlar, harble girdikleri ülke
lerdeki menfaat ve avantajlarına hemen hemen 
yakın durumdadır. Bu durumun en büyük so
rumlusu politika hâkimiyetlerini ne pahasına 
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olursa olsun sürdürmek arzusuna kapılmış olan 
demokrat idarededir. Bugün bize düşen vazife 
geçmişte yapılmış olan hataları en kısa zamanda 
elbirliği ile düzeltmek ve bundan sonra dış mü-
nasebetlerimizde ulusal çıkarlarımız için her tür
lü bağımsızlık ve egemenliğimiz üzerinde son 
derece titiz ve dikkatli davranmak olmalıdır. 

Türkiye, Amerika ile olan münasebetlerinde 
başından beri büyük hata ve çelişmelere düş
müştür. Amerika neye, ne kadar müsaade eder
se Türkiye ancak onu yapabilir hukukî ve fiilî 
durumdadır. Şöyle M, Amerika'nın isteği üze
rine Türkiye Orta - Doğuda her hangi bir böl
geye birlikte müdahale edebilir veya üslerinin 
Amerikalılar tarafından kullanmasına mâni ola
maz. Lübnan çıkarması ve U-2 casus uçağı ola
yında olduğu gibi. Fakat 40 mil açığında Kıbrıs 
Adasında soydaşları boğazlanırken Kıbrıs garanti 
andlaşmasmdan doğan hakkım bile kullanmak 
istediği zaman yakın dostu ve müttefiki Ame
rika her şeyi ile karşısına çıkar. Buna muka
bil Türkiye - Amerikan Silâhlı Kuvvetleri kont
rol ve komutasındaki nükleeer silâh ve birlik
leri haiz bâzı üs; tesis ve araçlariyle kendi ar
zu ve iradesi dışında her an bir harbe sürük
lenebilir bir durumdadır. Türkiye en kısa za
manda bu duruma son vererek kendi irade ve 
kaderine sahip duruma behemahal gelmeli
dir. 

Biz NATO andlaşması, işbirliği anlaşması ve 
ikili anlaşmalar gereğince Türkiye'de bulunan 
bütün kuvvet, karargâh, tesis ve üslerin her ne 
pahasına olursa olsun behemahal Türk Genel
kurmay Başkanlığı emir ve komutasında olma
sını, egemenlik haklarımız ve milletimizin selâ
met ve bekası için şart ve elzem görürüz. Müş
terek idealler ve ülkeler ve gerçekten dünya 
barışı için hareket ediliyor ise muhataplarımız 
tarafından hiçbir itirazda bulunulmaması gere
kir. Esasen Türk hareket alanında faaliyette 
bulunacak askerî kuvvetlerin esas kısmı Türk 
kuvvetleri olacağına göre de sorumlu merciin 
Türk Genelkurmay Başkanlığı olması iktiza 
eder. Uyguladığımız müşterek askerî doktrin 
de- buna âmirdir. Büyük önderimiz Atatürk 
söyle buyuruyor: Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bütün programlarının umdesi şu İM esas
tır ; istiklâli tam, bilâkaydü şart hâkimiyeti mil
liyle. Saygılarımla. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sayın İhsan 
Sabri Çağlayangil. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, muhte-
ren arkadaşlarım; huzurunuza büyük bir tees
sür içinde çıkıyorum. Bir sözlü soru müessesesi 
var, sorular mesul makamlara tevcih edilir ve on
ların cevapları da mesul makamlar tarafından 
verilir. Gayet masum ve takdire şayan hislerle 
tevcih edilmiş bir soru var: Türk Hükümeti 
hükümranlık haklarını bozuyor mu, neşriyat 
var, bunlar hakkında izahat verilsin, diye. O 
izahat veriliyor ondan sonra benim söyliyece-
ğim ne olursa olsun kaale alınmadan hazırlan
mış bir metinde bir Amerikan aleyhtarlığı, bir 
malûm hâdiselerin tenkidi, bir askerî cephesiy
le, iktisadi cephesiyle, siyasi cephesiyle NATO 
eleştirilmesi rahat rahat burada beyan buyurulu-
yor, Sayın Başkanımız da yüksek oylarınıza 
müracaat etmek suretiyle bu gündem dışı hâ
diseyi tüzük dışına da çıkarabilmek için yar
dımcı olmak hususunu esirgemiyorlar. O halde 
ben belki o rütbe ihlâle gidemiyeceğim ama 
mâruz kaldığımız suçlamalara karşı da haklı 
olduğum savunmanın icaplarını yerine getirme
yi lüzumlu buluyorum. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sizi 
suçlama yok Sayın Çağlayangil, her halde yan
lış anladınız. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Ben zatıâlinizi 
sükûnetle dinledim. Bu kürsü efendimize de 
açık. 

Muhterem arkadaşlarım, soruların cevabı
nı kesin olarak verdim, hiçbir tereddüde ma
hal yoktu. Bir küçük mukaddime de yaptım. 
Ko^l^vnn. nl̂ T-oV ilicr-Hîrirvıip: ik*"irlpr icÜT'e de. 
ondan sonraki iktidarımızda da böyle bir an
laşmalarla irtibatımız olmamıştır, dedim, Sual 
ve cevap tarafları da oldukça dikkate şayan 
bir mahiyet arz ediyor. Hiç temas etmek iste
mediğim mevzulara sürüklendiğim için müsaade 
ederlerse acık konuşacağım. 

Arkadaşlarımız, bir devre içinde, iki du
daklarından çıkan şey kanun olmak suretiyle, 
pıo~,'iQ p̂1+. ı^ora v e jv+ibayına vazriilvet olmuş
lardır. O devrin rahatlığı içinde, busrün bize 
Atatürk'ümüzden güzel misaller alarak ve pek 
hâlishane ifade ettikleri hislerin ızdıraMnı çek
mişler ise, bunları tasfiye etmek değil kökün-
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den ilga etmek ve ortadan kaldırmak kendileri 
için çok basit bir hâdise idi. Bir maddelik bir 
kanun hattâ bir deklerasyon idi. Onun yerine 
millete evvelâ, her şeyden evvel, NATO ve 
CENTO ya sadakat yemini ile işbaşına gelip ve 
bütün devreyi hiç bu hususa el sürmeden geçi
rip ve sonra en tehlikelilerin altında karşımız
da oturanların imzası bulunan anlaşmalar ya
pıp iktidara geldiğinden 10 gün sonra o anlaş
maların 'hükümlerini reddeden, o taassubu mü
dafaa eden iktidara Amerikalıların uydusu üs
lubunda bir eda ile hitabetmek en azından in
saftan mahrum olmak demektir. (A. P. sıra
larından bravo sesleri, alkışlar) Biz kabahati 
kimseye atmıyoruz. 

Hükümetlerde deymumet vardır. Madem ki, 
Hükümetiz, kusur varsa düzeltmek bizim hak
kımız, kabul ediyoruz. Bütün avakibiyle, bü
tün ihmaliyle arkadaşımız ihmal etti, arkada
şımız yaptı bunun mazeret olmıyacağını müdri
kiz. Onun için arz ediyorum ki, iktidara gel
diğimizin 10 ncu günü en tehlikelisini, altında 
arkadaşlarımın imzası bulunan hükümleri, orta
dan kaldırdık. Kendileri grayet iyi bilirler, ma
hiyetlerini bilmiyoruz dedikleri anlaşmaları her 
şeye hâkim olarak iş başında bulundukları de
virlerde gayet güzel tetkik eylemişlerdir, komis
yonlar kurdurmuşlardır, gerekli izahatı teknis
yenlerden almışlardır. Bizim kadar asgari bu 
konuda bilgi ve tecrübe sahibidirler. 

Birtakım beyanlarda bulundular. Efendim 
dediler, işte 1959 da yapılmış bir anlaşmada do
laylı saldırı tabiri var, bunun tefsiri şöyle olu
yor. Bilirler ki, yine kendileri herkesten iyi, 
bu anlaşma sadece Türkiye ile değil aynı me
tinler halinde Türkiye - Amerika, Pakistan -
Amerika, iran - Amerika arasında imzalanmış
tır. Ve yine bilirler ki, bu anlaşmadaki dolay
lı tabiri ne Bağdad Paktına, ne CENTO ittifa
kına aslî üye olarak dâhil olmıyan ve kendisini 
NATO ittifakı gibi bir ittifakın kuvvetli şem
siyesi altında hissetmiyen müttefiklerimizin 
teminatı olsun diye o üslup ile girmiştir. Mese
lenin beynelmilel siyasete tallûku ve nezaketi 
dolay siyle bu kadarlık bir ima ile sizleri tatmin 
edeceğimizi ummuyorum. Buradaki dolaylı sal
dın tâbiri kendilerinin zarmeyledikleri srî i da
hilî te«ewüse matuf delildir. Aynı anlaşma 
ininde Mr mü^halenm ancak ilgili Fükiimetin 
talebi üzerine olacağı musarrahtır. Bu anlaşma 
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o devirde bütün imza eden devletlerin parlâ
mentolarının tasvibine sunulmuştur. Parlâmen
tolarımdan geçmiştir, bizimki ve dJğerlerinkL 
Ve buyurdukları husus ile ilgili bir imayı veya 
şüpheyi davet edecek tarafı anlaşmayı yapan 
zorlayıp da her hangi bir hedefe nişan almayı 
istemezse yoktur. Tatbikatta da emsali yoktur 
ve olamaz. 

Sayın Gürsoytrak söze başlarken çok mem
nun olmuştum. Beni tenkid etti ve dedi M, 
ben bu soruyu Başbakana tevcih ettim. Ondan 
maksadım şu idi. Bunların varidolmaldığını 
Türkiye'nin böyle bir şeylere alet olamıyaca-
ğrnı bizzat en büyük yetkili Hükümet ağzın
dan millete düyunusun ve vuzuha kavuşsun. 
Bu itibarla kendisine benim bunu cevaplandır
mam kâfi kuvvete haiz görülmediyse, Başba
kanımın da bunu teyidetmesi her zaman müm
kündür. Bu husustaki alâkanıza teşekkür ede
rim. Ama hazırlanmış metinde «Amerikan çı
karlarının gönüllü bir savunucusu» Kim bu? 
Bu ithamı serd eden zevatın yaptığı anlaşmaları 
yürürlükten kaldıran bugünkü iktidar. Bize 
isnadedilen bu. «Amerikan çıkarlarının gönül
lü bir savunucusu» 

Muhterem arkadaşlarım Türkiye'nin içte ve 
dışta güzel bir geleceği kuvvetli bir potansi
yeli ve gitikçe inkişaf eden bir durumu var, 
Bunu bizzat kendimiz, kendi kendimizi suçlaya
rak olmadık kusurlarımızı bir birimize itham 
ederek bir malûm, eskimiş ve hattâ sâlikleri 
tarafından reddedilmiş bir edebiyatı mütemadi
yen tekrar ederek birbirimizi hırpalamakta ve
ya kompleksler içine düşmekte veya «uydu ha
line geldik, sömürüldük» hissini mütemadiyen 
taşımakta ne fayda var bilemem. 

Ama bana tevcih edilen hitaplarda ise baş
ladığımız günden beri büyük bir azim ile, çe
tin bir isi, pürüzlerini ayıklıyarak bir kısım, 
bubüne kadar yöneltilmiş itlhn.mları katı şekil
de karara bağlıyarak sonuna kadar getirdik. 

Beni tenkid buyurdular 3 sene oldu, halâ te
mel anlaşmayı vetirmedi. Temel anlaşmanın ha
kikaten esaslı noktaları üzerinde ilerlemiş ça
lışmalarımız var. Bir iki noktada karşılıklı 
pozisyonlarda henüz küçük pürüzlerimiz mevcut. 
Çözülmüş addedebiliriz. Huzurunuza bir temel 
anlaşma getireceğiz. İkili anlaşmalar diyeceğiz. 
Sizler de bilirsiniz ki memleketin savunmasına 

ı teallûku itibariyle bunların mahiyetleri ve te
ker teker hangi mevzu ile ilgili oldukları ifşa 
edilemez. Palan yerde, falan tesisi falan mak
satla kurduk. Hani Churchil'e «ikinci Cihan Har
binde duyuyoruz yakında Avrupa'ya çıkarma 
yapacakmışsınız, hangi tarihte çıkaracaksınız ve 
hangi mıntakadan çıkartacaksınız diye ingiliz 
Parlâmentosunda tevcih edilen, kasıtlı olarak 
tevcih edilen bir sualin Yüksek Senatonuzda da 
aynı üslûp ile tekrar edileceği kanaatinde de
ğilim. Ama diyeceğiz ki bu 55 tane anlaşma yok 
mu? İşte bu 55 anlaşma şu ana prensiplerin dı
şına çıkmamak şartiyle yeniden tedvin edilmiş
tir. Bu ana prensipleri okuyunuz. Onun içinde 
hükümranlığımızı ihlâleden bir nokta varsa onun 
münakaşasını beraberce yapalım. Arkadaşımız 
bunu bilir, bu mesaimizin bu hedefini de bilir. 
Beni teessüre sevk eden cihet, bütün bu mesaile
rimizin bu konudaki dikkat ve itmamımızın, has
sasiyetimizin, iyi niyetimizin kendileri tarafından 
yakînen malûm olmasına rağmen, hâlâ bizi 
«Amerikan çıkarlarının gönüllü bir savunucusu» 
Amerika'nın içişlerimize müdahalesini arzu eden 
bir siyasetin muakkibi halinde tasvir etmek hu
susundaki ısrarları oldu. 

Bir genel görüşme açsaydılar bunu konuşaca
ğız deseydiler, ona da razıydım. Ama ikili an
laşmalar şöyle midir diye sual sorup, ondan 
sonra bunun muhtevasını bütün siyasi hayatı
mıza NATO ve CENTO nun her hususu ihtiva 
eden noktalarına kadar teşmil edip, yeni bir 
hava yeni bir mevzu yaratmanın mahiyetini, 
maksadını anlayamadım. Benim kendilerinin 
irat buyurdukları hususat hakkındaki cevap
larım bunlardan ibarettir. Hepinizi saygılarım
la selâmlarım muhterem senatörler (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz, buyurun 
Sayın Gürsoytrak. Buyurun. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) - Sa
yın Başkan sayın üyeler Sayın Dışişleri Bakanını 
niye sinirlendirdiğimi emin olun çok düşündüm, 
bir türlü sebebini bulamadım. 

Sizlere arz etmeye çalıştığım, gerçekten Türk 
Ulusunu bugün rencide eden hususları dile ge
tirmekle, müşterek konularda hep beraber 
olacağımızı zannediyor, idim. Konuşmamda hiç
bir zaman aklımdan dahi geçmiyen birtakım, 
Yüksek Heyetinize yakışmıyacak bâzı kelime
leri burada telâfuz ettiğimi de imâ ederek, hattâ 

I ifade tderek konuştular. «Uydu» falan gibi. Ben 
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hiçbir Türk Hükümetinin sorumlusunun bir ya
bancı devletin uydusu derekesinde olabileceğini 
düşünemem, mantığım ve vicdanım kabul etmez 
ve bunu söylemem ve burada da söylememiştim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Yavuz 
hırsız hikâyesi. 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyin 
efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Arzu 
ederdim ki Sayın Çağlayangil sabır buyursun
lar, Genel Kurulda otursunlar ve söylemek iste
diklerimi bizzat kulaklariyle dinlesinler; ne ya
zık ki (Bakan burada, geldi geldi sesleri) Te
şekkür ederim döndükleri için. 

Sayın üyeler dikkat buyurduysanız konuş
mamda Amerikan aleyhtarlığı yoktur, NATO 
aleyhtarlığı yoktur, NATO'nun aleyhinde tek 
bir kelime söylememişimdir. Benim Yüksek 
Heyetinize arz ve izah etmeye çalıştığım konu, 
NATO anlaşmasının ve hattâ gizli olan 55 aded 
ikili anlaşmanın dışında, bugün için hiçbir pra
tik değeri olmıyan; Türk Ulusunun çıkarları ba
kımından, Türkiye ile Amerika arasında imza
lanmış bulunan ikili işbirliği anlaşmasına dair
dir. 

Yine konuşmamda dikkat buyurduysanız 
NATO'ya bağlı üyelerle, üyelerin hiçbirisi Ame
rika ile ayrıca aynı sebepten yani uluslararası 
komünizm tehdidinden dolayı ayrıca böyle ildi i 
bir işbirliği anlaşması imzalamamıştır. Bu yal
nız NATO üyeleri arasında Türkiye'ye aittir. 

İran ile Pakistan, sayın üyeler bizi ilgilendir
mez, onların konuları başkadır, eğer onlara baş
ka türlü bir güvenlik veriliyorsa o Amerika ile 
o devletlerin arasında olan bir meseledir. O dev
letlerle Türk Ulusunun münasebetleri CENTO 
Paktının hükümleri arasındadır, onun dışındaki 
hükümler Türk milletini ilgilendirmemen, Türk 
milletine yeni birtakım taahhütler getirmemeli
dir, benim arz etmeye çalışmak istediğim nok
talardan birisi de bu idi. 

Sayın Çağlayangil dediler ki; dudaklarından 
çıkan hükümlerin kanun olduğu zamanlarda bu
gün dile getirdikleri şu aksak tarafları acaba 
bugünkü Millî Birlik Grupu üyeleri, o zamanki 
Millî Birlik Komitesi neden düzeltmedi de bize 
bunları yıktı? 

Sayın üyeler takdir buyurursunuz ki Millî 
Birlik Komitesinin bütün iktidarda kalışı 16 ay 
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gibi son derece kısa bir süredir. 27 Mayıs ihti
lâli Rusya'da olduğu gibi bir doktiriner ihtilâl 
değildir. Atatürk yolundan saptırılmış, demokra • 
siden yozlaştırılmış.... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, bir dakika 
müzakereleri çığırından çıkarmak mı lâzım. 
Lütfen.... 

SAFFET URAL (Bursa) — Anayasayı 
uyutmak mı lâzım? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen mev
zuu taşırmadan, mevzu içerisinde cevabınızı 
iradedin efendim, lütfen.... (Soldan, gürültüler) 
müdahale etmeyin. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın üyeler, söyliyeceği sözlerde 
art fikri olmıyan hiçbir kimsenin böyle huzur
suzluk duymıyacağını tahmin ederim. Çünkü 
Anayasamızı dile getireceğim, zaten o Anaya
saya göre buradayız, hepimiz ona göre yemin 
etmişiz ve faaliyette bulunuyoruz. (Sağdan bir 
söz) 

BAŞKAN — Lütfen söz atmayın cevap ver
mek mecburiyetinde değilsiniz Sayın Gürsoy
trak. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — İkti
dara gelirseniz, Anayasanın nasıl değiştirilece
ği, yine o Anayasanın içerisinde yazılıdır. O şe
kilde değiştirirsiniz. Bunda bir şey yoktur 

BAŞKAN — Lütfen efendim konuşmanıza 
devam edin. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Konu
muz Anayasanın değişmesi, değiştirilmemesi me
selesi değil. Sayın üyeler Türk Ulusunun ba
ğımsızlık ve hükümranlık hakları ile? millî 
onuru ile bağdaşmıyan bir ikili anlaşmayı bura
da dile getirmek, açıkça milletin önünde bu ko
nuları konuşmak elbirliği ile, bu kusurları kim 
yapmışsa yapsın, burada müştereken vakit ge
çirmeden düzeltmek ve Hükümetimize, Parlâ
mento olarak arkasında lâzımgelen desteği ve 
güveni sağlamaktır. (Soldan alkışlar) Yalnız 
lâf atmadan evvel niçin Millî Birlik Komitesi 
zamanında bu konu halledilmedi diye konuya 
girmiştim, oradan devam edeceğim. 27 Mayıs 
İhtilâli Rusya'da yapılan bir ihtilâl gibi, dok-
triner bir ihtilâl değildir. Doktriner ihtilâl ol
madığına, hukuk nizamını tanıyan bir ihtilâl 
olduğuna göre elbette hukukî yoldan iç hukuk 
ve gerekse uluslararası hukuk bakımından yap-
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mış olduğu andlaşmalan elbette tanımak mec
buriyetindedir. Onun içindir ki ihtilâlin ilk da-
bağlı olduğumuzu söyledik ve bugün de söylü
yoruz, aksini de müdafaa etmedim, bu hususta 
bir fikir de ileri sürmedim. Yalnız bu anlaşma
ların, andlaşmalarm içinde Türk Ulusunun ba
ğımsızlık ve hükümranlık haklan ile bağdaşmı-
yan kısımlarını düzeltelim artık dedim. Nitekim 
biz,.. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, bir dakika 
efendim. Sayın Vekil sizin sözlü sorunuza ce
vap verdi, siz de burada teşekkür ettiniz, zan
nediyorum. Yani Sayın Bakanın verdiği cevap
lar sizi tatmin etmedi mi? Etti ise cevabınızı 
uzatmanıza mahal yok, etmediği tarafları lütfen 
söyleyin. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sa
yın Başkan elbet tatmin etseydi oturduğum yer
den teşekkür eder, kürsüye gelmezdim. Acık ka
lan, yanlış anlama dolayısiyle Sayın Bakanın si
nirli olarak burada ifade buyurduğu bâzı hü
kümleri açıklığa kavuşturuyorum, görüyorsu
nuz, gayet sakin ve açık olarak konuşuyorum. 
Müsaade buyurursanız zaten birkaç kelime ile 
sözlerimi de toparlıyacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Buna 
mukabil 27 Mayıs İhtilâlinden sonra NATO an
laşmaları arasında doğan yargı hakkının kul
lanmasının düzeltilmesi için Genelkurmay Baş
kanlığı ve Dışişleri Bakanlığından o zaman bi
rer heyet, komisyon haline gelerekten bu ikili 
anlaşma arasında bulunan yargı hakkını Türki
ye'de dejenere edilmiş olan meseleyi düzeltmek, 
Türkiye'de suç işliyen yabancı uyrukluların 
müttefiklerimiz de olsa bağımsız Türk hâkimle
rinin karşısına çıkartılması için gereken çalışma 
başlatılmış idi. 

İkinci husus, Kore'de bir Türk Tugayı bu
lunmakta idi. Bu tugay Türkiye'ye çağrıldı, 
üçüncü husus; tümen adedleri, ki biliyorsu
nuz bütün Türk birlikleri bilâkaydüşart hepsi 
NATO emrine verilmiştir, bir yer değiştirme 
dahi NATO Başkumandanının müsaadesine tabi 
olmuş olmasına rağmen o zaman biz Türk ordu
sunu daha güçlü, daha kuvvetli hale getirebil
mek için tümen adedlerinde ve karargâhlarında 
ve mevcutlarında birtakım indirimler yapmış-
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tık. Elbette takdir buyurursunuz ki, 16 ayın 
içerisinde yapılan işler bundan daha öteye, ile
riye gidemezdi. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — İküi 
anlaşmadan bahsedin, sizin zamanınızda imza
lanan ikili anlaşmadan bahsedin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, oturduğunuz 
yerden konuşmayın.... İki dakikanız kaldı efen
dim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Yal
nız Sayın Başkan lâf atmalar için geçen za
manları hesaplıyorsunuz?.... 

BAŞKAN — Onun için, onu tesbit etmek 
için kronometremiz yok, onu tutamayız efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sayın 
Dışişleri Bakanı dedi ki; İkili Anlaşmaların en 
gizlisinin altında imzası bulunanlar burada otu
ruyor, karşımızda, bizi tenkid ediyorlar dedi. 
Bilmiyorum belki kendilerine yanlış bilgi ver
mişler, burada gizli olduğu için her halde isim
lerini söyliyemem, ama adedleri bizim zamanı
mızda 8 adeddir, isimleri bizce malûmdur, ve 
iddia ettikleri gibi en tehlikelisinin altında bu
rada oturan Millî Birlik Grupunun müşterek 
sorumluların imzası yoktur. Arzu ederlerse on
ları sayabilirim. Cevap oldu mu Sayın Öztürk-
çine? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — En ay
kırısı, siz bize ikili anlaşmalardan bahsedin. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine bir dakika, 
sayın hatip lütfen oturan arkadaşlara siz lâf 
söylemezseniz, oradan da mukabil cevap gelmez 
ve vakit kaybedilmez. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Ben 
zannediyorum ki, gülerek ayrıldıklarına göre 
Sayın Dışişleri Bakanı lüzumsuz yere sinirlen
mişler, biraz evvel benim görüşlerime arzı ce-
vabederken tatmin oldular, ayrılıyorlar. Bura
da dile getirdiğim konu zannediyorum ki, içi 
sızlıyan her Türk'ü bugün rencide eden, zama
nın azlığından dolayı henüz yapılamamış, fakat 
yürürlükte kalmasında büyük sakınca olan 
Türk - Amerikan İşbirliği Andlaşmasma en kısa 
zamanda nihayet verilmesi ve NATO Andlaşması 
içerisinde Türk Ulusunun egemenlik ve hüküm
ranlık haklan ile bağ^daşmıyanlar tasfiye edil
meli ve Türkiye'de bugün bulunan fakat doğru
dan doğruya Amerikan Komutanlığı emrinde 
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bulunan bütün üsler, tesisler, karargâhlar ve 
birlikler ya tasfiye olunmalı, vahutta Türk Ge
nelkurmay Başkanlığı emrine verilmelidir. Be
nim burada sizlere sözlü sorum dolayısiyle arz 
etmek istediğim, açıklamak istediğim cevaplar, 
hususlar bunlar idi, bunların hiçbirisinde kasıt 
yoktur. Sayın Dışişleri Bakanını biraz sıkıştır
maktaki maksadımız, Parlâmento olarak arka
sında güçlü bir itmenin mevcudolduğunu hisse
derse, bilhassa Amerika ile masaya oturduğu sa
man tahmin ediyorum ki, daha güçlü ve daha 
haklı ve daha acık konuşabilir ve onların daha 
fazla iç meselelerimize karışması bizi rencide 
eder 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak bu meselede 
kasdmıs olmadığını beyan ettiniz, müddetiniz 
doldu lütfen bağlayın. 

SUPHÎ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Te
şekkür ederim. (C. H. P. ve M. B. G. sıraların
dan alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI ÎİISAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGlL (Bursa) — Cevap için söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dışişleri Ba
kanı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Bursa) — Sayın Gürsoytrak ar
kadaşımızın NATO ve CENTO ya yine aynı şe
kilde sadık oldukları hakkındaki teminatlarına 
ve tavziha ifade buyurdukları beyanlarına te
şekkür ederim. 

Yalnız Yüksek Heyetiniz de takdir buyurur 
ki, ilk beyanları ile son beyanları arasındaki üs
lûbun aynı olmadığı açıkça ortaya çıkar. Evvel
den hazırlanmış bir yazının bende bıraktığı in
tiba belki bu teminatını başka şekilde akset
tirdi. 

Ben şunun için huzurunuza çktım; bendenize 
«sinirlendi» buyurdular. Katiyen sinirlenmedim, 
üzüldüm. Çıkarken de üzüntümü ifade ettim. 
Sesimin tonunu sinirlenmemin misali olarak al-
dılarsa o da hatalı. Kendileri askerdir; asker
likte ses tonu, kumanda işin, fiilin mahiyetine 
göre verilir. «Hazırol» lâfını sinek kovar gibi 
söylerseniz hiçbir tesiri olmaz. (Gülüşmeler) 
Ben de söyliyeceğim fikirleri mâruz kaldığım 
ithamın şiddeti ile mütenasip tarzda tanzim et
timse sinirliliğime vermesinler. 

Bu hususu söyledim. «Biz en tehlikelilere 
imza koymadık» buyuruyorlar; «İsterseniz sa
yayım» dediler. Saymalarını istemiyorum, ben 
kendilerine en tehlikeli imza koydukları şey ne
dir, hususi olarak arz edeceğim. 

Hürmetler ederim efendim. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Söz 

hakkımı ketmetmeyin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ketmetmedim, 
bitti cevaplandı efendim. Okudum ikinciye geç
tim, geçmeden istiyeydiniz. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabu Üye) — Duy
mak istemiyorsunuz Sayın Başkan. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Aimeıca'nın, ders aracı fiyatlarının ar
tısına dair Millî uğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/456) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca burada. Millî 
Eğitim Bakanı?.. Yok. Gelecek birleşime kal
mıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul köylerine yapılan yar
dıma dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/466) 

BAŞKAN — Sayın Özden?.. Yok. Sayın İç
işleri Bakanı?.. Yok. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ccuzal'rn, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Tarım Bakanından 
iözlü sorusu (6/500) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal?.. Yok. Sayın Ta
rım Bakanı?.. Yok. Soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır, 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'mn, ilâç fiyatlarına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/501) 

BAŞKAN — Sayın Bekata?.. Burada. Sayın 
Bakan?.. Yok. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'mn, Hol ânda'ya satüan çaya 
eletir Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/502) 
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BAŞKAN — Sayın Bekata?.. Burada. Sayın | 
Bakan?.. Yok. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, köy ilkokullarından mezun olan 
öğrencilere dair Milli Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/504) 

BAŞKAN — Saym Öztürk?.. Burada. Sayın 
Bakan?.. Yok. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. I 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü- I 
şeyin Öztürk'ü^ ilkokul öğretmenlerine duyu- j 
lan ihtiyaca dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/505) I 

BAŞKAN — Sayın Öztürk? Burada. Sayın 
Bakan? Yok. Soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi I 
Rifat Öztürkçine'nin, halen yürürlükte olan I 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu j 
(6/508) I 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine? Burada. Sa
yın Başbakan? Yok. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. j 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi \ 
Cemal Yıldırım'm, İstanbul'daki asayişsizliğe da-
ir sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın ya
zılı cevabı (7/467) 

17 . 8 .1968 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın içişleri Bakanı j 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının te- I 
minini saygı ile rica ederim. 

istanbul Senatörü | 
Cemal Yıldırım | 

Birkaç gün evvel, Sayın İçişleri Bakanı is- I 
tanbul'un asayiş ve düzeninden memnun olduk
larını beyan etmişti. Bu beyanın gerçeğe uyma
dığını istanbul şehrinin son bir senedir tarihin
de görülmemiş bir asayişsizlik ve düzensizlik 

I 14. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
I Osman Alihocagil'in, zeytinyağına madenî yağ 

karıştıranlara dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/509) 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil? Burada. Sa
yın Bakan? Yok. Soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebruru Aksoley'in, İstiklâl Madalyası alanla
rın haklarına dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6 510) 

BAŞKAN — Sayın Aksoley? Burada. Sayın 
Bakan? Yok. Soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

I 16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
I Erdoğan Adalı'nın, Büyükada Balıkçı Bartna-
I gına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru

su (6/511) 
BAŞKAN — Saym Adalı? Yok. Sayın Ba-

I kan? Yok. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 
j Sayın kâtip üyelerin ikazı üzerine salonda 
I yeter sayıda üye bulunmadığı cihetle 7 .11 .1968 

Perşembe günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

j Kapanma Saati : 17,05 

! içinde bulunduğunu ifade etmek isterim. Şöyle-
| k i : 

1. Bıçaklı, tabancalı sokak kabadayıları ve 
serserileri bilhassa geceleri muhtelif semtlerde 

i kol gezmektedir ve etrafa tecavüzlerde bulunup 
halkı rahatsız etmektedir. Bu şehirde silâh zo-

| rayla iş sahiplerinden ve vatandaştan haraç te-
| mini mümkün olmakta, ailelere sarkıntılık ve te-
! cavüz günlük vukuat halinde görülmektedir. 

i 2. Trafik Kanun ve kaidelerine riayetsizlik, 
I şehir içinde ve dışında ve hattâ veya geçitlerin-
I de delice sürat, taksi şoförlerinin saat açmaması, 

tarifelere uymaması, klakson yasağının unutul
ması, minibüs ve dolmuşların adımbaşı durarak 
müşteri bindirip indirmeleri, araba sahiplerinin 
rastgele ve tretuvarlarda yolları tıkamaları, dü-

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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zen ve huzur istiyen vatandaşları çileden çıkar
maktadır. 

3. Şehrin büyük caddelerinde ve meydan
larında seyyar köfteci, turşucu ve emsali esnaf 
meydanlarda ve her kalabalık yerde istanbul'u 
bir Orta - Çağ- şehri haline getirmiştir. 

4. istiklâl Caddesi tretuvarlannda işpor
tacı esnaf yolları tıkamakta envai çeşit dilenci 
halkı ve turistleri rahatsız etmektedir. 

Bu durum karşısında, Vilâyet ve Belediye 
adeta seyirci vaziyettedir. Bu başıboşluğa son 
vermek için : 

1. Toplum polisinin bir kısmını karakollar 
kadrosuna vererek kontrolların gece, gündüz de
vamını, 

2. istanbul polisi karakol ve Emniyet Mü
dürlüğü şubeleri kadrolarının derhal takviyesi
ni, 

3. Düzensizliklerin yok edilmesi için her il
çede Kaymakam, Jandarma Komutanı ve Bele
diye Şube Müdürlerinin daimî kontrola sevk edi
lerek mesul tutulmalarını, bu kişilerin masa ba
şı mesaisinden çok bu aksaklıkların yok edilme
sinde gayret göstermelerinin teminini. 

4. Jandarma teşkilâtının da (Jandarma Er 
Okullarından yararlanarak) zaman zaman şehir 
içi asayiş düzeninde kullanılmasını. 

5. Genel Kurmay Başkanlığımızın müsaade
si alınarak Merkez Komutanlığı teşkilât, kuv
vet ve vasıtalarından faydalanılarak asayiş işle
rinde işbirliğinin teminini. 

6. Âtıl bir vaziyette olan İstanbul Belediye 
Teşkilâtının bilhassa Belediye zabıtasının bütün 
gücü ile vazifeye şevkinin teminini düşünüyor 
musunuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 26.10.1968 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire: 2 

Şube : 6.A-63145-56 
Konu : Senatör Cemal 
Yıldırım'ın yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 30 . 9 . 1968 tarihli ve Kanunlar Mü

dürlüğü 9257-7/467/1814 sayılı yazınız. 
İstanbul ilinde, son bir sene zarfında tehdit, 

sarkıntılık, haraç almak ve silâh atmak gibi 
suçların umumi seyrinde bir artış olduğu ve do-

layısiyle asayişin bozulduğu, trafik düzeninin 
aksadığı, seyyar satıcıların halkı ve bilhassa tu
ristleri rahatsız ettiği, yolunda Cumhuriyet Se
natosu istanbul Üyesi Sayın Cemal Yıldırım'ın 
iddia ettiği hususlar ile alınmasını teklif ve te
menni ettiği tedbirlere dair yazılı soru önerge
sinin cevabı aşağıda arz edilmiştir. 

I - Yurdun emniyeti ve nizamının sağlanma
sında, cemiyetin huzur ve sükûn içerisinde ge
lişmesinde, halkın ırz, can ve malının muhafa
zasında görev almış bulunan zabıtamız her tür
lü fedakârlığa katlanarak takdire şayan bir şe
kilde vazife görmesine rağmen, istanbul'da ge
nel bir asayişsizlikten söz edilmesi bizi asayiş 
deyimi üzerinde yeniden durmaya zorlamakta
dır. 

Bilindiği gibi suç sosyal bir hâdise olarak 
cemiyet halinde yaşıyan her toplulukta mevcut
tur. Elbette ki, memleketimizde de birtakım suç
lar işlenmektedir. Kanunlar ferdin ve Devletin 
haklarını tesbit ve her cemiyette her ferde hak
larını serbestçe kullanma ve ihtiyaçlarım gider
me imkânını bahşetmek suretiyle bir nizam te
sisine yararlar. Bâzı fertler kanun sınırlarını 
aşarak başkalarının haklarım çiğnemekte ve bu 
suretle suç işlemektedirler. Suçlular, zabıtamız 
tarafından ciddî bir şekilde takibedilerek ada
lete tevdi edilmektedir. 

İstanbul'da işlenen suçların bir veya birka
çını ele alarak genel bir asayişsizlikten söz edil
mesi hakikatle bağdaşamamaktadır. istanbul'
da asayişin daha iyi bir şekilde temini ve suç
ların azaltılması bakımından önleyici zabıta hiz
metlerinin en iyi şekilde ifasına ve suçluların 
süratle yakalanarak adaletin pençesine tevdiine 
önemle devam olunmaktadır. Bu cümleden ola
rak 1967 yılı 9 ayı içerisinde İstanbul'da polis 
bölgesinde 6 423, 1968 yılı aynı devresinde ise 
5 375 suç işlenmiş olup, beynelmilel suç istatis
tiklerine göre, her 100 000 kişiye isabet eden suç 
miktarı nisbeti 1967 de 266 olduğu halde 1968 
de bu nisbet 218 e düşmüştür. Gerek bu rakam
ların tetkikinden ve gerekse Sayın Cemal Yıl
dırım'ın yazılı soru önergesinde İstanbul'da asa
yişin bozukluğuna misal gösterdiği tehdit, sar
kıntılık, silâh atmak, haraç almak gibi asayişe 
müessir olmamakla beraber zabıta takibatım ge
rektiren suçlarda da aşağıda verdiğimiz istatis-
tüd bilgiye göre, bariz bir düşme olduğu görül
mektedir. 
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1967 1968 

Tehdit 162 99 
Sarkıntılık 75 65 
Haraç alma 8 5 
Silâh atma 101 84 

2,5 milyona yalan bir nüfusun yaşadığı bu 
şehirde, asayişin bozuk olduğuna misal olarak 
gösterilen yukardaki suç çeşitlerinin ars edilen 
rakamları diğer ileri milletlerin istatistikleri ile 
karşılaştırıldığında, memleketimiz için endişe 
edilecek bir durum olmadığı görülmektedir. Bü
tün bu çalışmalarımıza paralel olarak istanbul'
da sarkıntılık, külhanbeylik, haraç alma ve teh
dit gibi yaygın hale geldiği iddia edilen suçlar
la, özel surette teşkil edilen motorlu asayh ekip
leri marifetiyle amansız bir şekilde mücadele 
edilmektedir. Bu cümleden olarak Çil Burhan 
namı ile maruf Burhanettin Âtay, Şükrü Bay
ram, Sekip Bayanı, Ali Gün, Turan Akgün ve 
Ahmet Yakıcı adlı şahıslar haraç almak ve iste
me suçlarından adliyeye tevdi ve sorgularını nıü-
taakıp tevkif olunmuşlardır. 

Bunun yanı sıra, kabadayı geçinen Arap 
Nasri, Hüseyin Heybetli, Kemal Heybetli, Os
man Cevaihiroğlu, Nizamettin Doğankaya ile 
Vadullah ve SadullaJh Kır kardeşler de keza ya
kalanarak haklarında kanunî işlem yapılmıştır. 
Yine bu çalışmalarımıza paralel olarak ilçe asa
yiş ekipleri ile 2 nci Şube asayiş ekipleri 24 sa
at bütün şehri taramakta ve umumi efkârımızı 
da meşgul eden olayların asgari hadde indiril
mesi temin olunmaktadır. Nitekim; bu ekipler 
Sultanahmet Cezaevinden firara muvaffak olan 
irfan Vural, Mehmet Adiz, Emin Aladağ, Nail 
Sevim, Remzi Çetin, Kadir Ülker gibi azılı ka
nun kaçaklarını da silâhlı çatışma sonunda ya
kalamaya muvaffak olmuştur. 

Sarkıntılık suçuna gelince; malûmları oldu
ğu veçhile sarkıntılık suçunun takibi, şahsi şi
kâyete bağlıdır. Ekseri halde sarkıntılık fiilin
de müşteki olan kimseler, çeşitli sebeplerle da
vacı olmaktan kaçınmaktadır. Bütün bu sebep
lerle bu suçun takibi zorluklar arz etmektedir. 
Bu konuda önleyici tedbir olarak polise yardım
cı olabilecek, «Polis vazife ve salâhiyet Kanu
nunun» 11 nci maddesinden başka müeyyide 
bulunmamaktadır. 

Cumhuriyet ve hürriyet düzenini demokra
tik usullerle korumak amacı ile kemiyet ve key
fiyet yönünden her gün biraz daha ileri hamle 
yapmak çabası içerisinde bulunan ve kanunla
rın kendisine verdiği yetkiyi kullanmakta asla 
tereddüt göstermiyen polisimiz, üzerine düşen 
görevleri başarmakta ve kanun hâkimiyetini 
sağlamaktadır. 

istanbul'un emniyet ve nizamının sağlanma
sında, halkın huzur ve sükûn içerisinde iş ve 
güçleriyle meşgul olmalarını teminde büyük 
gayret gösteren istanbul polisinin miktar bakı
mından kifayetsiz olduğunu kabul etmek ge
rekir. 1968 yılında Yüksek Meclisten temin edi
len kadrolardan bir kısmını istanbul'a tahsis 
etmek suretiyle, il emniyet müdürlüğü kadrosu 
takviye edilmiştir. Halen : 

Toplum polisi 1 152, Bölge Tr. zabıtası 82, 
Trafik zabıtası 381, Büro ve genel asayiş hiz
metlerini gören 2 366 olmak üzere cem'an 3 981 
personel asayiş hizmetlerinde kullanılmakta
dır. 

Yüksek Meclisten yeni kadroların alınması 
temin olunduğu takdirde, bu ilin takviyesine 
devam olunacaktır. 

II - Türkiye'de ciddî bir trafik problemi 
vardır. 1966 istatistiklerine göre, istanbul'daki 
motorlu vasıtaların yekûnu, bütün yurttaki mo-
turlu vasıtaların % 25 ini teşkil ettiği halde, 
istanbul'da vukubulan kaza sayısı bütün Tür
kiye'deki kazaların % 5 ini teşkil etmektedir. 
istanbul şehrinde vukubulan kaza sayısı 1965 
yılında 1 076, 1966 yılında 945, 1967 yılında 
1 116, 1968 yılı ilk birinci 6 aylık devresinde 
ise 518 dir. 2,5 milyona yakın bir nüfusu barın
dıran bu ilimizde hizmet gören trafik polisi sa
yısı büro hizmetlerinde çalışan personel dâhil 
381 kişidir. Yeni personel temin olunup eğitim
leri sağlandıkça bu kadro artırılacaktır. İstan
bul'da, trafik hizmetlerinde çalışan motorlu 
araçların senelere göre dağılışı şöyledir : 

Binek otosu Jeep Motorsiklet 

1965 15 19 28 
1966 17 19 10 
1967 31 19 47 
1968 45 19 52 

Yukardaki rakamların tetkikinden de anla 
ıılacağı veçhile trafik polisimizin vasıta ihtiya-
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cı her sene temin edilen yeni vasıtalarla karşı
lanmaktadır. Diğer taraftan trafik hizmetlerine 
tahsis edilen telsiz istasyonları da takviye edil
miş ve bugüne kadar 28 el telsizi ile 33 oto tel
sizi bu hizmet grupu emrine tahsis edilmiştir. 
Yeniden alınacak vasıta ve diğer teknik cihaz
larla çok az olan istanbul Trafik kadrosunun 
kemiyet ve keyfiyet yönünden devamlı olarak 
takviyesini sağlıyacak plânlar hazırlanmış bu
lunmaktadır. 

Trafik kazalarında en büyük rolü oynıyan 
şoförlerin, yayaların eğitimi ile beraber, trafik 
personelinin eğitimi için de gerekli bütün plân
lamalar yapılmıştır. Bu çalışmalarımıza paralel 
olarak halkımızın aydınlatılması için devamlı 
surette radyo yayımları yapılmakta, sergiler 
açılmakta ve ufak el broşürleri hazırlanarak 
yayımlar yapılmaktadır. 

Bellibaşlı trafik tesislerinin ve bu meyanda 
çevre yollarının, şehiriçi yol ve geçitlerinin, köp
rülerin, sinyalizasyon tesislerinin, süratle ik
mali için belediye ile devamlı bir işbirliği ve 
koordineli çalışıma yapılmaktadır. Sayın Oemal 
Yıldırım'm iddia ettiği gibi şehir içinde 50 ki
lometre sürat haddinin aşılması varit değil
dir. Esasen şehiriçinde faaliyet gösteren 12 550 
kamyon, 2 050 şehirlerarası nakliyat yapan oto
büs, 31 461 hususi oto, 15 238 taksi, 3 422 mü-
nibüs, 3 358 atlı araba ve belediye hizmetlerin
de çaiışan ve şehiriçi nakliyatı yapan otobüs 
miktarları da dikkat nazara alınacak olursa 
motorlu araçların bu süratin üstüne çıkması 
imkânsızlığı kendiliğinden meydana çıkmış 
olur. Sürat ilçeler ve illere giden yollar ile say
fiye yerlerine bağlı ikinci derecede tâli anayol
lar da yapılmaktadır. Bölge trafik zabıtası 
ekipleri şehir dışındaki sürat kontrollerine de
vam etmektedirler. 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununda 
şehiriçi nakliyatı sağlıyan vasıtaların yolcu 
ücret tarifesinin tatbikatının trafik polisi ta
rafından takip ve kontrol edileceğine dair bir 
hüküm yoktur. Tarifeler mahallî belediyeler 
tarafından tâyin ve tesbit edilmektedir. Bölge 
ve şehiriçi trafik ekipleri, vatandaşa kötü mu
amele yapılmamasına mevzuat çerçevesinde yar
dımcı olmaktadırlar. 

Mevzuatımızda klakson çalınmıyacağma 
dair bir hüküm bulunmamakla beraber, esasen 
yoğun bir çalışma içerisinde bulunan istanbul 
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halkının huzurunu temin için il Trafik Komis
yonu tarafından alman ve Bakanlığımızca da 
tasvibedilen klakson yasağı, vazifeliler tarafın
dan devamlı kontrol edilmekte ve bu hususta 
bir kampanya da açılmış bulunmaktadır. 

Münibüs ve dolmuş işletmeciliği şehiriçi nak
liyatında mühim bir rol oynamaktadır. Büyük 
şehirterde il trafik komisyonları gerek müni-
büslerin, gerekse taksi halinde çalışan araçla
rın, miktarlarını tahdit etmiş, gelişi güzel yer
lerde park yapmamalarım, nizamsız davranış
larda bulunmalarını ve indirme bindirme yer
lerinin tanzimini temin için kararlar almış bu
lunmaktadır. Bu kararların titizlikle uygulan
ması yapılmaktadır. 

III. Sayın Cemal Yıldıran'ın yazılı soru
sunun 3 ncü 4 ncü ve 6 numara şeklinde gös
terilmiş son fıkrasında bahis konusu ettiği be
ledi hizmetlerle ilgili hususlara gelince : 

Bugün istanbul ilinde 45 - 50 bin civarında 
seyyar esnaf mevcut olup, yaz aylarında okul
ların tatil devresine girmesiyle bu miktar aşa
ğı - yukarı bir misli daha artmaktadır. Maişet
lerini bu yolda temine çalışan esnafa mâni 
olmanın, yekûnu bir hayli kabarık olan kit
lenin mağduriyetine ve başta hırsızlık olmak 
üzere çeşitli suçların çoğalmasına sebebiyet ve
receği düşünülerek kendilerine mevcut trafik 
nizamını aksatmamak ve sağlığa zararlı satış
lar yapmamak şartiyle ve bilhassa tarihi eser
ler, meydan ve ana caddelerin dışında yer gös
terilerek ve işgaliye resmî alınmak suretiyle 
çalışma imkânı sağlanmıştır. 

Mevcut nizama ve kurallara aykırı davra
nışlarda bulunan bu esnaflar, belediyede teş
kil edilen motorlu ekiplerle devamlı kotrol 
edilmektedir. Aksi davranışlarda bulunanlar 
hakkında derhal kanuni işlem yapılmaktadır. 
1968 yılı içinde mevcut nizamlara uymıyan 
28 600 seyyar satıcı tesbit edilmiş ve bunlara 
520 000 lira civarında ceza zaptı tanzim edil
miştir. Ayrıca sağlığa zararlı gıda maddesi 
satışı yaptıkları tesbit edilen 7 300 esnafın elin
de bulunan gıda maddesi toplanarak imha edil
miştir. Bilhassa turistlerin uğrak yerlerinden 
olan Yenicami civarı, Eminönü Meydanı ile 
benzeri yerlerden gayrinizami seyyar satıcılık 
yapan balıkçı, köfteci gibi seyyar esnaflar daha 
ciddî mücadele yapılmakta ve bunlara belirti-

41 — 
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len yerlerde 24 dükkân yapılmak sureti ile in
tizama girmeleri temin edilmiş bulunmaktadır. 
Un İş Derneği ile yapılan koordineli bir çalışma 
neticesinde, tektip satış cemakânları yaptırıl
mış ve bu esnafın tektip elbise giymeleri sağ
lanmıştır. 

Vilâyetçe belediye ile işbirliği yapılmış ve 
şehir trafiğini aksatan 3 358 aded tekerlekli 
ve atlı arabanın 1968 yılı nihayetine kadar 
kaldırılması için araba sahiplerine tebligat ya
pılmıştır. 

IV. Taşra vilâyetlerinden iş bulacakları 
ümidi ile İstanbula gelen ve bilhassa turistlere 
karşı çok çirkin manzara arz eden dilencilerle 
mücadele için, belediye zabıtasından özel bir 
motorlu dilenci toplama ekibi teşkil edilerek şe
hir günün 24 saatinde kontrol altına alınmış ve 
yakalanan dilencilerin bir kısmı İç ve işçi Bul
ma Kurumuna gönderilerek çalışmaları sağlan
maktadır. Dilenciliği meslek haline getiren kim
seler hakkında T. C. K. nun 544 ve 545 nci mad
delerine göre işlem yapılması için ekiplere kat! 
talimat verilmiştir. Ekiplerin iyi randıman ver
mesi üzerine, yeniden temin olunan 20 motorlu 
vasıta ile ekip faaliyetleri genişletilmiştir. 

1. — Toplum Zabıtasının bir kısmının kara
kollarda kullanılması : 

Toplum Zabıtası Kurulması Hakkındaki 654 
Sayılı Kanunun 1 nci maddesi, toplum polisinin 
vazifelerini tadadı olarak tesbit etmiş ve 3 ncü 
maddesi de toplum zabıtası mensuplarının ka
nuna aykırı toplumsal olaylara önlemek gibi 
hizmetler dışında çalıştırılamıyacakları hükmü
nü ihtiva etmektedir. Bununla beraber; ihtiyaca 
binaen toplum polisinin lüzumlu zamanlarda 
bakanlığımızın izni alınmak şartiyle trafiği tan
zim ve diğer önleyici zabıta hizmetlerinde çalış
malarına imkân verecek değişiklik tasarısı ha
zırlanmış olup, pek yakında Yüksek Meclise su
nulacaktır. 

2. — Kadronun takviyesi : 

1968 yılında Yüksek Meclisten temin edilen 
kadrolardan bir kısmının İstanbul'a tahsisi su
retiyle il Emniyet Müdürlüğü kadrosu bugün 
için 3981 e iblâğ edilmiştir. 

Halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu
lunan yeni kadro kanununun kabulü ile de kad
ro takviyesine devam olunacaktır. 

3. — Düzensizliklerin yok edilmesi : 

îdare âmirlerinin ve zabıta âmir ve memurla
rının görevlerini ciddiyetle ifa etmeleri ve hal
kın ihtiyaçları ile daha yakından ilgilenmeleri 
hususunda bakanlığımızca mütaaddit tamimler 
yapılmıştır. Tatbikat devamlı kontrol ve mura
kabe edilmektedir. 

4. — Jandarma teşkilâtının şehir içi asayi
şinde kullanılması : 

15 . 7 . 1961 tarihli ve 10855 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulu
nan «Emniyet ve Asayiş işlerinde il, îlçe ve Bu-
caklardaki Jandarma ve Emniyet ödevlerinin 
Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini 
ve Aralarındaki Münasebeti Gösterir Yönetme
lik» hükümlerine göre, polis ve jandarmanın gö
rev sahası tesbit olunmuştur. Polis veya jan
darma mıntakasında asayişe müessir her hangi 
bir hâdisenin vukuunda her iki teşkilât bir biri
ne yardımcı olmakta ve yönetmelik esaslarına 
uygun olarak işbirliği yapmaktadır. 

5. — Genelkurmay Başkanlığının müsaadesi 
ile askerî birliklerin asayiş hizmetlerinde kulla
nılması : 

İl idaresi Kanununda ve Adalet, İçişleri ve 
Genelkurmay Başkanlığı yetkililerince tanzim 
edilen protokolde, askerî makamlardan hangi 
hallerde ve ne zaman yardım talebedileceği gös
terilmiş bulunmaktadır. Bu hallerin vukuunda 
valiler askerî makamlardan yardım talebinde 
bulunmaktadırlar. 

İstanbul'un yukardan beri arz edilen bugün
kü asayiş durumu muvacehesinde askerî birlik
lerden istifade edilmesi düşünülmemektedir. 

6. — Âtıl bir vaziyette olduğu iddia edilen 
istanbul Belediye Teşkilâtının, bilhassa beledi
ye zabıtasının, bütün gücü ile vazifeye şevkleri 
sağlanmış ve zaman zaman yapılan teftiş ve 
kontrollarla tatbikat devamlı kontrol edilmek-. 
tedir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Abdüllcerim Saraçoğlu'nun, Bağdad'a giden tre
ne dair sorusu ve Ula§tırmh Bakanı Sadettin 

., Bilgiç'in yazdı cevabı (7/472) 
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19 . 7 . 1968 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Ulaştırma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ve istirham ederim. 

Dr. Abdülkerim Saraçoğlu 
Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 

Güney hudutlarımızdan geçip, Bağdad'a 
giden trenin Derbesiye tstanyonuna uğradık
tan sonra, Mardin vilâyeti istasyonuna da uğra
masını, 

1. Her bakımdan geri kalmış Mardin vilâ
yetinin ekonomik inkişafı, 

2. Kaza ve vilâyet sakinlerinin Diyarba
kır'a gidip, trene binme külfetinden kurtulma
sı bakımından müspet karşılar mısınız? Ve bu 
hususta Bakanlığınca bir etüt yapılmasını dü-
şünmezmisiniz? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 28 . 10 . 1968 

Özel Kalem Müdürlüğü 
1803-1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi ; Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Mü
dürlüğü 30 , 9 . 1968 tarih ve 9240-7/472/1809 
sayılı yazıları : 

• « tmmwm M • 

7. — DÜZELTÎŞ 

5.11.1968 tarihli 2 nci Birleşim tutanağı sonuna ekli 1151 S. Sayılı basmayazıya aşağıdaki cet
vel eklenecekti. 

CETVEL 
En az kullanma 

Aded Cinsi süresi 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı 1 Binek 5 yıl 

_ 4 3 — 
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Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Abdül

kerim Saraçoğlu'nun Bağdad'a giden trene dair 
Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması istenilen önergesine cevaptır. 

Güney hatlarımızdan geçip Bağdad'a giden 
trenin Mardin istasyonuna da uğraması yo
lundaki Sayın Abdülkerim Saraçoğlu'nun yazı
lı önergesi üzerine durum tetkik edildi. 

Haydarpaşa - Bağdad arasında işliyen To-
ros Ekspres treninin Şenyurt - Mardin arasın
da çalıştırılan trenle Mardin irtibatı sağlan
makta ve yolcular Şenyurt'da aktarma sure
tiyle ekspresten faydalanmaktadırlar. 

Uzak mesafeli trenlerin şube hatları irti
batları genellikle kavşak istasyonlarda aktar
ma suretiyle yapılmaktadır. , 

Toros Ekspresinin Şenyurt'dan (Eski Der
besiye) Mardin'e girip çıkması halinde maki-
na ve vagonların yer değiştirmesi manevrası 
ve seyir süresi için iki saat kadar bir zamana 
ihtiyaç hâsıl olacaktır. 

irtibat mevcudolduğuna göre Haydarpaşa -
Bağdad parkurunun iki saat uzatılması ve ma
nevra külfeti meydana getirilmesi uygun gö
rülmemektedir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Dr. Sadettin Bilgiç 
Ulaştırma Bakanı 





Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMI 
2 NCİ BİRLEŞİM 

5 . 11 . 1968 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Halil Goral'a izin verilmesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/718) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan 
veya Türkiye'ye g-elen vatandaşlarımıza dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/482) 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapı
lacak otomatik telefon santraline dair, Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, erat harçlıklarının artı
rılmasına dair Millî Savunma Bakanından söz
lü sorusu (6/454) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrak'm, ikili anlaşmalara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/490) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca 'nın, ders aracı fiyatlarının 
artısına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/456) 

7. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, istpnbul köylerine yapılan 
yarrtı-ma dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/466) 

8. — CıiTTilhiTriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal'ın. Orman İdaresine ffenel büt
çeden ödenen turplara dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu f 6/PO0) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, ilâç fiyatlarına dair 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
sorusu (6/501) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Holânda'ya satılan 
çaya dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/502) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin öztürk'ün, köy ilkokullarından me
zun olan öğrencilere dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/504) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin öztürk'ün, ilkokul öğretmenlerine 
duyulan ihtiyaca dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/505) 

13. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, halen yürürlükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, zeytinyağına madenî yağ 
karıştıranlara dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/509) 

15. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, istiklâl Madalyası alan
ların haklarına dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/510) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada Balıkçı Barı
nağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/511) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri, 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Kara
man, Sezai O'Kan, Mehmet Şükran özkaya'-



nın yasama do'kıi'nııl-m ı̂kl̂ .TTnTni kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları (3/608) (fi. Sayısı : 110 a ek) [Da
ğıtma tarihi: 28 .10 .1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/650; Cum-
Ihuriyet Senatosu 2/251) (S. Sayısı : 1151) 
[Dağıtma tarihi : 16 .10.1968] 
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Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1151 

237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 2 /659; Cumhuriyet Senatosu 2/251) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 715) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5998 

4.7 . 1968 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 7 . 1968 tarihli 84 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Nurettin Ok 

Not : Bu teklif 16 . 2 . 1968 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3 . 7 . 1968 tarihli 84 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy ile kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 715) 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 2/251 
Karar No: 88 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

7 . 10 . 1963 

Yüksek Başkanbğa 

Millet Meclisinin 3 . 7 . 1968 tarihli 84 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
ri oy ile kabul edilen, 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 4 . 7 . 1968 tarihli ve 5998 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 7 Ekim 1968 tarihli Birleşi
minde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmak suretiyle, 
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanına bir binek otomobili tahsisini öngörmektedir. 



— 2 — 
Anayasamız ve 45 sayılı Kanunla kurularak görevine devam etmekte bulunan Yüksek Hâkim

ler Kurulunun Başkanına, Devlet Teşkilatındaki mevkii -ile mütenasibolarak bir binek otomobili 
tahsisi Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve kanun teklifi benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 3 ncü maddeler ilişik cetvelle birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kocaeli 

L. Tokağlu 

Sözcü 
Sakarya 

O. Salihoğlu 

Kâtip 
Uşak 

M. F. Atayurt 
Talbiî Üye 

S. Karaman 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ordu 
R. tiner Ş. Koksal 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Van 
F. Melen 

Millet Meclisinin Kabul 
ettiği metin 

237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 
2 sayılı cetvelde değişiklik ya

pılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 
tarihli ve 237 sayılı Taşıt Ka
nununa bağlı (2) sayılı cetvele 
ilişik cetvelde yazılı taşıt ek
lenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 
2 sayılı cetvelde değişiklik ya-
yapilması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 n'ci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen! kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine bağlı 
cetvel aynen kabul edilmiştir. 

mmm 

Cumhuriyet Senatosu (iS. Sayısı : 1151) 


