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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Al
manya ve Fransa'da yaptığı gezi sırasında Türk 
İşçi VG öğrencilerinin sorunlarına dair tesbit 
ettiği hususlarla ilgili gündem dışı demecine 
Çalamla Bakanı Seyfi özitürk ile Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Oğuz cevap verdiler. 

Açık bulunan Ticaret Bakanlığına Devlelt 
Balkanı Gürhan Titrek'in atanmasının ve bo
şalan Devlet Bakanlığının kaldırılmasının uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kastamonu Milletvekili Sabrİ Keskin ile An
kara Milletvekili Orhan Eren'in; İkili Anlaşma-
l'rr konusunun lâyıkiyle anlaşılabilmesiııi ve bu 
alanda geniş gö^üşımıeler yapılabilmesini sağla
mak üzere bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi okundu ve önergenin gündemıe alına
cağı bildirildi. 

Grup Başkanvekiillerinin, Birleşimin 22 Ocak 
1970 Perşembe güriüne ertelenmesine ve 

önceki birleşimde 23 Ocak 1970 Cuma gü
cünden başlanarak görüşülmesi kararlaştırıl
mış olan Kamu İktisadi Teşeblbüsferinin dene
timi hususundaki Karma Komisyon raporunun 
görüşülmesine 25 Ocak 1970 Pazar gününden 
İtibaren başlanmasına dair önergeleri kabul 
olunidıı. 

Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un, 1/173 
öayılı Kanun tasarısının havale edildiği komis
yonlardan seçilecek 4 er üyeden ve 

Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'-
nun da, 1/181 ve 1/182 sayılı kanun taşanla
rının havale edildikleri komisyonlardan seçile
cek 3 er üyeden kurulu birer geçici komisyon-
d'a görüşülmelerine dair önergeleri kabul edildi. 

Kars Milletvekili Lâtif A kudümün Köy iş
leri ve 

Tokat Milletvekili ismet Hilmi Balâ'nın da 
Sağlık komisyonlarından çekildiklerine dair 
önargeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

G8G2 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek ka
nun tasarısı yeniden açık oya suunularak, oyla
rın ayrımı sunucumda, kabul olunduğu bildi
rildi. 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl 
Ertuğ ve 3 arkadaşının, 5239 sayılı Ankara 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu 
kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvellerin 
Tıp Fakültesi kısmında değişiklk yapılması 
hakkındaki kanun teklifi öncelik ve ivedilikle 
görİFİPeook kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp üner'in, Dil ve Tarih - Coğrafya Fa-
kültesmde, üniversiteler Kanunu gereğince, do
çent kadrosundan profesörlüğe yükseltilmiş bu
lunan öğretim üyelerine, profesörlük kadrosu 
verilmesi hakkındaki kanun teklifinin öncelikle 
görüşülmesine dair Plân Komisyonu sözcüsü 
Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Yılmaz'm 
önergesi kabul olundu. Ancak ilgili Bakan Ge
nel Kurulda hazır bulunmadığından, teklifin 
bir defaya mahsus olmak üzere, ertelendiği bil
dirildi. 

22 Ocak 1970 Perşembe günü sıaait 15,00 te 
toplanılmak üzere saat 18,40 da birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
B^şkanvekili Kayseri 
İsmail Arar Şevket Doğan 

Kâtip 
Ankara 

Kemal Ataman 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 

1. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
Kadro kanunu tasarısı (1/184) (Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 
2. — Diyarbakır Milletvekili Behzat Egilli 

ile 4 arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sa

yılı Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bu kanunun 186 ncı maddesine 
bir fıkra ve kanuna bir geçici madde eklenme
si ve bu kanunla, 22 Nisan 1962 gün ve 44 sayı
lı 14 Temmuz 1965 gün ve 657 sayılı ve 23 Ekim 
1969 gün ve 1186 sayılı kanunların bâzı mad
delerinin kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/237) (Adalet Komisyonuna) 
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M. Meclisi E : 29 22 . 1 . 1970 0 : 1 

3. — Diyarbakır Milletvekili Behzat Egilli 
ile Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 19.3.1969 
gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 163 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi (2/241) (Adalet Komisyonuna) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen iş 
4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay ve 6 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi memurları teşkilâtı hakkındaki 231 sa
yılı Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/65) (Plân Ko
misyonuna) 

Raporlar 

5. — istanbul (Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kapıcıların iş Kanunu kapsamına alınmasına 
dair kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Ka
ya özdemir'in, 931 sayılı iş Kanununun 5 nci 

maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâve edilmesi hakkında kanun tekli
fine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Çalışma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi Dönem : 2 
2/745; Dönem : 3 2/186; Cumhuriyet Senato
su 2/266) (ıS. Sayısı : 18) 

Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1317) 
(Millet Meclisi Dönem : 2 S. Sayısı : 792) 

6. — Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcı* 
oğlu ve 3 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanunu
nun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesi
ne ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/228) (S. 
Sayısı : 19) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

. BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar. 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 29 ncu Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğ
melere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge
rekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

IV — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Nafiz Yildınm'-
%n, Ergani ilçesinin iki yıldan beri elektriksiz 
kalmasından doğan şikâyetlere dair gündem dı-
§ı demeci. 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Sayın 
Nafiz Yıldırım, Ergani kazasının 2 yıldan beri 

karanlıkta kalmasından doğan şikâyetleri dile 
getirmek üzere gündem dışı söz istemiştir. Bu
yurun Sayın Yıldırım. 

NAFİZ YILDIRIM (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 
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1970 Hükümet programında, geri kalmış 
bölgelerde öncelik sırasını alan Doğu bölgesinin 
kalkınması için özel bir plânın tatbikinin Hü
kümetçe kabul edildiğini takdirle karşıladım. 
Tatbikata dikkat ettiğimizde, bu güzel duygula
rın kâğıt üzerinde kaldığı ve ileriye götürülme-
mekte olduğu şüphesini uyandırmıştır. Şöyle 
ki; A. P. iktidarı devrinde kazamızın 4 yıldan 
beri sürüncemede kalan elektriği ihale edilmiş, 
mahallî seçimlerde, milletvekili seçimlerinde 
miting meydanlarında elektriğin biran evvel 
getirileceği ve mütaahhit tarafından getirilme
diği takdirde bu işin mütaahhitten geri alın
masına kadar gidileceği ifade edilmiş olmasına 
rağmen 2 yıldan beri kazamız karanlık içinde 
bulunmaktadır. Bunun sebebini araştırdığımız
da, ilk gecikmenin sebebi olarak, trafonun iha
lesinin yapıldığı ve gelen trafonun İsparta ka
zalarından birine gönderildiği tesbit edilmiştir. 
Bu gecikmenin ve sonraki gecikmelerin sebebi 
olan hususların neden ileri geldiğini ilgili ma
kamlardan huzurunuzda öğrenmek istiyorum 
ve kısacası diyorum ki, Ergani kazasının karan
lıkta kalmasına sebebolan elektriğinin normal 
gelme zamanı nedir? Ne zaman gelecektir? 

Bu hususta, halkın karanlıktan kurtarılma
sı için ilgili makamların yardım elini biran ev
vel uzatmalarını rica ediyorum. Saygılarımla. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

2. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı'-
7nn, Nallıhan ilçesinde bâzı r&smî görevlilere ya
pılan partizanca baskılara dair gündem dışı de
meci ve Devlet Bakanı Refet Sezgin'in cevabı. 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Yu
suf Ziya Yağcı, Nallıhan ilçesinde bâzı resmî 
görevlilerin partizanca tutumları üzerinde gün
dem dışı sez istemiştir. Bu konuda kendisine 
söz veriyorum. Buyurun Sayın Yağcı. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Balkan, muhterem arkadaşlarım, 

Hükümet programının okunmasında, devlet 
memurlarına partizanca baskılar yapılmıyacağı 
hakkındaki Hükümetin vaitlerinden kışla bir 
süre geçmesine rağmen Türkiye'nin muhtelif 
yerlerimde, özellikle kazalarında zalten güç şart
lar içerisinde geçinmekte bulunan memurlara 
partizanca baskılar yapılmakta olduğu, haksız 
ve yersiz nakillerin kış ortasında yapıldığı gö-

rülegelmektedir. Bu cümleden olarak, Anka
ra'nın Nallıhan ilçesindeki memurlar büyük 
ölçüde partizanca baskılara mâruz kalmakta
dırlar. 

Şurasını tebarüz ettirmek ve açıklamak iste
rim ki, muhterem arkadaşlarım, bu baskılar 
A. P. kanadına mensup partili üyelerin tamamı 
tarafından yapılmaktadır. Nallıhan ilçesinde 
ecelden bari Gknel Meclisin bir üyesi olan ve bu
gün Ankara'da Daimî Encümende üyelik vas
fını ihraz etmiş bulunan Fehmi Eren'in memur
lar üzerindeki terör havasına varan baskıları 
devam eft'ip gitmektedir. 

Bu cümleden olarak, Nallıhan'da, öğrendi-
ğimizo göre, öteden beri bagarılı çalışmaları 
ile, kurstan pekiyi derecede mezun olması ve 
âmirlerinden takdirnameler almaısiyle temayül 
etmiş bulunan İsmail Hakkı Erfeekin adında bir 
nüfus memurunun, 'kanuni ve haklı hiçibir sebep 
yekken, Kızılcafiıamam'ın Güveni bucağına tâ
yin eldiltaiş olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bunun dışında aynı ilçenin Çayırhan bucağının 
Bucak Müdürü ve yine taraflı tarafsız, partili 
partisiz 'bütün vatandaşlar tarafından mesaisi 
takdirle karşılanan Mal Müdürü Semih irten, 
Tapu Fen Memuru İlhan Narlıoğlu, Tapu Si
cil Muhafız Muavini Hüseyin AlagÖz ve Özel 
M?re tahsildarlarından Muzaffer öztürk'ün de 
başka yerlere tâyinleri yapılmış fatealt kendi
lerine bugüne kadar her hangi bir tebligat 
yapılmamış bulunmaktadır. Yani, bu memur
lardan iki tanesinin tebligatı icra edrimiş, yer
lerinden alınmış, fakat, diğer memurlar da 
tebligatın kendilerine yapılmasını beklemekte
dirler. 
• Muhterem arkadaşlarım; il|k naaarda kay

makamın ilçeye tâyininden sonra bu memurla
rı kendisinin mesai arkadaşları olması bakımın
dan istemediği vilâyete, valilik makannına yas
ması üzerine de normal yolardan bu memur
ların bu ilçeden almabildiği düşünülürse de, 
hakikatte bu memurların Nallıhan ilçesinden 
kışın ortasında tâyinlerinin yapılması, tarna-
nı:n partili Erenlerin tazyiklerine dayanama
yan idane âmirleri tarafından yapıldığını gös
termektedir. 

Şöyle ki, 1968 yılı Eylül ayında, bu kaba
dan bir başka yere İnhisar memuru tâyin edilir; 
tâyin sebebi şudur arkadaşlar, tâyin sebebine 
dikkatinizi çekerim; 
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İnhisar idaresi o tarihte Erenlerin binasın-
ıda ikamet etmektedir, oturmaktadır, yani ki
racı sıf atiyle inhisar idaresi Eren'lerin binasın
da oturmaktadır. Fehmi Eren bina [kirasının 
artırılmasını ister ve fakat zaten ilçenin rayici
ne göre fazla fiyatla oturmakta olan idare, 
kendisine, depo olarak bahçedeki bir kısım ye
rin çevrilmesini, <bu takdirde kira artırımı için 
Başmüdürlüğe müracaat edebileceğini söyler. 
Fakat bu talebi reddedilir. Bunun üzerine inhi
sar memuru protesto çeker, yani ihtarname 
çeker. 20 günllü|k bir mehil verilmiştir. Ne 
yazık ki, 20 günlük mehil içerisinde, 19 ncu gün 
bu memur yerinden alınmıştır arkadaşlar, 
Nallıhan ilçesinde. Bu geçmişe ait 'bir mesele
dir. Bunun üzerinde durmak istemiyorum, 
fakat bugünkü hâdiselere ışık tutması bakı
mından bunu muhterem huzurunuzda arz etmek 
istedim. 

Arjkadaşlarım; bugün görevinden alınmış 
olan İsmail Hajkkı Ertekın Nallıhan ilçesinin 
yerlisi bir memurdur ve senelerden beri bu il
çede başarı ila görev veren, takdirnameler ka
zanmış, iştirak ettiği kursları pekiyi derece ile 
ve birincilikle bitirmiş bir memurdur. Ve bu
rada... 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Partizan
lığı var mı? 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Vardır 
arkadaşlarım, vardır ve fakat bütün Adalet 
partilileri itham etmiyorum. Adalet Partili ar
kadaşların bir kısmı da gelmiş Adalet Parti
sinin ileri gelenlerine müracaatta bulunmuşlar, 
bu tâyinlarin durdurulmasını, bu tâyinlerin 
iptalini istemişler, fakat muvaffak olamamış
lardır. 

Bütün Adalet partilileri itham etmefk iste
miyorum. Sözlerimin sonunda bir kısım Ada
let Partili arkadaşların tana söyledikleri söz
leri de ifade edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarını; ismail Hakkı Er-
teikin 1969 senesi iznini 29 . 12 . 1969 tarihinde 
alır. 5 . 1 . 1970 tarihinde kendisine kaymakam
lık makamından 'bir tebligat yapılır, vazifeye 
başlaması, diğer nüfus memurunun mazsret iz
ni aldığı bildirilir. Memur ayın 6 sında vazife
ye başlar, fakat ayın 7 sinde kendisi tahrirat 
kalemine çağrılmak suretiyle Güvem Bucağına 

tâyin edildiği bildirilir. Yani boş kalmasın bir 
mevki, bir kamu hizmet yeri boş kalmasın diye 
kendisi vazifeye davet edilen bir memur, he
men ertesi günü vazifesinden başka yere tâyin 
edildiği ve gittiği yerden izin alması bildirilir 
ve böylelikle memurun izni yanda bırakılır ar
kadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım; işin acı tarafı şu
dur: Bu memurlar tâyin ediliyor, fakat kanuna 
göre bir memurun gidebilmesi için, ilişiğinin ke-
silebilmesi için harcırahının ödenmesi lâzım
dır. Maliye'de harcırah ödenmesi için para 
yoktur, fakat idare; kaymakam ve vali ısrar 
eder ve der ki, «Mutlaka bu memurların alâka
sını derhal keseceksiniz, tâyin edildikleri yerle
re göndereceksiniz..» Maliyede de harcırah ok 
madığına göre, buna bir çare bulmak lâzım. 
Bunun çaresi de şöyle bulunur arkadaşlar: 
Kazanın eczacısından, dijkkaıt buyurun, kazanın 
eczacısından borç para almaları memurlara 
bildirilir, tazyik edilir, Borç para alsın ve 
eczacıyı harcırahını almak üzsre vekil tâyin 
etsin ve böylelikle iş halledilsin denilir. Fakat 
memurlar buna yanaşmaz, buna yanaşmadıkları 
için de harcırahları ödenmez. Bugüne kadar 
harcırahları ödenip de ilişkileri kesildi mi, ke
silmedi mi, bu ciheti de tesbit edebilmiş deği
lim. 

Muhterem arkadaşlarım; memurların halini 
hepimiz biliyoruz. Çoğu dört çocuklu, az ücret
li veya maaşlı kişilerdir. Bunların perişan ha
linden dolayı sokaklara dökülmek suretiyle hak
larını istedikleri ve bu haklarının da teslim edil
mek üzere olduğu şu günlerde, memurlarca uğ
raşmak bâzı partici arkadaşlarımızda hastalık 
haline gelmiştir. Geçmişte bu uğraşmalar hiç 
kimseye bir fayda sağlamamıştır. Bundan böy
le de, hiç kimseye fayda sağlayacağım tahmin 
etmiyorum. Kamu hizmetlerinin tam olarak 
görülsbilmesi için yetkili idare âmirlerinin ve
ya memurun mensup bulunduğu vekâletlerin, 
vekillerin kanunlar çerçevesinde, kamu hizmet
lerinin daha iyi görülebilmesi için, elbette ki, 

.bir memuru bir yerden bir yere tâyin etme yet
kileri vardır. Buna itiraz etmiyoruz, bunun 
üzsrinde .'urmuyoruz. Ancak bâzı partiKio-
rln işine gelmediği veya bu partililere memur
lar şirin görünemediği için yapılmış olan, se
bepsiz, kanunsuz ve haksız tâyinlerin durdurul-
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masını ve bundan böyle de bn yola tevessül edil
memesini ilgililerden rica ediyorum arkadaşla
rım. 

Muhterem arkadaşlarım; Nallıhan ilçesinin 
bu yönden bir özelliği vardır. Ankara'da po
litika yapan arkadaşlarım gayet iyi bilirler !ki, 
bu ilçe geçmişte memurların dama taşı gibi 
oynatıldıkları, oradan oraya alındıkları, memur
ların tâbiri ile sürüldükleri bir yerdir, bir ilçe
dir. Bugün de bu istidat görülmektedir bu il
çede. İlgililerin tahkikat yapmalarını, sözleri
min ne derecede doğru olduğunu anlamaları 
için ilgililerin mahallinde tahkikat yapmalarını, 
bitaraf veya C. H. P. li vatandaşları değil, biz
zat Adalet Partisine öteden beri kayıtlı, Ada
let Partisi saflarında çalışan arkadaşları ve 
hemşehrilerimi dinlemelerini istiyorum. Bu söz
lerimin hakikat derecesi bundan sonra anlaşıla
caktır. 

Arkadaşlarım; ismini ilgililer isterse verebi
lirim, iki Adalet Partili arkadaş, bir tanesi tüc
cardır, iki Adalet Partili arkadaş Nallıhan'a 
gidip inceleme yaptığım zaman, benden şu rica
da bulundular, bunu Yüksek Meclise alksettir-
nıek isterim: 

«Lütfen yetkililere söyleyin Nallıhan'a 
iki tane makina göndersinler. Bu makina-
lardan birisi Erenlerin hoşuna gitmiyen veya 
onlara şirin görünmesini bilmiyen memurları 
kıymakta kullansın; diğer makina da, jkıyılmış 
olan memurun yerine istenilen ölçülerde memur 
imal edecek makina olsun» demişlerdir. Bu söz
leri söyliyenler de Adalet, partililerdir arka
daşlar, partisiz veya Cumhuriyet Halk Partili 
kişiler değillerdir. İki Adalet Partili söyle
miştir bunları bana, isimlerini de verebilirim 
yetkililer istedikleri zaman. 

Çok muhterem arkadaşlarım, dertlerime Hü
kümetin de deva bulmaya çalıştığı şu sırada, 
kamu hizmeti gören ve vatandaş hizmetinde 
olan namuslu, haysiyetli ve vazifesinin ehli olan 
memurlarla uğraşılmamasını ve bunların kendi 
istekleri dışında her hangi bir yere durup durur
ken, hele kış ortasında nakillerinin hiçbir za
man fayda getirmeyeceğini ve bundan sonra da 
faydalı olamayacağını belirtir ilgililerin bu mev
zu üzerine eğilmelerini umar, hepinizi, saygı ile 
selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alikışlar.) 

BAŞKAN —- Devlet Bakanı Sayın Refet 
Sezgin, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; benden önce gündem dışı konuşma ya
pan Sayın Yağcı arkadaşım, Hükümet olarak 
üzerinde ciddiyet ve hassasiyetle durmamız 
lâznngelen nitelikte, Ankara'nın Nallıhan ilçe
sinde yapıldığı. beyan olunan memurlarımızla 
ilgili birtakım tasarruflarla alâkalı iddialarda 
bulundular. 

Huzurunuzda, belirli şekilde isim zikredile
rek tasarruf dile getirilmek suretiyle ortaya 
konulan bu iddialar hakkında müspet veya men
li mânada derhal bir beyanda bulunmak im-
kânnun bizce mevcut olmadığını takdir eder
siniz. Ancak, huzurunuzda muhterem arkada
şımızın dile getirmiş bulunduğu konuların, 
kendisinin de ayrıca bilgisine müracaat etmek 
^Lcl-yle, ciddiyetle tahkik edeceğimizi beyan 
etmek isterim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Gerekli tahkikat hassasiyetle yapılacaktır. 
Eğer hadise varit ise, tabiatiyle gereğine de te
vessül olunacaktır. Vâriddeğilse Yüce Huzuru
nuza bu iddianın vâridolmadığı veya nakle ta
bi tutulan zevat var ise, iddiaya uygun olaralj 
mı, yoksa iddianın dışında bir haklı sebepten 
mi böyle bir işleme tabi tutulduğu hususu da 
bu tetkik neticesinde tesbit edilerek arz edile
cektir. 

Bunu tesbit ettikten sonra, Hükümetin bu 
konudaki genel düşüncesini ve politikasını da 
kısaca tekrar etmekte fayda mütalâa ediyorum. 

Muhterem, milletvekilleri, memurlar, feda
kar olarak anime hizmetinde çalışan vazifeli
leri partizan düşüncelerle, sıfatı ne olursa ol
sun, şu. veya bu şahsın arzusuna istinaden bir 
yer değiştirme işlemine tabi tutmanın karşı
sındayız. Bunu sureti katiyede tecviz etmemek
teyim, Tecviz etmemiz de mümkün değildir. Me
mur Devletin memurudur. Memur, kanunlara 
uygun surette vazifesini ifa ettiği sürece, bu-
lunduğu vazife yerinden alınmasını doğru te-
:! "î;'ki. e^mornek^yia ve h'jyle bir düşüncenin de 
sahibi değilİ2. 

Bııhterem arkadaşım, memurların normal ah
val içinde gerektiği zaman, vazife yerlerinin 
••''fv^irile; -ileceği hususunu beyan ettiler. Bu 
doğrudur. Arz ettiğim düşüncelerle, partizan
lıkla veya keyfi olarak bir memurun yerinin 
değiştirilmesinin dışında, hizmetin gerektirdiği 
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ahvalde tabiatiyle memurların, yeri isabetli za
manlarda değiştirilebilir. Her halde bu nokta
da aramızda bir ittifakın mevcudiyeti rahat
ça söylenebilir. Biz, tasviyeye güre NaUıhaii ilçe
sine, iki tane kıyına makina değil, Hükümet ola
rak bu iddia edilen meseleyi ciddiyetle tahkik 
ve var ise kötü neticelerini iaale, yok ise ger
çeği ortaya çıkarmak için, müşfik bir idarenin 
yetkili elemanlarını gönderip ve neticeyi de 
istihsal ettiğimiz zaman huzurunuza getirece-
rnizi saygılarımızla arz ederim efendim. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

3. — Adalet Partisi Grup Başkanvehilleri 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve Anka
ra Milletvekili Orhan E ren" in, İkili Anlaşmalar 
konusunun lâyiki ile anlaşılabilmesi ve bu alan
da geniş görüşmeler yapılabilmesini temin için 
Anayasan en HS ne. i maddesi uyarınca bir genel 
görüşme aeıhnasrna dair önergesi (8/6) 

BAŞKAN — Önerge vardır, okutuyorum 
efendim.-. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin sunuşlar kısmında mevcut, ikili 
Anlaşmalar konusundaki genel görüşmenin em
sal teşkil etmemek ve bu işe münhasır olmak 
üzere gündemdeki diğer işlere takdimen görü
şülmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu adına C. H. P. Grupu adına 
Kastamonu Adana 

Sabri Keskin Dr. Kemal Satır 
Güven Partisi Grupu adına 

Ankara 
Emin Paksüt 

BAŞKAN — Önerge üzerinde bir mütalâa 
yoktur. 

Önergede öne sürülen kayıtla, yani bir gen
soru önergesinin bütün işlero takdimen görü' 
şülmesinin bundan sonraki işlerde emsal teşkil 
etmemesi kaydiyle, önergeyi oya sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İkili Anlaşmalarla ilgili olarak evvelce ve
rilmiş olan önergeyi tekrar okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hükümet Programının görüşülmesi sıra
cında Başbakan İkili Anlaşmalar konusunda 

Yüce Meclise bilgi verileceğini beyan etmişti. 
Hükümetin bu bilgileri vermeye âmâde oldu
ğu. öğrenilmiştir. İkili Anlaşmalar konusunun 
lâyikiyle anlaşılabilmesini ve bu alanda geniş 
görüşmeler yapılabilmesini teminen bir genel 
görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 
A. P. Millet Meclisi A. P. Millet Meclisi 

Grup Başkan vekili Grup Başkan vekil i 
Kastamonu Ankara 

Sabri Keskin Orhan Eren 

BAŞKAN — Efendim, Yüce Heyetinizin 
gayet iyi bildiği gibi, genel görüşmeler tıpkı 
gensoru önergelerindeki usule tabidir. Bu iti
barla önerge sahiplerinden bir tanesi, siyasi 
parti grupları adına birer kişi ve bir de Hükü
met görüşecektir, gündeme alınıp alınmaması 
üzerinde. 

önerge sahibi olarak ve A. P. Grupu adına 
Sayın Sabri Keskin buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SABRİ KESKİN 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem üyeleri; 

Adalet Partisi İktidarı İkili Anlaşmalar ko
nusunu kendisinden önceki iktidarlardan te
varüs etmiştir; fakat konu, esas itibariyle, Ada
let Partisinin Hükümet sorumluluğunu devral
dığı tarihten itibr-ren vahîm bir mesele halin
de ortaya atılmış ve her gün işletilen bir çıban 
durumuna sokulmuştur. 

Adalet Partisi Hükümeti daha iktidara ge
lişinin ikinci haftasından itibaren mezkûr an
latmaları ele almış ve ıslahlarına çalışmıştır. 
Bilindiği üzere bunda muvaffak da olmuştur. 
Ancak, te^kidler de/anı etmekte ve konu istis
mara müsaidolduğu için, bâzı kasıtlı çevreler 
tarafından Amerikan aleyhtarlığı, NATO aleyh
tarlığı gibi çeşitli maksatlara hizmet edecek 
şekilde işlenmekte ve muhtevasının gizli olu
şu. iyi niyetli teşekküllerde de tereddüt uyan
dırmaktadır. 

Ayrıca, Devletler arasında ikili ve çok ta-
rafh anlaşmalar yapılması ve milletlerarası mü
nasebetlerin bu anlaşmalarla yürütülmesi mu-
tadolduğu halde, memleketimizde öyle bir ikili 
anlaşmalar mefhumu yaratılmıştır ki, sanki 
bu çeşit anlatmalar, sadece Türkiye ile Ame
rika Birleşik Devletleri arasında mevcuttur. 
Güya, bunlarla Amerika'ya imtiyazlar veril
miş, egemenlik ve bağımsızlığımız zedelenmiş 
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ve Türkiye'yi iradesi dışında harbe sürükliye-
bilecek tertiplere girişilmiştir.. 

îşin en garip tarafı da; sanki ortada affedil
mez bir sorumluluk mevcut bulunduğu ve bu-

,nun tek mesulünün Adalet Partisi iktidarı ol
duğu intibaının verilmek istenmesidir. 

Muhterem milletvekilleri, işte partimiz, ger. 
çeklerin açıklanması suretiyle, bütün bu istif
hamların vuzuha kavuşturulmasını temin ama-
ciyle bir genel görüşme açılmasını teklif et
mektedir. Sayın üyelerin önergemize iltifat bu
yurmalarını istirham eder, Yüce Meclise Ada
let Partisi Grupu adına saygılar sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Malatya Milletvekili ıSayın İsmet tn'önü, 
buyurun, efendim. 

(O. H. P. sıralarından alkışlar) 

O. H. P. GRUPU ADINA İSMET İNÖNÜ 
(Malatya) — Çok «saygı değer arkadaşlarını; 

24 Aralık 1969 da (Bütçe Komisyonunda Dış
işleri Bakanlığı Bütçesi konuşulurken Sayın Dış
işleri Bakanı, İkili Anlaşmalar üzerinde şöyle 
bir beyanatta bulunmuştur : 

«İkili Anlaşmalar 'üzerinde 'Türkiye ile Bir
leşik Amerika Devletleri arasında, 8 Temmuzda 
bir anlaşma imza edalmâ-stir. ÎBu anlaşma 28 Tem
muzda Bakanlar Kurulu kararına üktiran etmiş, 
10 Eylül 1969 da yürürlüğe girmiştir.» Bu İkili 
anlaşmalar üzerinde bir gizli 'oturumda IBüyük 
Meclâje (bilgi verileceğini söylemiştir. 

Şimdi, Meclise bilgi verilmek maksadı, bu; 
Adalet Partisinin Genel Görüşme açılması takri-
riyle imkân altına konmuş 'oluyor, özel bir şe
kilde imkân altına konulmuş oluyor; bâlgi ver
menin usulü başkadır, genel görüşmenin tatbiki 
başkadır. 

Genel görüşme usulü içinde, eğer Meclis, ge
nel 'görüşmeyi kabul buyurursa, partiler ve Hü
kümet karşı karşıya daJha geniş konuşmalara 
imkân bulacaklardır. 

B'öyle bir genel görüşme açılmak suretiyle 
M i anlaşmaılar konusunun enine boyuna eleşti
rilmesine kesin lihtiyaç vardır; birç'ok isebeple bu 
genel görüşmenin açılmasına ihtiyaç vardır. 

Evvelâ, bu besileyle bizim NATO içindeki 
vaziyetimiz letrajfliyle 'Büyük Mecliste konuşula
caktır, buna (fırsat bulmuş olacağız. BUğün bi
zim, NATO içindeki vaziyetimiz, bu 20 (senelik 

tatbikat esnasında türlü safhalardan geçmiştir. 
ilgililer, ikili anlaşmalar tatbikatında, kendi an
layışlarına lg<öre ve zamanın türlü, âcil tesirleri 
altonda olarak bir istikamet vermişlerdir. Bu is-
itkametler üzerinde çok şikâyetler olmuştur. 

İMİ anlaşmalar gizli 'görüşmede konuşulur
ken, bu tatbikatın ihataları, sorumluları nedir, 
neden olmuştur? Biz, bunun 'üzerinde duracak 
değiliz. Geçmiş olayların yanlış istikamette yü
rümesinde, 20 senelik tatbikat esnasında biz par
ti olarak başlıca sorumlu ve en önde hataları iş-
lemâj olanlar değiliz. Biz, bu dönem esnasında 
ikili anlaşma şeklinde yerleşen tatbikat içinde 
en az sorumlu mevkiindeyiz. 

Böyle bir gizli (görüşmenin Ihedefi ve mak
sadı; «Geçmiş hataları kim yaptı, nasıl yaptı?» 
diye aramak Ihedefi olmıyacaktır, olmamalıdır. 
Bir tek hedefimiz olacaktır: 20 'senelik tatbikat 
sonunda NATO içinde vaziyetimiz nedir, NATO 
ya ne hizmet edebileriz ve NATO dan hizmet kar
şılığı, ittifak karşılığı neler bekliyebiliriz? Bu
nu, Büyük Meclisin tam bir anlayışla, vuzuh ile 
anlaması lâzımdır. (O. H. P. sıralarından alkış
lar) 

Bu Ihususta hulûs ile söylüyorum ki, itikatla 
söylüyorum ki, inanarak söylüyorum ki, Adalet 
Partisine bir sorumluluk tevcih etmek hatırım
dan geçmez. 

Tek hedefimiz, bu geçmiş tatbikattan gelecek 
zamanlar içcıa isabetli yolu bulmaktır. 20 sene
lik tecrübe az bir tecrübe değildir. Bunu biz 
dikkatli bir şekilde mütalâa edersek, karşılıklı 
itimat havası içinde bu genel görüşmeyi yürü
türsek, doğru yollan buluruz ve gelecek tedbir
leri buluruz. 

Şimdi arkadaşlarım, bu görüşmenin açılma
sını sağlamak ve ehemmiyetini arkadaşlarıma 
kabul ettirmek için kısa bâzı bilgiler vermek 
isterim. 

Bir bakıma, esas itibariyle gizli görüşme
de eleştireceğimiz, tetkik edeceğimiz; 20 sene
lik tatbikat sonunda bugün NATO'nun strate
jisi neticesi olarak Türkiye ne durumdadır? 
Bunu ibiibiin milletvekilleri kavrayacaklardır. 
Doğru bir 'hedefe varmak için, bütün milletvekili 
arkadaşlarımızın; NATO içinde nerede bulun
duğumuzu (bilmeleri .lâzımdır. 

Bu, gizli bir durum değildir, NATO strateji
si olarak bütün dünyaya apaçık ilân olunmuş-
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tur. O şu; NATO kurulduğu zaman Avrupalı
larla Amerika arasında bir esaslı çatışma vardı; 
Cihan Harbi çıkacak, Avrupa buna tutuşacak, 
sonra o harb türlü felâketli safhalardan geç
tikten sonra, Amerika bu 'harbe müdahale ede
cek, 'beraber muhardbe edip kurtulma olacak... 
Avrupalılar başlarken buna itirazla başladılar; 
«olmaz bu» dediler. «Biz evvelâ tutuşacağız, on
dan sonra uzun müddet geçip karar alacağız, 
sonra siz gedeceksiniz kurtaracaksınız... Hayır.» 
(G. H. P. sıralarından alkışlar) «Tutuşacaksak, 
beraber kaderimizi bağhyacaksak, büyük savaş 
başlar başlamaz, Avrupanın tutuşması ile bera
ber siz de tutuşmuş olacaksınız...» Her mülâha
zayı bıraktılar, «Bunu sağlıya cağız» dediler. 

Amerika, «buna ancak Senato karar vere
bilir; o zaman da karar verebilir, bu yetki Se
natonundur, biz bunu bağlıyacak bir taahhüde 
giremeyiz» diye dayattı. Bunun çaresini buldu-
'lar. «Pekâlâ» dediler, «Bugünden 'bir harp ka
rarı almıyoruz, ama NATO olarak, NATO müt
tefiki olarak siz ilk günden Avrupa'da ateş 
karşısında bulunacaksınız..» 

Uzun boylu pazarlıktan sonra bir NATO 
şekli belirdi. Amerikalılar sulh zamanında Av
rupa'nın içindedirler; askerleriyle, tayyarcıle-
riyle, meydanları ile, her şeyleri ile. Ve 'Garbi 
Avrupa devletlerinden (birine taarruz olursa, 
ateş, aynı zamanda Amerika askerine atılmış 
olacak ve Amerika kumandasındaki askere ateş 
edilecek. 

Ne olacak bunun neticesi? Harbe karar ver
mek ihtiyarına 'Ilüzum 'olmaksızın Amerika ilk 
günden ateşe imâr uz olarak savunma vaziyetin
de bulunacak. Bunu sağladılar. 

O gün, NATO kurulduğu g-ün, bütün Garbi 
Avrupa'ya hâkim olan tek fikir buydu: Beraber 
"tutuşacağız, ilk afünde tutuşacağız... 

Biz sonra girdik NATO'ya ve NATO'nun ke
narında bulurduk, kanadında bulunduk. Sağ 
kanadını tutuyoruz biz NATO'nun. 

Şimdi, müttefikler (her ittifak içinde bu 
(his tabiî bir surette vardır) kendilerine tevec
cüh edecek tehlikeye bütün müttefiklerin der
hal karışmasını isterler. Başkasının mâruz ola
cağı tehlikeye karışmak için biraz düşünürler. 
İnsanın tabiatı ve ittifakların tabiatı budur. 

Şimdi, NATO kurulduğa zaman, vaziyette, 
büyük stratejide önemli bir fark vardı. O fark 

.şu: Nükleer silâh, harbin talihine başlıca karar 
veren güç olarak, silâh ıgücü olarak nükleer si
lâh yalnız Amerikalıların elinde vardı ve lıarb-
de tesirini, tecrübeden geçirilmiş olarak evvelce 
hesap olunuyordu ki, Avrupa harbi bittikten 
isonra, Amerika'nın Japonya ile olan muharebe
sinin daha ne kadar devam edeceğini kimse bil
mez ve Amerika'ya daha ne kadar, masrafı 
bırakınız, ne kadar insana nıalolacağını, cana 
malolacağmı kimse tahmin edemez. 

Ben Kahire'de Roosevelt'le konuştuğum za
man, onu yalnız bir kabus içinde igbrdüm; Av
rupa harbi bitecek, ondan sonra Japonya harbi 
nasıl bitecek? «Bu, ancak Rusların yardımı ile 
bitebilir». Bu kanaatteydi Başkan Roosevelt, 
hep bununla meşgul oluyordu. 

Hakikaten Japonya, Almanya düştükten 
sonra daha ne 'kadar muharebe edeceği belli ol-
mıyan meçhul bir kahramanken; atom bomba
ları Nagazaki ve Hiroşima üzerinde patladıktan 
sonra Japonların imdadına yetişti, tealim oldu
lar; buna dayanamayız dediler... 

Muharebede düşman düşmanın halini tama-
miyle bilemez. Meşhur darbımeseldir; düşman 
düşmanın halinden bilmez. 

Japonya perdeler arkasında muharebe eder
ken 1945 te sünger haline gelmiş, içinden tu
tar yeri kalmamış, adaları işgal etmiş, dışarı 
gitmiş, söz (söylemiş, nasıll çıkacak bilmiyor. 
Atom bombaları düşünce, benim kanaatimce, 
kendileri için bütün millete anlatabilecekleri bir 
vesileyi bulmuş oldular. Almanya dü}er düşmez 
Japonya harbi başladı, bombalar atıldı, Japonya 
testim oldu, taanhten çıktı. Beklenmiyen çabuk 
bir netice bu tarzda hâsıl olmuştur. 

Şimdi, NATO olurken, bu, Amerika'nın elin
de nükleer silâh inhisarının bulunması bütün 
Garb Devletleri için bajlıca teminattı. Yoksa 
Garbi Avrupa o anda da Rusların kendi hu
dutlarına ıgelen kuvvetlerine karşı koyacak du
rumda değildi. 

Şimdi, NATO içinde bunu temin ettiler ve 
ilk anda Sovyetlere cevap olmak için strateji 
tâyin ettiler.. Birimize taarruz oldu mu top-
yekûn cevap vereceğiz, topye'kûn tutuşacağız.. 

Bu, kaç sene devam etti? Şiırndi ayını, gü
nünü söyliyemem ama günün birinde Sovyet 
Rusya atom bombasını patlattı. O andan itiba
ren vaziyet her gün gelişmeye başladı; bir 
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müddet sonra Sovyet Rusya, Amerika'nın nük
leer gücüne karşı beraberlik iddia etmeye baş
ladı ve buna paralel olarak, NATO da, stra
tejisine yeni bir istikamet verdi : «Birimize 
taarruz vâki olursa topyekûn cevap vereceğiz» 
yerine, «Köşede, bucakta bir taarruz olursa 
evvelâ onların nasıl tutuştuğunu, neticesini 
görmeye fırsat bulacağız, ondan sonra nük
leer harbe müracaat kararı vereceğiz» dediler. 
Bunun üzerine kıyamet koptu; «Sizin, harb pat
ladığı zaman, müttefiklerden her hangi birisi 
taarruza uğradığı zaman, böyle, enine göre 
bir karar vermeniz haksızlıktır» münakaşası 
başladı. Bu münakaşa o kadar ilerledi ki, niha
yet bugün mer'î olan şu şekle Igirdi : Orta - Av
rupa'ya bir taarruz vukubulduğu zaman topye
kûn karşılanacak, kanatlarda olduğu zaman 
evvelâ bakılacak.. En hafif tabiriyle biz oyuz. 

Şimdi bu haklıdır, haksızlır, o başka.. Ama 
bugünkü vaziyet bu. Bu hususta çok şikâyet 
edilmiştir, uğraşılmıştır.. Türlü şekillerde te
minat vermeye çalışırlar; «Canım, sonra baka
cak dediysek hiç bakmıyacak, feda edecek de
medik ya.. Sonra bakılacak demek, göreceğiz 
bir defa., iki büyük Devlet arasında nükleer 
harbin başlamaması lâzım. Başlarsa her iki ta
raf harabolacak..» 

Bunun üzerine ilim adamları ve politikacı
lar arasında, nazariyat ve tahminler senelerce 
devam eder. Bir defa nükleer harb hemen acele 
ile, hafif bir karar ile başlamamak. Bu bir. 
Yani, bu esnada meselâ kanatlardan birisinde 
muharebe çıkarsa, bir defa görelim; bu mu
harebe ne oluyor, ne netice veriyor? 10 misli 
kuvvete karşı, kanatta bulunan bir Devlet yal
nız başına muharebe ederken, bunu alâka ile 
takibedecekler, ama muharebe orada nisbetsiz 
kuvvetler arasında cereyan edecek ve bu mu
harebenin bir zamanında, bir suretle müdaha
le edecekler. 

Derler ki, - söz olarak değil, askerler söy
ler, ilim adamları söyler - iki büyük Devlet 
arasında nükleer harb patladıktan sonra, bir
birlerini mahvedinceye kadar, nihayete kadar 
uğraşılmaz, iki taraf muharebeye başlıyacak, 
tahmin olunan tesirlerini gözleriyle de gördük
ten sonra, bir araya gelip o harbi biran evvel 
bitirmeye çalışacaklar. E, o esnada ezilmiş 
olanlar, o zamana kadar ezilmiş olanlar ne ola-
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cak? Onlar için o zaman karar verecekler. 
Bu bir. 

Şimdi, bu bize ne netice verir? Bu bize şu 
neticeyi verir : Demek ki, harbin ilk zamanın
da yalnızbaşma kalınacak devirde biz Orta -
Avrupa'da değiliz, harbe tutuşmak için ted
birli olmalıyız, harbe tutuşmaktan sakınmalı
yız. Nasıl sakınırız? Hem müttefik olarak du
ruyoruz, hem de harbe girmekten, harbe yal
nızbaşma, haksız girmekten sakınacağız... Tah
rik etmiyeceğiz. NATO'ya girdik, bu bir 
savunma paktıdır, vaziyetimizin, imkânımı
zın derecesine NATO içinde vazife göre
ceğiz. NATO içinde bir harbe tutuşursak, mu
harebenin bidayetinde yalnızbaşımıza kalabile
ceğimizi düşünerek ihtiyatlı olacağız. Tahrik 
etmiyeceğiz, atılmıy'acağız ve üzerimize tehli
keyi ceibetmiyeceğız. Onun için, «NATO'da 
bulunacağız ve düşmanlık politikası takibet-
miyeceğiz» diyoruz. Maksat bu. 

Bunu söylemeye lüzum var. Çünkü NATO'-
ya girer girmez bizim memlekette zannolundu-
ki, biz Amerika'ya kendimizi sadık bir mütte
fik olarak tanıttığımız müddetçe ittifaktan 
edinilebilecek bütün faydaları ediniriz. 

Böyle, memleket menfaaatine olduğu zanno-
lunan bir politika takibolunmuştur. NATO 
içindeki durumlarından her memleketin, her 
müttefikin şikâyet ettiği zamanlarda Türkiye'
nin nüm rv-ülleri Amerika'nın yanında olarak, 
o memleketler Amerika'dan neden, ne suretle 
şikâyet ediyorlarsa, onların hepsini reddede
rek yalnız başına vaziyet almışızdır. Niçin? 
Kötü tâbirlerle, Amerikan menfaatine hizmet 
etmek için değil, Türkiye menfaatine hizmet 
etmek için, bunu bir vasıta zannettikleri için 
öyle yapmışlardır. 

Şimdi NATO içinde inkişaf büyüktür. Dev
letler NATO'da ve Varşova Paktı içinde kar-
şılıkh temasa gelirler, yakınlaşırlar. Herkes 
bir muharebe vukuuna sebebolmamak ve mu
harebe patladığı zaman kendi yüzlerinden çık
mamasını isterler. Kendi yüzlerinden çıkmama
sı ve ilk günden bulaşmamayı takibetmek bil
hassa Türkiye'ye düşmektedir. 

Şimdi, biz yalnız başımıza tehlikeyi üzerimi
ze, celbedip, NATO içinde yalnız olarak muha
rebeye tutuşmuş bir devir yaşamamak için iki 
teminata sahibiz. Bunlardan birisi, NATO 
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hükmüne göre, müttefiklerden bir Devlet ta
arruza uğradığı zaman, diğerleri o taarruzu 
kendilerine de teveccüh etmiş sayacaklar, ama 
nasıl iştirak edecekler? Askerî iştirak etmek 
dâhil, onun dışında ne kadar hafifletebilirsem, 
her hangi bir suretle bu taarruzu tasvibetmedi-
ğini ve taarruza uğrıyanm yanında bulunduğu
nu ifade edecek her hangi bir vaziyet caiz. Bü
yük Millet Meclisi, Türkiye'yi alırsak, Büyük 
Millet Meclisi bu tasvibolunmıyan taarruza 
karşı... Taarruza karşıyız. Nasıl iştirak edece
ğiz? Belki protesto ile iştirak edeceğiz, ama si
lâhlı iştiraka da karar verebilir. Silâhlı içtiraka 
mı karar verecek, ona varmıyan başka tedbirler 
mi takibedecek, Büyük Millet Meclisi bunu ta-
kibedecek .Teminatın biri bu. 

İkincisi, harb, NATO ittifakı yüzünden bize 
teveccüh etse dahi harb ilânına, harbe tutuşma
ya karar vermek Meclisin hakkıdır. Bu, bizim 
için iki teminattır. As:l teminat da Meclisin 
hakkıdır. Bunda yanlış düşünce ile bir fena mi
salimiz var: Kore Harbi. «Şundan dolayı ve 
bundan dolayı oraya gideceğiz» dendi, gidildi. 
Çırpındık, bağırdık, «Gidelim, gideceğiz, ama 
Meclis karar versin» dedik. Sağlamak mümkün 
olmadı. Meclis karar vermeden Kore Harbine 
girdik. 

Demek Türkiye'de bu olabiliyormuş ve hâlâ 
türlü şekillerde harbi Büyük Millet Meclisinin 
kararma bağlıyarak çıkmak, bu nısulden, bu 
kanun mecburiyetinden Türkiye'yi uzaklaştır
mak. Nasıl uzaklaştırılır? Harbi, Türkiye'nin 
başına konuşulacak bir karar olmakta çıkara
rak... Olup bitti olarak getirmekle. Taarruz edi
yor, düşman bize taarruza başlamış. Başladığı 
andan itibaren düşman olmuştur, canımıza kay
detmiştir. O zaman Meclisin vereceği karar, ne 
olursa olsun neticesi, taarruza uğradık, memle
ketimizi müdafaa edeceğiz» olacaktır. Demek, 
harbe karar verir bir ihtiyar ve irade meseleni 
halinden çıkacak, bir olup bittiyi kabul etmek 
mecburiyeti haline gelecek. Böyle düşünmeye 
çakşırız. Meclisi harb ilân etme kararından 
mahrum etmenin tek çaresi budur ve bu çağrı 
ile NATO içinde birimiz taarruza uğradığımız 
zaman, - tekrar ediyorum kanaatteyiz - bugüne 
kadar çaresi bulunamamıştır, bulunamaz, biz 
taarruza uğradığımız zaman: «Hele bu taarru
zun neticesini ve yürüyüşünü görelim.» 

Bu, bugünkü müşterek kabul edilmiş stra
tejisine göre, NATO müttefiklerinin ve Ameri
ka'nın da hakkıdır. «Taarruza uğradık» diyece
ğiz, «Bakalım bir defa, muharebe devam etsin, 
icabına bakacağız» diyecekler. Orta-Doğu'ya 
böyle bir taarruz olursa, şimdiden kabul edil
miştir, bitti. «Derhal hepimiz harekete geçece
ğiz» diyecekler. Böyle iki büyük mâni karşısın
dayız. 

Şimdi bu ikili anlaşmalar, adı üstündedir 
«NATO icabı» denir ama NATO'nun müşterek 
tedbirleri başkadır. Onlar yapılmıştır, yapıl
maktadır. Müşterek boru hatları yapar, müşterek 
kumandanlıklar yapar, müşterek harb karar
gâhları yapmıştır, yapmaktadır. Bunların hiç
birisi taarruzî mahiyette değildir, ama gidiyor
sun, bu memleketten çıkıyorsun, uçuyorsun, 
Sovyet Rusya üzerinde keşif yaparken düşürü-
lüyorsun. Neticesi ne olur bunun? Amerika Re
isicumhuru o zaman ilân ediyor, «Bunda Türk
lerin sorumluluğu yoktur, bize aittir sorumlu
luk, biz onları dinlemedik, çıktık, haberleri bile 
yoktur» diyor. Doğru. Düşman kabul etmiye-
cek vaziyette olursa o gün patlatacak?!?*" 

Şimdi, bu tafsilâtı şimdiden vermenin sebe
bi, bu genel görüşmeyi bilerek, inanarak tat
bik etmenizi sağlamaya çalışıyorum, aklımın 
erdiği kadar. 

Şimdi arkadaşlarım, bu ikili anlaşmaların 
I ize tevcih edebilecekleri... Bu bir defa nasıl 
kullanılmıştır? E, bunun her türlü kullanıl-
mışlığı vardır. Dediğim gibi, bunun teferruatı
na girerek birtakım zamanın idarecilerini it
ham etmek maksadını takibetmiyorum. İkili 
anlaşmalar ne içindir? NATO müttefi
ki olarak yapılmıştır. E; bu ikili anlaşma
lar NATO müttefiklerine söylenmiş mi
dir? Onlar buna, «Evet, bu NATO'nun icabıdır, 
hepimiz bunu biliyoruz» yahut, «Bağlıyız» de
mişler midir? «Bağlı değiliz, ama NATO'nun 
icabıdır» demişler midir? Böyle bir şey yok. O 
kadar yok ki, bizde üsler var idi. Küba'da Rus
lar mukabil üsler yaptılar. Ruslarla Amerika
lıların harbe tutuşması ramak haline geldi. He
men tutuşacaklar gibi bir vaziyet hâsıl oldu. 
O anda evvelâ aralarında gizli anlaştılar, bunu 
sonraki neşriyattan öğreniyoruz. Bize göste
rilen; «Evet, Ruslar Küba'daki üslerini geri 
çekmeyi kabul ettiler.» Ve bu esnada bize de 
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Amerikalıların söylediği, «izmir'de üslenmiş 
olan nükleer silâhların, nükleer bombaların mo
dası geçti, bunların tesiri artık yoktur, biz bun
ları kaldırıp polaris denizaltlariyle aynı maksa
dı temin etmeye karar verdik, bunları alaca
ğız...» 

E, güzel. Biz de üzerimizde o gün bir pazar
lık olduğu havasından değil, kendi ikimiz ara
sındaki münasebetten dolayı, bunlar kalkacak 
diye, bunu gayet tabiî gördük ve memnun ol
duk. Halbuki aslında, sonradan Amerikalıların 
yazdıklarına göre, tahakkuk etmiş ve meydana 
çıkmıştır ki, harb meydana çıkıp da Amerika 
Ruslara, «Buradaki üslerini kaldırmadan ben 
bu Küba'yı işgal edeceğim, ne olursa olsun» 
demiştir. Bu vaziyeti alınca Ruslar, «Ben bunu 
kaldırırım, siz de Türkiye'de ve italya'da bu
lunan üslerinizi kaldırırsanız» demiş ve onlar 
kabul etmişlerdir. Sonradan yine kendi dâhili
yesinin ve umumiyetledir ki, dünya edebiyatı
nın yazdığına göre gerçek budur. 

Amerika bizimle ittifak etti diyerek, Ameri
ka'nın bütün dünya üzerindeki taahhütlerine, 
stratejik ihtiyaçlarına biz cevap vermek, kayıt 
koymak iddiasında bulunanlayız, öyle bir iddia
mız yok. Amerika'nın dünyadaki maksatları 
için Türkiye'yi, onun harbe tutuşma tehlikesini 
ehemmiyetsiz görerek istediği gibi kullanması
na mâni olmak lâzımdır. Buna mâni olmanın 
tek çaresi Meclistir. Hükümetlerin bütün ihti
yaçları devletler arasındaki münasebetleri hal
letmek için Meclisin harb kararını ve büyük 
kontrolünü, bizdeki salâhiyetlerini dikkatle 
göz önünde bulundurmaya dikkatleri olmazsa, 
kuvvetleri kâfi gelmez. Yüz yüze gelip günlük 
ihtiyaçların tesiri altında Amerika taleplerine 
karşı koymak. Kuvvetleri kâfi gelmez. Ameri
ka'nın kuvveti kâfi gelmiyor. Sıkıştığı za
man; istersiniz, istersiniz, zorlarsınız, sıkıştı
rırsınız, «Bu, (Senatonun meselesidir» der, «Ya
pamam bir şey. Senatonun kararma bağlıdır 
bu» der, çıkar durur orada. 

Bu, Büyük IMillet Meclisinin salâhiyetidir, 
biz bundan ileri hareket edemeyiz. Niçin bizim 
hükümetler buna alışmadılar? Niçin bizim hü
kümetleri böyle bir kuvvetten mahrum etme
ye biz göz yumarız? Anlaşılmaz bir şey. (C.H.P. 
sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlarım, onun için Büyük Millet Mec
lisinde genel görüşme açılıp, bütün bu ihtimal-

[ lerin görüşülmesi ve geçmiş olaylardan etrafı 
ile ders almış olarak isabetli yolları bulmamız 
lâzımdır. 

Bu itibarla, çok saygı değer milletvekili ar
kadaşlarımdan bu genel görüşmenin açılmasını 
kabul etmelerini rica ederim. (0. H. P. sırala
rından sürekli alkışlar) 

Gizli görüşmeden ne netice alacağımızı bil-
I miyoruz. Çünkü, bir emrivaki karşısındayız; 

kabul edilmiştir, yürürlüğe girmiştir. Bunu bir 
kanuna bağlamak ilk çaremizdir. Mecliste ko
nuşulurken bu çareyi nasıl sağlıyacağımızı tâ
yin edemiyorum, anlıyacağız, konuşacağız, ni
hayet rey meselesi olacaktır. Esaslı hepimizin 
mutabık olacağımız bir tatbik yolunu bulabilir
sek memleket için çok iyi bir talihtir. Bulamaz
sak, her birimiz kendi noktai nazarımızı millet 
gözünde değerlendirmeye çalışacağız, kanunlar 
dâhilinde, yetkilerimiz dâhilinde. 

(Saygılar sunarım, arkadaşlarım. (C. H. P. 
I sıralarından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Tur
han Feyzioğlu, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ-
I OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım, 
I İkili anlaşmalar konusunda Millet Meclisin

de bir genel görüşme açılması yolundaki öner-
I genin kısa bir tarihçesi vardır. Aslında, görülü

yor ki, aziz arkadaşlarım, biraz evvel C. H. P. 
Genel Başkanının konuşmasından da anladınız 
ki, konu birçok yönleriyle NATO meselesi ve 

I NATO stratejisi olarak vaz'ediliyor. Konuşula
cak olan konu yalnız bu cephesi ise, G. P. Gru
pu olarak hemen söyliyelim ki, bunun gizli ko
nuşulacak tarafı olmadığı gibi, bu çeşit konula
rın gizli konuşulmasına da asla rızamız yok
tur. 

I Dünyanın bütün parlâmentolarında bu çeşit 
ittifak münasebetleri, askerî sır teşkil eden kı
sımları hariç, açık konuşulur. NATO'nun bü
tün ülkelerinde NATO stratejisiyle ilgili hu
suslar, NATO stratejisindeki gelişmeler açık 
konuşulmuştur ve konuşulacak konu esnek mu
kavele stratejisinin topyekûn mukavele strate-

I jisi yerine geçmesinden ibaret ise, bu sınırlar 
içinde konuşulacak ise, bunun İngiliz Parlâmen-

I tosunda, Fransız Parlâmentosunda konuşuldu
ğu ölçüde Türkiye Parlâmentosunda konuşul-

I maması için sebep yoktur. 
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Biz, bir genel görüşmeyi ve gizli celseyi sa
dece ikili anlaşmalar ve ikili anlaşmaların bu
gün Hükümetçe dahi, yaz aylannda yaptıkları 
resmî bildiri metnine koyamadıkları askerî sır 
teşkil eden kısımlarının da imkân ölçüsünde 
Mecliste açıklanması gerekçesiyle talebedilmiş 
farz ediyoruz ve genel görüşme önergesine müs
pet oy verirken, burada konuşulacak konunun 
NATO stratejisi konusu değil, NATO 'nun kurul
duğu günden bu yana takibettiği seyir içinde iki 
defa değil, dört defa, beş defa değişmiş olan 
stratejisinin tartışılması değil, ama ikili anlaş
maların tartışılması ve ikili anlaşmaların aske
rî sır teşkil eden yönleri hakkında, bir Meclise 
verilebilecek ölçüler içinde, izahat verilmesi ve 
bu ikili anlaşmalarda millî haysiyet ve egemen
liğimize, millî güvenliğimize aykırı hükümler 
var mıdır, yok mudur, konusunda sürüp giden 
tartışmanın bir aydınlığa kavuşturulması mak-
sadiyle oy vereceğiz. (G. P. sıralarından alkış
lar) 

Meseleyi bu açıdan almak lâzımdır. Yoksa, 
G. P. Grupu olarak hemen ifade edelim ki, 
yaklaşan bütçe müzakerelerinde NATO konu
sunu tarihçesiyle, esnek mukavele stratejisiyle 
açık celsede konuşmaya kararlıyız. Bunun açık 
celsede konuşulmıyacak bir yönü olduğu inan
cında değiliz. Bu mevzularda yanlış anlamların 
ancak açık celsede konuşularak aydmlanabile-
ceğine de kaaniiz. 

Türkiye şayet, ifade edildiği gibi, savaşa gir
diği zaman yalnız bırakılacaksa, kabul edilen 
esnek mukavele stratejisi «Almanya'ya taarruz 
vâki olduğunda hep beraber savaşacağız, ama 
Türkiye'ye taarruz vâki olduğunda - kanattır -
seyredeceğiz, ya savaşa gireriz, ya girmeyiz» 
tarzında ise - ki, böyle olduğuna asla ihtimal 
vermiyorum ve böyle olmadığının delilleri var
dır - konuşulan ve karara bağlanan şey bu ise, 
bunun altına bir Türk sorumlusu imza atamaz, 
bir ve bunun böyle olduğuna inanan bir ku
ruluş, «NATO'da kalalım» diyemez, iki. (G. P. 
sıralarından alkışlar) Çünkü, NATO'da kal
mamızı o zaman tartışmak gerekir, değerli ar
kadaşlarım. 

Esnek mukavele stratejisi eğer G. P. nin 
anladığı mânada ise, 14 ittifak devleti Alman
ya'da da esnek mukavele stratejisini tatbik 
edecektir, Norveç'e taarruz vâkj olduğu zaman 

da aynen strateji tatbik edilecektir, Türkiye'
ye taarruz vâki olduğunda ve Allah saklasın 
Doğu hudutlarımızdan Erzurum istikametinde 
bir gelişme yapıldığı takdirde de tatbik edile
cek strateji, Almanya'ya taarruz vâki oldu
ğunda tatbik edilecek stratejinin aynıdır ve 
benzeridir. Böyle olduğu zaman NATO'da kal
manın anlamı vardır. Hem NATO içinde ol
mak, hem de ikinci sınıf müttefik muamelesi 
görmek, Türkiye'nin kabul edebileceği bir şey 
değildir. Hiçbir dokümanı bu tarzda tefsir et
menin millî menfaatlerimizle bağdaşmasını, biz 
G. P. Grupu olarak, mümkün görmüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, NATO ittifakı içinde 
NATO ittifakının sağladığı caydırma tesirin
den, bilhassa caydırma tesirinden faydalanmak 
suretiyle Türkiye'nin güvenliğini korumasının 
mümkün olduğu inancındayız. Bunu daima ifa
de ettik. Ancak, NATO ittifakı içinde olmak 
demek, Türkiye'nin millî egemenliğinden, eşit 
egemenlik haklarından, millî haysiyetinden fe
dakârlık etmesi anlamına gelmiyeceğini de yi
ne her zaman ifade ettik. 

Konuyu, izin verirseniz ikili anlaşmalar, ya
ni önergenin konusu olan ikili anlaşmalar mev
zuuna getirmek ve bu konuda grupumuzun 
1968 bütçe müzakerelerinde, yani ikili anlaşma
lar konusunda bugün burada görüşmemiz söz 
konusu olan ve 1954 tarihli askerî kolaylıklar 
anlaşmasının yerine kaim olan yeni temel an
laşmanın intacedilmesinden, müzakeresinin yü
rütülmesinden, imzalanmasından ve Hükümetçe 
onaylanmasından çok önce, 1968 bütçe müzake
relerinde grupumuz adına bu kürsüde ifade 
ettiğimiz görüşleri, bugün de değişmiyen görüş
lerimiz olarak arz etmek istiyorum ve bunun 
ışığında genel görüşmeye ne gözle baktığımız 
ve ne şartla kabul ettiğimizi açıklamak istiyo
rum. 

Türkiye'nin bir cihan savaşından ve mahallî 
tecavüzlerden korunması için zaruri olanın öte
sinde vatanımızda her hangi bir üs ve tesis ku
rulmamalıdır. Türkiye'nin savunması için, Tür
kiye'nin güvenliği için kurulması zaruri görü
lecek üs ve tesisler Atlantik Paktı içinde mev
cut mükellefiyetlerden daha fazlasını Türkiye'
ye yüklememeli ve tamamiyle meşru savunma 
hedefini gütmelidir, yani kışkırtıcı veya taar-
ruzî hiçbir anlam taşımamalıdır. Bu üs ve te-
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sislerin - ki, bu noktada C. H. P. Genel Baş
kanının görüşleri ile tamamen beraberim, sa
dece bu noktada beraber olduğumu belirteyim -
kışkırtıcı ve Türkiye'ye lüzumsuz yere bir ta
arruz davet edici her hangi bir tesisin bulun
maması, bugün kabul edilmiş olan strateji mu
vacehesinde Türkiye için esastır. 1968 yılında 
belirttiğimiz görüş bu idi. 

Bu üs ve tesislerin ve buralarda bizim izni
mizle görev alacak müttefik personelin statüsü 
tamamiyle eşit egemenlik esasına dayanmalıdır. 

Bu üs ve tesisler, Türk ve müttefik persone
lin ortak hizmetlerinde ortak olarak kullanıl
malı. Bunların kurulması ve faaliyeti Türkiye'
nin muvafakatine ve tam hâkimiyetine tabi 
bulunmalıdır. 

Bu üs ve tesislerin kurulduğu arazi üzerin
de hükümranlık veya mülkiyet haklarının dev
ri, hattâ bir karış Türk toprağının başka bir 
devlete üs için kiralanması söz konusu olamaz. 
Yalnız arazi değil, bu arazi üzerindeki tesisle
rin tamamı da Türkiye'nin mülkiyetinde sa
yılmalıdır. 

Üs ve tesislere giriş ve çıkış ve bunlardan 
yapılacak harekât konularında, Türkiye'nin 
hâkimiyeti tam ve mutlak olmalıdır. 

Bu üs ve tesislerde Türkiye istediği kadar 
personel bulundurabilmeli ve bunları NATO 
dışındaki kendi millî amaçları için, meselâ Kıb
rıs'la ilgili bir harekâtta tam bir serbesti için
de kullanabilmelidir. 

Bu üs ve tesislerdeki müttefik birliklerin 
kazai ve sair konulardaki statüsü, NATO 
kuvvetleri statüsü sözleşmesine uygun olmalı 
ve bu sözleşmede yer alan eşit egemenlik esas
ları dışında hiçbir hak ve imtiyazın verilmesi 
söz konusu olmamalıdır. 

Bu üs ve tesislerdeki müttefik personelin 
miktarı, silâh ve teçhizatı, her çeşit ikmalleri 
Türkiye'nin tam kontroluna tabi olmalıdır. 
, Değerli arkadaşlarım, bu görüşleri daha 

sonra 1969 yılında bütçe müzakereleri vesile
siyle tekrarladık. Bütçe müzakerelerinde Dışiş
leri Bakanlığı bütçesi konuşulurken 19 Şubat 
1969 da son derecede ehemmiyetli saydığımız 
bir uyarmada ve bir temennide bulunduk. 
19 Şubat 1969 günü Dışişleri Bakanlığı bütçe
si görüşülürken Güven Partisi Grupu sözcüsü: 
«Bu konuda grupumuzun bir temennisi de ge
rek anasözleşmenin, yani askerî kolaylıklar 

antlaşmasının yerine kaim olan yeni temel ant
laşmanın, gerek yargı yetkisine ilişkin antlaş
manın imzalanır imzalanmaz Türkiye Büyük 
Millet Meclisine, onaylamanın uygun bulun
ması için, sevk edilmesidir. Anasözleşmenin ya
sama meslislerinden geçirilmeden Bakanlar 
Kurulunca onaylanıp onaylanmayacağı hususu
nu, 244 sayılı Kanun muvacehesinde, münaka
şa etmek kabildir. Fakat yargı yetkisi konusun
daki antlaşma için durum sarihtir» dedikten 
sonra, 244 sayılı Kanunun bir tahlili yapılmış 
ve aynen şu söylenmişti: «244 sayılı Kanun is
terse Hükümete onaylama yetkisi versin, Ana
yasanın 65 nci maddesi, 65 nci maddenin gerek
çesi, 244 sayılı Kanunun gerekçesi ve metni 
Atlantik İttifakı ile ilgili uygulama andlaş-
malarmı yapmak ve onaylamak yetkisini Hü
kümete verse dahi, aynı kanun gerekçesinde 
açıkça söylendiği gibi, bu yetkiyi kullanıp kul
lanmama hususunda Hükümeti serbest bırak
mıştır.» 

Millet Meclisi Başkanlığı tarafından bastı
rılıp geçen dönemde ve bu dönemde hepimize 
dağıtılan şu resmî metinlerde 244 sayılı Ka
nun vardır ve 244 sayılı Kanunun gerekçesin
den önemli bâzı kısımlar da, milletvekillerinin 
aydınlanması için, bu resmî metne ekli olarak 
hepimize dağıtılmıştır. Burada 8 nci not vardır. 
Bu notta, Anayasa gereğince bâzı andlaşmala-
rın onaylanması için teşriî organdan bir uy
gun bulma kanununun çıkarılması mecburiye
ti yoktur. Bu durumda Hükümetin bir hakkı 
hıyarı var demektir. Hükümet isterse bu gibi 
andlasmaları onaylama veya buna katılmayı 
Bakanlar Kurulu kararı ile yapar veya bu Ba-
Kanlar Kurulu kararnamesi çıkmadan önce 
bu andlaşmayı bir uygun bulma kanunu tasarı
sına ekliyerek teşrii organdan geçirmek üzere 
gerekli muamelelere tevessül eder. 

244 sayılı Kanunun 1963 yılında bu Meclis
te müzakere ve kabulü sırasında da Hüküme
te sadece bir seçme hakkı verilmiştir. Bâzı ah
valde Hükümet onaylama yetkisini kendisi 
kullanabilir, ama bu yetkiye sahibolsa bile, 
Meclise getirip Meclisten geçirmesine mani de
ğildir, bu yetkinin verilmesi mutlaka kullanıl
ması anlamına veya bu yolun kullanılmasının 
mecburi olduğu anlamına gelmez. Meclisten ge
çirme imkânı her zaman vardır. Bunu bildiği
miz için henüz imzalama yapılmadan evvel ve 
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henüz 10 Eylül tarihinde yapıldığı söylenen 
onaylama gerçekleşmeden çok önce ve bir de
fa değil müteaddit defalar, her bütçe müzake
resi vesilesiyle, bütçenin tümü üzerinde yaptığı
mız konuşmalarda, komisyonda yapılan konuş
malarda, Dışişleri Bakanlığı bütçelerinde yapı-
lan konuşmalarda daima Güven Partisi Grupu 
olarak çok önemli olan bu andlaşmanın onayla
nıp onaylanmamak üzere Meclise getirilmesini 
talebettik. 

Değerli arkadaşlarım, bunu talebetmekten 
maksadımız işte bugün doğmaya başladığını 
gördüğümüz tartışmanın doğmasını önlemekti. 
Bundan maksadımız, askerî kolaylıklar andlaş-
ması gerçi eski Anayasaya göre Meclisten geç
miş, onun yerine kaim olan bir andlaşmanın 
Meclisten geçmesi idi. Bundan maksadımız iki
li andlaşmalar konusunda Türkiye'de çeşitli açı
lardan yapılmış olan tenkidlerin bir vuzuha 
varması, ışığa çıkması ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin iradesi ile meselenin bir hal şek
line bağlanması idi. 

Hatırlanacağı üzere, seçimlerden sonra yeni 
Hükümet kurulur kurulmaz burada 10 Kasım 
1969 günü Hükümet programı üzerinde müza
kereler yapılırken, yine Güven Partisi Grupu 
adına, imzalandığı söylenen - onaylandığından 
o güne kadar haberdar olmamıştık - imzalandı
ğı ilân edilmiş olan yeni temel andlaşmanın, 
mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
getirilmesini istemiş idik. Ve Güven Partisi 
Grupu adına yaptığımız bu talepte cevaben, 
Hükümet programı üzerinde yapılan görüşme
lerde bize verilen cevapta Sayın Başbakan «bu 
talep yerindedir, bir kapalı celsede bu andlaş-
mayı Meclilerimize anlatacağız» demişlerdi. Fa
kat «kapalı celsede Meclislere anlatacağız» sö
zü o anda, Meclisten bu andlaşmanın geçirilme
si talebinin tam cevabı gibi bize görünmemiş 
idi. 

Daha sonra, meselenin bir «gündem dışı ko
nuşma» ile Meclise kapalı bir celsede getirile
ceğini öğrendiğimiz zaman, partimizin yetkili 
kurulları adına yaptığımız bildirilerde bu 
mevzua tekrar dikkati çektik ve sadece gündem 
dışı bir konuşma ile meselenin anlatılması kâ
fi değildir, velev bu gündem dışı verilecek iza
hattan sonra grupu olan siyasi partiler, burada 
grupları adına birer gündem dışı konuşma ile 

görüşlerini ortaya koysalar bile, bu bir müza
kere açılmasına, bir oylamaya imkân vermiye-
cektir. Kaldı ki, Mecliste gruplara mensubol-
mıyan milletvekillerinin de görüşlerinin söylen
mesine imkân verecek bir prosedür olmıyacak-
tır. Bu itibarla temenni olarak «Bunun onayla
nıp onaylanmamak üzere Türkiye Büyük Mil
let Meclisine getirilmesi lâzımdır» tarzında tek
rar 10 Ocak 1969 da bir bildiri ile görüşümüzü 
açıkladık. 

Şimdi artık, 244 sayılı Kanım bata ramdan 
yol kapanmış görünüyor, kanunun metnine ve 
gerekçesine göre. Yarın yapılacak oturumda, 
simdi Senatoda izahat vermekte olan Sayın Dış
işleri. Bakanı dinledikten sonra, Meclisimizin me
seleyi bu açıdan konuşması mümkün olacaktır 
sanıyorum. 

Bir genel görüşmeye karar verilmiş olmasını, 
gündem dışı konuşmaya nazaran çok ileri ve 
çok faydalı bir adım telâkki ettiğimizden, Gü
ven Partisi Grupu olarak, genel görüşme açıl
masına müspet oy vereceğiz. Müspet oy verece
ğiz ve meselenin enine boyuna etraflıca, gere
kirse birkaç defa söz alınması suretiyle, cevaba 
cevap verilmesi suretiyle konunun bir gündem 
dışı konuşma ile mümkün olmıyacak ölçüde ay-
dmlanmasma? imkân verecek bu usulün tatbik 
edilmesini daha faydalı saymaktayız. 

Ancak bir suretle; mevzuun Millet Meclisi
nin oyuna, kararma, iradesine iktiran etmesinin 
çaresini de aramak ve bulmak gerektiği konu
sunda da musırrız. 

Değerli arkadaşlarım, genel görüşme vesile
siyle, açık celsede ortaya konmuş olan NATO 
ile ilgili bâzı görüşler vesilesiyle birkaç kelime
yi. ifade etmek isterim. 

G.- P. olarak biz, dünyada askerî şartların ve 
siyasi şartların durmadan değiştiği ve bu se
beple de NATO stratejisinin ilk gündeki gibi 
kalmayıp durmadan değiştiği gerçeğinden hare
ket etmeyi arzuri görüyoruz. 

Bir defa eleği], birçok defa bu starateji de
ğişmiştir. Atom silâhının yalnız A. B. D. nin 
elinde bıılıınduğ'1, tekelinde bulunduğu devirde 
ITATO stratejisi gayet basitti; NATO ülkelerin
den her hanji 7 irin*) konvansiyonel silâhlarla 
veya baoka şekiV le - mıvl olursa olsun - y.ıpı.la-
cak her taarruzun karşısında e*dci nükleer kuv
vetiyle NATO'nun topyekûn mukabelede bulun-
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ması tehdidi, savaşı durdurmak için en verimli 
yoldu. Konvansiyonel silâhlar bakımından Sov
yet Rusya, Avrupa'da csici bir üstünlüğe sahip
ti, Türkiye sınırlarında e?dci bir üstünlüğe sa
hipti ama nükleer silâhlar bakımından da NATO 
cephesi münakaşa götürmiyen bir üstünlüğe sa
hipti. 

O halde yapılacak şey, sen kara kuvvetlerin
le hücuma geçerken, atom silâhlariyle Rusya'yı 
yerle bir ederim, kuvvetlere ve şehirlere kargı, 
tefrik gözetmeden, mukabelede bulunurum. Bu 
savaşı durdurmak İçin yeterli bir strateji idi. 

Zaman geçti, Rusya atom bombasını buldu, 
yahut sırlarım aktardı, casuslar vasıtasiyle, ar
kasından hidrojen bombasını, keşfetti, tecrübe
ler yaptı. Arkasından yeni bir durum doğdu, 
sputnik atıldı. Ve sputnikten gelen işaretler, 
batı kulaklarında ilk defa Rusya'nın nükleer 
silâh atma gücü bakımından NATO cephesinin 
önüne geçtiği, daha uzak mesafelere daha ra
hatlıkla vuruş yapabileceği ve Amerika'nın bü
tün şehirleri dâhil, en uzak müttefikinin şehir
leri dâhil, tamamen imha edebileceği gibi bir 
kanaat doğdu. Bu kanaat doğduktan sonra ilk 
gündeki stratejinin Amerika bakımından da, 
diğer müttefikler bakımından da, yeni baştan 
gözden geçirilmesi durumu kendinden hâsıl ol
du ve buna «füze mesafesi, füze uçurumu» adı
nı. taktılar. 

Kenedy'nin iş basma gelmesiyle füze uçuru
munu kapatmak için enerjik bir program tat
bik eden A. B. D. yeniden Sovyet Rusya'nın 
önüne füze bakımından, atıcı imkânlar bakımın
dan, balistik füzeler bakımından geçti ama iki 
taraflı imha kudreti bugün bütün endişe verici 
yönleriyle devam etmektedir. 

Bunu Rusya da gördü ve bir gün Rusya 
Khrushchev'in ağzından şu rakamı ilân etti; 
«A. B. D. nin elinde 40 000 e yakın atom başlı
ğı var. Her tarafa, dünyanın her tarafına vu
ruş yapma imkânı var, bizim de var. Karşılıklı 
girişeceğimiz bir topyekûn nükleer savaşta» 
Khrushchev'in verdiği rakamdır «700 - 800 mil
yon insan ölecektir ve radyo aktif serpintilerle 
bu ölen 7 - 8 yüz milyon insan dışında diğer 
canlıların da ne hale gelecekleri meçhuldür.» 

«Bu şartlar karşısında, topyekûn yakarış, 
yıkarız tarzında karşılıklı birbirimize tehditler 
savurmamızın anlamı kalmamıştır, meseleyi bir 
başka plânda oturup konuşmak lâzımdır» gö

rüşü Sovyet liderlerinden ve Kenedy'den goldi. 
De Graulle bunun tahlilini yaptı: Norveç'in şi
malinde bir balıkçı köyüne bir tabur Sovyet as
keri çıktı diye bir anda bütün düğmelere basa
rak, bir saat içinde yüz milyon insanı öldürebi
lecek silâhları harekete geçirerek Hew - York'u, 
Washington'u, San Francisco'yu, Boston'u yerle 
bir etmek kararını hiçbir Amerika Birleşik Dev
letleri Balkanı veremez kanaati, Avrupalıların 
kafasına yerleşmeye başladı. Kobay bir karar ol
madığım gördüler. Bizzat A. B. D. Başkanı, bu 
tehdidi yaptığı takdirde karşı tarafta eskisi ka
dar inandırıcı olmadığını gördü. 

En ufak bir hareket karşısında bütün atom 
silâhlarımla cehennemi başınıza yağdıracağım... 
Bu cehennemi yağdırınca mukabele göreceği 
meydanda, kim. yazdırırsa, kim başlarsa. Her 
tertibat ona göre karşılıklı alınmış. Bu durum
da bir karşılıklı intihardan başka bir şey olmı-
yacağı, bu işin gerçeği meydana çıkınca, daha 
inandırıcı birtakım sözler söylemek ve ancak 
inandırıcı tehdit yapılırsa karşı tarafın uslana
cağı görüşünü ortaya atmak yoluna gidildi. 

Aslmda esnek mukabele stratejisi bizim bil
diğimiz, «Almanya'ya taarruz vâki olursa şöy
le olur, Danimarka'ya taarruz vâkiolursa böy
le olur, Norveç'e, Türkiye'ye vâki olursa böyle 
olur» diye konuşulamaz bir NATO Konseyinde. 
Askerî Konseyde de böyle konuşulamaz. Orada 
bizim de temsilcimiz vardır ve her karar ittifak
la alınmak mecburiyeti vardır. İttifakla alına
cak bir karar söz konusu iken. «falan devlete 
taarruz vâki olduğunda bütün gücümüzle he
men ilk günden varız, falan Devlete taarruz 
vâki olursa sayımız suyumuz yok, bekleriz» 
tarzında bir stratejinin ne konuşulması, no oy
lanması, ne karara bağlanması mümkün olmadı
ğı aşikârdır. 

Aslında «Bir taarruz vâki olduğunda bütün 
gücümüzle, en ufak bir harekât karşısında bü
tün atom. silâhlarımızla mukabele edeceğiz» 
dediğimiz zaman, bir inandırıcılık noksanı var
dır ve karşı taraf bundan cesaret bulabilir, 
«adam sen de» diyebilir. Nasıl göze alırlar bu 
kadar mevzii bir hareket karşısında, lokal bir 
hareket karşısında bir memlekete, sadece tir 
tek memlekete müteveccih küçük bir hareket 
karşısında, bütün dünyayı - kendi memleketleri 
dâhil - imha etmeyi nasıl göze alabilirler? Buu-
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lar düpedüz palavra söylüyorlar, bunu yapamı-
yacaklardır, o halde yürüyelim, tarzında bir 
yanlış karara varmasınlar, diye strateji esnek 
hale getirilmiştir, 

Yani; Varşova paktı devletleri, Sovyet Rus
ya nükleer silâhları da kapsayan bir taarruza 
geçerse, ilk anda nükleer silâhla mukabele edi
lecektir. Konvansiyonel silâhlarla taarruza ge
çerse NATO, müttefikler sözlerine sadık kaldık
ları ölçüde - ki, bunun istifhamları üzerinde 
durmaya Türkiye mecburdur, o ayrı cephesi
dir işin - tesbit edilen stratejiye göre konvansi
yonel silâhlarla mukabele etmeye kararlıdır.. 
Taktik atom silâhlarını, karşı taraf nükleer si
lâh kullansa bile, şu gibi ahvalde kullanacaktır; 
Sovyet Rusya veya ona bağlı peykler her hangi 
bir cephede konvansiyonel silâhlarla bir ezici-
lik, rahat ve kesin bir zafer ümidi peşinde ise
ler ve konvansiyonel silâhlarla bu gidişi dur
durmak imkânı yoksa, bu takdirde ihtar mahi
yetinde olmak üzere bütün kıtalar arası balis
tik füzeleri harekete geçirmek değil, ama o cep
hede taarruza geçen düşmanın arkasındaki onu 
besliyen hava meydanlarım, yollarını, köprüle
rini, ikmal merkezlerini, yığınak yerlerini ve 
bizzat taarruz eden birlikleri taktik atom silâh-
lariyle berhava etmek üsere stratejik nükleer 
silâhları değil, taktik silâhları kullanacağız. Ta
arruzu durdurmaya ve karşı tarafı savaşkan 
vazgeçirmeye bu da yetmez ıe bu takdirde stra
tejik silâhlar, denizlerde veya atmosferde pat
latılmak suretiyle ihtar mahiyetinde harekete 
geçecek, bunun da kâfi gelmemesi halinde veya 
«tırmanma» adı verilen, «tedrici tu'manma» adı 
verilen bir tırmanma ile mukabele görüldüğü 
takdirde ister istemez, dünya karşılıklı bir atom 
harbinin felâketiyle karşılaşacak, fakat bunu 
durdurmak bir kademede mümkün olacak, ümi
diyle bir kademeli bir esnek mukabele strateji
si tesbit edilmiştir. 

Aslında bu strateji, bizim menfaatlerimize 
uygun mudur, değil midir? Türkiye'nin her 
hangi bir ilçesine, her hangi bir sınır karakolu
na taarruz vâki olsa dahi, Rusya'mn ve Ameri
ka'nın karşılıklı, yüz milyonlarca insanı bir an
da telef edecek şekilde, nükleer silâhlarla hare
kete geçeceği taahhüdü yapılsa, buna inanabi-
bilir miyiz? De Gaulle açıkça «inanmam» de
miştir, Velev Paris'i kurtarmak için olsun, 

Ne w - York'un ve orada yaşıyan milyonlarca in
sanın bir dakika içinde ölmesine yol açacak bir 
kararı, bir düğmeye basma kararını verebilecek 
bir Devlet Başkam düşünemiyorum. Ben olsam 
bu kararı veremem ki, ondan bu kararı verme
sini istiyebileyim, muhakemesiyle kendine göre, 
Fransız menfaatleri bakımından stratejik tah
lillerini basın toplantılarında ve açık olarak 
söylemiştir. Türkiye'nin bu strateji konusunu, 
bu açıdan ve mevzuların nereden ve neye çık
tığını bilerek araştırması lâzımdır, bu strateji 
üzerinde müessir olması lâzımdır. Türkiye'nin 
imzasiyle gerçekleşebilecek kararların, Türki
ye'nin de «Evet» demesiyle verilebilecek olan 
kararların, Türkiye'nin lehine - çıkması için o 
konseylerde iyi temsil edilmek lâzımdır, oralar
da hazır bulunmak lâzımdır. 

Bizim çıkardığımız sonuç, Türkiye'yi koru
yacak ve karşı tarafı taarruzdan vazgeçirecek 
bir stratejinin tesbitine müessir olmak için 
NATO'da kalmaktır. Yoksa, bir an için ülke
ler arasında tefrik yapıldığına ve «falan yere 
taarruz olursa topyekûn mukabele, falan yere 
taarruz vâki olursa esnek mukabele veya mü
tereddit mukabele» diye tefrikler yapıldığı, 
biran için ortaya atılsa, derhal ortaya çıkar ve 
«Böyle bir ittifakın içinde kalınmaz», derdik. 
Böyle bir şey olursa da kalınmaz. NATO ittifa
kının o zaman anlamı kalmaz. Başkasına taar
ruz vâki olunca ben koşacağım; bana taarruz 
vâki olunca, başkasının gelip gelmiyeceğini bil-
miyeceğim. Böyle bir ittifak içinde kalmanın 
hiçbir faydası olmıyacağı aşikârdır. Biz, NATO 
yu hiçbir zaman böyle anlamadık, bugün de 
böyle anlanuyoruz. NATO içinde eşit egemenlik 
haklarımıza, güvenliğimize, haysiyetimize uy
gun bir durumun devam etmesi için orada ha
zır bulunmak ve mücadele etmek lüzumuna 
kaniiz. 

Arkadaşlar, ikili Anlaşmalar konusu bunun 
bir yönüdür, bir tek yönüdür. Türkiye'de bulu
nan tesislerle, Türkiye'de bulunan birliklerle il
gilidir. Aslında Türkiye'de, meselâ Batı - Al
manya'da olduğu gibi, askerî birlik, muharip 
birlik, kıta, tümen ve saire şeklinde birlik yok. 
Ba,tı - Almanya, bu birlikleri kaçırmamak için 
mücadele ediyor, kendi güvenliği bakımından 
bunda fayda görüyor, her türlü kolaylığı göste
riyor. O kadar ki, «Döviz darlığım vardır, as
kerleri çekeceğim» dedi mi, Alman Hükümeti 
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olarak, «Senin askerini ben besliyeceğim, mas
rafını ben yapacağım, ama götürme» diyor. 

Geçenlerde Kanada, malî sıkıntılarla ve si
yasi sebeplerle, Almanya'da mevzilenmiş bulu
nan birliklerini Kanada'ya geri çekti. NATO 
toplantısında Federal Almanya, ingiltere'den, 
bunların yerine kaim olmak üzere birlik iste
di ve «Masrafını ben vereceğim» dedi. Onların 
takibettikleri politika tamamen değişiktir. 

Sayın O. H. P. Genel Başkanı biraz evvel 
belirtti, Federal Almanya'da ilk anda bir taar
ruz vâki olduğunda Amerika ilk anda savaşa 
tutuşacak. Peki bunun çaresini Almanya böyle 
bulmuş. Türkiye olarak, acaba bu konuda Tür
kiye'nin ihmal edildiğini ve meselâ Batı - Al
manya'ya taarruz vâki olursa, orada bulunan 
birlikler sebebiyle Amerika'nın ilk anda savaşa 
gireceğini iddia edenler, Türkiye'de meselâ «Do
ğu hududunda böyle bir tümen mevzilensin» 
dense, ilk itirazı da yapacaklardır. 

Buna biz de taraftar değiliz. Türkiye'ye bir
lik gelmesini, daha fazla birlik gelmesini iste
miyoruz. Bunun lüzumsuz yere bir kışkırtma 
olacağına bir tahrik olacağına kaaniiz. Türki
ye'nin şartları içinde, Federal Almanya'nın yap
tığı gibi, yabancı birlikleri Türkiye'ye davet 
edici bir durumda olmamıza ne lüzum bulundu
ğuna, ne de imkân bulunduğuna kaaniiz. Buna 
Türkiye'nin siyasi şartları imkân vermez. Tür
kiye'nin stratejik durumu imkân vermez. Tür
kiye'nin, Sovyet Rusya ile olan geleneksel mü
nasebetleri imkân vermez ve Türkiye'nin tari
hinden aldığı dersler aslında, böyle muharip bir 
birliğin Türk Ordusunun yanı başında, meselâ 
Sovyet, meselâ Bulgar sınırında önceden mevzi-
lenmesine imkân vermez, biz buna taraftar de
ğiliz. 

Ama, Batı - Almanya buna taraftar olmuş, 
Fransız, ingiliz, Amerikan birliklerini kendi 
toprağında besliyor «çekileceğim» dediği zaman 
da «Masrafını vermeyi taahhüt ediyorum» diyor 
ki, ayrılmasınlar, 300 000 e yakın Amerikalı 
askerin devamlı olarak o sahnede ve ilk savaş 
hattında bulunmasında ısrar ediyor. 

O halde, meseleleri daima demagoji plânın
dan uzak olarak, sadece millî güvenliğimiz açı
sından bakarak ele almak lâzımdır. Bu konu
lar hissiyatla hallolur konular değildir. Bu ko
nular, peşin hükümle hallolunur konular de

lildir. Bu konular, kapitalizm, sosyalizm gibi 
İdeolojik tartışmalarla halledilir konular değil
dir. Onun içindir ki, Güven Partisi kurulduğu 
günden beri daima «Dış politika meselelerinde, 
Millî Savunma konularında, ideolojik tercihler 
yapmak mümkün değildir. Dış politikanın ka
pitalisti olmaz, dış politikanın sosyalisti olmaz. 
Dış politikanın millîsi olur, milliyetçisi olur, 
demiştir ve dış politikayı millî ve milliyetçi açı
dan görerek, Türkiye'nin menfaatlerine uygun 
olan tarz nedir, diye düşünür ve karar veririz. 

Amerikan düşmanlığı, Amerikan hayranlı
ğı, Rus dostluğu, Rust hayranlığı, Rus düşman
lığı, sosyalist düzen taraftarlığı, bilmem ne dü
zen taraftarlığı değildir; bu mesele, Türkiye'nin 
hür ve bağımsız yaşama meselesidir ve mesele
ye Güven Partisi genel görüşmede de yalnız bu 
açıdan bakacaktır, gerçekleri, belgeleri konu
lacaktır ve bu açdıan hükmünü verecektir. Çün
kü söz konusu olan, şu veya bu his, şu veya bu iç 
politika tartışması, şu veya bu düzen tartışması, 
ideoloji tartışması değildir. Söz konusu olan, 
binlerce yıldan beri, tarih boyunca bağımsız ya
şamış Türk Milletinin daima bağımsız yaşaması 
konusudur. 

Saygılar sunarım, arkadaşlarım. (A. P. ve G. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet Bakanı 
Sayın Refet Sezgin, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri : 

İkili Anlaşmalarla ilgili konuları ihtiva 
eden bir genel görüşme yapılması sadedinde ve
rilen önergeyi ve bu önerge üzerin siyasi parti 
grupu sözcülerini dinlemiş bulunuyoruz. Şu 
anda Cumhuriyet Senatosunda aynı konu hak
kında bir genel görüşme yapılmakta ve Saym 
Başbakan ile Saym Dışişleri Bakanı tarafın
dan Cumhuriyet Senatosunda gerekli izahat 
arz edilmektedir. 

Konu, Türkiye'nin millî menfaatleriyle 
son derece ilgili ve öteden beri üzerinde çe
şitli istikametlerle fikir serd «dilen gerçek
lerle ilgili, gerçeklerle ilgisi olmıyan isti
kâmetlerde mütalâa ser edilen bd'r konudur. 
Bu itibarla, meseleyi Yüce Parlâmentoya arz 
etmekte fayda mütalâa eden Hükümetimiz, 
Hükümet Programının görüşülmesi sırasında 
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bu üsonunum Yüce Meclise getirileceği hususu, 
Sayın Başbakan tarafından ifade buyurul-
muştu. 

Konuyu, bir bilgi verme şeklinde mi, yoksa 
bir genel görüşme prosedürü içinde mi ele al
mak doğrudur, şeklinde düşünülmüş ve ehem
miyeti itibariyle enine boyuna tkili Anlaşmalar 
ve İkili Anlaşmalarla ilişkili diğer konuları 
ihtiva etmek üzere, meseleyi millet mümessille
riyle en ince teferruatına kadar konuşmak ve 
muktezası bakımından gereğini Parlâmento gö
rüşü istikâmetinde değerlendirme bakımından 
bir genel görüşme açılması şeklinin daha mu
vafık olacağı ve bu bakımdan bulunabilen 
en iyi yolun da, genel görüşme yolu olduğu 
hususu, tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu genel görüşme sırasında, İkili Anlaşma
lar, Temel Anlaşma, NATO ve NATO içe
risinde Türkiye'nin şimdiye kadar bulunduğu 
durum ve şimdi NATO içersindeki Türkiye'
nin durumu ve istikbâldeki durumunun ne 
olacağı hususu, elbette ölçüleri içerisinde tar
tışılmış olacaktır. 

ikili Anlaşmalar konusu, esasen bizim Hü
kümetimizin başlattığı bir konu değil, devral
dığı bir konudur. 

Şayanı şükran olan husus, şimdiye ka
dar ikili anlaşmalar konusunda söylenmiş olan 
hususlarda eğer, bir yanlış tatbikat, bir yanlış 
anlama var ise, bunun önceki dönemlere 
ait mesullerini bulmak değil, Türkiye'ni'n 
bugün ve istikbâldeki gerçek menfaatlerinin 
ne olduğunu tesbit etmek suretiyle, meseleyi 

millî menfaatler açısından rayına oturtmak
tır, şeklinde birleşen görüş elbette ki, , mem
leketimizin istikbâli ve emniyeti bakımın
dan, Türkiye'nin kaderine hâkim olan Parlâ
mentonun ortaya koymuş olduğu görüş ve 
değeri büyük olan bir teminattır. 

Bu itibarla Hükümetiniz; getirilmiş bulu
nan genel görüşme önergesinin kabul edil
mesinin ve meselenin memleketimiz bakımın
dan fevkalâde önemini ve gizlilik derecisini 
de dikkate almak suretiyle, gizli bir celsede 
görüşülmesinin, bugün çok faydalı, zaruri bir 
netice olduğunu beyan ile genel görüşme açıl
masını tazammun eden takrir istikâmetinde rey 
istimal buyurulmasını saygılarla istirham eder. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — önerge üzerinde önerge sahibi 
ve siyasi parti grupları ile Hükümet adına 
görüşülmüştür.. 

Şimdi Adalet Partisi Grup Başkanvekilleri 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve An
kara Milletvekili Orhan Eren'in, ikili anlaşma
lar konusunun lâyikiyle anlaşılabilmesi ve 
bu alanda geniş görüşmeler yapılabilmesini 
temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi
ni oyunuza sunuyorum, önergenin gündeme 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Genel görüşmenin görüşülmesi yarınki bir
leşimde yapılacaktır. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Ragıp Üner'in, Dil ve Tarih - Coğraf
ya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu gereğin
ce, doçent kadrosunda profesörlüğe yükseltil
miş bulunan öğretim üyelerine, profesörlük kad
rosu verilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/40) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 11) (1) 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde bu kanun 
teklifinin bütün işlere takdimen, öncelik ve ive-

(1) 11 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu-
na eklidir. 

dilikle görüşülmesi Bütçe ve Plân Komisyonu 
sözcüsü Ankara Milletvekili Sayın Kemal Yıl
maz tarafından teklif edilmiş ve önerge kabul 
edilmişti. Fakat mütaakiben ilgili Bakanın bu
lunamaması üzerine görüşmeyi bir defaya mah
sus olmak üzere ertelemiş idik. Şimdi gündemi
mize bu teklif ve bu maddeyle devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon ve Hükümetin yerini alma
sını rica ederim. 

Teklif, gerekçe, maddeler ve komisyon ra
poru önceden bastırılıp dağıtılmış olduğuna gö
re yeniden okumaya lüzum var mı? «Yok» ses
leri). 
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Teklifin öncelikle görüşülmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler.. Kaimi edilmiştir. 

Teklifin ıtümü üzerinde Sayın Fahri Uğrasız-
oğlu, buyurun. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet 
Senatosu üyesi iki değerli arkadaşımızın, Yük
sek 'Heyetinize getirmiş bulundukları bu tekli
fin mahiyeti; Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinde öğretim üyesi olan 13 arkadaşı-
ımizın mağduriyetlerini önlemek içindir. 

Gerçekten daha önceki yıllarda imtihanla
rını geçirmek suretiyle profesörlük payesini 
kazanmış olan bu 13 arkadaşımız profesörlü
ğün bütün haklanın kazanmış olmalarına rağ
men, kadro bulunmadığı için doçentlik, kadro
larında vazifelerine devam edegelmişlerdir. Bu 
suretle kadrosuz çalışan bu arkadaşlarımız, 13 
tane doçent kadrosunu işgal etmiş bulunduğu 
için, 'dolayısiyle 13 doçentimiz de 13 tane asis
tan kadrosunu işgal etmek mecburiyetinde kal
mışlardır. Bu durum, öğretim üyesi yetiştirmek 
bakımından hem bu 13 arkadaşımızın mağduri
yetine sebe'bolmuştur, hean de daha alt kademe
de 13 tane asistanımızın hizmet alamama duru
munu tevlidetmiştir. Bu bakımdan getirilen tek
lif, profesörlüğe hak kazanmış bulunan bu 13 
arkadaşımızın hakkını teslim etmiş olacaktır, 
bunlar kendi kadrolarına kavuşmuş olacaklar
dır ve dolayı'siyle arkadaki kadrolar da boşal
mış olcaktır. 

Teklifte <bu 13 arkadaşımızdan 4 tanesi iğin 
2 000 liralık kadro 9 tanesi için de 1 750 liraüık 
kadro öngörülmektedir. Tkadir buyuracağınız 
gibi, bunun malî portesi de Hükümete yeni bir 
külfet getirmemektedir. Zira, bunlar maaşlarını, 
aynı şekilde aldıkları gibi, almaya devam ede-
csklerdir. Bu bakımdan hem mağduriyeti ön
lemek, hem arkadan gelecek olan asistan kadro
larını müsait duruma getirmek, aynı zaman
da bir külfet de getirmiyeceği için, bu tekli
fin aynen kabul edilmesi zaruridir. Bu bakım
dan Heyetiniz iltifatını esirgemiyecektir, tah
inin ederim. 

Teşekürlerimiz arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu, bu

yurunuz. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — ıSayın 

Başkan, değerli arkadaşlanm; huızurunuzdaki | 

teklif, terfi edemiyen üniversite öğretim üyesi 
arkadaşlarımıza kadro sağlamak imkânını amaç 
edinmiştir. Hiç şüphesiz vazifesinde gereken 
gayreti gösterenlere imkân vermek Yüce Mec
lisin öteden beri itibar ettiği bir ilkedir. Fakat, 
bu vesile ille bir hususu Yüce Meclisin dikkati
ne sunmak istiyorum. Bu sayede sayın Hüküme
tin, gazetelerde yapmakta bulunduğunu işitti
ğimiz çalbalanna da yardım yapabileceğimizi 
zannediyorum. 

Bugüne kadar üniversite gelişmesi, belli, bir 
merkezden, yurdun ihtiyaçlanna, özellikle 'böl
gelerin ihtiyaçlanna uygun olarak planlanma
dığı ve bir elden yürütülmediği için üniversite 
öğretimi parça parça gelişmekte, bâzı illerimiz
de, bâzı üniveristelerimizde büyük gelişmeler 
göstermekte; buna karşılık bâzı illerimizde, 
bâzı üniversitelerimizde gelişememekte, hattâ 
aldığı kadroları dahi dolduramamaktadır. Bu 
dengesiz üniversite gelişmesini dengeli bir hale 
getirmek, bölgeler arası adalete uygun bir ge-
]işme istikametine tevcih etmek zannediyorum 
ki, önemli bir ihtiyacımızdır. Hiç şüphesiz Yüce 
Meclis, bizimde gönülden iltihakımızla, bu tek-
11-ifi kabul buyuracaktır, tahmin ettiğime göre. 

Bu vesile ile bir defa daha belirtmek isterim 
ki, fakültelerin kendi ihtiyaç ve imkânlannın 
sının içerisinde tesbit ettikleri gelişmelere sü
rekli olarak cevaz verirsek, üniversite gelişme
sini bölgelerarası adaletin icaplanna uydura
nlayız. Üniversite reformu ile ilgili kanun çalış-
malannda bir ilke olarak değerlendirilmesini 
dilerim ki, mahrumiyet bölgelerinde bulunan 
üniversitelerin öğretim elemanı bulması, caiz 
bölgelerde bulunan üniversitelerimizin kadro im
kânlannın tahdidine bağlıdır. Bu, belki bir öl
çüde rahatsız edici bir tedbirdir. Fakat yurt 
imkânları, memleket menfaatleri yönünden za
ruridir, buna biran evvel tevessül etmeye ihti
yaç vardır. 

Bu itibarla dileğim, yıllardan beri söyliye 
gelmişimdir, bir defa daha tekrar ediyorum, 
yüksek öğrenim gelişmesini tek merkezden, 
dengeli, sıhhatli bir şekilde tanzim etmeye ih
tiyaç vardır. Ümit ile görüyorum ki, yeni Ba
kanımız üniversite reformu ile ilgili çalışmalara 
hız vermişlerdir, sık sık toplantılar yapıyorlar^ 
dır. Bu gayretleri, dilerim kısa zamanda mey, 
va versin ve kışa zamanda çalışmalarının mah-
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sülünü Yüce Meclise getirmiş bulunsunlar. Ve 
böylece artık her fakültenin, kendi dilediği şe
kilde gelişmesine de bir son vermiş olalım. Bu 
temenni ile birlikte mütalâalarımı bitirmiş olu
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, A. P. 

Grupu adına, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA HÜSAMETTİN BA

ŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Atatürk tarafından kurulmuş bulu
nan Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim 
üyelerinin kadro teklifi Yüksek Meclisinize 
gelmiş bulunmaktadır. 

Millî Eğitim Komisyonu üyesi olarak şunu 
ifade etmek isterim ki, bu Kadro Kanunu tek
lifi komisyona geldiği vakit A. P. li üyeler ora
da bu kanun teklifini etraflıca tetkik, inceleme 
ve müzakere etmişlerdir. 

Neticede yine A. P. li üyeler bunu ittifakla 
kabul etmişlerdir. 

C. H. P. SIRALARINDAN BÎR MİLLETVE
KİLİ — Diğer üyeler muhalif mi kaldı, iştirak 
etmedi mi? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Di
ğer üyeler de aynı şekilde iştirak etmişlerdir, 
onu da belirtmek isterim. 

Şunu arz etmek isterim ki, bugün Türkiye'
de üniversitelerimizi, fakültelerimizi demokra
tik idarenin bir teminatı saymaktayız ve buna 
da inanmaktayız. Bu bakımdan öğretim üyeleri
nin bu haklı isteklerinin Yüce Meclisçe de ka
bul edileceğine inanmaktayım. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım, 
BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Ha

san Tosyalı, buyurun. 
G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 

(Kastamonu) — Sayın Başkanım, kıymetli ar
kadaşlarım ; 

Memleketimizin kalkınmasını her zaman mil
lî eğitim yolu ile sağlamayı hep birlikte hedef 
edinmişizdir. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
de millî eğitimimizin en mühim merkezlerinden 
birisidir. Asistanlarımızın doçent, doçentlerimi
zin profesör olarak hizmet görmesi, huzur için
de, maddeten ve manen tatmin edilmiş olarak 
vazife görmesi, bu Kadro Kanununun kabul 
edilmesine bağlıdır. Yüce Meclisimize gelecek 
kanunları, millî eğitimimize hizmet edecek şe
kilde kabul ettiğiniz takdirde, millî eğitimimi

ze Yüce Meclisimizin de iştirakini sağlamış ola
cağımızdan, biz G. P. olarak bu kanunun ka
bul edilmesini uygun buluyoruz. 

Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, buyu
run. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; benden önce ko
nuşan bir kıymetli arkadaşımın beyanı, bu ko
nu üzerinde müspet istikamette de olsa, görüş
lerimizi arz etmeye fırsat verdi. 

Şunu arz etmek isterim ki, Millî Eğitim Ko
misyonunun sözcüsü veya üyesi olan bir değer
li arkadaşımız, bu kanun teklifinin komisyonda 
bir ayırım yapmak şeklinde mütalâa edilerek, 
A. P. li üyeler tarafından kabul edilerek benim
sendiğini ifade etmek suretiyle, muhalefete 
mensup, C, H. P. ye veya diğer partilere, ba
ğımsız olan arkadaşlarımız bunun karşısmday-
mış gibi bir hava verdiler. Bu yönden bilhassa 
bu hususu, her halde bir sürçü lisan olmak lâ
zım gelir, cevaplamak üzere söz aldım. 

Şunu da ilâve etmek isterim ki, arkadaşlar, 
bu teklif, geçen yıl Millet Meclisinin yüksek 
komisyonlarında görüşülmüş, kabul edilmiş idi. 
Dar olan zaman içerisinde kadük oldu, Meclis
lerden çıkmadı. Yani, geçen yıllarda bu kanun 
teklifinin biran evvel kanunlaşması için çaba 
sarf eden her partiye mensup komisyon üyeleri 
vardı. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım; benden evvel 
konuşan konuşmacı arkadaşlarımız meselenin 
önemi üzerinde durdular. Ben vaktinizi alacak 
değilim. Yalnız şunu da bir tarihî gerçek olarak 
arz etmek isterim ki, bu sorunun yıllar yılı 
Bütçe Komisyonunda bütçeler yolu ile çözü
müne çalışılmış, bâzı değerji arkadaşlarımız 
bütçede formüllerde yapılan değişikliklerle, 
cetvellerde yapılan değişikliklerle bunun hal-
ledilemiyeceği sonucunu tesbit eden değerli 
bâzı arkdaslaarımız bunu bir kanun teklifi ha
line getirmişlerdi. Büyük bir ihtiyaçtır. Tefer
ruatına girmiyeceğim. Zannediyorum ki, ha
len Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin dekanı 
olan profesör arkadaşımız da doçentlik kadro
sundan maaş alabilmektedir. Geriye doğru di
ğer kadrolara da bu sıkışıklık intikal etmekte
dir. Bu vesile ile kanun teklifini yapan arka
daşlarıma Yüksek Huzurunuzda teşekkür et-
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meyi bir görev sayıyorum. Kanunun hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ediyor ve lehinde 
oy kullanacağımı da belirtmek istiyorum. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde Sa
yın Ahmet Şener, buyurunuz efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Burada - belki kanun teklifinin haşiv ola
rak zikrettiğini tahmin ediyorum - 12 kadrosuz 
profesörün kadro durumunu gösterir cetvel 
diye bir cetvel vardır. Bulunduğu doçentlik 
kadrosu, aldığı maaş, kadro ihtiyacı şu kadar. 
Bazıları terfi edecek, bâzıları da aynı kad
royla gideceklerdir. Fakat şimdiye kadar Par
lâmentolara yapılan tekliflerde hiçbir zaman 
böyle bir teklif şekli gelmemiştir. Mevcudolan 
profesörlerin, doçentlerin isimlerinin burada 
tadadedilmesi haşivdir. Bu gibi isimlerin ka
nunda bulunmasında şimdiye kadarki teklif
lerde rastlanmamıştır. Meselâ denmiş, Gündüz 
Akıncı, Firuzan bilmem kim. Bu, teknik ba
kımdan doğru değildir. Teklifçi arkadaşımızın 
böyle bir hataya düşmemesi lâzımdı. Çünkü 
bunların cetvelde bulunması milletvekillerinin 
tesir altında kalması anlamına gelebilir. Bun
lar Devletin bütçeleri ve Devletin kadrolarıdır. 
Herkes bundan istifade eder. Kendisinin bu
lunmadığı bir zaman veya oradan ayrıldığı bir 
zaman elbette bu kadrolar başkalarına aidola-
caktır. Onun için böyle bir şeyin bu kanunda 
yer alması doğru değildir. 

Kanun teklifini olumlu karşılarım, lüzum
ludur. Sayın Bakana ve ilgililere ifade etmek 
isterim, bunlar palyatif tedbirlerle halledilecek 
konular değil, ancak üniversite reformu ile 
halledilecek konulardır. Bu konuda bendeni
zin de reyi müspettir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üze
rinde başka söz istiyen? Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin ivedilikle görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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1 nci maddeyi okutuyorum : 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Üni
versiteler Kanunu gereğince doçent kadro
sunda profesörlüğe yükseltilmiş bulunan öğ
retim üyelerine profesörlük kadrosu veril

mesi hakkında Kanun 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı 
2 sayılı cetvelin Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi kısmındaki cetvele, ilişik cetveldeki 
13 kadro ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Okunan 1 nci maddeyi ilişik cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul .etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 2. — Bu kanun yayını tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde, lehte Sayın Başer, 
buyurunuz efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Ankara üniversitesi Dil ve Tarih - Coğraf
ya Fakültesi öğretim üyelerinin kadrolarını ka
bul etmiş olduğumuzdan dolayı büyük bir va
zife yapmış bulunuyoruz. Az önce de arz et
tiğim gibi, üniversitelerimiz ve fakültelerimiz 
muhtariyeti haizdirler ve bunları da biz de
mokratik bir idarede, demokratik idarenin bir 
teminatı saydığımız için hepinizi saygı ile se
lâmlar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teklifin tümünü oyunuza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tasa
rı Meclisimizce kabul edilmiştir. 
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2. — 20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk 
Parasının kıymetini koruma hakkındaki Kanu
nun yürürlük süresinin uzatılmasına dair ka
nun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/2) (S. Sayısı : 17) (1) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Mesut 
Erez'in gündemle ilgili bir önergesi vardır. 
Okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Parasının kıymetini koruma hakkın
daki 20 Şubat 1930 tarih ve 1567 sayılı Kanu
nun yürürlük süresinin uzatılmasına mütedair 
olup gündemin en son maddesini teşkil eden 
tasarının gündemdeki diğer işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Maliye Bakanı 
Mesut Erez 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hükümet ve komisyon buradalar. Lüt
fen yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Tasan gerekçesiyle birlikte basılmış ve üye
lere dağıtılmıştır. Bu itibarla yeniden okutul
masına lüzum yoktur. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunu oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının 
artış sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/5) 

BAŞKAN — Meclis araştırmasını istiyen 
önergenin görüşülmesine geçiyoruz. 

(1) 17 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk para
sının kıymetini koruma hakkında Kanunun 
yürürlük süresinin uzatılmasına dair Kaanun 

Madde 1. — Türk parasının kıymetini koru
ma hakkındaki 20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı olan 
ve 23 . 1 . 1968 tarih ve 990 sayılı Kanunla 
uzatılmış bulunan süre, bitimi tarihinden iti
baren süresiz olarak uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

1 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen. 

Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde, lehte veya aleyhte 
söz istiyen? Yok. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Tasarı Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

Şimdi gündemin Başkanlık Divanının Genel 

Kurula sunuşları kısmına geçiyoruz. 

Bundan evvelki birleşimlerde önerge sahibi 
Sayın Reşit Ülker görüşmüştü. Bundan sonra 
söz sırası şöyle devam ediyor: Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Kâzım özeke, Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın Tosyalı. 

Şahısları adına Sayın İhsan Kabadayı, Sa
yın Mehmet Türkmenoğlu, Sayın Hayrettin 
Uysal, Sayın Yaşar Akal, Sayın Vahit Bozath, 
Sayın İbrahim öztürk, Sayın Nuri Kodamanoğ-
lu, Sayın Burhanettin Asutay, Sayın Hilmi İş
güzar. 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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Şimdi, söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Kâzım özeke'nindir. Buyu
run Sayın özeke... 

C. H. P. GRUPU ADINA KÂZlM ÖZEKE 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in, 
Türkiye'deki trafik kazaları nedenlerinin ve 
bunlara karşı alınacak tedbirlerin belli edilmesi 
bakımından Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi dolayısiyle Cumhuriyet Halk Partisi
nin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza 
gelmiş bulunuyorum,. 

Türkiye'de trafik sorunu yahut başka bir 
deyimle trafik düzensizliği ve keşmekeşi bugün 
herkesin şikâyetçi olduğu bir konu haline gel
miştir. Bu trafik düzensizliğinden ve onun so
nucundan meydana gelen kazalardan şoförler 
şikâyetçidir, vasıta sahipleri şikâyetçidir, vası
taya binenler şikâyetçidir, yayalar şikâyetçidir, 
mal naklettirenler şikâyetçidir ve nihayet gö
revliler ve resmî makamlar şikâyetçidir. 

Bir sorun düşününüz ki, onunla uzaktan ya
kından ilgilenen herkes şikâyetçi olsun, şikâyet
çiler içinde, belki de başında resmî makamlar 
yer alsın, ama bu çok haklı ve çok yaygın şi
kâyetlere rağmen derdin devası bir türlü bu
lunmasın, şikâyetleri ortadan kaldırıcı tedbir
ler alınmasın. 

Kaldı ki, yıllardır süregelen bu yaygın şi
kâyetlere yol açan olaylar, aynı zamanda her 
yıl binlerce vatandaşımızın ölümüne, on binler
ce vatandaşımızın yaralanmasına ve sakat kal
masına ve yüz milyonlarca liralık millî serve
tin kaybına yol açan nitelikte olduğuna göre, 
bunun önemi bir kat daha artmaktadır. 

Konunun çok önemli gördüğüm bir başka 
yönüne de hemen değinmek isterim. Kısaca, tra
fik sorunu diye adlandırdığımız bu konudan 
doğan şikâyetler, sadece, her yıl can ve mal 
kaybından ve bu yüzden mâruz kalınan maddi 
ve mânevi zararlardan ibaret değildir. Fakat 
bir ölçüde bu kazaların, bu kayıpların nedenini 
teşkil eden daha derin bir yara, daha büyük bir 
şikâyet ve her geçen gün vatandaşları saran 
daha büyük bir endişe vardır. 

Sayın milletvekilleri; bugün Türkiye'de bir 
trafik düzeninden söz etmek hemen hemen im-
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kansız hale gelmiştir. Düzen değil, tam bir dü
zensizlik, nizam değil, tam bir keşmekeş ve lâ
ubalilik hüküm sürmektedir. 

Yasak levhaları altında park eden araçlar, 
tek yönlü yollarda ters taraftan gelen araç
lar, sokakları işgal eden araçlar, yaya kaldırı
mına çıkan araçlar, birbirleriyle yarış eden 
araçlar, her istediği yerde duran ve hiçbir işa
ret vermeden birdenbire kalkan araçlar... Bun
lar, her gün gözlerimizin önünde cereyan eden 
ve örnekleri çoğaltüabilen manzalardır. 

İşin asıl hazin tarafı, bütün bunların görev
lerin gözleri önünde cereyan etmesidir. Bütün 
bunları trafik kurallarına karşı yapılmış basit 
bir hata diye kabullenmek hatanın asıl büyü
ğüdür. 

Basit görünen bu hareketler, Türkiye'yi me
deni bir ülke olma görgüsünden uzaklaştırmak
tadır. 

Asıl endişe verici husus ise şudur; unu
tulmamalıdır ki en basit bir trafik ha
tası dahi kanunun tüzüğün ve yetkilile
rin yetkili mercilerin emirlerinin ihlâli ni
teliğindedir. Bu ihlâller görevlilerin göz
leri önünde yapılmakta, çoğu zaman ceza
sız kalmakta ve bugün artık kurallara uy
mak değil uymamak olağan bir durum haline 
gelmiş bulunmaktadır. 

Pek tabiidir ki, bu durum Devlet ve Hükü
met otoritesini zedelemekte, kanunun hâkimi
yet prensibini etkisiz bırakmaktadır. Kanun ve 
nizamları uygulamakla görevli olanların itibar
larını vatandaş gözünde sıfıra indirmektedir. 

işte basit görünen trafik sorununun geniş 
vatandaş kütlesini ilgilendiren ve endişeye sev-
keden yönü budur. 

Sayın milletvekilleri; bizim kesin inancımız 
odur ki, Devletin itibarı, Hükümetin otoritesi 
ve kanunların üstünlüğü sadece onlara karşı gi
rişilecek harektelerle zedelenmez, yıpratılmaz. 
Günlük hayat içinde en basit olaylardan baş-
lıyarak kanunların ve nizamların uygulanması
na ihtimam gösterilmesi lâzımdır. Kanunlara ve 
nizamlara uymamak bir takım insanlarda kötü 
bir itiyat haline gelirse o toplum vicdanında 
meydana getireceği tahribat her türlü tahmi
nin ötesinde tehlikeler taşır. 

Sayın milletvekilleri; öyle sanıyorum ki, 
önemini buraya kadar sadece bir iki yönünü be-
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lirtmeye çalıştığım trafik sorunu artık Yüce 
Heyetinizin üserine eğilmesi gereken bir duru
ma gelmiştir. 

Trafik sorunundan herkes şikâyetçi olması
na rağmen, bugüne kadar bunun dâvası ve ilâ
cı bulunmadığından, konuyla ilgililenmek, alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek yürütme or
ganının alacağı kararlarla getireceği tasarılarla 
duruma yardımcı olmak, konuyla ilgili çeşitli 
meslek teşekküllerinin ve başta şoför vatandaş
lar olmak üzere çeşitli meslek ve görev sahiple
rinin dertlerine deva olacak yolları bulup orta
ya koymak da Yüce Heyetinize düşmektedir. 

Yüce Heyetiniz, önergeyi kabul ederek, Tür
kiye'deki trafik kazaları nedenlerini ve bunlara 
karşı alınacak tedbirleri belli etmek amaciyle 
bir Araştırma Komisyonu kurulmasına karar ve
rirse, bu komisyona büyük görevler düşecek
tir. 

İnanıyorum ki, komisyon, konuyu lâyık ol
duğu önemle ve bütün yönleriyle inceliyerek 
alınması gerekli tedbirleri ortaya koyacaktır. 
Böylece herkese güven ve huzur veren yolları bu
lacaktır. 

Komisyon çalışmalarında görüşlerimizi ve 
tekliflerimizi daha ayrıntılı olarak arza fırsat 
bulacağımızı ümidederim. Ama şimdiden, ge
rek komisyonca göz önünde tutulması ve gerek
se sayın içişleri Bakanı tarafından mümkün 
olursa şimdi cevaplandırması ricasiyle bâzı ko
nuları ortaya atmayı, önemi bakımından, fayda
lı bulmaktayım. 

Elimizde gayri resmî rakamlara göre Tür
kiye'de 1963 yılı içinde 19 986 trafik kazası ol
muş. Bu kasalarda 3 828 kişi ölmüş, 16 896 ki
şi de yaralanmıştır. Bizim elde ettiğimiz bu ra
kamlar doğru ise, hiç de azımsanmıyacak ölçüle
re varan bu can kaybını önlemek amaciyle içiş
leri Bakanlığı önümüzdeki yıl için ne gibi ted
birler almayı planlamıştır? 

Yürürlükteki 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu ile, bunun bâzı maddelerini değiştiren 
232 sayılı Kanun, alınması gerekli tedbirler 
bakımından yeterli değilse, bakanlık yeni bir 
tasarı hazırlıyarak Yüce Meclise getirmeyi 
düşünmekte midir? Bu yolda hazırlıkları var 
mıdır? Varsa ne safhadadır?. 

Yine elde mevcut bir istatistiğe göre kaza
ların oluş nedenlerinin sorumluluğu şu ölçüler 
içinde dağıtılmaktadır; sorumluluğun % 71,9 u 
şoförlerde, % 22 si yayalarda, % 5 i araçlarda, 
% 1 i yolcularda, bindebiri de yollarda bulun
muştur. 

Eğer elimizdeki bu rakamlar doğru ise, bun
ların ortaya koyduğu gerçekler üzerinde ciddî 
surette eğilmemiz gerekmektedir. Şöyle ki, gö
rüldüğü gibi sorumluluğun en büyük kısmı şo
förlerde bulunmaktadır. Şu halde, alıncak ted
birlerin başında şoförlerin yetiştirilmesinde 
daha ileri, daha sağlam ve daha objektif esaslar 
bulmaya mecbur olduğumuz anlaşılmaktadır, ama 
bizzat şoför camiası içinden gelmiş, yıllarca onla
rın meslek teşekküllerinin başında görev yapmış 
bir arkadaşınız olarak şunu kesinlikle ifade 
edebilirim ki, sadece araç kullananın yetiştiril
mesinde alınacak daha ileri, daha objektif ted
birler kazaları önlemiye yetmiyecektir. Bu ted
birlerin hemen yanı sıra ve diğer bütün tedbirler
den önce şoför vatandaşların ekonomik ve sos
yal sorunlarının da çözümlenmesi gerekmekte
dir. 

Bugün şoför vatandaşlarımız - moda olan 
deyimle söylüyorum - bunalım içindedirler. İs
ter kendi arabasında çalışsın, ister başkasının 
arabasında çalışsın, ister kamyon şoförü olsun, 
ister otobüs şoförü olsun, ister şehir içinde ça
lışsın, ister şehirler arasında çalışsın, bugün hiç
bir şoförün hayatı ve istikbali garanti edilmiş, 
teminat altına alınmış değildir. 

Her hangi bir kazada hayatlarını kaybet
meleri, yarı sakat kalmaları halinde çoluk - ço
cuklarının perişan olacağı, sefalete düçâr ola
cağı endişesi bu vatandaşlarımızın vicdanlarım 
kemirmekte, onları haklı bir asabiyete, sinirli
liğe sevketmektedir. 

Hayat şartlarının gün geçtikçe ağırlaşması, 
araba fiyatlarının astronomrik rakamlara var
ması, yedek parçalarının fahiş fiyatlarla ve 
çoğu zaman karaborsadan temini, günlük nafa
kalarını çıkarmak için insan takatinin üstün
de, yani günde 8 saat yerine 18 saatten fa~Ta 
çalışmış - olmaları şoför vatandaşlarımızın fizik 
ve moral yapılan üzerinde olumsuz etkiler yap
maktadır. 

Nihayet şurasını da hatırlatmak isterim ki, 
şoför vatandaşlarımız bugün aldatılmış insan-

— 305 — 



M. Meclisi B : 29 22 . 1 . 1970 O : 1 

larm ruh haleti içindedirler. 1965 seçimlerine 
girerken, her şoförün bir araba sahibi yapıla
cağı vaadi tutulmak şöyle dursun, bu vaadi 
yapanların, araba ve yedek parça fiyatlarının 
korkunç derecede artması karşısında seyirci 
kalmaları, kabul edersiniz ki, bu işlerle uğraşan 
kimseler üzerinde iç açıcı etki yapmamıştır. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Biraz önce söylediğim rakamlara göre, ka
zaların sorumluluğunun % 22 si yayalarda bu
lunmaktadır. Gerçekten trafik kuralları bakı
mından memleketimizde yayaların durumu son 
derece ilgi çekici bir manzara göstermektedir. 
Gerçekten yayalar, Karayolları Trafik Kanu
nunun çok sarih bir hükmüne rağmen, kendi
lerini hiç bir trafik kuralı ile bağlı görmemek
tedir. Polisin araçlara geç işareti verdiği bir 
yerde, yayaların beklemek yerine kendilerini 
araçların önüne ve arasına atmaları bunun en 
güzel örneğidir. 

îşin bir diğer ilginç yönü de, trafik kural
larına uymama cezasının sadece vasıta kulla
nanlara uygulanması, yayaların yaptığı çeşitli 
ihlâllere ilgililerin seyirci kalmalarıdır. Bırakı
nız ceza kesmeyi; «bekleyiniz, geçmeyiniz, kal
dırıma çıkınız», gibi en ufak bir ihtar dahi ya
pılmamaktadır. 

Birçok Avrupa şehirlerinde gecenin ilerle
miş saatlerinde ve sokakların bomboş olduğu 
zamanlarda dahi, yayaların kavşak noktaların
da karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığın 
yanmasını beklediklerini çoğunuz gözlerinizle 
görmüşünüzdür. tşte trafik kazalarının önlen
mesi bakımından Türk Vatandaşında bu alışkan
lığı yaratmaya mecburuz. Ancak bu, okulda ve
rilen eğitimle ve ceza uygulamasından çok önce, 
sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, her alan
da ve tüm olarak kanunların ve nizamların her
kese karşı eşitlikle ve kesinlikle uygulandığını 
göre göre elde edifleeck bir moral eğitimi işidir. 

Şimdi geçiyorum başka bir konuya. 
Kazalarda kusurun % 5 i araçlardan, daha 

doğrusu araçlardaki bakım ve parça noksanın
dan ileri geldiğini arz etmiştim. Araçlardaki bu 
noksanlar ve arızalarda çeşitli nedenlerden ileri 
gelmektedir. Bir kere, yukarıda başka bir vesi
leyle de söylediğim gibi, araba satış fiyatları 
korkunç derecede artmıştır. Bu durum, miattan 
düşmüş eski arabaları kullanma zorunluğunu 
doğurmaktadır. 

I İkincisi; yedek parça fiyatları fahiş dere
cede arttığı gibi, karaborsa da başlamıştır. Ay
rıca bâzı parçaların yerli olarak yapıldığı ge
rekçesi de ithali önlenmiş, yerli parçaların ise 
kalite ve standartlarının Türk Standartları Ens
titüsü ölçülerine ve kontroluna ne dereceye ka
dar tabi tutulduğu kesin olarak tesbit edileme
miştir. 

Araçlardaki noksan ve hataların giderilme
siyle ilgili çok önemli bir husus da, onların fen
nî muayenelerine gösterilen laubaliliktir. Kara-
yollarınca kurulan ve muayene için gerekli mo
dern aletlere sahip istasyonlar çok mahduttur. 
Yani Türkiye'de beş tane modern muayene is
tasyonu vardır, diğer illerin hiçbirinde yoktur. 

Muayeneler birçok illerimizde göz karan ile, 
sübjektif ölçülerle yapılmaktadır. Bilim ve fen 
dışı usullerle yapılan bu muayenelerin şoförlere 
dahi güven vermediğinin en bariz örneği, birçok 
araç sahibinin vasıtasının üzerine AllaJha sığın
dığını gösteren yazılar yazması, levhalar asma-
sıdır. Kâinatın mutlak hâkimi elbette herkes 
için bir kader tâyin etmiş, bir alın yazısı çiz
miştir, ama meşhur kıssada olduğu gibi, önce 
aklın, mantığın, ilmin gerektirdiği tedbir alınıp, 
sonra kadere rıza göstermek gerekmez mi? 

Bu konudaki sözlerimi bitirmeden evvel Sa-W" 
ym içişleri Bakanı ile Sayın Bayındırlık Ba
kanından, karayollarında modern muayene ve 

l trafik kontrol istasyonları kurma ve bunların 
sayısını çoğaltma bakımından ne gibi hazırlık
lar içinde olduğunu öğrenmek isteriz. 

Trafik kazalarının binde 1 oranındaki se
bebi de yoldadır. Bu, elde mevcut bir istatisti
ğin verdiği rakamdır. Aslında yol bozukluğu yü
zünden doğan kazaların daha yüksek bir oranda 
olduğuna kaaniiz. Gerek şehir içi, gerekse şehir
lerarası yollanınız geçmiş zamana oranla şüphe
siz ki, bir ilerleme göstermiştir, ama şurasını iyi 
bilmeliyiz ki, Türkiye'nin en iyi, en evsaflı yolu 
olarak gösterebileceğimiz yolumuza dahi, Av
rupa ve Amerika'daki sürat yolları ve otoban
ların yanında çok düşük evsaflı kalmaktadır. 

Bundan çıkarmak istediğimiz sonuç şudur; 
bizim en iyi evsaflı addettiğimiz yollarda dahi 
fazla sürat yapılmasını kesin olarak önlemek zo-
runluğu vardır. 

Bunun dışında şehir içinde veya şehirlerarası 
I yollarda bozulan kısımlann çabuk yapılmaması, 
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bozuk kısımlarda, süratle giden araçlara çok ön
ceden haber verecek işaretlerin zamanında kon
maması da şüphesiz ki, kazalara yol açmakta
dır. 

Ayrıca bozuk olmıyan normal yollarda ko
nulması gerekli; virajları, rampaları, kaygan 
yerleri, geçme yasaklannı gösterir işaretlerinin 
biran önce tamamlanmasının önemi üzerinde de 
ilgililerin dikkatini çekmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, söz buraya gelmişken 
belediyeler emrine verilen ve onlar tarafından 
alt - üst geçidi inşaası, kavşak noktalarına ko
nulan elektrikli cihazlar için sarfolıman trafik 
fonundan da bir nebze bahsetmek isterim. 

ilk tesis edildiği günden bugüne kadar bu 
fonda her yıl kaç para toplanmış, belediye ve 
özel idareler arasındaki bölüşmeler nasıl olmuş, 
hangi belediyelere kaç para yardım yapılmış, 
o belediyelerce bu yardım nasıl değerlendiril
miş? Bunları, ayrıntılı olarak bilmemizde, ile
ride uygulama ve alınacak tedbirler bakımın
dan zaruret vardır. Bunun için, Sayın Bakanın 
bu hususları mümkünse Yüce Meclis huzurunda, 
değilse komisyon huzurunda bütün ayrıntıları 
ile açıklamasını önemle rica ederim. 

iSayın Milletvekilleri; buraya kadar yaptı
ğım açıklamalar, trafik sorununun önemini ve 
ne kadar çok yönlü bir sorun olduğunu ortaya 
koymuştur sanıyorum. Gerçekten trafik soru
nu, enine boyuna incelenmek ve memleketimiz 
için büyük bir âfet halini alan trafik kazalarını 
önlemek için gerekli tedbirlerin en müessir şe
kilde alınmasını istiyorsak, konuyu dar bir açı
dan değil, fakat hukukî, idari, malî ve ekono
mik, sosyal, moral ve eğitimle ilgili yönlerini 
hep birden ele alıp incelemeye mecburuz. 

Sözlerimin başında da söylediğim gibi, öner
ge Yüce Heyetinizin kabulüne mazhar olursa, 
kurulacak komisyonun bütün bu konular üze
rinde ciddiyetle ve lâyık olduğu önemle eğile
ceğine inanıyoruz. 

Biz O.H.P. Grupu olarak komisyon çalışma
larına bütün gücümüz ve imkânlarımızla katı
larak onun çalışmalarını faydalı kılmaya gay
ret sarf edeceğiz. 

Sayın içişleri Bakanından da büyük bir ri
camız şudur; bizim gerek burada yaptığımız 
gerekse komisyonda yapacağımız konuşmaları 
ve tenkidleri, bir muhalefet grupunun iktidarı 

yıpratma taktiği icabı söylenmiş yersiz ve hak
sız tenkidler olarak karşılayıp, ne lüzumsuz 
sertlikle cevaplasınlar, ne de «yaptık, yapıyo
ruz, yapacağız» gibi ortalığı güllük gülistanlık 
gösterip meseleyi hafife alsınlar. 

Biz, arkadaşımız tarafından verilen Meclis 
araştırması önergesinin memleketimin için ger
çekten önemini, gün geçtikçe artan önemli bir 
konuya değindiğini ve bu konunun bir Meclis 
araştırması açılmasının zorunluğuna inanmış 
olarak meselenin sadece bâzı yönlerini huzuru
nuza getirdik, yoksa üzerinde durulması gere
ken daha pek çok yönleri vardır. Eğer hükü
met ve Meclis olarak, iktidar ve muhalefet ola
rak konunun önemini kabul ediyorsak, bunun 
üzerinda ehemmiyetle eğilelim, bildiklerimizi, 
gördüklerimizi, şikâyetlerimizi, aksıyan taraf
ları, iyi tarafları ve alınması gereken tedbirler 
üzerinde teklif ve düşüncelerimizi ortaya koya-
l'm ve Türkiye halkının bizden beklediği olum
lu bir işin şerefini 'hep birlikte paylaşalım. 

Değerli arkadaşlarım; yazılı olarak izaha 
çalıştığım Türkiye'nin trafik meselesini Yüce 
Meclisimiz zaten benimsemiş durumdadır. Ben 
uir şoför arkadaşınız ve o meslekten bir arka
daşınız olarak buraya geldim. Benden sonra 
Adalet Partisi Grupu adına konuşma yanacak 
arkadaşımızla senelerce bu meslekte çalıştık, 
Mz hakikaten bu derdi çok iyi bilen iki insan 
olarak Yüce Mecliste bulunuyoruz. Meclisimiz 
Hze anlayış gösterir, yardım edecek olursa 
Türk Milletinin de rahat ve huzur içince çalış
masını hep beraber yanacağımıza inanıyoruz. 

Hürmetlerimle. (O.H.P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAM" — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Hasan Tosyalı, buyurun. 

G.P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Türkiye Karayolları üzerindeki trafik emni
yetini düzenlemek için Meclisimizce bir komis
yon kurularak gönül birliği, samimiyet ve ya
pıcı katkılarda bulunmak için bir Meclis araş
tırması istenmektedir. Buna Güven Partisi gö
nülden katılıyor. 

Bunu temin için Güven Partisi olarak yal
nız Türkiye trafik sistemini değil, bütün Avru
pa'nın, Amerika'nın ve hattâ Demir Perde ge-
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risinin trafik sistemini inceledik, elimizde çok 
güzel dokumanlar var. Yüce Meclisin vaktini 
işgal etmemde için bunları burada arz etmiye-
ceğiz. Yalnız böyle bir komisyon kurulduğu tak
dirde, yapıcı bir şekilde tetkikatımızı ve fikir
lerimizi orada arz edeceğiz. 

Muhterem. arkadaşlarım, Türkiye'deki tra
fiğin, düzenlenmesine ihtiyacı olduğunu hepi
miz müdrikiz. Yalnız bir kaç istatistikî malû-
maitla bu hususu biraz daha cazip kılacağım. 

Türkiye'de her 100 vasıta bir insan öldürü
yor, (her 34 vasıta bir insan yaralıyor, her 134 
şoför ve terlafik kazası sebebiyle bir adanı ölü
yor. Her 27 şoföre bir trafik kazası yaralısı 
isabet ediyor, her 10 km. de bir adam ölüyor, 
her 3 km. de bir yaralı veriyoruz, Türkiyeldeki 
trafik: kazalarını, Avrupa'nın medeni memle
ketleriyle kıyasladığımız zaman, Türkiye'deki 
trafik kazaları Batı Almanya'dan 10 misli faz
la, Amerika'dan 6 misli fazladır. Bize insanca, 
motorlu araçça, malzemece, paraca bu kadar 
büyük zayiat verdiren bu konuyu ıslah etmek 
için Hükümetin de, Dahiliye Vekâletiyle onun 
Emniyet Genel Müdürlüğündeki ilgili rkadaşla-
rımızm da çok yoğun bir faaliyet içerisinde] 
çalışma içerisinde olduğunu tetkikatım esna
sında memnuniyetle öğrendim. Komisyon ku
rulup, bu arkadaşımızın çalışmasına kendi tet-
kikatımızı da katarsak, ümidediyoruz ki çok 
güzel bir eser meydana çıkar. 

Şimdi gayet kısa olarak, beş dakika içerisin
de, Türkiye'mizdeki trafiğin bozukluk sebeple
rini kısaca başlıklar halinde arz edeceğim. Şöy
le ki: 

Muhterem arkadaşlarım, bizim karayolları-
mız üzerindeki nakliyat Türkiye'nin iktisadi 
kalkınmasının, ticari kalkınmasının yükünün 
en ağırını çekmektedir. Karayollarındaki yol
cu nakliyatımız umum yolcu nakliyatının % 
85 idir. Bu nakliyat modern devletlerde % 35 i 
geçmiyor, bizde % 85. Yolcu nakliyatını^ 
ağırlığı başka memleketlerde demiryollarında 
olmaîıtadır, bizde % 85 i kara yollariyle olu
yor. Yük nakliyatımızın yine haddiâzamisi ka-
rayolıyle olmaktadır. Bu, Türkiye'mizde bir 
ulaştırma politikasının, bir nakliyat politika
sının olmadığını diyecek kadar bozuk oldu
ğunu gösteril1. Çünkü karayollarımızı ithal ma
lı makinalarla yapıyoruz, Bütün karayolları 

üzerindeki insan ve yük taşıyan motorlu araç
lar ithal malı, dövizle getiriliyor, benzin ithal 
malı.. Halbuki diğer bütün Avrupa memleket
lerinde, - Amerika, Rusya dâhil insan ve yük 
nakliyatının haddiâzamisi demiryoliyle yapıl
maktadır. Bizde de öyle olması lâzımdır. Bir 
defa temel burada bozuk. Kömürü bizden, va
gonu bizden, lokomotifi bizden olan bir vasıta 
ile yolcumuzu ve yükümüzü taşımamız lâzım
dır.. Temel burada bozuk. Yani demek isterim! 
ki, 62 000 Km. uzunluğundaki Türkiye kara
yolları bu kadar çok insanı, bu kadar çok Tür
kiye yükünü çekemez arkadaşlar. Elbette bo
zukluk olacaktır. Buna inzımamen bu kadar ağır 
yükün altında olmasına rağmen muhterem ar
kadaşlarım, Türkiye'de bir ulaştırma hukuku 
yoktur. Türkiye'de yok ve noksan dediğim her 
husus modern devletlerin hepsinde vardır. Vak^ 
tinizi almamak için derinliğine girmiyeceğim. 

Yeterli bir trafik Kanunumuz yoktur. Yol
lar üzerinde seyyar trafik mahkemeleri ve mer
kezlerde ihtisaslaşmış trafik mahkemeleri yok
tur. Bu sebeple memleketimizin ticari, iktisadi 
yükünü üzerinde taşıyan şoförlerimiz binbir 
türlü ıstıraba, binbir türlü vakit kaybetmeye, 
çileye mahkûm edilmiştir. Trafik Kanunumu
zun, memleketin bugünkü iktisadi, ticari şart
larına uygun bir şekilde en kısa zamanda yeni 
baştan hazırlanmasına ihtiyaç vardır. Trafik 
emniyetini ve kontrolünü sağlıyacak Türkiye'
mizde Avrupai ve modern mânada bir trafik 
teşkilâtı yoktur. Mevcut trafik teşkilâtımızın 
personeli, vasıtası, malzemesi, cihazları tama-
miyle gayrikâfidir. Batı Almanya'yı misal alır-. 
Î\?: :, t afik kontrolünün tatbik edildiği 380 000 
kik metrelik karayolunda, köy yollan dâhil as
falt, her tarafını kaplayan bir trafik kontro
lü olduğu halde Türkiye'de 62 000 kilometrelik 
Devlet karayollarının yalnız üç - beş bin kilo
metresinde trafik emniyeti ve kontrolü vardır. 
Bu da ne durumda olduğumuzu, bunun üzerine 
eğilmemizi, ıslah etmemizi gösteren en bariz 
bir husuftur. Bugünkü trafik teşkilâtımızı arz 
ettim, personeli noksandır, vasıtası noksandır 
malzemesi ve teçhizatı noksandır. Şu halde ısla
ha lüzum var. 

Karayollarımızın durumu arkadaşlarım, bü
tün dünyada üzerinde trafiğin aktığı yolların 
durumu beynelmilel standartlara göre yapıl-
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dığı halde Türkiye'deki Devlet yollarımız, vi
lâyet yollanmış, köy yollarımız hiç kıyaslan-
mıyacak kadar kötü bir standart içindedir. Bu 
kadar kötü bir standart içerisinde vukubulan 
trafik kazasının mesuliyetini, binbir çile ile o 
yol üzerinde memleketin iktisadi, ticari nakliya
tını yapan şoförün üzerine yüklemek kadar ve
bali?. hiçbir şey yoktur. Evvelâ yollarımızı ıs
lah etmemiz lâzım. Bir kaza oluyor. Trafik po
lisi geliyor, suç şoförde. Hayır efendim, yolda. 
Yollarımız standart değildir. Yollarımız traş-
lanmamıştır. Devlet yolu, vilâyet yolu, köy yo
lu, hepsi standartlaşmamıştır. Bu yollar üze
rinde sabit, seyyar trafik işaretleri, emniyet 
sağlıyan tesisler tam olarak kurulmamıştır. 
Bu sebeple kazalar çok olmaktadır. Eğitim, 
şoförün eğitimi, trafik emniyet kontrolünü ya
pan polisin eğitimi, idarecilerin eğitimi, hal
kın eğitimi Türkiyemizde tam değildir. O hal
de Türkiye çapında bir trafik eğitimine ihti
yacımız vardır. 

Şoförlerin ehliyeti meselesi : 
Muhterem arkadaşlarım, şoför imtihanları, 

ehliyeti verme, bizde başka, modern devletlerde 
başkadır. Arada çok büyük frak vardır. Şöyle 
ki; Batı Almanya'da, Rusya'da, Amerika'da bir 
şoföre ehliet vermek için o şoför gündüz ve 
gece ikişer saat tatbikî direksiyon imtihanına 
tabi tutulmaktadır. Bizde ise iki - üç kilomet
relik, beş on dakika içerisinde bir direksiyon 
imtihanına tabi tutulmaktadır. Bundan gayrı 
bizde bir nazari şoför imtihanı yüz suallidir, 
Batı Almanya'da 450 suallidir. Binaenaleyh bi
raz daha ince elememiz, bu direksiyonu daha 
ehil ellere vermemiz lüzumludur kanaatinde
yim. 

Bir de arkadaşlarım çok bozuk olan bir sis
temimiz var Batı Almanya'da, - örnek almaya 
değer 'bulduğum için misali Almanya'dan veri
yorum, Batı - Almanya'da yolu yapan, yolun 
üzerinde trafik emniyet, sabit ve seyyar kurtar
ma ve sihhi tesislerini kuran, onu kontrol eden 
trafik polim, ulaştırma politikasını idare eden 
makam, hepsi aynıdır. Bizde yolu yapan başka, 
Ulaştırma Bakanlığı başka, emniyeti yapan baş
ka, (birbiriyle irtibatsız bir durumdadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de, Dünya Tra
fik Teşkilâtiyle beynelmilel işbirliğimiz noksan
dır. Bu hususa da dikkat edilmesi lâzım, 

Bir de şefkat ve muhabbet konusu var. Yol-
lar üzerinde şoför, polis, yolcu, üç canlı unsur' 
vardır. Bunlar arasında karşılıklı sevgi, saygı,, 
eğitici ve mâkul davranış olması lâzımgelirkeıt 
memleketimizde Ibn üç unsur güya (birbirine ha^ 
sim gibi yardımcısız hareket etmektedirler. Bun
dan dolayı şoförümüzün maneviyatı bozulmakta, 
ekseriya kazalar da bundan olmaktadır. 

tşte muhterem arkadaşlarım, arz ettiğim bü
tün Ibu (hususları incelemek için bir Meclis araş
tırılmasını Yüce Meclisimiz kabul buyurduğu 
takdirde G. P. olarak biz en samimî tetkikatı-
mızı ve katkımızı yapacağız ve bu araştırmaya 
müspet oy vereceği. 

Hepinizi (hürmetle selâmlarım. (G. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına söz istenme
miş. 

MÜNİR DALDAL (izmir) — Ben istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına ISaym Mü
nir Daldal, (buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MÜNİR DALDAL 
(izmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Blv memlekette iyi bir trafik düzeni, günün 
şartlarına uygun, yeterli bir trafik mevzuatının, 
iyi bir şekilde tatbikinin, iyi bir trafik mü
hendisliğinin ve halkım trafik yönünden eğiti
minin sağlanması ile mümkün olur. Bugün tra
fik problemi ile karşı karşıya Munan memleket
ler, gerek unsurların gelişmesine, gerekse ıbu un
surlar arasında tam bir ahenk kurmaya büyük 
çaba göstermektedirler. Memleketimizde trafiği 
düzenliyen 6085 sayılı Kanun 11 . 5 . 1953 te 
kabul edilmiş, 67 vilâyeimizde tam tatbikine an
cak 1958 yılında geçilebilmiştir. Bu hale göre 
bizde rafik kanun tatbikatı 11 yıllık bir tecrü
beye sahiptir. Bugün Almanya'da mevcut ka
nun tatbikatı 1909 dan heri devam etmektedir. 
Memleketimfode nüfusun her yıl % 3 oranımda 
artmakta bulunması, ekonomik ve sosyal kalkın
mamızın % 7 hızla gerçekleşme yoluna girmesü, 
karayollarımızın günden güne gerek inşa ve sa
tıh yapısında gelişme göstermesi, iç ve dış tu
rizm hareketler*, şehirlere akın, 1964 te 249 726 
olan toplam araç sayısının 1968 de % 100 artış 
kaydederek 409 721 e yükselmesi ulaştırma sek
törünü büyük öküde etkilemiş bulunmaktadır. 
1964 te 355 502 şoför ve 104 166 sürücü mev
cutken bu miktar 1968 de 539 670 şoför ve 
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109 246 sürücüye yükselmiştir. Yolcu nakliyatı
nın % 85 ve yük naldiy.it'un % 48 i karakol
larımız ile yapılmaktadır. Bu gelişmeler karayol-
larımızda ve şehirlerimin Ja r̂aftık kesafetini, do-
layısiyle trafik problemini bilhassa trafik kaza
ları ile maddî mânevi kayıplarını da beraberin
de getirmiştir. Trafik Kanununun tatbike baş
landığı senelerde trafik kazalarında % 50 ye ya
kın bir azalma meydana gelmiş olmasına rağ
men 1961 - 1968 yılları arasında 22 361 vatan
daşımızın ölümü ve 110 775 kişinin de yara
lanması neticesini veren kaza istatistikleri! bu
gün elimizdedir. Memleketimizde 1968 de 19 986 
trafik kazası olmuş, 3 828 vatandaşımız ölmüş 
ve 16 896 kişi yaralanmıştır. Eldeki istatistik
lere göre kazaların % 70 i şehir içerisinde, 
% 30 u şehirlerarasında karayollarında olmakla 
beraber ölümle neticelenen kazaların % 57,7 mik
tarı da şehirlerarasındaki karayollarında vukua 
gelmektedir. Trafik kazalarında günde ortala
ma 31 - 32 milyon lira maddi hasar meydana gel
mektedir. Prodüktivite hesapları nazara alınır
sa kazaya uğrıyan vasıtaların tamir ve yenile
me masrafları olan (340 000 000) lira, ölenle
rin istihsal güçlerinin değeri olan (220 000 000) 
li'ra ve diğer tedavi ve ilâç masrafları ve döviz 
zaiyatiyle birlikte her yıl millî gelirden en aşa
ğı (694 459 319) lira kaybolmaktadır. Görülü
yor ki, memleketimiz trafik kazalarımda büyük 
kayıplara uğramaktadır. Bu bir gerçektir. Alı
nacak tedbirler manzumesi içerisinde özellikle 
yeniden bir trafik kanunu hazırlanması ve ka
nunlaşması düşünülmektedir. Bugün ihtiyaçlara 
cevap verecek yeni Trafik kanun tadil tasarısı 
yakın bir gelecekte Yüce Meclise sevk edilecek
tir. 

Devlst Plândama Teşkilâtı da 1970 yılı prog
ramında yük taşımacılığı alanında şirketleşme, 
şehircilik ve şehir içi ulaşım ekipleri, karayol
ları ve yük taşımacılığında lisans usulünün ih
dası ve ağırlık kontrollarmın daha muntazam 
yapılması gibi anatraf Jk sorunlarını ele almış
tır. Sistem içinde trafik Kanunu tatbikatı (züm
resinden olarak traf>ğin tanzim ve murakabesi, 
malûmları olduğu üzere, 6085 sayılı Kanunla 
Emniyet Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bu 
hizmet içinde vilâyetlerde trafik şube ve bü
roları kurulmuştur. Şehir dışında trafiğin kon
trolü ancak 1966 yılında faaliyete geçen bölge 
trafik zabıtasmca yapılmaktadır. 

Yurdumuzda 61 500 Km. uzunluğundaki 
karayolunun 38 bin küsur Km. si bakım ve 
kontrolü Karayollarmca yapılmakta olup, Dev
let yoludur. Bugün şehir dışında yapılan kon-
trolların yol uzunluğu 3 178 Km. olmakla be
raber hazırlanan plâna göre kontrol sahası 
imkânlar elde edildikçe kademeli olarak ge
nişletilmektedir. 

önerge sahibi arkadaşımız, «Yolu kim ya
pıyorsa kontrolü da o yapsın» diyor. 

Karayolları üzerindeki teknik başka, ida
recilik başka. Karayolları bugün Karayolları 
Umum Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 
Binaenaleyh, kontrolünün da Karayolları 
Umum Müdürlüğü mensuplarınca yapılması 
uygun görülmektedir, fakat tatbikatta birçok 
mahzurların doğabileceğinin de göz önünde 
tutulması gerekir. 

38 000 Km. den sonrası kim tarafından 
yapılacak? 38 000 Km. den fazla yapılmış 
olan yollar, gerek belediye teşkilâtlan ve ge
rekse köyler tarafından yapılmaktadır. Eğer, 
yolun kim tarafından yapılırsa kontrolünün 
da onun tarafından yapılması gerekçesi üzerin
de durulsa, şehir içerisinde belediyenin yap
mış olduğu yollarda belediye teşkilâtının, 
köylerin, köylülerin yapmış olduğu yollarda 
da köy teşkilâtlarının kontrol yapması düşü
nülebilir. 

Bir de karayolları üzerinde adlî hâdiseler 
de vukubulmaktadır, kontrollar sırasında adlî 
hâdiselere de Taşlanmaktadır. Kaçakçılık, uyuş
turucu madde, eğer silâhsız bir kuvvete bu 
kontrol imkânı verildiği takdirde, müşkül du
rumlar hâsıl olacağı gözden kaçmamalıdır. 

Bir de Karayolları mensupları işçi mi me
mur mu, hepsi sendikaya tabi olmaları nazarı 
itibara alınırsa, günün birinde greve gittikle
ri takdirde nasıl hareket edileceği de düşünül
meye değer bir konu olması gerekir. 

1966 yılında yapılan Beş Yıllık Plâna gö
re, şehir dışı trafik zabıtası 14 bölge müdür
lüğü ve 65 tâli bölge olmak üzere, faaliyette 
bulunacaktı. Bugün İstanbul, Ankara, Adana, 
İzmir, Bursa, Samsun, Bolu olmak üzere yedi 
tâli bölge halinde faaliyet göstermektedir. 

Gün geçtikçe genişliyen ve ciddî bir hal 
alan trafik probleminin çözümlenmesi husu
sunda İçişleri Bakanlığı bu yıl kendi bünyesi 

http://naldiy.it'


M. Meclisi B : 29 22 . 1 . 1970 O : 1 

içerisinde Batı metot ve tekniğine uygun ola
rak yeni bir kuruluşa geçmiş; plânlama, ista
tistik, eğitim, trafik mühendisliği gibi yeni 
bilimler kurarak faaliyete geçilmiştir. 

Yeni teşkilâtlanma sonucu gerek şehir içi, 
gerek şehir dışında trafik araştırmaları yapı
larak alınacak tedbirler düşünülmüş, plânlan
mış, tatbikine geçilmiştir. 

Araç ve gereç sıkıntısı her zaman çekilmek
tedir, bugün de azalmış değildir. 1964 senesin
de bütün Türkiye'de trafik hizmetlerinde 74 
otomobil, 52 motosiklet, 3 kurtarıcı araç ve 76 
jeep mevcut iken bu miktar 1968 de imkânla
rın âzamisi kullanılarak 270 otomobil, 282 mo
tosiklete çıkarılmış, eski mevcuda göre yüzde 
300 üzerinde bir artış temin edilmiştir. 

Aynı şekilde, gerek şehir içinde, gerek şe
hir dışında trafiğin muhabere imkânları telsiz 
cihazlariyle genişletilmiş, artan vasıta trafiği 
muvacehesinde alınan tedbirlerle karayolların
da Bölge Trafik Teşkilâtının kurulmasiyle 
1966 yılından bu yana ölümlü kazalarda yüz
de 14 nisbetinde bir azalma kaydedildiği mü
şahede edilmiştir. 

1966 yılının son iki ayından 1969 yılının 
1 Mayıs tarihine kadar bölgelerin faaliyetle
ri şu şekilde göze çarpmaktadır: Trafik teşki
lâtına mensup kimselerin gayretli ve feda-
kârane çalışmaları neticesinde bölgelerin ku
ruluşundan bu yana geçen ikibuçuk sene zar
fında 1 107 997 araç kontrol edilmiş, 506 085 
şoför hakkında ceza tanzim edilmiş, 10 830 eh
liyetsiz vasıta kullanan yakalanmış 3 224 kayıt 
ve tescilsiz vasıta tesbit edilmiştir. Bunlara uy
gulanan ceza karşılığında 11 111 768 Tl. tah
sil edilmiştir. 1966 yılında yapılan kontrollar 
sırasında her 100 araçtan en az 60 ında suça 
raslandığı halde, 1967 - 1968 yıllarında bu 
miktar yüzde 50 ye, 1969 yılında yüzde 50 den 
aşağıya indiği yapılan istatistiklerden anlaşıl
mıştır. Bu durum bize, kontrol altında bulun
durulan yollarda vatandaşın kullandığı araç
lar üzerinde gerekli itinayı gösterdiklerini ve 
kurallara daha uygun bir şekilde hareket et
mek mecburiyetinde kaldıklarını göstermiştir. 

Personel durumuna bakarsak, bu durumlar 
muvacehesinde: Yabancı memleketlerin trafik 
hizmetlerinde; ezcümle Fransa'da 25 000 jan
darma, 4 500 şehir dışı 10 000 şehir 

içi trafik polisinin; İngiltere'de 29 000 
trafik polisinin, Berlin'de 2 000, Paris'te 
2 000 trafik polisinin bulunmasına karşı
lık, imkân ve vasıtaları belli 2 675 trafik 
personeli bütün Türkiye'nin kontrolünü yap
ma ve düzeni temin etme gayreti içinde bulun
maktadır. En az, daha dört misli kadroya ih
tiyaç bulunduğunu da burada zikretmek kay
da değer. 

Trafiğin yoğun olduğu İstanbul - Ankara 
arasında çözüm getirecek ekspres yolu inşaa
tı da devam etmektedir; İstanbul - Pendik ara
sı belki şu anda bitmiş durumdadır. 

Müşterek trafik fonundan trafik tesisleri 
için dört yıl içinde belediyelere 50 milyon lira 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. Bu imkândan is
tifade ile büyük şehirlerimizde alt ve üst geçit
ler, sinyalisazyon, ki senkronize olması arzu edi
lir, ihtiyaçlar peyderpey giderilmeye çalışılmak
tadır. 

Karayollarımızda yoğun ve kazaların diğer 
yollara göre çok olduğu Edirne - İstanbul - An
kara arasındaki (E - 5) yolu kesiminde kazala
rın azaltılması bakımından bir pilot bölge ça
lışmasına girişilmiş bulunulmaktadır. Edirne -
Ankara arasında tesis edilecek sekiz tane tra
fik kontrol istasyonunda - ki bu istasyonların 
dört tanesi tamamlanmış, faaliyete geçmek üze
redir - sağlık odası, ambulans, kurtarma ve ta
mir araçları bulunacak, yolun her 50 km. si bu 
istasyonlara bağlı olarak çalışacak telsizli, foto 
radarlı ekiplerle devamlı kontrol altında bulun
durulacaktır. Ayrıca bu istasyonlar arasında te
lefon noktaları tesis edilmekte vatandaşların 
yardım ihtiyaçlarına cevap verilecektir. Turizm 
yönünden bu tesisler büyük hizmet görecektir. 

Edirne - Ankara arasındaki pilot bölge tesis
leri 1970 yılında Alman teknik yardımından 
alınacak malzeme ile tam faaliyete geçecektir. 
Bu sistem diğer şehirler arası yollara teşmil edil
mek suretiyle, şimdiye kadar umumiyetle kara
yollarında sadece ehliyet ve ruhsatlarının sorul
ması şeklinde yapılan kontrol, hareket ha
linde yapılan kontrol şekline yönelecek, do-
layısiyle trafik kazalarının sebebi olan diğer un
surlar, ezcümle sürat haddini aşma gibi, daha et
kili bir şekilde teknik cihazlarla kontrol altına 
alınabilecektir. 
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Bütün bu tedbirler trafik kazalarını asga
ri rakamlara indirmek amacına matuftur. Gö
nül bu rakamları sıfıra müncer kılmayı arzu 
eder; fakat böyle bir iddia serdetmek kendimizi 
aldanmaktan öteye geçemez. Amaç; mümkün ol
duğu kadar imkânları zorlamak, her şeyin âza
misini yaparak bu âfetin önünde durabilmek
tir. 

Trafik işi para işidir, payın milletvekilleri. 
Nereye el atarsanız karşınıza büyük meblâğlar 
çıkar. Her istenileni yapmak işi bu mahdut büt
çe ile maalesef mümkün olamamaktadır. 

Meselâ trafiğin dört unsurundan bahseder
ken eğitimin de şart olduğunu belirtmiştik. Eği
tim de para ile olur. Şimdiye kadar trafik teş
kilâtları yaptıkları bütün eğitim çalışmaların
da daima mahallî imkânlardan istifade etme ci
hetine gitmişlerdir. 

Şu çok kısa izahatımızdan sonra, ki esbabı 
nıucibesi de budur, istenilen Meclis araştırmasını 
grup olarak kabul ediyoruz. Temennimiz, yapı
lan araştırma bundan sonra yapılacak çalışma
lara ışık tutsun, yön versin, bilhassa huzuru
nuza getirilecek trafik kanun tasarısının biran 
evvel kanunlaşmasına yardımcı olsun... 

Yüce Meclise saygılarımızı sunarız. 

BAŞKAN — Sayın ihsan Kabadayı, buyu
runuz efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Türkiye birçok 
konularda olduğu gibi, ihmallerinden ötürü her 
sene maddi ve mânevi varlıklarından büyük za
rarlara uğrıyan bir memlekettir. Muhakkak ki, 
bu ihmallerin başında trafik mevzuu gelir. 

Trafik mevzuunda Türkiye trafik kazaların
dan mütevellit en çok zarara uğrıyan ve en çok 
mal, can kaybı gören bir ülkedir. Trafik kaza
larından ötürü mâruz kalmış olduğumuz mal, 
can kaybı mevzuunda dünyada birinci gelmek
teyiz. Bu mevzuda her sene Türkiye'de ocak
lar söner, millî varlıklar mahvolur. Trafik ka
zalarının Türkiye'de sebebolmuş olduğu maddi 
zarar 700 milyon liradır denilirse de, inanıyo
rum ki, köylerdeki ve kasabalardaki trafik 
mevzuunun tevlidetmiş olduğu zararlar kayıt
lara alınmadığı için, Türkiye bu konuda bir 
milyar liranın üstünde bir zarara mâruz kal
maktadır. Türkiye nüfusu, Amerika nüfusunun 
yedide biri kadar olduğu halde, Türkiye'de 

F trafik kazalarının tevlidettiği maddi mâ
nevi zarar Amerika gibi büyük bir mem-
leketinkinden daha fazladır. Her sene trafik 
kazalarından dolayı 4 000 vatandaşımız hayata 
gözlerini yummaktadır, İG 000 vatandaş da ya
ralı, muharebe gazisi gibi ıstırap çeken perişan 
hale gelmektedir. 

Trafik kazaları bilhassa büyük şehirlerde 
ve anacaddelerde ecel yağmuru gibi vatandaş
ları ıslatmakta, ölüm fırtınası gibi esmektedir. 
istanbul ile Düzce arası her sene ve hemen he
men her gün gazetelerde okuduğumuz yürekler 
acısı trafik kazaları ile dolmaktadır. Türkiye'
de trafik kazalarının sebebolmuş olduğu can 
kaybı verem ve kanserden daha önde gelmekte
dir. 

Bu kazaların yüzde 73,5 u araç kullanandan, 
yüzde 21 i yayalardan, yüzde 4 ü araçlardan, 
yüzde 1 i de yolculardan, diğer geri kalan yüz
de 1,5 u da sair sebeplerden doğmaktadır. Şöy-

I lece bakarsak, yüzde, 73,5 u vasıta kullanan kişi
den, yani şoförden doğmaktadır. Bu şoförün 
ne gibi hallerinden bu kazalar meydana geliyor 
diye tabloya göz atarsak, yüzde 22 si aşırı hız
dan, acemiliğinden, dalgınlığından, uykusuzlu-

I ğunclan, hatalı dönüş -yapmasından, işaretlere 
riayet etmemesinden, sarhoşluğundan doğmak-

I .tadır, Böylece trafik kazalarını önlemek için 
araştırmayı Yüksek Meclisiniz kabule ederse, 
on önde vasıtayı kullanan kişide, yani şoförün 

I üzerinde durulması gerekir. 

I Evet, Türkiye'de gelişi güzel ehliyet veril-
I diği bir vakıadır. Bunu söylemezsem içim rahat 
I etmiyecek. Bugün şoförlere ehliyet veriliş şek-
I !i, Bütçe Komisyonunda da söylediğim gibi, nıe-
I sul bir komisyonun elinde değildir. Komisyon-
I da üç müesseseye mensup eleman vardır: Em-
I niyete mensup temsilci, Karayollarına mensup 
I temsilci, şoförler cemiyetine mensup temsilci. 
I Üç müesseseye mensup temsilcilerden mürekkep 
I bir komisyon ehliyet dağıtmaya devam ettiği 
I müddetçe, maalesef Türkiye'de en çok trafik 
I kazalarına sebebolan ehliyet mevzuunu, şoför 
I mevzuunu halledemiyeceksiniz. 
I Af buyurunuz, Türkiye'de en çok dolaşan, 

gezen bir kimseyim. Konya mevzuunda, Kayse
ri mevzuunda, Sivas mevzuunda yukarda ko
nuştum, rakamlar vermiştim. Bunu hâkim önün-

| de ispadetmeniz mümkün değil. Ehliyet alan 
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her kişiden dinlemişimdir, Konya'da bir ağır 
vasıta ehliyeti, 3 000 lira, Kayseri'de 2 000 lira, 
Sivas'ta 1 500 liradır. Bu parayı vermeden ağ
zınızla kuş tutsanız ehliyet alamazsınız. Bu bir 
vakıadır. Bunu üç seneden beri devrin içişleri 
bakanlanna söylemiş olduğum halde ciddî ted
bir alınamamıştır. Vatandaşlarla zaman zaman 
yapmış olduğum temasta acı acı, en iyi şekilde 
vasıta kullandığı halde bu parayı verdikten son
ra ehliyet aldıklarını bana yalanmışlardır. Res
mî makamlar bana bunu ispat etsinler diyecek
ler. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Kanun 
önünde, hukuk Devletinde bunu ispat edemezsi
niz. Bu üç temsilci direkt olarak para almamak
tadır. Para alacak yerleri, ocakları tâyin etmiş
lerdir. Falan manifaturacı, falan plâkçı, filân 
parçacı onun adamıdır. Parayı oraya verirse
niz imtihanda muvaffak olur, ehliyeti alırsı
nız. Parayı istenilen yere vermezseniz alamaz
sınız. Bunu kabul ediniz. Benim dediklerimi 
kabul etmiyebilirsiniz. Halka, köye ehliyet alana 
gidiniz, onunla temas ediniz, bu acı dertleri va
tandaş sizlere söyliyecektir. Bu vakıadır. 

Böylece ben bununla meşgul oldum. İlgili
lerle de konuştum, ilgili makamlar, emniyet, 
bu mevzudan dertlidir. Ben emniyetle berabe
rim. «Biz ne yapalım?» diyorlar.. «Biz de şai-
beleniyoruz, zan altında kalıyoruz. Mesul ol-
mıyan bir karayolları temsilcisi, mesul olmı-
yan bir şoförler cemiyetmden "bir temsilci 
var. Biz onların narına yanıyoruz.» diyorlar. 
Evvelâ yapılacak iş, trafik ehliyeti veren ko
misyondan gayrimesul olan temsilcileri uzak
laştırmak, bunu direkt olarak emniyete ver
mektir. Gayrimesul organ! Mesuliyst kimin 
belli değil. Mesuliyeti üç kişiden hangisine 
yükleyebilirsiniz? Bu işin içinden çıkamazsı
nız. öyle ise, ehliyet verilişini bir ciddî sebe
be, ciddî bir neticeye eriştirmeye mecburuz. 
Eriştirmezsek, dağınık vaziyette kalırsa mües
seseler de, vazife gören ilgililer de perişan ola
cak, emniyet de şaibe altında kalacak, öyle 
ise Meclisimizin açacağı araştırmada, şu ehli
yet verilişi işini daha ciddî ölçülere bağla
mak, mesul organları (burada tâyin edip vazi
feli kılmak lâzımdır. Çünkü yüzde 73/5 hata 
vasıtayı kullananda, yani şoförden yani eh
liyetin demin arz etmiş olduğum ölçülerinden 
doğmaktadır.. 

Böylece Cihanbeyli'de tesfbit ettim; oku
ma - yazma bilmiyen, hiç uğramadan da eh
liyet alanı tesbit ettim. Bu bir vakıa. Bunu 
ispat edemezsiniz. Ama gerçek, fiiliyatta bu 
var. 

Dalgınlık, uykusuzluk. Evet, Türkiye'de 
tek şoförle servis yapıldığı için şoförün hem 
canına kıydığı, hem de millî serveti heder et
tiği bir vakıadır. Çift şoför servise konma
lıdır. Uzun yolculukta tek şoför serviste bu
lunduğu müddetçe trafikteki vâki kazalar 
azalmayacak, artacaktır.. Uzun yolculuklarda 
çift şoförün vazife görmesi bir zarurettir. 

Hatalı dönüş; işaretlere riayet edilmiyor. 
Pek çok yerlerde işaretler maalesef kâfi de
ğil; delik deşiktir, boyası düşmüştür veya 
lüzumlu yerlere işaretlerin konması trafik ka
zalarını artıran bir keyfiyettir. 

Evet, maalesef üzüntü ile ifade edeyim; 
birçok kere şoförlerimizin bir kısmı alkol al
maktadır. Alkol alış şeklini kesin olarak 
önleyici tedbirleri almak gerekir. 

Türkiye'de trafik eğitimi maalesef yapıl
mıyor. Trafik kazalarının azalmasını istiyor
sak, şoför adayının -dışarıdan hazırlanıp imti
hana girmesi değil, Meclisin tâyin edeceği bir 
süre içinde bir trafik eğitimini, okul esasını 
kabul etmeye mecburuz. Yani, aday bir şo
för okuluna gitmeli, en aşağı 15 - 20 gün, bir 
ay okul eğitimi gördükten sonra ehliyet ve
rilmelidir. Dışarıdan hazırlanıp da g<?lip imti
hana girmek şeklinde bir netice ile ehliyet da
ğıtımına son verilmelidir. 

Basın ve radyoda trafik kazalarını önle
yici eğitime devam edilmelidir. Okullara tra
fik dersi konmalıdır.. Artık Trafik Kanunu 
çıkmalıdır Bugün 34 000 000 nüfuslu Türki
ye'de, teknik araçlar artan Türkiye'de mevcut 
kanun ihtiyaca cevap vermemektedir. Ama bâ
zılarının mütalâada bulunduğu gibi, Karayolla
rına verilmesi sureti katiyede doğru bir 
şey değildir, Karayolları bir ocak değil
dir, Karayollarında emir, komuta yürüte
mezsiniz, otorite yürütemezsiniz, geceli gündüzlü 
çalıştıramazsınız. Trafik kontrolü yapacak yet
kililer bir ocağa bağlı, emir ve komuta nizamına 
bağlı, geceli gündüzlü vazife gören kişiler ol
malıdır. Bu teşekkül de en iyi olarak yine Em
niyet Teşkilâtında kalmalıdır. Karayolları bu 
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işi yürütemez, başa çıkamazsınız, kazalar daha 
çok artar. 

Hele hele mahallî idarelere vermek hiç de 
doğru değildir. Mahallî idareler yetkiler bakı
mından değişik mevzuatlara, değişik |kanunlara 
tabidirler. Bu değişiklikten mütevellit çelişme 
olacaktır. Birlik ve dirlik doğmıyacalktır. Üs
telik de belediye hudutlarının arasında kalan 
boş sahalar maalesef kontrolümüz dışında kala
caktır. 

Polis© verilmesi şekli, kadrosunu kifayetli 
hale getirmeli, teknik aracını mükemmel kılma
lı, teknik cihazlar vasıtalarına yeteri derecede 
konmalı ve trafik polisi lise mezunu olmak kay-
diyle, kadrosu kâfi, vasıtası mükemmel, kontrol 
cihazları yerinde olmak kaydiyle konursa bu 
dertleri mühim derecede yine azaltacak gayeye 
kavuşturacak olan, kanaatim odur ki Emniyet 
teşkilâtıdır. 

Türkiye'de şoförler sigortalı değil, sigorta 
edilmelidir. Cezalar maalesef kesin hüjkme bağ
lanıyor, bu kesin olmamalıdır. Kontrol yetersiz
liği Türkiye'de vardır. Yollarda bilhassa vasıta 
nerede gidecek, yayalar nerede gidecek belli de
ğil, bir keşımekeşliğin içindedir. Yayalar için de 
kesin cezai hükümleri havi yeni esaslar konul
malıdır. Trafik yardımı, gönüllü trafik müfet
tişliği kabul edilmelidir. Okul önleri esaslı ola
rak işaretlenmelidir. Trafik hastaneleri için 
ciddî adım atılmıştır, temenni ederiz ki bu geli
şecektir ve ilk müdahale cihazları bulunan 
ambulanslarla takviye edilmelidir. Bilhassa tra
fik kazaları yağışlı ve buzlu havalarda ıslak, 
kaygan zeminlerde olmaktadır. Bunun üze
rine ciddî eğilici tedbirler alınmalıdır. 

Yüce Meclis bu araştırmayı kabul ederse bu 
esaslar incelenir, ciddî esaslara bağlanırsa ka
zalar mühim derecede azaltılmış olur. Hürmet
lerimle efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — îçişleri Bakanı Sayın Men-
teşeoğlu, buyurun efendim. 

ÎÇÎŞLERl BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Her memlekette olduğu gibi Türkiye'mizde 
de bir trafik problemi vardır. Bu bir önem ta
şımaktadır ve çözülme zarureti ifade etmektedir. 

Benden evvel konuşan grupların değerli söz
cüleri bu meselenin muhtelif noktalarına, veçhe-
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.'erine temas ederek görüşlerini âfade ettiler. 
Ben bunları teker teker eleştirmiyeceğim. Kısa 
konuşacağım. Sadece birkaç noktaya temasla ik
tifa edeceğim. 

Şimdi, «Neler yapılmıştır?» tarzındaki bir so
runun cevabı olsun diye arz edeceğim husus şu
dur : 1965 ten bu yana teşkilât olarak yapılan 
işler vardır. Bir bölge kontrol trafiği organizas
yonu kurulmuştur. 8 bölge müdürlüğü ve bâzı 
bürolar ihdas edilmiştir. 1 000 küsur personel 
takviyesi suretiyle trafik personeline bir güç 
getirilmiştir. Trafiğin motorlu imkânları aşağı -
yukarı % 100, bâzı noktalarda % 100 ün üs
tünde artırılmıştır. Meselâ, 74 otosu varken 
270 e çıkmıştır, 52 motosikleti varken 282 ye 
çıkmıştır. 

Eğitime, eski yılar itibariyle hem halka, öğ
renciye dönük olmak üzere hız verilmiş, diğer 
taraftan bilhassa trafik kesafetinin fazla oldu
ğu anaarterlerde kontrol ssitemlerini yürütme
ye gayret edilmiş ve en mühimi de trafik kesa
feti bakımından taşıdığı ehemmiyetine binaen 
Edirne - Ankara yolu üzerinde trafik kontrol 
karakollarının ihdasına başlanmış, bunlar önü
müzdeki ayların içinde çalışmaya başlıyacaktır. 

Bunun dışında Ankara - iskenderun hattı 
üzerinde de bu yıl zarfında bir kontrol ekibinin, 
biraz sonra arz edeceğim niteliği taşıyan bir 
kontrol sisteminin uygulanacağını Yüce Mec
lise arz etmek isterim. 

Kullandığımız pratik sistem, anaarterde sür
atin en çok yapıldığı yerlerde pusular kurmak 
ve bilhassa gece kontrollerine ehemmiyet ver
mek suretiyle, bendenizin ifadesine göre, pra
tik ve etkili nitelik taşıyan ve sistemin uygu
lanmasına dikkat ve itina gösterilmiştir. Bilhas
sa İstanbul - Ankara üzerinde bu sistemi kul
lanmışız, aldığımız netice şudur : Bundan evvel
ki yıllarda ortalama olarak her ay istanbul ve 
Ankara'da 129 ufaklı büyüklü kaza olurken, bu 
sistemin kullanılmasiyle bu rakam 39 a düş
müştür. Arz ettiğim radarlı, telsizli ve kara-
kollu sistem işlemeye başladığı takdirde, ki in
şallah önümüzdeki aylarda başlanacaktır, bu 
rakamın daha aşağıya düşeceğini ifade etmek 
isterim. Esasen en medeni memleketlerde dahi 
trafiğin en mühim problemi, trafik kazalarını 
tamamiyle ortadan kaldırmanın imkânsızlığı 
karşısında bunu asgari hadde indirmektir ve bi
zim hedefimiz de budur. 
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Diğer yaptığımız şey, bugün elimizde bulu
nan 6085 sayılı Trafik Kanununun kifayetsizli-

, ği bir gerçektir, işte trafik problemini çözebil
memiz için hem ilmin, hem tekniğin, hem tec
rübenin ortaya koyduğu donelerden faydalana
rak bir Trafik kanunu tasarısı hazırlamış bulun
maktayız. 

Ama Yüksek Heyetiniz bu araştırma kararı
nı alırsa, elbette ki araştırmada vazife alacak 
olan arkadaşlarımızın getireceği yeni tecrübe 
ve bilgi malzemesinden faydalanmak suretiyle 
tasarımızı getirmeye itina gösteririz. 

Bir arkadaşımızın, «Şimdiye kadar ne yap
mışlardır?» sorusuna zannediyorum ki bu su
retle cevap arz etmiş bulunuyorum, 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, arkadaşımın 
bir sorusu daha var : «Kanun çıkarmak istiyor
lar mı?» Bunun cevabını verdim. 

Diğer bir sorusu : «Trafik fonları ne gibi 
esaslar üzerinde kullanılıyor?» dediler. Fakat 
ondan evvel şoförlere bir araba temin edileceği
ni taahhüdedenlerin yedek parça dahi temin ede
mediği tarzında bir cümle sarf ettiler. 

Biz, taahhütlerine imkânlar nisbetinde vefa
kâr olan ve bu bakımdan fazileti ifade eden bir 
iktidarız. Eğer değerli arkadaşım Halk Banka
sında bu işler için ayrılmış fonu ve kredi poli
tikasının ne nisbetlerde uygulandığını tetkik et
miş olsalardı her halde bu cümlelerini burada 
sarf etmezlerdi. (C. H. P. sıralarından «Araba 
100 000 lira, Halk Bankası 10 000 lira veriyor» 
sesleri) 

KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — üç kişiye ve
rildi efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Kâzım Bey... 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmiyelim lütfen. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Siz konuşurken ben müda
hale etmedim. Ben müdahalenizden de çekin
mem. Ama geliniz biz de size rakamlar vere
lim, sanki Halk Bankasını siz idare ediyormuş-
sunuz gibi, «üç kişiye verildi» demek inandırı
cı bir beyan olamaz. 

KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Vesika geti
reyim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Ben' de böyle konuşuyo
rum. Evet, ben de getiririm beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bunları araştır
ma açıldığı zaman görüşün, hatibe müdahale 
etmeyin oturduğunuz yerden. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Trafik fonları şu esaslar 
içinde kullanılmaktadır : Otopark taleplerini 
karşılamak ve bilhassa büyük şehirlerimizin 
şehir içi trafiklerinin sıkıntılarını gidermek ko
nusunda hazırladıkları projeyi karşılamak için 
kullanmaktayız. 

Kâzım Bey arkadaşımız bize bir tavsiyede 
bulundu, ona da cevap vermek isterim. Dedi
ler ki; «gerek komisyonda, gerek Heyeti Umu-
miyede tenkidlerimiz karşısında sertliğe sap
masınlar.» 

Zannediyorum M sertlik değil, her konuda 
tolerans ve tesamuh, bizim iktidarımızın ve Hü
kümetimizin hususiyeti olmuştur. Biz, her şeyi 
açık olan bir hükümetiz, tenkidden zevk duya
rız. Ama, tenkid yapanlara da kendi felsefemi
ze, kendi zihniyetimize, kendi politikamıza ve 
kendi Hükümet programımızın genel prensiple
rine göre cevabını verir, kanaat ve görüşümüzü 
ifade ederiz. Sertlik bizim kullandığımız bir me
tot değildir. 

Dediler ki, «Yaptık, yapıyoruz gibi her şeyi 
de güllük gülistanlık göstermesinler.» Tavsiye
leri güzel ama, biz böyle bir tavrın ve fiilin sa
hibi değiliz. «Yaptık, yapıyoruz» gibi bir oyala
manın içine girmek değil, bakınız şu meselede 
büyük bir samimiyetle, büyük bir gerçekçilikle 
mühim noktalara temas etmişiz, arkadaşlarımı
zın - hemen hemen - görüşlerine iştirak etmişiz 
ve hem iktidar partisi olarak, hem Hükümet ola
rak bu temel meseleyi görüşelim ve araştırma 
açılsın, noktai nazarını ifade ediyoruz. Bu bizim, 
ne derecelerde hakikatçi, samimiyetçi ve fazi
letli bir iktidar olduğumuzun yepyeni bir deli
lidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi gelmiştir. 
Fakat henüz 5 arkadaş konuşmuş bulunuyor. 
Bir arkadaşa daha söz vereceğim. Bu arkadaş 
aynı zamanda - Sayın Bakandan sonra - son sözü 
de konuşmuş olacaktır. Sayın Mehmet Türk
menoğlu? Yok. Sayın Hayrettin Uysal? Yok. 
Sayın Yaşar Akal? Yok. Sayın Vahit Bozatlı, 
buradalar. 

Buyurunuz efendim. 
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VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; 

Konu, birçok arkadaşlar tarafından çeşitli 
yönleriyle ele alındı ve birçok yönleriyle epey
ce aydınlığa kavuştu. Biz de şahsımız adına bu 
teklifin kabul edilmesini ve hakikaten bir facia 
halini almış olan trafik konusunun bir araştır
ma ile tedbirlerinin tâyin edilmesini arzu ediyo
ruz. Bu arzumuzun nedenlerini kısaca huzuru
nuzda arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, trafik konusunda ha
len Türkiye'de ayrı ayrı üç bakanlık yetkilidir. 
Bunlardan birisi Ulaştırma Bakanlığı, bir diğeri 
içişleri Bakanlığı, bir diğeri de Bayındırlık Ba
kanlığıdır. Bu itibarla, öncelikle ayrı ayrı üç 
bakanlığın, ilgili olduğu bu konunun, ya bir ba
kanlık salâhiyeti dâhilinde ele alınması veya 
ayrı ayrı yetkili olan bu üç bakanlık arasında, 
öncelikle bir ahengi sağlamak zorunluğu vardır. 

Bunlardan, Karayolları Genel Müdürlüğü 
teknik bakımdan ve bilhassa önerge sahibi ar
kadaşın da işaret ettikleri gibi, bizzat yolları 
inşa eden kuruluş olması bakımından, diğer ku
ruluşlardan daha zengindir ve daha önde gel
mektedir. Bugün, şu bir gerçektir ki, biraz evvel 
konuşan yetkili arkadaşın ve Sayın Bakanın 
ifade ettikleri gibi, trafik teşkilâtında mutlaka 
görev alması icabeden teknik elemana ancak yer 
verilmesi düşünülmüştür. Aslında trafik konu
su, bir ihtisas konusu, bir teknik konudur. Biz, 
trafik işlerindeki keşmekeşin, trafik işlerindeki 
can ve mal kaybının önlenmesi için birçok konu
lara değinirken, asıl bunun kaynağının bilgisiz
lik ve yetersizlikten ileri geldiğini ifade etmek 
zorundayız. Bugün, trafik konusundaki bozuk
luğun asıl kaynağı, kanaatimiz odur ki, kanu
nun yetersizliğinden çok, uygulamanın yetersiz
liğidir. Yani kanaatimiz odur ki, bir kanun de
ğişikliği suretiyle bu konunun düzeltilmesi de
ğil, düzgün bir icranın mevcudolması halinde, 
trafik mevzuundaki şikâyetlerin büyük bir kıs
mı halledilecektir. 

Bunlardan, icranın kusuruna taallûk eden 
birkaç örneği, müsaadenizle arz edeyim. Bugün 
halen yürürlükte olan Trafik Kanununa ve bu 
kanun gereğince çıkarılmış bulunan yönetmeli
ğe göre, bilûmum meskûn mahallerde bütün va
sıtaların âzami sürati 50 Km, olması gerekir. 
Meskûn mahallerin dışında ise, 80 ve âzami 90 
Km. hızla yol alınması gerekir. Hal böyle iken, 

meskûn mahallerin dışında bu sürate asla riayet 
edilmemektedir. Bu sürate riayet edilmesi, zan
nederim biraz evvel arkadaşların rakamlarla 
dile getirdikleri, trafik kazalarını, mal ve can 
kaybını büyük mikyasta önliyecektir. Bu ise an
cak, iyi bir kontrolla olur. 

Halen müşahede ettiğimiz durum şudur ki; 
trafik, dinamik kontrol yerine, daha çok statik 
kontrol yollunu seçmektedir. Halbuki, arkadaşla
rımızın biraz evvel dokundukları gibi, Türkiye'-
ds kazaların, bilhassa ölümlg sonuçlanan kaza
ların büyük bir kısmı, şehirlerin dışında, mes
kûn mahall°rm dışında cereyan etmektedir. 
Y*vni, otobüslerin gevrettiği, şehirlerarası yol
larda daha fazla büyük kazalar olmaktadır. O 
itibarla, öncelikle şehirlerarası yollarda dina
mik bir kontrolün yapılmasına mutlak ihtiyaç 
vardır. Bu ise, kanundan çok, arz ettiğim gibi, 
icranın çalışmasiyle elde edilecek bir sonuçtur. 

Arkadaşlarım, 1968 rakamlariyfle 4 000 e yak
laşan bir can kaybına uğradığımıza işaret etti
ler ve yine 1 milyara yaklaşan bir maddi zarara 
uğradığımızı işaret ettiler. Bu doğrudur. Be
nim buna ilâve edeceğim bir husus var, o da şu
dur : 1 milyara yaklaşan maddi zarar, elimizde 
bu hususta en sıhhatli yayın olarak 1969 da ya-
vinlanmjş ve 1967 hâdiselerine ait, Karayolları 
Genel Müdürlüğünün istatistik rakamları var
dır. Bu rakamlar, 1967 nin maddi zararını ifa
de etmektedir. Bu zarar, kanaatimizce bugün 
çok daha fazla artmıştır. 

Sayın Adalet Partisi Grupu Sözcüsü arka
daşım bir hususa değindiler. Dediler ki, «1966 
dan bu yana ölüm adedi artmamıştır.» Belki bu 
rakamlar, 1968 in sonuçlarına göre bu iddia 
doğru olabilir. Ancak, hemen şunu da belirtmek 
isterim ki, elimizde mevcut biraz evvel bahsetti
ğim istatistiklere göre, arkadaşlarımızın da ifa
de ettikleri gibi, ölüm miktarı bakımından Av
rupa'da ve bu listede isimleri yazılı devletlerin 
içinde en yüksek yeri Türkiye işgal etmektedir, 
asgari ölçü ile, Avrupa devletlerinin her birinin 
2 katı ölüm vuku'bulmaktadır. Bu rakam, bu 
miktar, motorlu araç adedinin artması veya ek-
silmesiyle ilgili değildir. Bunun bulunuşu, şaş
maz bir ölçüye raptedilmiş, milyon/kilometre 
olarak. Yani araba adediyle, bir de o araba ade
dinin katettiği kilometre ile orantılı olarak bir 
rakam elde edilmiş ve bu rakamlara göre, Tür
kiye'nin bütün Avrupa ülkelerinden çok daha 
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fazla trafik kazalarında zarar gören, can kay
bına uğrıyan bir ülke olduğu tesbit edilmiştir. 
Bu itibarla 1966 dan bu yana ölüm miktarının 
azaldığı hususundaki beyan, bize iyimser olma
mızı telkin edemez, iyimser olmayı gerektiren 
bir sonuç değildir. Çünkü bu kabil rakamların 
bir değer taşıması ancak medeni uluslarla yapı
lacak bir mukayeseden sonra mümkün olur. 

Arkadaşlar, sözlerimi kısa keseceğim. Yal
nız yararlı olacağı düşüncesiyle, bu konuda hay
li tetkik yaptım, araştırmada da ileri sürülecek, 
benim Genel Kurulunuzun mutlaka dikkatine 
sunmak istediğim bâzı konular var, izin verirse
niz onları bir iki cümle ile arz edip ondan sonra 
huzurunuzu terk edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin başında da 
söyledim ki, bizdeki trafik teşkilâtı teknik ele
mandan ve istatistikçilerden yoksundur. Bunun 
meydana getirdiği sorun şudur : Biraz evvel ar
kadaşlarımız istatistikî rakamlarla izah ettiler, 
dediler ki; «Türkiye'deki can kaybını meydana 
getiren kazaların yüzde 75 küsuru şoförden, sü
rücüden, yolcudan ileri gelmektedir.» Bu doğru
dur. Bu nedenle öncelikle insan üzerinde dur
mak, şoför üzerinde durmak, şoförün kontrolü 
yoluna gitmek iddiası doğrudur. Bu iddiaya 
katılıyorum. ' 

Ancak ben burada izin verirseniz biraz ev
vel dikkatle dinlediğim Sayın İçişleri Bakanı
nın bundan bir müddet evvel bir beyanları 
vardır, hattâ arzu ederlerse beyanlarını da 
okuyabilirim. 26 . 11 . 1969 tarihli bir celse
de bir kazadan bahsettim. Dedim ki, «Bir ara
ba Sivas'a 5 - 6 kilometre mesafede buğday 
çuvallarının, 6 ton yükün üzerine 40 kişi yol
cu alıyor ve devriliyor, 20 kişi ölüyor.» dedim. 
Burada Sayın Hükümet temsilcisi değerli içiş
leri Bakanımız çıktılar, dediler ki, «Sivas'ın 
yol durumu 600 kilometre, bunun 150 kilomet
resi asfaltlanmıştır.» Netice itibariyle yolla il
gili görmek istediler. Halbuki biraz ev
vel arkadaşlarımın ifade ettikleri istatistik
ler kesin olarak göstermektedir ki, yolla Tür
kiye'deki trafik kazalarının en küçük bir ilişi
ği yok. Zannediyorum bu konuda kendileriyle 
mutabakata vardık. 

İktisatçı konusuna değinmemin sebebi şu, 
değerli arkadaşlarım: Bizde gerek vasıtalar, 
gerekse vasıta kullananların emekleri alabildi
ğine verimsiz bir şekilde kullanılmaktadır. Mu

ayyen iki mesafe arasındaki yolcunun 100 va
sıtayla dahi nakledilmesi kabilken bunun yeri
ne 600 vasıta bu işi gördüğü halde, biz buna 
seyirci kalıyoruz. Yani bu konuda bu hizmeti 
daha az vasıta ile görme, yolu daha az işgal 
eden vasıtalar kullanma yolunu düşünmüyo
ruz. Küçük vasıtaların yolu çok işgal etmesi 
itibariyle bugün Ankara'da, İstanbul'da karşı
laştığımız büyük trafik tıkanıklıkları meyda
na gelmektedir. Bu konuda yapılacak en kü
çük bir ıslahat kanaatimiz odur ki, gerek İs
tanbul'da, gerek Ankara'da trafik tıkanıklığı
nı yüzde 50 önliyecek ve bunun sonucu olarak 
da trafik tıkanıklığının meydana getirdiği 
birçok kazalar bu suretle de basit bir tedbirle 
önlenmiş olacaktır. 

Ben daha fazla huzurunuzu işgal etmiyece-
ğim. Bu araştırmaya katılıyorum. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır, kifayeti müzakere hu
susunun oylanmasını arz ve talebederiz. 

Kırklareli Çanakkale 
Mehmet Atagün Kemal Bağcıoğlu 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türki
ye'de meydana gelen trafik kazalarının artış 
sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için bir 
Meclis araştırması açılması hususundaki öner
gesini oyunuza sunuyorum. Meclis araştırma
sı açılmasını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Meclis araştırması söz konusu olduğuna gö
re, kurulacak araştırma komisyonunun bütün 
siyasi partilerin temsiline imkân vermek üzere 
8 üyeden kurulu olmasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Komisyonun görev süresinin üye seçim ta
rihinden itibaren 3 ay olması hususunu oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında 
başka yerlere de gitmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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V — GÖRÜŞÜLE 

3. — Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin yeniden düzenlenmesine ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/228) (S. Sayısı : 19) (1) 

BAŞKAN — Efendim, Siyasi Partiler Ka
nununun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlen
mesi ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
siyle ilgili kanun teklifinin diğer işlere takdi-
men öncelikle ve gündeme alınmak suretiyle 
görüşülmesini teklif eden bir önerge vardır. 
Geçici Komisyon üyeleri tarafından verilmiş 
olan önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi

nin yeniden düzenlenmesi ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifine 
ait Geçici Komisyon raporu tanzim ve sayın 
üyelere tevzi edilmiş bulunmaktadır. Söz konu
su raporun ve kanun teklifinin, raporun sayın 
üyelere tevziinden itibaren 48 saat geçmesi bek
lenmeksizin gündeme alınarak diğer bütün işle
re takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Zonguldak 
Reşit Ülker Kevni Nedimoğlu 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

BAŞKAN — Bu kanun teklifi bugünkü 
gelen kâğıtlara bir ek yapılmak suretiyle ve 
ek Meclis Divanhanesine asılmak suretiyle ge
len kâğıtlara alınmıştır. Şimdi bunun gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınması hususunu oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lütfen Sayın Hükümet ve ilgili komisyonun 
yerini almasını rica ederim. 

48 saat geçmeden teklifin görüşülmesi husu
sunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin diğer işlere takdimen ve öncelikle 
görüşülmesi hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(1) 19 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

İŞLER (Devam) 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Güven Partisi Grupu adına Sayın Hamdi 

Hamamcıoğlu, buyurun. 
G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAMCI

OĞLU (Afyon Karahisar) — Muhterem Başka
nım, kıymetli milletvekili arkadaşlarım; maru

zatım çok kusa olacak. 
Gerek teklife imza koymuş bir arkadaşınız 

olarak, gerekse Güven Partisi Grupu adına bu 
kanun hakkında çok kısa malûmat arz etmek
te fayda mütalâa ettim. 

Aslında bu kanun ikinci dönem tarafından 
aynen kabul edilmek suretiyle tatbik alanına 
konulmuş, fakat bilâhara Anayasa Mahkemesin
ce gerek esprisi, gerekse istihdaf ettiği gaye ba
kımından aynen kabul edilmiş olmakla beraber, 
Hazineden sfryasi partilere yapılacak dağıtım 
konusunda ölçü bakımından bâzı objektif esas
ların nazara alınmaması mucip sebebiyle iptal 
edilmiştir. 

Bu kanunu hazırlıyan muhterem arkadaşla
rım Anayasa Mahkemesinin iptal sebepleri ışığı 
altında muhtemel her türlü mahzurları bertaraf 
etmek maksadı ile bu objektif esasları, tetkik 
buyurduğunuz gerekçe ve metinde gördüğünüz 
veçhile, aynen kanuna koymuş ve yine yapıla
cak yardımın münhasıran siyasi partilerin kamu 
hizmetlerinde kullanılmasını da aynı kanuna 
vaz'etmiş bulunmaktadır. 

Şu hale göre bu kanun yeni bir kanun ma
hiyetinde değil, tâbir caizse bir mahkeme ilâmı
nı Yargıtaym esastan onayıp usul bakımından 
bozması gibi bir durum göstermektedir. Gerek 
Geçici Komisyon, gerekse teklif sahibi arkadaş
larımız bu usuli noksanlığı ikmal etmek üzere 
huzurunuza bu teklifi getirmişlerdir. 

Bir noktaya daha kısaca işaret etmek isteriz: 
Aslında Anayasamızın 56 ncı maddesi, siyasi par
tileri demokratik rejimin vazgeçilmez unsur
ları olarak kabul ettiğine göre, halen Türkiye'
de birçok siyasi partiler vardır; ama takdir 
edersiniz ki, bu siyasi partilerin bir hayli kesif fa
aliyetleri de mevcuttur. Genel Bütçeden veya di
ğer deyimle Hazineden bu siyasi partilere yar
dım yapılmadığı takdirde nâçiz kanaatimizce bu
nun en büyük mahzuru, siyasi partileri kendi 
senpatizanlarıjnın himmetine iltica etmek gibi, 
aslında hoş görülmiyen netice ile karşı karşıya 
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bırakmaktadır. Şu hale göre demokratik reji
min, Anayasamızın âmir hükmüne göre Türki
ye'de siyasi partiler var oldukça bunların zaru
ri ihtiyaçlarına cevap vermek ve en meşru ve 
(kanuni yollardan yardım etmek görevi ile karşı 
karşıyayız zannediyorum. 

Bu itibarla G. P. olarak bu kanuna müspet oy 
vereceğimizi arz etmekle beraber, muhterem 
Heyetinizin de geniş bir anlayış içerisinde bu 
kanuna müspet oy vermenizi istirham eder, din
lemek lûtfumda bulunduğunuz için saygılarımı 
arz ederim. (G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzertande başka 
söz istiyen?. Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin ivedilikle görüşülmesi hususunu oyu
nuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyemler... 
Kabul edilmiştir. 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin 
yeniden düzenlenmesine ve bu kanuna geçici bir 

madde eklenmesine dair Kanun 

Madde 1. — 13 Temmuz 1965 tarihli ve 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmis-ştir. 

«Devletçe yardım. 

Madde 74. — Yüksek Seçim Kurulunca son 
milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı 
tanınıp bu hakkı kullanan ve Türkiye itibariy
le toplam olarak en az yüzde beş geçerli oy al
mış bulunan siyasi partilere her yıl Hazinece 
ödenmek üzere altı milyon beş yüz bin lira öde
nek malî yıl bütçelerine konulur. 

Bu ödenek; yukarıdaki fıkra gereğince 
Devletçe yardım yapılacak olan siyasa partiler 
arasında, o siyasi partinin son milletvekili ge
nel seçimlerinde Türkiye itibariyle almış oldu
ğu geçerli oyların, bu partilerin toplam olarak 
aldıkları geçerli oylara oranına göre bölüştürü
lerek Hazinece her yıl ödenir. 

Bu ödemelerin, malî yıl başlangıcını taki-
beden bir hafta içinde tamamlanması zorunlu
dur. 

Devletçe yapılan bu yardım o siyasi parti 
tarafından sadece parti ihtiyaçlarında ve parti 
çalışmalarında kullanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

1 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Eltamyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 13 Temmuz 1965 tarihli ve 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa aşağıdaki 
hüküm geçici altıncı madde olarak eklenmiştir. 

Geçici Madde 6. — 1969 malî yılı bütçesine 
siyasi partilere yardım için konmuş olan öde
nek 1965 veya 1969 milletvekili genel seçimleri
ne katılmış olup da Türkiye itibariyle geçerli 
oyların toplam olarak en az yüzde beş oranın
da oy alan siyasi partiler arasında 74 ncü mad
de esasları dahilinde bölüştürülür. 

Şu kadar M; hem 1965 hem 1969 milletve
killi genel seçimlerine katılmış olup da her iki
sinde de en az yüzde beş oranında geçerli oy 
almış olan siyasi partiler için 1969 milletvekili 
genel seçimleri sonuçları, bu seçimlerden yalnız 
birisine veya her ikisine katılmış olup da yalnız 
birisine en az yüzde beş oranında geçerli oy al
mış olan siyasi partiler için, en az yüzde beş 
oranında geçerli oy aldıkları seçim sonuçları 
dikkate alınır. 

Bu ödemelerin, kanunun yürürlüğe girmesi
ni talkibeden ilk hafta içinde tamamlanması zo
runludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı taröhinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerimde lehte veya aleyhte söz 
istiyen?... Yok. Olmadığına göre teklif açık oya 
sunulacak, kutular sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

Açık oylama işlemi devam etmektedir, son
radan gelen sayın üyelerin de oylarını kullan
malarını rica ederim. 

Açık oylamada oyunu kullanacak arkadaşı
mız var mı efendim?... Yok. Oy verme işlemi 
bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
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BAŞKAN — Siyasi Partiler Kanununun 74 
ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine ve bu 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi için yapılan açık oylamaya 108 üye 
katılmış, (105) kaJbul, (2) ret, (1) çekinser oy 

çıkmıştır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı için 
bu açık oylama tekrarlanacaktır. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle 23 Ocak 
1970 Cuma günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,07 

»<&<.( 

— 320 — 



M. Meclisi B : 29 22 . 1 . 1970 O : 1 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine ve bu kanuna 
madde eklenmesine dair kanun teklifine verilen oyların neticesi 

geçici bir 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza G ü l ü 
Emir H. Postacı 
Turgut Tıopaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Ali Ilışan Ululbalhşi 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Emin Palksüt 
H. Turgut Tokeir 
Şeraf ettin: Yıldırım 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Fikret Turhaııgil 

BALIKESİR 
İbrahim; Aytaç 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Zeynel Afaidin İnan 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzkan 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : 2 
Çeikinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 342 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul 
BURSA 

Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkcl 

ÇANAKKALE 
Kemal1 Bağeıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuit Hulki önür 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmıancıoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsabet Angı 
Şevket Asfauzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Ali îhsan Göğüs 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

edenler] 
İSTANBUL 

İbrahim Abak 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Brsoy 
Orhan Cemal Fersoy 
M. Kâzım özeke 
Naime İkbal Tokgöz 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şüikrü Akkan 
Burhanlettiin Asutlay 
M. Hulusi Çakır 
Münir Dalda! 
Talât Orh'on 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Safari Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Sezai Ergun 
Necati Kalaycıoğlu 

Baha Müderrisoğlu 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdülkadir Özmen 

MUĞLA 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 
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SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

StNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 

TEKİRDAĞ 

TOKAT 

İsmet Hilmi Balcı 

YOZGAT 

Aibklullah Baştürk Yılmaz Alpaslan 

[Reddedenler] 
İSTANBUL I YOZGAT 

Haydar özdemir | Ahmet Celâl Sungur 

[Çekinser] 
MUŞ 

Nimet Ağaoğlu 

Turgut Ni'zamoğlu 

ZONGULDAK 

öahit Karatoaş 

Kevni Nedimoğlu 

ı^e-« 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

29 NCU Bİ ItLEŞlM 

22 . 1 . 1970 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının 
artış sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/5) 

2. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla 
geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha 
kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/7) 

3. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

4. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

5. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

6. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

7. — Adana Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir

mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

8. —• Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının ıson durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

10. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlıu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'm, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
'kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/4) 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

13. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey
di1 na getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 
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nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama-
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir I 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

15. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

16. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
'kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maiksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

17. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'- I 
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste- ' 
inilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

18. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal I 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

19. — Adalet Partisi Grup Başkanvekilleri 
Kastamonu Milletvekili iSabri Keskin ve Anka
ra Milletvekili Orhan Eren'in, İkili Anlaşmalar 
konusunun lâyikı ile anlaşılabilmesi ve bu 
alanda geniş görüşmeler yapılabilmesini temin 
için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/6) 

B - ÎKÎNCl DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık ; 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. - Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak | 

projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener-„ 
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/6) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 2-7 
Ekim 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programma ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları
nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/11) 

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk, buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/.16) 

13.. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 
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Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

15. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
mn, Bursa'nın su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Balkanından sözlü sorusu (6/19) 

16. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya* 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

17. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa' nın, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

20. —'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

21. — Adana Milletvekili Ali Rıza GüUü'-
müın, çiftçilerim yeteri 'kadar zirai krediye ka-
vuşmıaları içim bir Kooperatifler Bankasının 
knırulmasıma ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ım, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön-
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarımdan sözlü sorusu (6/26) 

23. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
PHİaoğru'mun, .Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanımdan sözlü sorusu (6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'mun, 'bir gazetede yayımlamam «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanım
dan sözlü sorusu (6/28) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhom'um, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılam NATO J 

tatbikatımda zarara uğrıyan köylülene dair 
Millî Savunana Bakamımdan sözlü sorusu. (6/29) 

26. — İzmir Milletvekili Talât Orhom'uıı, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — İzmir (Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına daiı Tarım. Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

28. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Baljırçay'm meydana getirdiği taşkınlara 
dair lEmerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanımdan 
sözlü sorusu (6/32) 

29. — İzmir Milletvekili Burhamettin Asu-
tay'm, 931 sayılı Kamumun tatbikatıma dair 
Çalışma Bakamımdan sözlü sorusu (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, Aydm'da bâzı C. H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

31. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

32. — Manisa Milletvekili Veli Bâkırlı'nm, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

33. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarımdan sözlü sorusu 
(6/37) 

34. — Uşak Milletvekili Âdü Turan'in, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

35. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
oğiu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

36. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
. Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 



37. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret övet'-
irf, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

38. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

39. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgi izar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun aslfijtlanuı;-^ nın ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanımdan 
sözlü sorusu (6/48) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair J\öy işleri Bakanından 
sözlü sorusu (G/49) 

46. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

47. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

48. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Tiearet Borsası kurul-
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| masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica

ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 
49. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-

laoğlu'nuıı, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

öl . — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

52. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

53. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

! 54. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

55. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

56. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

57. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

58. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanıidan söz
lü sorusu (6/62) 

59. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mmtakaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

60. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 



ziraate elverişli topraklara dıair Maliye Bakarım
dan sözlü sorusu (6/64) 

61. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

62. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

63 — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakülerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

66. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

67. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ııer'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

68. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. 1. Müessesesin deki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

69. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

70. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

71. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün. 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

73. — Maraş Milletvekilli îbraıhhn öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

74. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarluk ve Mühendislik Aka
demisinde meydana 'gelen 'alaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

75. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Onman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

76. — İçel Milletvelkili Gelâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

77. — Kastamonu Milletvekilli Mehmet Sey-
dibe/oğlu'nuın, Kastamonu'da bdr kâğıt fabrika
sının kurulup kuruknıyacağına dair Başbakan
dan «özlü sorusu. (6/81) 

78. —• Kastamonu Milletvekilli Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

79. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Baleı'-
nııı, Hastaş Anonim Şirketinin durumuna dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/83) 

80. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesinle dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soıusu. (6/84) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

82. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

83. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

84. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nuı, Erzurum - İspir üçerimde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 



85. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

86. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

87. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun M'ontaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

88. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

89. — Konya Milletvekili Ve£a Tanır'm Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması vıe atlandı sulama projesinin ne 
zaman "bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

91. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

92. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

93. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

95. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

96. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/100) 
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I 97. — Afyon Karalhisar Milletvekili Hamdi 
Hamaımcıoğ'kı'nun, tüccar ve fcüçlük esnafa ve
rilen kredilerin faiz (hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözllü sorusu (6/101) 

98. — Antalya Milletvekili Has'an Ali Gül-
oan'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı ibâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kayna'k'lar iB'a'kanından sözlü 
sorusu (6/102) 

99. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'nı, Fen Fakültesinde ödenek' yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Uğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

100. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçı oğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındır!ı'k Hakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

101. — Ankara Milletvekili İbrahim Oüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk İsçilerinin 
eğitim, çağındaki çocuklarına dair Çalışına ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker ve Cumhuriyet Senatosu Konten
jan IJyesi Ragıp Üner'in, Dil ve Tarih - Coğraf
ya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu gereğin-

! ce, doçent kadrosunda profesörlüğe yükseltil
miş bulunan öğretim üyelerine, profesörlük kad
rosu verilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/40) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 
6 . 1 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hasırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapo-



ru (Millet Meclisi D : I I ; 3/108, 122, 259, 267, 
385, 436, 456, 469, 506, 519,- 538, 544, 740, 796, 
800, 813, 814, 841, 847, 848, 866, 867) (Millet 
Meclisi D: I I I ; 3/54) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771 
e ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

7 — 
I X I . — Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka

sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/39) (S. Sayısı : 14) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 1 . 1970) 

2. — 20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk 
Parasının -kıymetini koruma hakkında Kanu
nun yürürlük süresinin uzatılmasına dair ka
nun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/2) (S. Sayısı : 17) Da
ğıtma tarihi : 17 . 1 . 1970) 





Dönem : 3 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve Cumhuriyet Sena
tosu Kontenjan Üyesi Ragıp Üner'in, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesinde, Üniversiteler Kanunu gereğince, doçent kadrosunda profesör
lüğe yükseltilmiş bulunan öğretim üyelerine, profesörlük kadrosu ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 

raporları (2 /40) 

18 .11 . 1969 

Türkiye Büyük (Millet Meclisi Başkanlığına 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde Üniversiteler Kanunu gereğince doçent kadrosunda pro
fesörlüğe yükseltilmiş 'bulunan öğretim lüye'lerhıe profesörlük kadrosu verilmesi hakkında ka
nun teklifi ilişikte sunulmuştur. Gereken işlemin .yapılmasına müsaadenizi saygıyla arz ederiz. 

Yiğit Köker Ragıp Ün er 
Ankara Senatörü Kontenjan Senatörü 

Dil ve Tarih. (- ^Coğrafya Fakültesinde Üniversiteler Kanunu gereğince Doçent kadrosunda Pro
fesörlüğü yükseltilmiş bulunan öğretim üyelerine profesörlük \ kadrosu verilmesi j haJkkında 

kanun teklifi 

GEREKÇE 

Bu kanun Ankara Üniversitösi Dil ve Ta/rih - Coğrafya Fakültesinde, doçent kadrosu ile pro
fesörlüğe yükseltilmiş bulunan 13 profesörün profesörlük kadrosuna geçirilmesini sağlamak 
amacı ile teklif edilmiştir. 

1. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, kadrosuzluk yüzünden 4936 sa
yılı Üniversiteler Kanununun 24 ncü maddesinin (b) fıkrasının bendi uyarınca seçilmiş 13 kad
rosuz, profesör vardır. Kürsülerine tahsis edilmiş profesörlük kadrosu olmadığı için doçent kad
rosunda profesörlüğe yükseltilen bu gibi profesörlerle, kadrolu profesörlerin seçimleri tamamiy-
le aynı kanun ^ 3 tüzük hükümlerine göre yapılagelrııektedir. Bunlar sırf profesör kadrosu yok
luğu yüzünden bugüne kadar kadroya geçirilmemişlerdir. Çünkü fakültenin bundan 20 yıl önce 
ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olan kadroları, (L) cetveli dâhil, tamamen kullanılıp bitmiştir, 
Personel Kanununun yürürlüğe gireceği düşüncesi ile yeni teşkilât kanunu da çıkarılmamakta
dır. Halbuki adı geçen fakültedeki kadrosuz profesörler arasında 7 yıldan beri kadro bekliyen 
ve işgal ettikleri doçent kadrolarının 3 üstünde maaş almalarına rağmen terfi edemez duruma 
düş'müş olanlar vardır. . 

2. Kadrosuz profesörler halen doçentlik kadrolarını işgal ettiklerinden, doçentlik kadroların
da da suni bir tıkanaklık olmakta, doçentliğe hak kazanmış asistanlar kadroya getirilmemekte 
ve asistan kadroları da tıkalı kalmaktadır. Bu duruını gençleşıme ve gelişmesine imkân bırak
mamaktadır. 

3. Doçent kadrosundaki profesörler, barem durumlarına göre normal olarak 'maaşlarını ve 
profesörlük tazminatlarını tamamen almakta olduklarından, bunlara profesörlük kadrolarının 
verilmesi Hazineye malî bir külfet yüklemiyecektiı". 

ıı 
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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesindeki kadrosuz profesörlerin durumu. 
.1. Öğretim ve araştırma faaliyetleri ile ilmî yeteneğini ispat etmiş doçentlere kadro gibi 

sınırlayıcı engellere bağlı kalmadan profesör unvan ve yetkilerinin verilmesi gerekçesi ile 4930 
sayılı Üniversiteler Kanununun 24 ncü 'maddesinin (lb) fıkrasının 2 nci bendi uyarınca işlem 
,gören Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin 13 kadrosuz profesörü, halen mağdur durumdadır. 
Bunlara normal olarak kısa zamanda kadro temini gerektiği halde, ekli cetvelden de anlaşılacağı 
üzere içlerinde altı yıldan beri kadro, bekliyen ve terfi edemez duruma düşmüş Ibulunaın öğretim 
üyeleri vardır. 

'2. Kadrosuz profesörlerin, profesörlüğe seçimleri kadrolu pofesörlerinki ile aynı işleme tâbidir. 
Bunlar sırf kadro yokluğu yüzünden kadroya geçirilememişlerdir. 

3. Fakültenin (L) 'cetvelindeki profesörlük kadroları bitmiştir. T957 deki ek kadro on yıllık 
olarak hazırlanmış Ve kullanılmıştır. 

4. Fakültemiz kuruluş itibariyle nisbeten yeni olduğundan, öğretim üyelerinin emekliye ayrıl
ması suretiyle kadroların boşaltılması da mümkün değildir. Nitekim fakülte kurulduğundan beri 
yalnız iki öğretim üyesi emekli olmuştur. 

5. Personel Kanununun yürürlüğe gireceği düşüncesiyle yeni teşklât kanunu yapılmamaktadır. 
6. Doçentlik kadrolarında profesör olan öğretim üyelerinin çoğu işıgal ettikleri kadroların "üç 

üstünde maaş almaktadırlar. Bunlardan bir kısmı da yukarıda belirtildiği üzere, terfi edemez hale 
gelmişlerdir. Doçentlik kadro tavanı 80 (asli) olduğu için bu kadroda bulunan profesörlerin terfi 
imkânları 125 te tıkanmış bulunmaktadır. Kadrosuz profesörlerin 70 ve 60 lık kadroda olanları da 
vardır. 

7. Doçentlik kadrosunda profesör olan öğretim üyeleri 'barem durumlarına göre normal ola
rak maaşlarının ve profesörlük tazminatı arını aynen kadrolu profesörler gibi almakta oldukların
dan, bunlara profesörlük kadrosuinun verilmesi 'büyük bir malî külfet yüklemiyecektir. Ancak, 
bunlar hukukî durumlarına göre hakları olan kadrolara sahilbolacaklar ve bu şekilde yukarıda be
lirtilen terfi tıkanmaları ile kadro tıkanmaları da giderilmiş olacaktır. Çünkü : 

8. Kadrosuz profesörler kadroya tâyin edilemedikleri için doçentlik kadrolarını işıgal etmekte, 
bu yüzden doçentlik kadrolarında da suni olarak 'Mi' tıkanma meydana gelmektedir. Nitekim, ge
çen yıllarda doçent unvanını' alanlar eylemli doçentlik kadrosuna geçirilememişlerdir. Bu yüzden. 
dolayısiyle asistanlık kadrolarında tıkalı kalmaktadır. 

9. Fakültenin ilk kadro kanununun yapıldığı 1946 yılında fakültedeki öğrenci sayısı 341 iken, 
bugün 7 50O dür. Ancak öğretim üyesi kadroları aynı oranda artmamıştır. Ve bugün her öğretim 
üyesine 80 öğrenci düşmektedir ki, bu fakültede öğretim üyesi kadrosunun öğrenci sayısına uygun 
olarak artmadığını, çok geride kaldığını göstermektedir. 

10. Fakülte 'gece öğretimi do yapmak zorunda kaldığından öğretim üyeleri normal ders' saat
lerinin iki katı ders yüklenmek durumundadırlar. Bu yeni dersleri karşılamak için büyük çapta 
kadro takviyesi gereklidir. 

11. Türk üniversitelerinin hiçbir fakültesinde Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde olduğu şe
kilde genel bir kadro sıkıntısı yoktur. Buna mukabil çeşitli fakültelerde yıllardır boş bekliyen 
profesörlük kadroları vardır. Bunlara göre öğretim görevlileri tâyin edilmektedir. 

Millet 'Meclisi (S. «Sayısı : 11) 
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12. Kadrosuz profesörlerin kadro durumunu gösterir cetvel. 

Bulunduğu 

Gündüz Akıncı 
Firuzan Kınal 
Ahmet Temir 
Bahattin öğel 
Yusuf Boysal 
Zeynep Korkmaz 
Talip Yücel 
Orhan Acıpayam 11 
Oğuz Erol 
Ahmet Uysal 
Şeraf ettin Turan 
Faruk Sümer 
Sevim Tekeli 

doçenl tli-k 
kadrosu 

1 
1 
1 
!l 
1 
1 
1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
950 
950 
950 
950 
800 

Aldığı 
maaş 

'1 '750 
1 750 
I 750 
il 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 500 
1 500 
a 500 
1 500 
1 100 

Kadro 
ihtiyacı 

'2 
'2 
2 
2 
1 
1 

;1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

000 
000 
000 
ooo 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 

Terfi durumu 

Terfi edemiyen 
Terfi edemiyen 
Terfi edemiyen 

'Terfi edemiyen 
'Terfi edemiyen 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

fitillet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 2/40 
Karar No, : î 

Yüksek Başkanlığa 

15 . 12 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve Cumhuriyet -Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Üncr'in, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu gereğince, doçent 
kadrosunda profesörlüğe1 yükseltilmiş bulunan öğretim üyelerine, profesörlük kadrosu verilmesi 
hakkında kanım teklifi, Maliye, Millî Eğitim ve üniversite temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve 
müzakere edildi. 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarif - Coğrafya fakültesinde halen doçentlik kadrosunda bulunan 
kadrosuz profesörlerle kadrosuz doçentlerin ihtiyacını karşılamak amacı ile hazırlanmış olan bu 
teklifi Komisyonumuz olumlu karşılamıştır. 

Ancak, teklifin 1 nci maddesinin ilk 4 satırı, üniversite muhtariyeti, göz önüne alınarak me
tinden çıkarılmış ve madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelin Dil ve Tarif - Coğrafya Fakültesi kısmındaki cetvele aşağıdaki 13 kadro ilave edil
miştir.» 

(2) sayılı cetvele ilâve edilecek kadro cetveli 

I). Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Profesör 4 2 000 
9 1 750 

Millet Meclisi ;S. ıSayıaı : 11) 
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Teklifin diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

»Başkan 
İstanbul 

Prof. Dr. M. Yardımcı 

Çanakakle 
Z. Gülsen 

Kayseri 
T. D. Avşargil 

imzada bulunamadı 

Nevşehir 
H. Başer 

N. 

Sözcü 
Amasya 

S. Aygün 

Çankırı 
Ç. Yazıcıoğlu 

İmzada bulunamadı 

N. 

Kocaeli 
8. Yahşi 

Niğde 
Kodamanoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Uşak 

Â. Turan 

Çorum 
K. Demirer 

İmzada bulunamadı 

Konya 
T. Y. Öztuna 

İmzada bulunamadı 

Uşak 
F. Uğrasızoğlu 

İmzada bulunamadı 

Ankara 
M. Maden 

İmzada bulunamadı 

Denizli 
S. Arslan 

Konya 
M. Üstündağ 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
M. Arslantürk 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/40 
Karar No. : 4 

3 . 1 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ragıp Üner'in, (Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinde Üniversiteler Kanunu gereğince doçent ıkadrosunıda profesörlüğe yükseltilmiş öğ
retim üyelerine profesör kadrosu verilmesi hakkında ıkanun teklifi) ni ve tefelif üzerine ön ha
valesi gereğince Millî Eğitim Komisyonunca düzenlenen rapor, ilgili Üniversite Rektörü ile Ma
liye Bakanlığı Temsilcisinin de katıldıkları oturumda görüşüldü, 

Anlkara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu
nun 24 ncü maddesinin (b) fıkrası uyarınca seçilmiş 13 kadrosuz profesörün mevcut olduğu, 
bu profesörlerin, kadrosuzluk yüzünden bugüne 'kadar kadroya geçirilemediği, Fakültenin bun
dan yirmi yıl öncesi ihtiyaçlarına göre hazırlanmış 'kadrolarının tamamen mahmul olduğu, söz 
konusu profesörler halen doçentlli'k kadrolarını işgal ettiklerinden, dolayısiyle (doçentlik kadrola
rında da ibir tıkanılklıık husule gedmekte ve bu tıkanılklığm asistan kadrolarına kadar sirayet 
ettiği nedenleriyle hazırlanmış olan teklif, tüm olaralk kabulle şayan mütalâa edilmiştir, 

Üniversite özerkliği ile 'bağdaşamadığı görüşü ile Millî Eğitim Komisyonunca 1 nci madde 
metninde yapılan değişikliğe ilâveten kanun teikniği yönünden de söz konusu 1 nci madde 
Komisyonumuzca değiştirilmiş, 2 ve 3 ncü maddeler ile cettrvel, muhtevası değiştirilmeden mad
deden çıkarılarak müstakillen metne bağlanmak suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 11) 
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öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel 
Başkanlığa sunulur. 

Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 

Başkan 
Sakarya 

N. Bayar 

Adana 
/I. K. Küçüktepepınar 
İmzada bulunamadı 

Bolu 
H. 1. Cop 

Edirne 
M, Harmancıoğlu 

İçel 
H. C. Okyayuz 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
(J. Karagözoğlu 

Maraş 
A. İmamoğlu 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. R. Vzuner 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 

Afyon Karahiısar 
H. Dinçer 

İmzada bulunamadı 

Bolu 
Söz haıkkım mahfuzdur. 

K. Demir 

Elâzığ 
Ö. F. 8anaç 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

İmzadıa bulunamadı 

Kars 
K. Okyay 

İmzada bulunamadı 

Muğla 
M. Akarca 

Uşak 
0. Dengiz 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Ankara 

.1/. K. Yılmaz 

Ankara 
T. Toker 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Sivas 
M. Timisi 

İmızada bulunamadı 

Zonguldak 
S. T. Müftüoglu 

Kâtip 
Erzurum 

E. Danışmam, 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Hatay 
H. Özkan 

tamir 
M. Akan 

Manisa 
H. Okçu 

Tokat 
1. H. Balcı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 11) 
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Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | / 

20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Parasının kıymetini koruma 
hakkında Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları raporları ( 1 / 2 ) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 26 . 11 . 1969 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 909/9254 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye 'Bakanlığınca ıhazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulun
ca 22 . 11 . 1969 tarihinde (kararlaştırılan ( 20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma (Kanunu» nun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı) ve ge
rekçesi ilişik iolarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

1930 yılında başgösteren ekonomik ve malî kriz bütün dünya memleketlerinde olduğu gibi yur
dumuzu da etkisi altına almıştır. O tarihlerde yürürlükte bulunan kambiyo ve borsa muamelâtı

nım tanzimine mütedair 1447 No. lu Kanun, duru nun icabettireceği ekonomik ve malî tedbirleri 
almaya kâfi gelmemesi sebebiyle Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 1567 sayılı Kanun, 
25 . 2 . 1930 tarih ve 1433 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

1567 sayılı Kanunun bâzı maddeleri günün şartları nazarı itibara alınarak 3070, 4328, 5540 ve 
6258 sayılı kanunlarla değiştirilmiştir. 

1567 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine konulan hükümde, sözü geçen kanunun yürürlük süresi
nin yayınlandığı tarihten itibaren üç sene olduğu kaydolunmuştur. 

1567 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen süre, mütaaddit kanunlarla uzatılmıştır. Resmî 
Gazetenin 31 . 1 . 1968 tarih ve 12814 sayılı nüshasında yayınlanan 990 No. .lu Kanuıila uzatılan 
süre 25 . 2 . 1970 tarihinde sona ermektedir. 

1930 yılında kambiyo kontrolünü doğuran sebeplerin henüz zail olmaması ve ithalât, ihracat, 
görünmiyen muameleler, sermaye hareketleri mevzuunda alınmış bulunan tedbirlerin mesnetsiz kal-
rtasını temin maksadiyle 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması lüzumlu ve zaruri 
görülmeteteidir. 



Ticaret Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Ticaret Komisyonu 
Esas No. : 1/2 
Karar No. : 2 

26 . 12 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

«20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk parasının kıymetini koruma hakkında Kanunun yürür
lük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı» ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Ko
misyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususlar ve gerekse (temsilcilerin verdikleri bil
gileri yerinde mütalâa edip uygun gören Komisyonumuz tasarıyı aynen kabul etmiştir. 

990 sayılı Kanunla uzatılan sürenin 25 . 2 . 1970 tarihinde biteceğinden, bu zamana kadar ta
sarının kanunlaşmasını temin zımmında, mezkûr tasarının havale1 buyurulduğu Maliye Komisyo
nunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenniye şayan görüldüğünden Yüksek Başkanlığa say
gı ile sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 
/. Aytaç 

Balıkesir 
K. Erdem 

Kâtip ve bu tasarı 
sözcüsü 

Sakarya 
Y. Bir 

Balıkesir 
M. N. Sandıkctoğlu 

Maraş 
V. Kadıoğlu 

Adana 
F. Güleç 

İmzada bulunamadı 
Erzurum 

F. Taşhesenlioğlu 
Ordu 

A. Topaloğlu 

Afyon K. 
K. Uysal 

İmzada bulunamadı 
İstanbul 

M. K. Özehe 

Maliye Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 
Esas No. : 1/2 
Karar No. : 16 

Yüksek Başkanlığa 

13 .1 .1970 

20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında Kanunun yürür
lük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyo
numuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar', Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve tasarı,. 
kanun başlığı ve maddeler üzerinde yapılan değişikliklerle 'kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Plân Komisyonuna tevdi edil'm/ek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkam 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

Artvin 
Abdullah N. Budak 

Sözcü 
Muğla 

Ahmet Buldanh 
Çankırı. 

Hazım Dağlı 

Erzurum 
Selçuk Er verdi 

İmzada bul'unaımadı 

Kâtip 
Tlaıtaıy 

Talât Köseoğlu 
Oorum 

Söz hakkım 'mfaihfuzdur 
Cahit Angın 

İzimi r 
Münir Dalda! 

Afyon K. 
Kâzım Uysal 

Diyarbakır 
Sabahattin 8 av ev 

M. Meclıiısi (S. Sayısı : 17) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyona 
Esas No. : 1/2 
Karar No. : 7 

15 . t . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan (20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıy
metini Koruma hakkında Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı), Maliye 
Bakanlığı yetkililerinin katıldığı toplantıda görüşüldü : 

1930 yılında dünyada baş gösteren ekonomik ve malî krizin tesirleri diğer memleketlerde olduğu 
gibi memleketimizi de tesiri altına almıştı. O tarihlerde mevcut mevzuatımızın yetersizliği sebebiyle 
1930 yılında çıkarılmış bulunan 1567 sayılı Kanun zaman içerisinde birçok defa hem tadillere hem 
de süre bakımından uzatılmak suretiyle bugünlere ulaşılmıştır. 

1930 yılında kambiyo kontrolünü doğuran sebepler bugüne kadar ortadan kalkmadığından 
ve yapılan işlemleri mesnetsiz bırakmamak için sevk edilmiş bulunan kanun tasarısı Komi'syonca 
olumlu karşılanmıştır. Yalnız 1 nci maddede mevcut (üç yıl daha) ibaresinin yerine yukarıda izah 
edilen işlemlerin ve sebeplerin daha uzun süre devam edeceği ifade edildiğinden, her defasında 
kanunun uzatılması için yeni bir kanun getirilmesine, zaruret duyulmaması için süresiz olarak uzatıl
masını teminen (süresiz olarak) ibaresi konulmak üzere değiştirilerek kabul edilmiştir. 

İkinci ve üçüncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Cenel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Bayar 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akcal 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Ankara 
T. Toker 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Elâzığ 
Ö. F. Sanar 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul İzmir Kastamonu 
O.C. Fer soy Söz hakkım mahfuzdur. H. Tosyalı 

C. Karaçjözoğlu 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Tokat 
İ. 77. Balcı 

Uşak 
O. Dengiz 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 17) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

«20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk para
sının kıymetini koruma hakkında Kanun» un 

yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki 20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı olan 
ve 23 . 1 . 1968 tarih ve 990 sayılı Kanunla 
uzatılmış bulunan süre, bitimi tarihimden iti
baren, üç yıl daha uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihimde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kamum 
kamlar Kurulu! yürütür. 

hükümlerimi Ba-

ıBaşbaıkan 
S. D emir el 

Devlet Balkanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Sanayi Balkanı 

S.'Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

İV. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapantı 

22 . 11 . 1969 
Devlet Bakanı 

R. Sezgin 
Devlet Bakanı 

G. Titrek 
Adalet Balkanı 

T. Z. Önder 
İçişleri Bakanı 

/ / . Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

1. Ertem 
Çalışma Bakanı 

S. Öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

S. O. Avcı 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 
Gençlik ve Spor Bakanı 

/ . Sezgin 

TİCARET KOMİSYONUNUN METNİ 

20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk para
sının kıymetini koruma hakkında Kanunun 
yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarımım 1 mci maddesi ay
nen kabul ©dilmiştıiır. 

MADDE 2. — Tasarının 2 mci maddesi ay
nen kabul eallımiştir. 

MADDE 3. — Tasarımım 3 mcü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 17) 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞ1ŞTİBİŞ1 

20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk para
sının kıymetini koruma hakkındaki Kanunun 
6 ncı maddesinin yürürlükten kaldırılması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 20 Şubat 1930 tarih ve 1567 
sayılı Kanunun 6 ncı malddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 2. — !Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-
TlRlŞt 

20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk para
sının kıymetini koruma hakkında Kanunun 
yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki 20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı olan 
ve 23 . 1 . 1968 tarih ve 990 sayılı Kanunla 
uzatılmış bulunan süre, bitimi tarihinden iti
baren süresiz olarak uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir .-

M. Meclisi (S. Sayısı : 17) 





Dönem : ö 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğlu ve 3 arkadaşının, Siyasi 
Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

< ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (2 /228) 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla rica ederiz. 

Çanakkale Milletvekili Kırklareli Milletvekili Bursa Milletvekili Afyon K. Milletvekili 
Kemal Bağcıoğlu Mehmet Atagün İbrahim Öktem Hamdı Hamamcıoğlu 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi 

GENEL GEREKÇE 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun tanzimi sırasında; Anayasamızın demokratik rejimin 
vazgeçilmez unsurları olarak kabul ettiği siyasi partilere, çeşitli mülâhazalarla Hazineden yar
dım yapılması öngörülmüş ve bu husus kanunun 74 ncü ve geçici 4 ncü maddelerinde tanzim olu
narak mezkûr kanunun 136 ncı maddesiyle, bu maddeler kanunun yayınlanma tarihi olan 
16 Temmuz 1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bilâhana 1017 sayılı Kanunla 648 sayılı Kanunun 74 ncü maddesi değiştirilmiş, 29 Şubat 1968 
tarihinde yayımı ile yürürlüğe giren bu kanun ile «Türkiye Büyük Millet Meclisinde üye tam
sayısının yüzde beşine veya daha fazlasına sahibolan siyasi partilere de, durumları kamu oyunda 
yeterince yerleştiklerini gösterir kıstaslara uygun olmak şartiyle» Hazine yardımının asgari haddi 
üzerinden Ödeme yapılması gerekçesiyle «Milletvekili genel seçimlerine henüz girmemiş bulunan 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az yüzde beşine sahibolup da, il merkezlerinin 
en az üçte birinde ve (Merkez ilçeler dâhil) ilçe merkezlerinin keza üçte birinde 648 sayılı Siya
si Partiler Kanunu ve parti tüzüğü hükümleri uyarınca partinin yönetim kurullarını kurmuş 
olan siyasi partilere de her yıl beşyüz bin lira Hazinece ödenmesi kabul edilmiştir. 

Fakat Anayasa Mahkemesinin 19 Şubat 1969 tarihli karariyle, Siyasi Partiler Kanununun 
1017 sayılı Kanunla değişik 74 ncü maddesi «Siyasi partilere Hazinece para ödenmesini düzenli-
yiş şekli yönünden» iptal edilmiş ve Anayasa Mahkemesinin buna dair tezkeresi 21 . 2 . 1969 tarihli 
58 nci Millet Meclisi Birleşiminde okunarak milletvekillerinin bilgilerine sunulmuştur. 

Binaenaleyh; 
1. — Anayasa Mahkemesi, yukarda zikri geçen tezkeresiyle - «ıSiyıasi partilere Hazinece para 

ödenmesi ilkesinin Anayasaya aykırı olmadığını» açıkça beyan etmiş ve fakat para ödenmesinin 
düzenleniş şeklini Anayasaya aykırı bulmuş olduğundan siyasi partilere Hazinece para yar
dımı yapılması esas kabul edilmiş, ancak bu yardımın yapılmasının daha âdi] 
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bir tarzda ve eşitlik prensiplerine uygun olarak, objektif ölçüler içinde düzenlenmesi uygun m ü 
talâa olunmuştur. 

2. Siyasi Partiler Kanununun 1017 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle değişik 74 neü maddesi,. 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olduğuna göre, siyasi partilere Hazineden para ödenebilme
si için, Siyasi Partiler Kanununu yürürlükten kaldırılan 74 neü maddesinin yeniden bir kanunla 
düzeni emmesinin (zorunluluğu aşikârıdır. [Bu sebeple '048 sayılı Siyasi Partiler Kanununa yalnızca 
Ibir madde ilâve 'edilmesi Ihaklkında (bir 'kanun tedvin etmek yerine, iptal 'edilmiş olan "H neü madde
sinin yeniden düzenlenerek (bu (boşluğun doldurulması ve 19(09 malî yılı Devlet yardımının yapıla-
flbilmesi için de ayrıca bu kanuna 'geçici bir makide eklenmesi daha uygun düşecektir. 

8. Yeniden tanzim edilmesi gereken 74 nıcü madde hükümlerinin, Anayasa 'Mahkemesinin bu 
iptal karan muvacehesinde; 

a) Daha âdil olması, 
(b) (Eşitlik prensibine uygun1 toulunması, 
>c) Objektif ölçüler taşıması, 
d) Fırsat eşitliğine aykırı olmaması, 
e) Asıgari ölçüler ilcimde (bulunması gerekmektedir. 
Aynıca; Hazinece yapılacak yardımın, siyasi partilerin kamu yararına olmıyan iş ve 'hizmetle

rine 'harcanmaması için bu paraların' kamu giderleri arasında yer alabilmesini 'Sağlamak amaciyle 
mâkul Ibir sınırlamaya igidilmiş, Devletçe yapılan (bu yardımların siyasi partilerce, part i faaliyetle
rinde kullanılması 've seçim masraflarını karşılamak üzere sarf olunlması Ikalbul edilmiştir. 

Kanun teklifi (haizırlanırken Ibüıtüm tou hususlar dikkate alınmış ve '1 nıci madde metninde ıüç ana--
prensibe yer verilmiştir. 

1. Her hangi (bir siyasi partinin Hazineden para yardımı alabilmesi için, o 'siyasi partinin Yük
sek Seçim Kurulunca son ımille'tvekili genel seçim lerine katılma hakkının tanınması ve (bu hakkini1 

kullanması ve aynıca son (milletvekili genel seçimlerinde Türkiye itibariyle geçerli oyların en az 
yüzde (beşini almaş lolması ıgerelkmektedir. 

'2. Hazineden para yardımı alabilecek olan bir (siyasi partiye (bu Devlet yardımı; o siyasi par
tinin ıson milletvekili ıgenel seçimlerinde 'aldığı 'geçerli oyların, yardıma (hak (kazanan siyasi «partile
rin Türkiye itibariyle tüm olarak aldıkları geçerli oylara oranına ıgöre yapılacaktır. 

3. Kendisine Hazinece para yardımı yapılan ıbir siyasi parti Ibu parayı ancak kendisinin 'kamu 
yararına olan 'faaliyetlerinde fharcıyabilecekitir. 

1'9'09 malî yılı Bütçesine, 190(9 milletvekili (genel seçimlerinden önce (konulmuş Ve fakat Anaya
sa MaJh'kemesinin iptal kurarı sebebiyle dağıtılamamış olan Hazine yardımı ödeneği için; 1905 ve 
1909 milletvelkili Igenel seçimleri sonuçlarını (birlikte dikkate alan adaletli Ibir dağıtım esasını toaJbul' 
eden 'geçici Ibir madde tanzim edilmiştir. 

MADDE GERÎEJKÇELERÎ 

Madde 1. — ıBu maddeyle, Igenel (gerekçede bahis konusu olan (husus derpiş edilmektedir. 
(Madde 2. — (Bu madde İle 1909 malî yılı Bütçesine konmuş olan Hazine yardımı ödeneğinin,, 

yardıma (hak 'kazanan siyasi partilere dağıtılışı tantzim olunmaktadır. 
Madde S. — IBu madde yürürlük tarihine dairdir. 
IMadde 4. — Bu madde yürütmeye dairdir. 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 22 . 1. . 1970 

Esas No. : 2/288 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğlu ve 3 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin yeniden düzenlenmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi, Başkanlığınızca Geçici Komisyonumuza tevdi edilmesi üzerine teklif sahipleri de hazır bulun
duğu halde Geçici Komisyonumuzca tetkik edilip müzakere olundu. Şöyleki : 

Yapılan kanun teklifini görüşecek olan Geçici Komisyon Millet Meclisi Başkanlığının 21.1.1970 
tarih 2/228, 850/3806 sayılı davet yazısı gereğince 22 . 1 . 1970 Perşembe günü toplanmıştır. 

Çoğunluğun bulunduğu anlaşıldıktan sonra İçtüzük gereğince Geçici Komisyon Başkan, sözcü 
ve kâtipliklerine yapılan gizli oyla Zonguldak Milletvekili Kevni Nedimoğlu Başkanlığa, Çanakka
le Milletvekili Kemal Bağcıoğlu sözcülüğe ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 
kâtipliğe seçilmişler ve bilâhara kanunun sadeliği ile evvelce mevcut bir hükmün ye
niden tedvini ile ilgili oluşu dikkate alınarak, kanun teklifinin derhal müzakeresine 
başlanabileceği hususunda tam mutabakata varıldığından, teklifin tümü üzerinde görüşme açılmış
tır. 

Söz alan üyeler, Anayasaya göre demokratik siyasi hayatımızın vazgeçilmez unsuru olarak 
kabul edilen siyasi partilere Hazinece yardımın Anayasa Mahkemesince de teyiden ifade edildi
ğini belirterek, teklife esas olan gerekçeyi yerinde bulduklarını beyan etmişlerdir. 

Tümü üzerindeki müzakereleri yeterli görülerek maddelere geçilmesi oy birliğiyle kabul edil
miştir. 

Birinci maddede yer alan kıstasların objektif olduğu, memleketin siyasi hayatına müessiriyeti 
sabit olan siyasi partilere Hazinece yardımın Türk seçmenlerinin hür iradesine göre belli olan oy 
oranında yapılmasının haklı, mâkul ve adaletli olduğu kabul edilmiş, teklifte yer alan son fıkra
nın anlamına daha fazla açıklık kazandırmak amaciyle Komisyonumuz bu fıkrayı küçük bir deği
şiklikle ve oy birliğiyle kabul etmiştir. Buna göre birinci maddede yer alan 74 ncü maddenin son 
fıkrası şu şekli almaktadır: 

(Devletçe yapılan bu yardım o siyasi parti tarafından sadece parti ihtiyaçlarında ve parti ça
lışmalarında kullanılır) 

Buna göre, Hazinece ödenecek olan bu para siyasi partilerin gayrimenkul edinme, matbaa tesis 
etme, neşriyat yapma ve motorlu araçlar satmalma veya kiralama, propaganda yapma gibi ihti
yaçlarında kullanılabilecek ve fakat parti ihtiyacı ve parti faaliyetinden sayılamıyacak olan şahsi 
ve keyfî işlerde kullanılamıyacaktır. 

İkinci maddenin 1969 malî yılı Bütçesine konulmuş olan ödeneğin dağıtımına adaletli bir çö
züm tarzı getirdiği hususunda da komisyon üyeleri tam bir görüş birliği içinde bulunmuşlar
dır. 

Üçüncü ve dördüncü maddeler yürürlükle ilgili olarak tartışmasız aynen kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin değişiklikle birlikte tümünün oya konması ve kabulünden sonra Hazinece 

yardım ile ilgili hükümlerde meydana gelmiş boşluğun doldurulmasının gecikmiş olduğu ve ka
nun teklifinin mahiyet ve muhtevası itibariyle bütçeyi ilgilendirdiği göz önüne alınarak, komis
yon raporunun sayın üyelere dağıtımından itibaren 48 saat geçmesi beklenmeksizin, hemen günde-
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me alınmasını ve öncelik ve ivedilikle müzakeresini sağlama hususunda gerekli önergeyi vermesi 
için komisyon başkanlık divanına g'örev ve yetki verilmesi ikeza oy birliği ile kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun ftıaslviplerine tönıceîik ive iıvedilik le sunulmak üzere rapor Yüksek (Başkanlığa say
gıyla sunulur. 
Geçjici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 

Zonguldak Çanaikkale îstan'bul Ankara 
Kevni Nedimoğlu Kemal Bağcıoğlu Reşit Ülker Emin Paksüt 

Bolu 
Kemal Demir 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu 

Gümüşane 
Mustafa Karaman 

Kırklareli 
Mehmet Atagiin 

Malatya 
Hakkı Gökçe 

Mardin 
E. Kemal Aybar 

ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ KEMAL 
BAĞCIOĞLU VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin 
yeniden düzenlenmesine ve bu kanuna geçici bir 

madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 13 Temmuz 1965 tarihli ve 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

«Devletçe yardım. 

Madde 74. — Yüksek Seçim Kurulunca son 
milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı ta
nınıp bu hakkı kullanan ve Türkiye itibariyle 
toplam olarak en az yüzde beş geçerli oy almış 
bulunan siyasi partilere her yıl Hazinece öden
mek üzere altı milyon beşyüz bin lira ödenek 
malî yıl bütçelerine konulur. 

Bu ödenek; yukarıdaki fıkra gereğince 
Devletçe yardım yapılacak olan siyasi partiler 
arasında, o siyasi partinin son milletvekili ge
nel seçimlerinde Türkiye itibariyle almış oldu
ğu geçerli oyların, bu partilerin toplam olarak 
aldıkları geçerli oylara oranına göre bölüştü
rülerek Hazinece her yıl ödenir. 

Bu ödemelerin, malî yıl başlangıcını taki-
beden bir hafta içinde tamamlanması zorunlu
dur, 

Devletçe yapılan bu yardım o siyasi parti
ce, parti faaliyetlerinde kullanılmak ve se
çim masraflarını karşılamak üzere sarfolunur. 

MADDE 2. — 13 Temmuz 1965 tarihli ve 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa aşağıdaki 
hüküm geçici altıncı madde olarak eklenmiştir. 

OEOİCİ KOMİSYONUN DEĞtŞTÜJİŞl 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin 
yeniden düzenlenmesine ve bu kanuna geçici bir 

madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 13 Temmuz 1965 tarihli ve 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Devletçe yardım. 

Madde 74. — Yüksek Seçim Kurulunca son 
milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı 
tanınıp bu hakkı kullanan ve Türkiye itibariy
le toplam olarak en az yüzde beş geçerli oy al
mış bulunan siyasi partilere her yıl Hazinece 
ödenmek üzere altı milyon beşyüz bin lira öde
nek malî yıl bütçelerine konulur. 

Bu ödenek; yukarıdaki fıkra gereğince 
Devletçe yardım yapılacak olan siyasi partiler 
arasında, o siyasi partinin son milletvekili ge
nel seçimlerinde Türkiye itibariyle almış oldu
ğu geçerli oyların, bu partilerin toplam olarak 
aldıkları geçerli oylara oranına göre bölüştü
rülerek Hazinece her yıl ödenir. 

Bu ödemelerin, malî yıl başlangıcını taki-
beden bir hafta içinde tamamlanması zorunlu
dur. 

Devletçe yapılan bu yardım o siyasi parti 
tarafından sadece parti ihtiyaçlarında ve 
parti çalışmalarında kullanılır. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Teklif) 

Geçici Madde 6. — 1969 malî yılı bütçesine 
siyasi partilere yardım için konmuş olan öde
nek 1965 veya 1969 milletvekili genel seçimleri
ne katılmış olup da Türkiye itibariyle geçerli 
oyların toplam olarak en az yüzde beş oranın
da oy alan siyasi partiler arasında 74 ncü mad
de esasları dâhilinde bölüştürülür. 

Şu kadar ki; hem 1965 hem 1969 milletve
kili genel seçimlerine katılmış olup da her iki
sinde de en az yüzde beş oranında geçerli oy 
almış olan siyasi partiler için 1969 milletvekili 
genel seçimleri sonuçları, bu seçimlerden yalnız 
birisine veya her ikisine katılmış olup da yalnız 
birisine en az yüzde beş oranında geçerli oy 
almış olan siyasi partiler için, en az yüzde beş 
oranında geçerli oy aldıkları seçim sonuçları 
dikkate alınır, 

Bu ödemelerin, kanunun yürürlüğe girmesi
ni takibeden ilk hafta içinde tamamlanması zo
runludur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabu} edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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