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1. — istanbul Belediyesince 6188 sayılı 

Kanun hükümlerine tevfikan Güzel Konut
lar Yapı Kooperatifine tahsis olunan arsa
nın müddet halamından istirdatı gerekir
ken bahsi geçen kanunun 12 nci maddesi
nin ihlâl olunarak süre temdidi yapıldı
ğına ve bu yüzden belediyenin büyük za
rara uğratıldığına dair iddialar hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Salt çoğunluk bulunmadığından oturuma sa

at 11,45 e kadar ara verildi. 
İkinci oturum 

Başkan, Genel Kurulun, kanunun müstace
liyeti sebebiyle toplanmış bulunduğunu belirtti. 

2004 sayılı icra ve İflâs Kanununu değişti
ren 3890 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi görüşüldü ve teklif, iki maddenin tadili 

suretiyle kabul olundu. 
2 Nisan 1968 Salı günü saat 15,00 te topla

nılmak üzere Birleşime saat 15,00 te son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yosgat 
Macit Zer en Sadık Artukmac 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

RAPOR 
1. — Yasama Meclislerinin dış münasebetle

rinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 
tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 

olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
2/565]" 619; Cumhuriyet Senatosu 2/243) (S. 
Sayısı ; 1118) 

— 268 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Görüşmeler için yeter sayı var 

dır. Gündem dışı Sayın Arıburun, buyurun. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Aktü-

alitesi geçti, geri alıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Bilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 saydı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
ile Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu mütalâası. (Cumhuriyet Senatosu, : 
4/74) (S. Sayısı : 784 e ikinci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir önerge var 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Gündemin IV ncü bölümünün Tüzük gere

ğince 1 defa görüşülecek işler bölümünün 3 ncü 
sırasında bulunan «Cumhuriyet Senatosu Ta
biî Üyesi Sayın Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının 
Dilekçe Karma Komisyonunun 22 . 5 . 1965 
gün ve 2538 sayılı Kararının Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu ile Cumhuriyet Senatosu 

(1) 784 e ikinci ek S. Saydı basmayazı tuta
nağın sonundadır. 784 ile 784 e ek basmayazı ve 
22 . 2 . 1968 tarihli 36 ncı Birleşim tutanağı so
nundadır. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâasının» 
gündemde bulunan diğer işlere takdimen gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Turgut Cebe 

BAŞKAN — Sayın arkadaşımız, gündemde 
bulunan bir Dilekçe Karma Komisyonu rapo
runun, gündemde bulunan diğer işlerden önce 
görüşülmesini istemektedir. Önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Daha önce konu Yüksek Genel Kurulda gö
rüşülmüş fakat, komisyona bir defa daha tet
kik için iade edilmiş bulunuyor. Komisyon esas 
olarak eski kararında direnir mahiyette bir 
karar vermiş bulunmaktadır. Bu sebeple rapor 
da daha önce okunmuş ve şimdiki rapor da 
eski raporu tamamlayıcı mahiyette olması ba
kımından okunup okunmamasını oylarınıza arz 
edeceğim. Okunmasını kabul edenler... Okunma
masını kabul edenler... Okunmaması kabul edil
miştir. Raporun tümü üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. 

Komisyon raporunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Komisyon raporu 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Gündemimize devam ediyoruz. ' 15 te birleşik toplantı yapılacak; arz ederim. 
Bundan önce 3 Nisan 1968 Çarşamba günü saat j 1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

— 267 ^ -
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Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı Bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta-. 
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

BAŞKAN — Sayın Adalı? Burada... Tarım 
Bakanı? Yok... Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu? Burada... 
Hükümet adına cevap verecek Bakan Yok... 
Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Özürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/ 482) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine? Yok. Cevap 
verilmiyecek. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi yok. ilgili Bakan? 
Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, ihracatımızın artmasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

BAŞKAN — Soru. sahibi? Yok. ilgili Bakan? 
Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, açılacak ilk öğretmen 

okullarına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/453 ) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca? Yok., ilgili Ba
kar. Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Atmaca? Yok. ilgili Ba
kan? Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, lâmba ile balık avcılığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/489) 

BAŞKAN — Sayın Adalı? Burada, ilgili Ba
kan Yok... Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sup
hi Gürsoytrak'ın, ikili anlaşmalara dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/490) 

BAŞKAN — Cevap verecek ilgili Bakan? 
Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Salih 
Türkmen'in, Eleşkirt kasabasına getirilmesi is
tenilen içme suyu ihalesine dair, İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/491) 

BAŞKAN — Sayın Türkmen? Burada, ilgili 
Bakan? Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

Böylelikle soruların kaffesi gelecek birleşi
me bırakılmıştır. Tüzük gereğince bir defa gö
rüşülecek işler arasında : 

6. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

1. — İstanbul Belediyesince 6188 sayılı Ka
nun hükümlerine tevfikan Güzel Konutlar Ya
pı kooperatifine tahsis olunan arsanın müddet 
bakımından istirdatı gerekirken bahsi geçen 
kanunun 12 nci maddesinin ihlâl olunarak süre 
temdidi yapıldığına ve bu yüzden belediyenin 
büyük zarara uğratıldığına dair iddialar hak
kında Cumhuriyet Sen\atosu Araştırma Komis
yonu raporu. (10/12) 

BAŞKAN — Araştırma 
yerini alsın. 

Komisvon lütfen 

Daha evvel konu görüşülmeye başlanmış, ilgi
li bakan bulunmadığı için bir defaya mahsus 
olmak üzere bir birleşim ertelenmiş idi. Hükü
metin ilgi duyarak bulunmasını Başkanlık ola
rak temenni ederiz. 

Sözü edilen konunun, araştırma ile görevli 
Komisyon uzun bir rapor hazırlamış, rapor daha 
önce dağıtılmış Yüksek Heyete arz edilmiş ve 
üzerinden de bir hayli zaman geçmiş bulunmak
tadır. Bu sebeple raporun okunup, okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

268 — 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, bir takririm var. 

BAŞKAN — Yeni geldi, takririniz, şimdi 
geldi. Sayın Kalpaklıoğlu'nun konu ile ilgili 
tehir talebinde' bulunan bir önergesi vardır. 
Okutuyorum. 

Başkanlığa 
Gündemdeki Güzel Konutlar Yapı Koopera

tifine ait raporun müzakeresinin : 
1. Buna ait dosyanın ve ayrıca Dâhiliye 

ve imar İskân Bakanlıkları Müfettişlerince tâ
yin edilen tahkikat dosyalarının tetkiki, 

2. Keza bu kooperatif için verilen son Şû
rayı Devlet Kararının tetkik edilmesinden son
raya bırakılmasını arz ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu'nun öner
gesi içtüzükte mesnedini bulmıyan bir öner
gedir. Ancak arkadaşımız müzakereye mahal 
olmadığı yolunda bir önerge verselerdi bunun 
üzerinde tartışma mümkün olur idi. Yalnız ko
misyon her zaman geri alabilir, komisyon. Sayın 
Kalpaklıoğlu imar ve İskân Bakanlığınca bu 
konuda müfettişler vasıtasiyle bir tahkikat yap
tırıldığını bunun neticesine değin ve Devlet Şû
rasında bu hususta verilmiş olan bir karar oldu
ğunu, bu karar ile birlikte İmar ve iskân Ba
kanlığı, içişleri Bakanlığı ayrıca yine güzel 
Yapı Kooperatifi istanbul'daki meselesini ayrı 
ayrı müfetişleri vasıtasiyle ele almış, tahkik 
etmiş ve bu raporun dışında bir başka şekilde 
meselelerin o raporlarda ele alındığını görmüş 
bulunmaktayız. 

Bunun da dışında 3 ncü bir şık olarak Şûra
yı Devlete kadar bu mesele getirilmiş. Şûrayı 
Devlet de meselenin içinde bir suç unsuru bul
madığından yapılan bu tasarrufların kanuni ve 
hukukî olduğu yolunda bir karar vermiş bu
lunmaktadır. Raporun tetkikinde ise görüyoruz 
ki, ortada bir suçlu zümresi var, suçlu var, suç
lular var. Ve mesele kanunsuz yapılmıştır. Ta
sarruflar yolsuz, usulsüz deniyor. E... görülü
yor ki ortada üç tane rapor var. Halihazırda, bir 
Ticaret Vekâleti meseleyi ele almış. Adı geçen 
kooperatifin ayrıca kendi yönünden hesaplarını 
kontrola geçmiştir. Şimdi muhterem arkadaş
larım, ortada dört tane rapor vardır. Sizin ten
sibinizle teşekkül eden heyetin vermiş olduğu 

rapor. Bunun dışında, içişleri Müfettişlerinin 
raporu, onun dışında, İmar ve iskân Vekâletinin 
müfettişler raporu ve tahkikat evrakı, onun da 
dışında, Ticaret Vekâletinin adı geçen koope
ratifin hesaplarını kontrolla yetkili ve haliha
zırda vazife gören müfettişleri. Ve bunların hiç 
biri diğerini tutmamaktadır ve bu komisyonun 
sizin adınıza yapılan tahkikat evrakında tetki
kime göre de adı geçen raporlardan bahis yok
tur ve raporlarda nazarı itibara alınmamıştır. 

Ayrıca az evvel arz ettiğim gibi bu raporda 
suç ve suçlu var denirken, Şûrayı Devletin bir 
hafta evvel vermiş olduğu ve hâdisede suç yok
tur şeklindeki bir kararı. Görüyoruz ki, muh
terem arkadaşlarım, şu halin tavzihi gerekmek
tedir. Bu meselenin yeniden Umumi Heyete şu 
son hallerin de tetkik edilerek adı geçen ve 
adınıza tahkikat yapan muhterem Heyetin şu 
dosyaları tetkik edip bu evrak ve raporları in-
celiyerek bilhassa Şûrayı Devletin son kararı 
ele alarak meseleyi bu yönden yeniden bir daha 
tetkikle huzurunuza getirilmesinde ve böylece 
yanlış bir yola müzakerinin gitmemesine hadim 
olmak maksadiyle bendeniz bu takriri vermiş 
bulunmaktayım, iltifat ederseniz daha salim, 
daha iyi bir neticeye ileride varacağımız kanı
sındayım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI OS
MAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhte
rem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; bu verilen önerge ve önergede serdedi-
len maddeler Komisyonu hakikaten düşünceye 
sevk etmiştir. Komisyona Umumi Heyetin tevdi 
ettiği vazife şu idi: 6188 sayılı Kanunun 
12 nci maddesine aykırı hareketler yapılmak 
suretiyle istanbul Belediyesinde arsa yolsuz
luğu yapılıp yapılmadığı hususu. Bize verdiğiniz 
vazifeyi, 6188 sayılı Kanunun 12 nci ve ilgili 
maddelerini nazarı itibara alarak tetkikatımızı 
yapmış ve raporumuzu ona göre ihzar etmiş 
idik. Rapor üzerinde komisyon, gayet tabiî ki, 
bu yolsuzlukları tesbit ederken yolsuzluklar
da Anayasa ve içtüzüğün tahkikat komisyon
larına, araştırma komisyonlarına verdiği yetki 
hududunu aşmamak üzere de mesuliyet husu
sunu tesbit etmiştik. 

— 269 — 
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Şimdi Sayın Kalpaklıoğlu'nun vermiş oklu
ğu önergede Yüksek Danıştay'ın Altıncı Daire
sinin bir karar verdiğinden ve bu kararda 775 
sayılı Gecekondu Kanununun 27 nci maddesine 
istinaden Güzel Konutlar Yapı Kooperatifinin 
müracaatı karşısnda tehiri icra kararı verildi
ği beyan edilmektedir. Biz mütevatir saiya üze
rine kararı henüz elde edemedik. Yalnız bu tah
kikata mübaşeret ettiğimiz zaman 775 sayılı Ge
cekondu Kanunun 6118 sayılı Kanunu ilga et
tiği ve fakat, muvakkat 4 ncü maddesiyle 6188 
sayılı Kanuna göre başlıyan işlerde 6188 sayılı 
Kanunun hükümlerinin devam edeceği sarahati 
karşısında hareket etmiştik. Bu durum muva
cehesinde Danıştayın hangi esbaba dayandığını, 
kararın aslını görmedikçe bir fikre varamıya-
cağımız bir kanaate varamayacağımız ve 
bu kararı gördükten sonra eğer komis
yonumuz raporunda bir değişiklik düşünü
yorsa ondan sonra ancak bu yola gidileceğini 
komisyonunuz lüzumlu ve yerinde görmektedir. 
Bu sebeplerle bu verilen önergeye müspet oy 
kullanırsanız Komisyonunuz bunu tekabbül ede
cek ve Danıştay kararını tetkikle ve bahsedilen 
Müfettiş raporlarını tetkikle eğer raporda bir 
değişiklik yapılması iktiza ediyorsa o yola, de
ğilse raporu yine aynı şekilde huzurunuza ge
tireceğiz. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, sarih olarak 

şu hususu belirtiniz. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI OS

MAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — Sarih 
olarak geri almak arzusundayız. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Komisyon her 
zaman geri ala/bilir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Geri almasay
dı konuşacaktık. Çünkü bu politik bir rapor. 

BAŞKAN — Komisyon raporunu daima geri 
alabilir. Komisyon raporunu geri almıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Vyesi 
Sadi Koçaş'ın, İstanbul köprüsü inşası konusun
da Senato Araştırması istiyen önergesi (10/16) 

BAŞKAN — Daha önce önerge okunmuş, 
önerge üzerinde önerge sahibi Sayın Koçaş kür
süye çıkmış fakat yeter sayı bulunmadığı ifade 
edilerek, yapılan yoklamada ekseriyetin bulun
madığı görülerek birleşim tehir edilmişti. Bu se
beple rapor yeniden okunmıyacaktır. Sayın Ko-

I çaş önergenizi izah etmek üzere buyurun. 
^ SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri, 

Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlıyacak ge
çit konusunda Cumhuriyet Senatosunun aydın
latılması ve Yüce Heyetinizin her türlü siyasi 
görüş farkları üstünde bu büyük ve önemli millî 
dâvaya ağırlığınızı koymanızı sağlıyacak bir 
Senato araştırması talebi ile huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Önergemi vermeden evvel Yüce Senatoda 
temsil edilen iktidar ve muhalefete mensup bü
tün parti ve gruplardan birçok senatör arkada
şımla bu konuda hususi sohbetlerde bulundum. 
Böyle bir önergeyi vermek karar ve cesaretini, 
konuştuğum bütün arkadaşlarımın istisnasız 
olarak konu üzerinde gösterdikleri hassasiyet
ten aldım. Huzurunuzda hepsine ve onlardan 
farklı düşünmiyeceklerinden emin ve müsterih 
bulunduğum bütün senatör arkadaşlarıma peşi
nen teşekkür ederek maruzatıma başlıyacağım. 

Aziz arkadaşlarım, 

Araştırma taleplerinde hemen hemen âdet ol
duğu veçhile, ne olur, ne olmaz, talebimiz kabul 
edilmezse ben söyliyeceğim her şeyi daha başlan
gıçta söyliyeyim düşüncesine itibar etmiyece-
ğim, Yani mümkün mertebe kısa konuşacağım. 

Bu kararımızın birçok sebepleri var. Evvelâ 
başta Sayın Hükümet olmak üzere, bütün Sena
tonun böyle bir araştırmadan memnuniyet du
yacakları, bu kadar büyük ve millî bir dâvada 
Cumhuriyet Senatosunun ağırlığını en müspet 
ve yapıcı yolda kullanmasına imkân bahşede
ceklerine inanıyoruz. Bu yüzden bir önyargı 
içinde bulunmamanın huzuru ile bu konuda yap
tığımız ve yetkili teknisyenlere yaptırdığımız 
özel etütler sonunda ulaştığımız neticeden hiç 
bahsetmiyecek, esas sözü, seçeceğiniz arkadaş
larımızın titiz tetkiklerinin sonunda hazırlıya-
cakları rapora bırakmak ve şahsi mütalâalarda 
bulunmamak düşüncesindeyiz. Bu suretle haklı 
veya haksız olduklarını bilmeden kimseyi, hiçbir 
şahıs veya müesseseyi zan altında bırakmamak 
hususuna bilhassa dikkat etmiş olacağız. 

Başta da arz ettiğim gibi, konuşmamın so
nunda istisnasız bütün arkadaşlarımın iyi niye
timizden, yapıcı gayret ve düşüncelerimizden, 

I hiçbir siyasi düşünceye sahibolmadığımızdan, 
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sadece bu derece büyük ve önemli millî bir dâ
vada hassas, titiz ve en iyi neticeyi sağlamak 
gayreti içinde olduğumuzdan şüphe etmiyecek-
lerinden, ve bu millî dâvada bütün Senatonun 
birleşik karar vereceklerinden emin ve müste
rihiz. Böyle olunca da, bu kadar emin olduğu
muz bir neticenin istihsali için daha evvelden te
ferruata girmenin fuzulî olacağı düşüncesinde
yiz. 

Bu hususta Senatoya olan güvenimiz aynen 
Sayın Hükümet için de varittir. Yüksek dereceli 
bir teknisyen iken, İstanbul köprüsü konusu ile 
mukayese edilemiyecek kadar küçük bir dâvada 
hassasiyet göstererek dâvayı T. B. M. M. ne ka
dar intikal ettiren ve galiba politikaya da biraz 
bu vesile ile girmiş bulunan Sayın Bayındırlık 
Bakanımızın, üzerinde duracağımız çok önemli 
ve hayati bir konuda, aynen bizim gibi düşün-
miyeceğini aklımıza bile getirmedik. Bu araştır
manın yapılması hususunda Saym Bakanın biz
den daha fazla hassasiyet göstermesini hem ümit 
ve temenni, hem de rica ediyoruz. Zira bu konu 
bizim için sadece millîdir. Sayın Bakan için ise, 
hem millîdir, hem de vazifeleri itibariyle şahsi
dir. 

Sayın senatörler, 
Bu mukaddemeden sonra, kısaca, sırf sizlere 

ve Türk kamu oyuna neden böyle bir araştırma
ya lüzum gördüğümüz hakkında muhtasar mü-
fid bilgi verecek kadar konuya gireceğim. 

Duyduğumuz, bize intikal eden, her yerde 
konuşulan ve bu yüzden tetkik etmek ve ettir
mek mecburiyetinde kaldığımız bir konuyu sa
dece sizleri aydınlatacak ölçüde ve biraz evvel 
arz ettiğim prensipler çerçevesi içinde ele alaca
ğım. 

Nedir bu İstanbul köprüsü meselesi?.. Evvelâ 
kısaca bu hususa temas edeyim. 

Asya ile Avrupa'nın birleştiği yerde, yurdu
muzun olduğu kadar dünyanın da en güzel, en 
önemli bir noktasında, uğrunda yüzbinlerin can 
verdiği güzel ülke İstanbul'un iki yakasını, Tür
kiye'nin iki ayn değerde, birbirinden ayrılmaz 
iki büyük parçasını, Trakya ile Anadolu'yu ve 
nihayet Asya ile Avrupa'yı bir geçitle birleştir
mek fikrinin başlangıcı çok eski yıllara kadar 
uzanır. 

Bunun bir köprü şeklinde olması için ilk ilmî 
ve ciddî etüt 1930 larda Fransızlar tarafından 

düşünülmüştü. Fakat bir trafik ihtiyacı olarak 
konu galiba ilk defa 1956 da Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafından bir Amerikan firmasına 
etüdettirilmiştir. Konu o gün, bugün önemini 
hiç kaybetmeden aynen devam etmektedir. 

Türk Hükümetinin yaptırdığı etütlerin yanı-
sıra, bu işle ilgilenen bâzı yabancı firmalarda, 
zaman zaman, konuyu kendi yönlerinden etü-
detmişlerdir. Raporlar hazırlatmışlardır. 

Memleketimizde de konu ile ilgilenen birçok 
kişiler ve meslek teşekkülleri etütler yapmışlar, 
neşriyat yapmışlar, lehte ve aleyhte fikirler ileri 
sürmüşlerdir. Ama üzüntü ile belirtmek isterim 
ki, bırakın kamu oyunu, Parlâmentomuz bile 
yapılan bu etütler ve teklifler hakkında derli 
toplu fikir sahibi değildir. Bu yüzden bütün sa
yın arkadaşlarımın kendilerini örnek alarak ko
nu üzerine eğilmelerini istirham edeceğim. 

Bir Parlâmento üyelesi olarak, bu işte nihai 
kararı verecek olan makamın, şimdiye kadar ya
pılmış bütün etüt ve tekliflerin özetlerini, fayda 
ve mahzurlarını ve bu mukayese sonucunda va
rılan kararın mucip sebeplerini belirten tatmin
kâr ve her türlü iddia ve hattâ dedikodulara ce
vap teşkil edecek, ikna edici küçük bir broşürün 
Parlâmento üyelerine ve diğer ilgililerle yetki
lilere dağıtılmış olmasını arzu etmez miydik? 
Veya Keban projesinde olduğu gibi, takribi bile 
olsa maket ve bilgilerin T. B. M. M. de teşhir 
edilmesi uygun olmaz mı idi?.. 

Zira, konu üzerinde çeşitil söylentiler var. 
Bir kısmı basında yer aldı. Bir kısmı kulaktan 
kulağa yayılıyor. Bunlardan pek az bir kısmını 
kısaca belirterek misal vermiş olayım. 

Meselâ, İstanbul köprüsü demlen bu tesis 
acaba büyük ölçüde İstanbul'un trafik ihtiyaç
larını karşılıyacak bir İstanbul köprüsü mü ol
malıdır?.. Yoksa, Trakya'yı Anadolu'ya bağlıya
cak bir Boğaziçi, veya Asya'yı Avrupa'ya bağ
lıyacak daha geniş maksatlı bir geçit mi olmalı
dır?... Bu üç şekilden birine verilecek kararın, 
geçidin yeri üzerinde ne derece rol oynıyacağı 
izahtan varestedir. Deniyor ki, evvelâ maksat, 
sonra maksada uygun geçit şekli ve yeri değil; 
evvelâ yer ve şekil düşünülmüş, sonra bu kara
ra esbabı mucibe uydurulmuştur. Dedikodu üze
rinde karar verecek değiliz elbette. Fakat merak 
ediyoruz, acaba Yüce Senatodan kaç kişi bu işin 
içyüzünü, gerçek yüzünü biliyor? 
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Şu hususu da belirtmeden geçemiyeceğim. 
En yetkili kişiler böyle bir konunun etüdünü en 
az 5 - 6 senede ancak yapılabileceği ve ondan 
sonra verilecek karara göre proje safhasına ge
çilebileceği hususunda müttefiktirler. Böylesine 
detaylı bir raporun mevcudolmadığmı sanıyo
ruz. O halde karar nasıl verilmiş ve proje ihale 
edilmiştir? 

Hayır bize yanlış bildirilmişse, yani seneler
den beri dikkatle hazırlanan bir etüt ve rapor 
var ise, ÎMnci Beş Yıllık Plâna dâhil olan bu ko
nuya fizibilite raporlarının Devlet Plânlama 
Teşkilatma ait verilmiş olması lâzımdır. Tabiî 
bu raporlar gizli de olamaz. O halde bu raporla
rın açıklanması çok faydalı olurdu. 

Hayır böylesine detaylı değil de, meselâ, sat
hi bir etüde istinaden karar verilmiş ise, biz bu 
kararın mutlaka isabetli olabileceği kanaatinde 
değiliz. Köprü ve tesislerin bittikten sonra fay
dalı, hayırlı olmasını temenni ederiz ama, bu fik
re istinaden böylesine büyük bir yatırıma giril
mesini doğru bulmayız. 

Bu arada akla bir sürü soru geliyor. 
istanbul ve civarının trafik ihtiyaçları yö

nünden yapılan etütlerin rakama ve hesaba 
dayanan neticeleri nedir? 

Dünyanın diğer yerlerinde, aynı kesafete 
sahip geçit yerlerinde tatbik edilen sistem ne
dir? 

Bütün bunlar yapılmış ve bir geçide lüzum 
görülmüş ise, bu bir köprü mü olmalıdır, yok
sa bir su altı geçidi mi olmalıdır? Bilhassa bun
lardan hangisi daha ekonomik, daha rantabl, 
daha pratik bir geçit olacaktır? 

Bu çok önemli hususlarda acaba kimlere, 
hangi müeseselere hangi etütler yaptırılmış
tır? Herbirinin teknik ve ekonomik neticeleri 
nedir? Hangi sebeple, hangi şekle karar veril
miştir?. 

Ve nihayet bütün bu hususlarda kaç Parlâ
mento üyemiz mevsuk bilgiye sahiptir? 

Deniyor ki, ilgili makamlarımız bir rapor 
hazırlamıştır. Bu rapor bugün yapılmakta olan 
işi tasvibetmemektedir. Doğru mudur? Bu ra
poru kim hazırlamıştır? Bugün kimin elinde
dir? Bâzı raporların bâzı sayfalarının sonradan 
yırttırıldığı söylenmektedir. Doğru mudur? 

Deniyor ki, son senelerde bâzı yabancı fir
malar kendiliklerinden bu işle ilglenmiş, ra-
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porlar, hazırlatmış, bâzı yabancı devletler bu 
işle ilgilenecek komisyonlar kurmuşlardır. Ve 
bütün bu deniyorki'lerin arkasında açık veya 
kapalı birtakım isimlerden bahsedilmektedir. 

Bizim gibi, bunlara inanmak istemiyenler 
bile, ister istemez tereddüt etmektedirler. Bun
ları bertaraf etmenin yolu ancak yukarıda be
lirttiğimiz şekilde hareket etmektir. 

Birkaç misal daha vereceğim: 
1960 yılının ille aylarında yani 27 Mayıstan 

birkaç ay evvel Londra'da NATO toplantısın
da yabancı bir yetkili istanbul köprüsünün ne
rede» ne zaman, ne şekilde ve kimlere yaptırı
lacağım sormuştur. Biz gayet tabiî bir şekilde 
ne yer, ne şekil, ne de kimin yapacağı belli 
değil dediğimiz zaman, bir diğer NATO yetki
lisi gülmüş ve: Nasıl olur? Bir bakanınız ilgi
li firmadan komüsyonunu bile aldı. Bunu Ay-
rupa'da bilmiyen yok demişti. 

Daha yeni bir misal vereyim. 
Birbuçuk sene evvel Beyrut'ta, Adalet Par

tili bir sayın milletvekili arkadşımla beraber, 
çok güvenilir bir zattan Beyrut'a giden bir iş 
adamının Hükümete yakınlığını ve bu vesile ile 
köprü işini kendilerinin halletmek üzere olduk
larını bir toplantıda açıkça söylemiş olduğunu 
öğrenmiş, itiraz etmiştik. Ama onlar isim ve
riyor, bizim her halde durumdan haberdar ol
madığımızı söylüyorlardı. 

Bir diğeri misal arz edeyim: 
İki ay kadar evvel, bir ahbabımız köprü işi 

gizli kapaklı yürüyor. Henüz bir şey belli de
ğil gibi görülüyor. Ama her şey bellidir. Yeri 
de, şekli de, kime ihale edileceği de belildir. 
Proje buna göre bir firmaya verilmiştir. Bu iş 
için özel tâyinler yapılmıştır. Arazi istimlâki 
işi plânlanmıştır. Allah bu millete acısın demiş
tir. 

Biz bu sözlerin hepsinin asılsız esassız de
dikodu olduğuna inanmayı çok isterizf O halde 
sizlere niçin tekrar ediyorum? 

Henüz ortada yapılmış bir iş yokken, böyle 
yüzlerce dedikodu yayılırsa, yarın neler söy
lenebilir, kimler hangi suçlar ile itham edilebi
lir, ve iş işten geçtikten sonra Hükümet veya Par
lâmento ne yapabilir? Bu hususları gözlerini
zin önüne sermek, iş işten geçmeden hata var
sa düzeltmek, yoksa millete güven ve huzur ver
mek imkânlarını hazırlayınız diye bu hususla
rı tekrar ettim. 
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Kanaatimizce bu gibi söylentileri susturma
nın bir tek yolu vardır: O yol açıklık yolu
dur. 

Ekonomik, teknik ve stratejik teferruatlı 
etütler yapmak, bu etütlerin birbirleriyle mu
kayeseleri neticesinde bir karara varmak, bu 
kararı umumi efkâra açıkça bildirmek, Par
lâmentoyu bu hususta sarih bilgilerle teçhiz 
etmek hu açıklık yolunun tek icra şeklidir. 

Halbuki tutulan yol bu olmamıştır. Yal
nız. dedikodu olarak değil, basın yolu ile, tek
nik şahıs ve müesseselerin, meslek kuruluşları
nın broşürleri, basın toplantıları ve beyanatları 
da bâzı hususlarda üzüntü vericidir. Daha kı
sa bir süre evvel basında gördüğümüz şu söz
ler en yetkili meslek kuruluşlarının yetkili ki
şileri tarafından iddia edilmiştir. 

Söylenen rakamlar takribidir. Bir ilmî etü
de ve hesaba dayanmıyor. Köprüye başlıyacak 
fakat bitiremiyeceğiz. Bu millet bu yükün al
tından kalkamıyacaktır. Büyük arsa spekülâs
yonları olacaktır. Köprü teknik bir zaruretin 
değil, siyasi heveslerin neticesidir. Ve sayın ar
kadaşım, bu sözleri söyliyenler politikacı değil 
teknisyendir. 

Yine deniyor ki, 

Köprü olursa şu kadar milyar lâzımdır. Bu
nun büyük bir kısmı dövizdir. Ayrıca istimlâk
ler yüz milyonları geçecek, istanbul'un iktisa
di hayatına etkisi milyarları bulacaktır. Halbu
ki tünel olursa, masraf yarı, döviz üçtebirden 
az, istimlâk ise yok denecek kadar cüz'idir. Hal
buki gaye bu istimlâk işidir. Bunun içinde bu 
işe başlamak kâfidir. İstimlâk işi yapıldıktan 
sonra ne olacağı mühim değildir. Bu yüzden 
bu kararı değiştirmek kimsenin gücü içinde de
ğildir. Mevcut ve mutad baskılara kimse karşı 
koyamaz. 

İşte değerli arkadaşlarım, konuyu huzuru
nuza getirmemizin esas âmillerinden biri bu 
son cümledir. Biz dünyaya ve Türk Milletine 
ispat etmek istiyoruz ki, Türkiye'de güvenilir 
bir Parlâmento güvenilir bir Hükümet vardır. 
Millî menfaatler karşısında onlar birleşir ve 
hiçbir kuvvet, hiçbir baskı onları doğru yoldan 
çeviremez. 

Sayın senatörler;, 
Bu gerçeği dünyaya sizin kararınızla ispat 

edecek, Parlâmentoya da, Hükümete de sizin 

kararınızla itibar kazandıracak ve bu mühim 
konuyu sizin kararınızla en iyi şekilde sonuç-
landırabileceğiz. 

Yine deniyor ki, bu köprü istanbul'un iç 
trafik derdini bile halletmiyecektir. Köprü ve 
inşaatı ekonomik ve rantabl olmıyacağı gibi, 
bilhassa ağır vasıtaların denizden nakli daha 
ucuza mal olacaktır. Köprüye rağmen şehir 
içi trafiği için yine feribot lâzımgelecek. Şu 
veya bu sebeple baskılarla köprü işletmesi le
hine araba vapurları seferleri kaldırılırsa va
tandaş çok müşkül durumda kalacaktır. 

Konu birtakım siyasi ihtilât ve müdahalele
re de yol açabilir. 

Esas mesleki mühendislik olan güvenilir 
bir zat ile, iktisatçı bir dostumun bu konudaki 
münakaşalarına sessizce şahit oldum, ikisi de, 
Türkiye'nin, istanbul'un bir geçide ihtiyacı ol
duğunu. Fakat bunun zamanının yanlış, erken 
seçildiğini, bu büyük yatırımın diğer endüstri
leşme ihtiyaçlarına ve madenlerimize sarf edil
mesi halinde kısa zamanda elde edilecek dö
viz veya döviz tasarrufu sayesinde dış ticaret 
dengemizin düzeleceğini ve bu gelirle ister 
köprü, ister tünel ne istersen bir süre sonra ra
hatlıkla yapabileceğimizi bilhassa tarım dışın
daki endüstri alanında rantın takriben % 25 
civarında olduğu bir memlekette köprü gibi 
düşük rantlı, bir yatırımın iktisadi yönden çok 
erken olduğunu savunuyorlardır. Verdikleri 
teknik bilgiye inanmamak mümkün değildi. Bu 
sözleri dinlerken, gayriihtiyari, Hükümet prog
ramı üzerinde konuşulurken, süratle gelir sağ
lamayan yatırım yapılmaması hakkındaki tek
liflerimize aynen iştirak eden Sayın Başbaka
nın va'dlerini hatırladım. 

Teknik iddialar hakkında fazla bir şey di-
yemiyeceğim ama, stratejik ve ekonomik iddi
alara hak vermemek mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu önergelerimizle, bir senatör olarak millî 

vazifemize millî menfaatlerimize en uygun ol
duğuna inandığımız şekilde hareket ettiğimize 
inandığımız kadar, Hükümetimize de en yapıcı 
şekilde yardım ettiğimiz inancı içindeyiz. 

Bu suretle, Sayın Başbakanın millî konular
da elbirliği yapmamız lüzumuna değinen ve 
sık sık tekrar edilen beyanlarına da uymuş olu
yoruz. Kanaatimiz odur ki, gerçek yardım her 
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icraatı desteklemek ve methetmek değil, yerin
de ve zamanında ikaz etmektir, ingiliz Başba
kanlardan Disraeli'nin dediği gibi: (Mükem
mel bir Devlet adamını sevindirmek is
terseniz tenkid ediniz, basit bir Hü
kümet adamını memnun etmek ister
seniz methediniz) sözünün doğruluğuna inanı
yor ve buna göre hareket ediyoruz. 

Zira, meselâ bir Ereğli Demir ve Çelik tesis 
için doğru veya yanlış söylenenlerin istanbul 
köprüsü için söylenmemesini temin ve iş işten 
geçmeden dikkatleri konu üzerine çekmek su
retiyle bugünkü yolla köprüyü gerçekleştirme 
heyaeanı içinde olan Hükümete en büyük yar
dımın ancak bu şekilde yapılabileceğine inanı
yoruz. Bu yüzden de gerek sayın Hükümetin, 
gerek bütün Senatonun teklifimizi destekliye-
ceklerine inanıyoruz. Zira bu önergeyi kabul 
etmek Hükümetin ve Senatonun kendilerine 
güvenleri ve bu konudaki • icraatlarından en 
ufak bir tereddüdleri olmadığını gösterecektir. 
Bu yüzden böyle bir tutum Hükümeti sadece 
kuvvetlendirir. Senatoya itibar sağlar. Millete 
güven verir. 

Tabiî dâvanın aksi de sahihdir. Böyle bir 
önergenin reddinin Hükümeti ve Senatoyu ze-
deliyeceğini, millî menfaatlerimizin büyük öl
çüde haleldar olacağını düşünerek, böyle bir 
netice ile karşılaşmamız ihtimalini aklımıza bile 
getirmek istemiyoruz. 

Çok değerli arkadaşlarım, 
Biz Keban gibi, istanbul köprüsü gibi, Tür

kiye'nin ekonomik gücüne güç kattığı kadar, 
dünya medeniyetinde!:! j^erini de tescil ede
cek dev eserlerin can ve gönülden tasvibkârı-
yız. Ancak ilmî ve teknik esaslara ve tetkikle
re dayanmaları ve yerinde zamanında ve en 
uygun şekilde tahakkuk ettirilmeleri şartı ile. 

Hükümetin siyasi tercih hakkını mutlak 
olarak benimsiyor, tanıyoruz. Zira başka türlü 
Hükümet e&ilerniyeceğine inanıyoruz. Ancak 
Hükümetlerin tercih haklarının mutlaka ve 
mutlaka teknik, ekonomik ve stratejik etüd-
lere istinadettirilmesinin millî menfaatlerimiz 
yönünden vazgeçilmez bir zaruret olduğu kesin 
kanaatindeyiz. Diplomatik tesirlerin siyasi 
hesapların estetik düşünlerine kana
atlerin, şahsi menfaatlerin böylesine dev işlerde 
olsun müessir olmaması, hic kimsenin buna 

cüret ve cesaret edememesi temenni ve arzu
sundayız. 

Bu yüzden sayın Hükümetten ve Yüce Se
natonun sayın üyelerinden, hiçbir parti farkı, 
hiçbir siyasi görüş farkı düşünmeksizin en sa
mimî, en halisane düşüncelerle istirham ediyo
ruz. 

Bu köprünün en münasip zamanda, en mü
nasip yerde, en münasip şekilde ve en uygun 
şartlarla, en uygun firmalara yaptırılacağından 
emin ve müsterih olabilmemiz için, yapılan ha
zırlık ve etüdleri incelemek ve evvelâ bizi, son
ra da bütün Türk Milletini tatmin etmek üze
re, bir Senato Araştırma Komisyonu marifetiy
le bu millî ve hayati dâvaya ağırlığımızı koya
lım. O zamana kadar proje çalışmalarını dur
duralım. 

Konuyu siyasi olmaktan çıkarmak, konuyu 
bir dedikodu mevzuu olmaktan kurtarmak ve 
millî menfaatlerimizi en açık yollarla, en mü
kemmel şekilde korumak Yüce Heyetinizin ilgi
si ile mümkündür. 

Hükümetin bu teklifimizi desteklemesi ken
dine ve icraatına olan güveninin en açık delili 
olacaktır. 

Bu düşüncelerle, bütün senatör arkadaşları
mızın ve sayın Hükümetin önergemize iltifat 
ederek bir Senato Araştırma Komisyonu kurul-
masma imkân bahşetmelerini istirham ederek 
hepinizi sevgi ve saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Bayın-
'ırkl: Bakanı buyurun. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, Sayın Senatör Sadi Koçaş tarafın
dan 18 Mart 1968 tarihinde Yüce Senatoya 
verilen ve İstanbul Boğaz köprüsü hakkında 
Senato araştırması yapılmasını istiyen önerge
si hakkında Yüce Heyetinizi aydınlatmak için 
mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Şimdi, burada Sayın Sadi Koçaş'ın yapmış 
olduğu konuşmayı da dikkatle izledim. Mâ
ruzâtımı iki noktada toplamak mümkündür. 
Birincisi; İstanbul çevre yolu ve Boğaz köprü
süne olan ihtiyaç ve bu yolda şimdiye kadar 
yapılan çalışmalarla önümüzdeki aylarda ya
pılacak çalışmalar; ikincisi ise Boğaz köprüsü 
projesine dair Sayın Sadi Koçaş'ın Senato 
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araştırması talebi hakkındaki görüş ve müta
lâalarımız olacaktır. 

Yüce Heyetinizin de yakinen malûmu oldu
ğu üzere, ikinci Beş Yıllık Plânda İstanbul'
da çevre yolu ve Boğaz geçişi yapılması ile 
İstanbul - iskenderun arasında ekspres yol ya
pılması yer almış bulunmaktadır. 1968 yılı 
bütçe ve programı ile bu işlere başlanacağı der
piş edilmiş ve bakanlığımızın 1968 yılı bütçesi 
Yüce Senato tarafından da tasvibedilmiştir. 
İstanbul - iskenderun arası ekspres yoldan baş
ka, Asya ile Avrupa arasında geçişi sağlıya
cak çevre yolu ve bunun mütemmimi olan Bo
ğaz köprüsü projesi hakkında Yüce Heyetinize 
malûmat arz etmek istiyorum. 

Evvelâ ele aldığınız projenin mâna ve ma
hiyetini belirtmek isterim. Bir çevre yolu bir 
şehrin mümkün olduğu kadar dışında ve az 
meskûn sahalardan geçen ve bu suretle şehir 
merkezi ile alâkası olmıyan trafiği dışarıya al
mak suretiyle, hem merkez bölgelerinin trafik 
sıkışıklığını azaltan ve hem de trafiğin o şe
hir bölgesinden süratle geçmesini sağlıyan bir 
yoldur. Ayrıca bir sürat yolu olması itibariyle 
şehrin muhtelif kesimleri arasında kolay ve 
trafik kesafetinde âzami bir bağlantı meydana 
getirir. 

Çevre yolu : Çevre yolu yurdumuzun birçok 
illerinde inşa edilmiştir. Ankara çevre yolla
rı misal olarak arz ediyorum, bitirilmiştir, iz
mir çevre yolu inşa halindedir. Şimdi sıra 
istanbul'a gelmiştir, istanbul'da bahis konusu 
olan proje de çevre yoludur. Bitirildiğinde 
hem trafiğin süratle geçmesini sağlıyacak ve 
hem de şehrin bir kısım iç trafiğini üzerine 
almak suretiyle halen çok kesif olan şehir tra
fiğini dağıtacaktır. Proje Topkapı'dan başlıya-
rak, Eyüp, Şişli, Ortaköy, Beylerbeyi, Anka
ra asfaltı genel güzergâhını takibetmekte ve 
Haliç ile Boğazı birer köprü ile geçmektedir. 
Bu sebeple, projeyi üç büyük kesime ayır
mak mümkündür. Çevre yolları, Haliç ve Bo
ğaz köprüleri. Bu mâruzâtımdan anlaşılacağı 
gibi, esas proje çevre yolu olup Boğaz köprü
sü bu projenin bir parçası olmaktadır. Ta
sarlanan çevre yolunun uzunluğu 22 km. civa
rındadır. üç gidiş ve üç te geliş olmak üzere 
altı şeritli olacak. Geliş - gidiş şeritleri, orta
da, değişik genişlikte bir röfüjle ayrılacaktır. 

Meyillerin fazla olduğu yerlerde ağır vasıtala
rın trafiği sıkıştırmaması için bu vasıtaların 
seyredeceği ve tırmanma şeridi denen ilâve bir 
şerit yapılacaktır. Ayrıca kavşaklardan yola 
giren vasıtaların çevre yolu üzerinde seyreden 
trafik içine kolayca girmesini temin için, kav
şaklar civarında şerit genişlemeleri olacaktır. 
Çevre yolu üzerinde vasati olarak saatte 60 km. 
süratle seyretmek mümkün olacak. Yani yo
lun bütün tulü 22 dakika gibi kısa bir za
manda kat edilebilecektir. Burada çevre yolu
nun sağlıyacağı faydayı bir iki müşahhas mi
salle arz etmek isterim. Bugün Pendik'ten, Ak
saray'a gitmek istiyen bir kimse, araba va
puru beklemek, şehrin kesif trafik bölgelerin
den geçmek suretiyle, menziline asgari 1,5 
saatte varabilir. Birçok günler bu müddet 3-4 
saate çıkmaktadır. Halbuki, çevre yolu proje
si tamamlandığında, Boğaz köprüsü çevre yo
lu ve Vatan caddesi güzergâhı kullanıldığında 
bu müddet 30 dakika, en fazla 40 dakikaya 
inecektir. Yine bugün Beşiktaş'tan kalkıp Ba-
yazıt'a gitmek istiyen bir vasıta asgari 45 da
kikada istediği yere varabilmektedir. Halbuki 
Barbaros bulvarı, çevre yolu, Haliç köprüsü, 
Vatan caddesi yolu ile bu müddet 15 dakika
ya inecektir. Bu misaller daha da çoğaltılabi
lir. Bu projede, çevre yolunun at nalı şeklin
deki umumi güzergâhı gösterilmektedir, is
tanbul'un 10 - 11 anacaddesi üzerinden doğru
dan doğruya ve kolaylıkla çevre yoluna çık
mak mümkün olduğu için, her taşıt kolayca 
gitmek için evvelâ çevre yoluna çıkmayı ter
cih edecektir. Buna dair birçok misaller ver
mek mümkündür. 

Çevre yolunun kesiştiği bütün cadde ve so
kaklar, çevre yolunu ya alttan, yahut da üst
ten köprülerle geçecek ve bu suretle kesişme 
olmıyacaktır. Bu pek tabiî olarak çevre yolu
nun inşaatını biraz güçleştirmekte ve maliye
tini artırmaktadır ama, istanbul'daki trafik 
derdini halletmek bakımından buna büyük za
ruret de vardır. Çevre yolunun diğer bir husu
siyeti de, bu yola giriş çıkışların muayyen kav
şaklardan olmasıdır. Bu tip kavşakların adedi 
11 olup Millet Caddesi, Vatan Caddesi, Büyük 
Dere Caddesi, Ankara yolu gibi büyük şehir 
caddeleri ile kesişme noktalarında tesis edile
ceklerdir. Kavşaklar dışında, hiç bir şekilde yo-

275 — 



O. Senatosu B : 46 2 . 4 . 1968 O : 1 

la girmek veya yoldan çıkmak mümkün değil
dir. Kavşaklar genellikle yonca yaprağı biçi
minde olacak, kavşaklarda bütün dönüşler sağ
dan yapılarak direkt trafiğin yolu kesilmiye-
cektir. Yol bitirildiğinde, çevre yolu bitirildiğin
de, yol kenarları ve kavşaklar tanzim edilecek, 
yeşil sahalar meydana getirilecektir. Aydınlat
ma en son tekniğe göre tesis edilecek. Ayrıca 
yol boyunla arıza veya kazaların meydana ge
tirdiği tıkanıklıkların süratle izalesi için tele
fon irtibatı da bulunacaktır. Görülüyor ki bir 
sürat yolu olan çevre yolu, normal bir yola, 
hattâ şehir caddelerine nazaran bir çok yeni un
surları ihtiva etmektedir. Bütün bu ilâve te
sisler trafiğin yüksek sürat ve emniyette akışını 
temin etmeye matuftur. Ancak böyle büyük ka
pasiteli yollarla, şehir trafiği problemini çözmek 
mümkün olabilir. Şunu da burada belirtmek 
isterim ki, özel tesisleri havi olan bu tipte bir 
ekspresyonun maliyeti, pek tabiî diğer yollara 
nazaran bir miktar daha fazladır. Tekniğin en 
son gelişmeleri göz önüne alınarak, projelendi
ren çevre yolu güzergâhı üzerinde bulunan İs
tanbul'un harap kalmış bir kısım bölgelerinin 
imarına katkıda bulunacağı gibi, İstanbul'da 
yeni bir imar hamlesine de öncülük yapacaktır. 

İstanbul Boğaz geçişini de içerisine alan, 
İstanbul çevre yolu, İstanbul'un süratle geliş
mesi ile muvazi olarak 1956 senesinde bir Ame
rikan firmasına etüt ettirilmiştir. Beynelmilel 
evsafta olan ve bu gibi işleri yapmış olan bu 
firma, hakikaten çok enteresan, burada rakam
lar vermiş, İstanbul'un her tarafındaki ticari 
nakliyatı şahıs nakliyatını, taşıt nakliyatını in
ceden inceye tetkik etmiş ve İstanbul'u üçe ayı
ran Haliç ve Boğaz geçişlerini de kaale alarak, 
bu geçişler üzerinde her istikamette tetkikler
de bulunmuştur. Şunu tu vesile ile bildirmek 
isterim ki, memleketimizdeki süratli gelişme, 
her nevi tahminleri, nikbin tahminleri gelip 
geçmekte ve geride bırakmaktadır. Bu rapora 
göre 1980 senesine kadar, istanbul'un trafiği 
etüt edilmiştir. Ve 1956 senesinde, 1980 sene
sinde İstanbul trafiğinin ne olacağı, istatistik
lerle ortaya konmuştur. Fakat şunu katiyetle 
ifade etmek isterim ki, biraz sonra da arz ede
ceğim, bu rakama on sene evvel ulaşmış bulunu
yoruz. Demekki Türkiye'de tahminler daima 
realitelerin arkasında kalmaktadır, gelişme sü

ratli olmaktadır. Şimdi burada biraz önce arz 
ettiğim, çevre yolunun hususiyeti dolayısiyle, 
çevre yolu inşaatının takriben 450 - 460 milyon 
liraya çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu proje
nin dört sene içerisinde bitirilmesi de düşünül
mektedir. Bizatihi asma köprünün kendisi şim
diye kadar almış olduğumuz rakamlara göre, 
takriben 350 milyon lira civarındadır. Demek 
ki, esas istanbul'da, İstanbul köprüsü diye ad
landırılan mevzu, esas İstanbul çevre yolu mev
zuudur. Köprüden geçiş, ücretli olacaktır. Yap
mış olduğumuz hesaplara göre, köprü inşaatı
nın dört senede bitmesi halinde ki, projeler bu
na göre hazırlanmaktadır köprüden alınacak 
ücretlerle, faizler de dâhil olmak üzere, köprü 
için yapılan yatırım beş senede amortize edile
cektir. 

Proje bitirilip hizmete açıldığı zaman, sağ
layacağı faydaları burada kısaca zikretmek is
terim. Biraz önce de arz ettiğim gibi, İstanbul 
şehri iki büyük su maniası ile üç kesime ayrıl
mıştır. Bu kesimler arasında, ulaşım kapasitesi 
üzerinde yüklenmiş, şehir caddeleri ile temin 
edilmektedir. Boğaz maniası araba vapurları 
ile geçilmekte, vasıtalar günün muayyen saat
lerinde saatlerce ve bilhassa kamyonlar bazan 
günlerce karşıdan karşıya geçememektedirler. 
Trafik İstanbul'da bu nisbette arttığı takdirde, 
biraz sonra rakamlarını da vereceğim, Boğazdan 
geçiş daha köprü inşaatı bitmeden çok zorlaşa
cak ve hattâ bir eziyet halini alacaktır. Ayrıca 
bugün kullanılan araba vapuru iskeleleri şehrin 
merkezî yerlerinde olduklarından şehir trafik sı
kışıklığına menfi katkıda bulunmaktadırlar. 
Araba vapuru iskelelerinin de uzun uzadıya uza-
tılamıyacağı şüphesizdir. İstanbul'un doğusu 
ile batısı, eski İstanbul ile Beyoğlu - Şişli bölge
leri arasındaki irtibat, şehrin en kesif trafiği
nin bulunduğu Karaköy - Eminönü kesimi ve 
Galata ve Atatürk köprüleri ile temin edilmek
tedir. Halen bugün kullanılan trafiğin büyük 
bir kısmı, bu bölge ile ilgisi olmıyan karakter
dedir. Çevre yolunun yapımı ile transit trafik 
dışarıya alınacak, ayrıca bugün merkezden çev
reye dağılan trafiğin yönü çevreden merkeze çev
rilmek suretiyle merkezî kesimlerde bir rahatla
ma temin edilecektir. Eğer çevre yolu çok ya
kın bir zamanda hizmete sokulnıazsa İstanbul şe
hir trafiği bir çıkmaza girecektir. Çevre yolunun 

— 276 — 



C, Senatosu B : 46 2 . 4 . 1968 O : 1 

diğer bir hususiyeti de, tasarlanan Edirne - İs
tanbul - Ankara - iskenderun ekspres yolunun 
bir kısmı olmasıdır. Çevre yolunun yapımı ile 
bahis konusu ekspres yolun, en önemli ve sı
kışık geçitlerinden birisi, yani, İstanbul'da dar 
boğaz teşkil eden kısım da, halledilmiş olacak
tır. Bu ekspres yolun halen acilen üzerinde du
rulması iktiza eden bir parçası da İstanbul -
İzmit arasıdır. Günde normal şartlar altında 4 
bin vasıtanın geçmesine müsait bugünkü İstan
bul - İzmit yolunun trafiği, günde vasati olarak 
7 bine çıkmıştır. Yani, yol üzerinde, bir nok
ta üzerinde her iki istikamette geçen taşıt
lar, bir sene müddetle sayılıyor, 365 e bölün
mek suretiyle, vasati trafik sayısı böylece tes-
bit edilmiş bulunuyor. 

Bâzı kesimlerde bu miktar 11 binin üzerinde
dir. Bu sene bu kısım üzerinde de çalışmalara 
başlanmıştır. Nitekim, bu bölgede seyahat eden 
sayın senatörler gayet iyi bilirler ki, bugün İs
tanbul - İzmit arasında vasati sürat 35 - 40 Kim. 
ye düşmüştür. Taşıtların birbirini geçmesi im
kânsız bir hale gelmektedir. Biraz evvelki izaha
tımdan da sayın senatörler anlaşılacağı üzere, 
heyeti umumiyesi itibariyle bu proje sadece İs
tanbul şehrine hizmet yönünden değil, bütün 
Türkiye'ye sağlıyacağı fayda yönünden düşü
nülmüş ve hem şehir, hem memleket için âzami 
faydanın teminine çalışılmıştır. Bu açıdan Bo
ğaz geçidinin muhtelif hal tarzları değerlendiri
lince, köprüden geçiş bariz bir faikiyet arz eder. 

Şimdi çevre yolunu bu şekilde belirttikten 
sonra, Boğaz geçişinin ne şekilde olması lâzım-
geldiğine dair izahatta bulunmak istiyorum. Bu 
at nalı şeklinde olan ve dünyanın büyük şehir
lerinde tatbik edilmekte olan çevre yolunun 
güzergâhını size arz etmiştim. Daha ziyade şeh
rin az meskûn yerlerine çekilmek suretiyle, çev
re yolu merkezden şehrin kenarına doğru tra
fiği çekmek istikametini gütmüştür. Şimdi İs
tanbul Boğazının, Boğazı geçmek bakımından ve 
çevre yolunun yapılması bakımından en uygun 
yeri aşağı - yukarı Ortaköyle - Beylerbeyi ara
sında Boğazın en dar yeri olan yerlerden bir 
tanesidir. Bu, gerek bilâhare yapılan etütlerde 
ve gerekse bu raporda muhtelif on kadar güzer
gâh etüdü yapılmıştır. Ve çevre yolu için en uy
gun bu güzergâh bulunmuştur ve İstanbul'da 
Boğazı geçişte Ortaköy ve Beylerbeyi arasında 
bulunmuştur. İstanbul'daki Boğaz, topoğrafik 

durumu itibariyle, asma köprüye müsaittir. 
Çünkü Boğaz iki taraflı tepelerle çevrilidir ve 
bu tepeler oldukça yüksektir. Bu tepeler üzeri
ne yerleştirilmiş olan bir asma köprü Boğazdan 
geçecek tfılani istikametteki vapurların hizme
tine kâfi derecede mesafe bırakacak mahiyette
dir, hem de bu köprüyü Boğaza yerleştirdiğiniz 
zaman köprünün iki ucu çevre yolu diye tâbir 
ettiğimiz yani, Boğaza kadar gelecek olan yol
larla tamamen yükseklik bakımından aynı hi
zaya gelmektedir. Yani Boğazın tabiî yapılışı 
çevre yolu da bu şekilde düşünüldüğü ve zaruri 
olduğuna göre, asma köprüye müsaittir. Şimdi 
Ortaköyle - Beylerbeyi araşma bir tünel yap
mayı düşünelim. Bâzı mevzular vardır ki, çok 
sarihtir. Bunları kolayca tesbit etmek mümkün
dür. Nitekim bunlar yapılan tetkiklerle de tes
bit edilmiştir. İstanbul Boğazının hususiyeti de
rin oluşudur. Yüz metreye kadar derin yerleri 
vardır. Boğazı tünelle geçmek için, yüz metre
den daha derine almak mecburiyetindesiniz, tü
neli. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Boğazı bir, 
bir buçuk kilometre genişliği olan Boğazı tünel
le geçeceksiniz. Yani su seviyesinden 100 metre, 
120 metre derinden geçeceksiniz. Peki nereden 
çıkacaksınız? Tüneli muayyen bir meyilde her 
iki istikamete doğru bir meyille yapınız. Yüzde 
meyil dahi çoktur. Ama, yüzde meyille yaparsa
nız Boğazdan iki kilometre batıda, iki kilometre 
de doğuda çıkarsınız, Yani tünele girmek için tâ 
Üsküdar'dan, yahut da daha ilerlerden batmak 
durumundasınız ki, tünele giresiniz. Sonra tüneli 
geçtikten sonra da 2-3 kilometre daha ilerden 
çıkmak durumundasınız. Bu şekilde tünel, 1,5 
kilometre Boğazın kendisi, iki kilometre yahut 
2,5 kilometre de suyun dışındaki kısımları hesab-
edecek olursanız, aşağı - yukarı beş - altı kilo
metrelik tünel yapmak durumunda olursunuz ki, 
maliyet köprüye nazaran çok fazladır. 

Efendim, demin Sadi Koçaş Bey de değindi
ler, bir mühendis böyle söylüyor. Pek tabiî söy-
liyecek, çeşitli fikirler vardır, mühendislerin bir 
kısmı çeşitli bir şekilde düşünebilir. Bütün me
sele isabetli düşünmektedir. Bakın bir tane mü
hendis de ne dedi? Elimizde raporumuz mu var. 
Diyor ki, Boğazda tünel yapılsın. Evet. Nasıl 
olsun? Her iki tarafında minare gibi vasıtaların 
tünele ineceği böyle virajlar olsun, 360 derece 
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donen... Karşı tarafta da olsun. Nasıl olacak o 
vakit? Demek ki, Asya tarafından gelen bir 
taşıt sekiz defa tur edecek 360 derece, ondan 
sonra tünele girecek, ondan sonra karşı tarafa 
geçecek ve tekrar sekiz defa tur edecek ve çı
kacak. Yahut da bir tanesi de asansör teklif 
ediyor. Muhterem arkadaşlar, o vakit ne lüzum 
var, ille tünele, ne lüzum var. Maksat Boğazı 
geçmek değil mi? Kolayı varken yerin altına 
batmanın ne lüzumu var. Bâzı firmalar da şu 
şekilde bir teklif yaptılar. 

Efendim Kanada'da bir tatbikat varmış he
nüz daha işletmeye açılmadı, tam mânasiyle. 
Efendim tüyük tâbir ettikleri bir beton 
boruyu suyun içerisinde geçirmek ve bu şekilde 
de bütün taşıtları bunun içerisine almak. 

Muhterem arkadaşlarım, Boğazı bilenler bi
lirler. Orada bir vakit bir tahtelbahir battı ve 
o tahtelbahirin battığı yer bulunamadı. Yahut 
nerelerde bulundu. Sonra, bu boruyu 20 - 30 
metre su seviyesinden aşağıda geçirdiğinizde, 
bırakınız onun mukavemet bakımından duçar 
olduğu hususiyetleri, şartları ki, dünyada tec
rübe tahtasının da bizim olmamıza lüzum yok, 
denenmemiş, hiçbir yerde de tatbikatı da yok. 
E... şimdi bu şekildeki boruyu geçirseniz dahi 
20-30 metre derinlikten, yine Boğazın iki kena
rından uzaklarda çıkmaya mecbursunuz. Yine 
büyük bir mâna taşımamaktadır. 

Tünelin yapılabileceği en uygun yer belki 
Haydarpaşa ile Sirkeci arasında olabilir. Ama, 
bu takdirde de yine tünelin boyu 2,5 kilometre 
oluyor. Ve yine Marmara Denizinin derinliği do-
layısiyle, yine tünelin de yeraltından geçmesi 
dolayısiyle çıkış noktaları başka oluyor. Ve İs
tanbul'un en kesif noktalarını bırakıyorsunuz, 
geçişi her iki istikametten bırakıyorsunuz. E... 
şimdi gayet çevre yolunda olduğu gibi trafiği 
dışarıya çekmek olduğu için bir de getirilip de 
İstanbul'un zaten dar olan kesiminde bir de is
tanbul'un müstakbel trafiğini oraya getirmek 
asla doğru değildir. Yani, Haydarpaşa ile Sirke
ci arasında yapılacak bir tünel, İstanbul'un 
trafik dâvasını halletmek yerine daha da zor ve 
müşkül bir durum getirir. Teknisyenlerimiz bu 
noktada ittifak etmişlerdir. 

Sayın arkadaşlarım, şuna emin olunuz ki, 
Karayolları teknik personeli tamamen bu ritim 
içerisinde bu köprü dâvasına inanmıştır ve bu

nun biran evvel yapılmasında teknik bakımdan 
büyük faydalar görmektedir. Ve biz de bu inanç
la bu dâvanın hep beraber takipçisiyiz. 

Bir de şunu ileri sürenler var. Efendim, ma
dem böyle bir şey yapılıyor, bir taraftan da de
miryolu geçsin. 

Muhterem arkadaşlarım, demiryolu katarı 
ağırdır, köprü yahut tünel maliyetini çok artı
rır. Şimdi bir kere demiryolunu Boğaz kesimin
den geçirmeye bugün için imkân yoktur. 

Sonra kaldı ki, ben uzun seneler demiryolla
rında da çalıştım, demiryolculuğu gayet iyi bi
lirim. Şunu size katiyetle beyan etmek isterim, 
bugün Asya'dan Avrupa'ya demiryolu ile nakli
yat muhterem senatörler, 50 vagon günde âzami. 
E... çok rica ederim, günde bir tek katar için her 
iki istikamette geçecek bir tek katar için ne tü
nel yapmıya ihtiyaç var bugün için, ne köprü 
yapmıya ihtiyaç var. Demiryolundaki, Avru
pa - Asya arasındaki bugün için bu kadar cüzi 
nakliyat için henüz bir demiryolu irtibatı kur
maya henüz durum müsait değildir. O bakım
dan müsterih olunuz. Demiryolu irtibatı da bu
gün için erkendir. Sirkeci ile Haydarpaşa ara
sındaki bir tek feribot iskelesi bu işi rahatlıkla 
sağlıyabilmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Boğazdan ge
çişle ilgili trafik sayılarına temas etmek istiyo
rum. 1967 senesinde Boğazın her iki tarafından, 
yani her iki istikamette geçiş sayıldı. 1967 sene
sinde vasati olarak günde 10 700 vasıta Boğazı 
bir taraftan bir tarafa geçmiştir. Yani, yıllık 
rakam bugün 3 852 000 e yılda ulaşmıştır. 

Ve diyorlar ki, bu Boğazdan geçiş eğer köp
rü yapılırsa bilhassa hususi taşıtların işine yarı-
yacaktır. Elimizdeki rakamlar bunun tamamen 
aksine olduğunu göstermektedir. Boğazdan ge
çen taşıtların yüzde otuzüçü ağır vasıtalardır. 

Bunu istanbul'a gidenler zaten bilirler. Bini
niz araba vapuruna, Sirkeci'den bininiz bir ara
ba vapuruna mühim bir kısmın kamyon oldu
ğunu göreceksiniz. Yani geçen vasıtaların 
% 33 ü kamyondur. Nerede kaldı hususi taşıt, 
tenezzüh? Nerede kaldı lüks. Asla varit değil. 
Bugün bir kamyonu, teknik elemanlar, bu gibi 
nakliyatta beş hususi taşıt yerine sayarlar. Bu
nu da yaparsanız, demek ki, boğaz köprüsü ya
pıldığı zaman % 70 i ticari nakliyata hasredil
miş olacaktır. Dünyanın bütün memleketlerin-
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de, bu gibi yerlerde daima % 5 - % 10 arasın
da değişmektedir, kamyon nakliyatı memleke
timizde % 33 olduğuna göre köprünün değil hu
susi nakliyat için şahıs nakliyatı için, ticari eş
ya nakliyatı için yapılmasına zaruret olduğu bil
hassa kendiliğinden ortaya çıkıyor. 

tünel yapıldı ise köprü veya tünel inletmeye açıl
dıktan birkaç ay sonra oradaki gsçiş daha evvel 
feribotla geçişe nazaran % 80 asgari olarak art
mıştır. % 80 artış vardır. Buna kamçılama fak
törü denir. Yani bilfiil köprü kurulduktan son
ra meydana gelen kolaylıktan dolayı miktar 
% 80 daha ilk aylarda artar. Şimdi biz İstan
bul için bu kamçılama faktörünü ele nazarı iti
bara alacak olursak 1972 - 1973 senesinde 16 
milyona çıkacaktır. 16 milyon taşıt. Neden kam
çılama faktörü alınır bu gibi teknik şeylerde? 
Tahmin edersiniz, bunu tahmin etmek kolay, bu
gün feribot dolay isiyle meselâ Tuala'da yahut 
da Pendik'te bir işletmesi, bir işi olan bir kimse 
arabasını bırakır geçer, halbuki çevre yolu, bo
ğaz köprüsü yapılsa öğle yemeğine dahi Beyoğ-
lu'nda işi varsa gider, Pendik'te adam yemeğini 
yer gelir, evinde çoluk çocuğu ile beraber. Tabiî 
ticari nakliyatta da böyledir. Adam böyle bo
ğazda bir geçit sağlanırsa, çevre yolunda bir ge
çit sağlanırsa, günde birkaç sefer yapar. Bunu 
zaten tahmin etmek mümkündür. Gezinti için, 
mesire için başka ticari maksatlar içindir bu 
ama bunları da ilâve edecek olursak köprünün 

yapılmasından mütevellit, yani bu kolaylığın 
doğmasından mütevellit nakliyattaki artışın ola
cağı şüphesizdir. Dünyada hesap etmişler, ki
tap etmişler, istatistikler tutmuşlar, bu miktar, 
artış miktarı asgari % 80 oluyor. % 100 olduğu 
haller vardır, ama % G0 muhakkak artıyor. Ya
ni buradan şu netice çıkıyor sayın senatörler; 
yani bugünkü feribotlar günde sekizbin taşıt ge
çiriyor, daha da fazlası varya, 1966 senesine 
göre; demek ki, feribot işletmesini bıraksanız 
aynen dahi köprü yine iktisadi olacaktır. Çünkü 
sekiz milyon yine köprüden geçecektir. Sekiz 
milyon feribotlardan geçse sekiz milyon da yi
ne köprü için vardır. O bakımdan feribot var
mış, yokmuş, kaldırılmış, kaldırılmamış kaldı-
rılmazmış şeklindeki konuşmalar da yersizdir. 
Rakamlar ortadadır, köprü mevzuunda kim ge
lirse gelsin, Bakanlığımıza teşrif etsin, eğer iyi 
niyetli ise kendisini yarım saaatte ikna ederim. 
İstanbul gibi böyle mühim geçiş noktası olan 
Türkiye'de Asya'yı Avrupa'ya bağlıyan, Türki
ye'nin her tarafına nakliyatın dağıldığı bir yer
de, dar boğazda geçit vermek memleket ekono
misi için büyük bir zarurettir. 

Şimdi size trafikle ilgili beynelmilel rakam
ları veriyorum. Dünyanın her tarafında tabiî 
Boğaz istanbul'umuzda var, gerçi güzel, eşi bu
lunmaz bir şey ama, dünyanın her tarafında tü
neller var, nehirler var, kanallar var, kanallar, 
nehirler, boğazlar var demek istiyorum. Bunlar 
üzerinde de birtakım geçişler, köprüler yapılmış
tır. Size şunu katiyetle söylemek isterim ki, bü
tün dünyada her hangi bir kanalda yahut da 
boğazda bir taraftan bir tarafa yolda üç milyon 
taşıt geçtiği zaman oraya yapılan bir tesis köp
rü olsun, tünel olsun ekonomik olmaktadır, dün
yanın her tarafında böyledir. İşte yine size bu | 
etütten arz ediyorum, Amerika'yı bilenler, yahut i 
okuyanlar görmüşlerdir, Goldengate köprüsü in
şa edildiği zaman, köprünün inşa edildiği yerde 
bir taraftan bir tarafa 2 280 000 taşıt geçmek
te idi. Demek ki, biz bugün 3 820 000 taşıta ulaş- I 
tığımıza göre, köprünün yapılması zaruret hu
dudunu geçmiş bulunuyoruz, Rakamlar ortada, 
3 milyonda yapılan tesisler daima ekonomik ol
muştur, isabetli olmuştur. Binaenaleyh İstan-
bul'da da bu geçişte biz bir milyon taşımışız, ama 
eskiden yapılan tahminler böyle değildir. 1967 ı 
tatbikatı için bizde senede artış % 17 nin üstün
de, % 15 in üstünde bu tatbikatı ele alacak olur
sanız bir nevi mürekkep hesap ortaya çıktığına | 
göre, demek ki, dört sene sonra muhterem arka
daşlarım, 4 milyonluk bu rakam; 3 820 000 i yu- j 
varlak olarak 4 milyon kabul ediyorum; 8 mil
yona ulaşıyor. Üç milyon ekonomik saha budur. 
Biz sekiz milyona çıkıyoruz. Dört sene sonra 
dört sene sonrasını düşünmeye mecbursunuz. 
Daima ilerisini düşünmektedir hedef ekonomide, 
esas bunu düşüneceksiniz. 4 sene sonra sekiz 
milyon oluyor. 

Sayın senatörler bu vesile ile dünyanın her j 
tarafında bir taraftan bir tarafa geçişte bu gi
bi kanallarda, nehirler ve boğazlarda kamçıla
ma sektörü çok mühimdir. Teknik bakımdan 
kamçılama faktörü; kamçılama faktörü şudur 
muhterem arkadaşlar, dünyanın neresinde bir 
asma köprü yapılırsa, dünyanın neresinde bu | 
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Şimdi muhterem arkadaşlar; köprü hakkın
da biraz daha malûmat arz etmek isterim. Dün
yada yapılmış çok sayıda asma köprü vardır. 
Fakat boğaz gibi ayak açıklığı bir kilometre 
olan takriben bir kilometre olan açıklıktaki köp
rülerin sayısı bugün 7 tanedir, istanbul'da, bo
ğazda yapılan köprü sekizinci olacaktır. Bun
lardan dört tanesi Amerika Birleşik Devletlerin
de, iki tanesi İngiltere'dedir, bir tanesi Porte
kiz'dedir. Bunların hepsi de halen işletilmekte
dir. Eskiden köprüler, asma köprüler kafes ki
riş tâbir ettiğimiz, yani profil demirlerinden mü
rekkep bir inşaat şeklinde yapılırdı. Fakat İn
giltere'de yedinci olarak yapılmış olan, yani bü
yük çaptaki demek istiyorum, bir köprü de in
giltere bunu demir levhalardan yapmak suretiy
le kutu maktamda bir köprü yapmıştır. Bâzı 
hususlarda ucuz olmaktadır. Memleketimizin 
menfaatini korumak ve bu köprüyü yapacak fir
malar arasında geniş çapta bir rekabet sağla
mak üzere biz iki tipi de ihaleye çıkarmaya ka
rar verdik, istiyen kutu maktaı biçiminde, is
tiyen kafes kirişi biçiminde,, tipinde köprüyü 
teklif edecektir. İstiyen ikisini de teklif edebi
lecektir. Memleket şartına uygunsa, hangisi 
memleket şartında ise onu tercih edeceğiz. Bu 
maksatla dünyada bu yedi köprü yapımında va
zife almış firmaları tetkik ettik. Sadi Koçaş ar
kadaşıma şimdi firma mevzuunda cevabımı ve
receğim, yedi büyük köprü yedi kilometre ayak 
açıklığında. Biliyorsunuz bu gibi projelerde 
evvelâ müşavir memur hizmetleri ayrılır. Japon
ya'da da böyle yapılmıştır. Ondan sonra, proje 
yapıldıktan ve diğer fenni esaslar yapıldıktan 
sonra inşaat için mevzu beynelmilel ihaleye çı
karılır. Biz yedi köprünün müşavir mühendisliği 
yapmış firmalara müracat ettik, 7 köprü yapmış 
bu işte tecrübesi olan. Teklif aldık, netice iti
bariyle kutu maktamı ingiltere'de bir tane bu şe
kildeki köprüyü muvafakiyetle yapmış olan fir
ma, Freeman Fox firması kutu maktaı proje için 
bizden 3 750 000 lira fiyat teklifinde bulundu, 
Karayollarına, Bakanlığımıza. Bu, fiyat itiba
riyle uygun bulunduğu için, en uygun bulun
duğu için, fiyat itibariyle Sadi Koçaş'm dediği 
gibi, o dedikodularla bizim işimiz yok. Onlara 
cevap vereceğim tabiî. En uygun bulunan kutu 
maktamı teklif eden firmaya, al sen kutu mak
taı projeyi yap dedik, Yapıyor, altı ay sonra bu

nu verecek, Ağustosta bunu verecek. Elimisde 
1959 senesinde yapılmış, bir Amerikan firması 
tarafından yapılmış bir kafes kiriş biçiminde bir 
proje var, bunun parası ödenmiş, elimizde proje 
duruyor. Yalnız biraz zaman geçtiği için pro
filler kaim, günün şartlarına uymuyor, bunda da 
gerekli değişiklik yapılması lâzım. Şimdi ihaleyi 
öyle ayarlıyoruz ki, çalışmalarımızı öyle yapıyo
ruz ki, iki tip projeyi birden ihaleye çıkaraca
ğız, tabiî kredi temini de kredi şartları da telli 
olduktan sonra, açıklandıktan sonra, hangi fir
ma uygun teklifte bulunursa ihale o firmaya ya
pılacaktır. Bu şekilde sizlere köprünün ihalesi 
mevzuundaki çalışmaları da arz etmiş bulunuyo
rum. 

Bu bir taraftan Haliç köprüsü de mühimdir. 
O da büyük bir ihtiyacı karşılıyacaktır. Bugün 
İstanbul'da bilhasa iki köprüde büyük trafik 
vardır. Bu üçüncü köprü için de çalışmalarımız 
devam etmektedir. Bir taraftan çevre yolları 
için de güzergâh etüdleri ve çalışmalarımız mev
cuttur. Çevre yoluna da bu sene içerisinde baş
lamak azmindeyiz. Gerekli tedbirler buna göre 
alınmıştır. Köprü de inşallah bu malî yıl içinde 
ihale edilmiş olacaktır. Binaenaleyh köprünün 
yeri, köprü mü olsun, başka bir tesis mi olsun 
mevzuunda en ufak tereddüdü mucip bir hal or
tada yoktur. Köprü üzerinde karayolcu arka
daşlarımız gerekli tetkikatta bulundular. 4 şe
ritli mi olsun, 6 şeritli mi olsun? E... Türkiye'de 
tekâmül süratli. 4 şerit galip gelmedi, 6 şerit 
üzerinden yapılmasına karar vermiş bulunuyo
ruz. üç gidiş yolu olacak, 3 dönüş yolu ve iki ta
rafında ikişerbuçuk metre genişliğinde yaya 
geçidi bulunacak. Köprünün bu şekildeki geniş
liği, mecmuu genişliği 26 metrenin üzerinde ola
cak. Sonra köprü paralı olacak demiştim. Bir 
tarafından köprünün Asya tarafında, elimizde
ki etütlere göre, yol birden bire 10 şeride çıka
rılmak suretiyle para tahsil yerleri kurulacak. 
Yani Asya tarafından gelenler yani Üsküdar ta
rafı istikametinden gelenler parayı o istikamet
te ödiyecekler, sonra köprüyü geçecekler, diğer 
taraftan gelenler, Ortaköy tarafından gelenler, 
taşıtlar köprüyü geçtikten sonra ödiyecek. Bu 
şekilde para tahsili dünyadaki tatbikata uya
rak bir tarafta olacağı için kolaylık da bu şe
kilde sağlanmış olacaktır, 
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bütün gemilerin geçmesi için gerekli yükseklik
te olacaktır. Köprü yüksekliğinin dediğim gibi 
istanbul'daki boğazın yapılışı bakımından 5 
metre 10 metre yüksek veya alçak olmasında 
bir mahzur yoktur. Boğaz topografik bakımın
dan köprünün çok yüksek yapılmasına da mü
saittir. 

Sonra dünyamızdaki gelişmeler muvacehe
sinde köprünün boğazın güzelliğini bozar şek
lindeki düşünceler de yanlıştır. Teknik bu ka
dar gelişiyor. Ben Boğazda aşağı - yukarı köp
rünün kurulacağı yeri de gördüm. Yani diye
bilirim ki, bu köprü katiyetle Boğazı çok güzel
leştirecektir. Artık güzellik deyince teknik gü
zelliği de bir arada düşünmenin zamanı içeri
sinde bulunmaktayız. 

Sayın senatörler, misal olarak arz edeyim. 
Ben Ankara Milletvekiliyim. 26 seneden beri 
Ankara'da vazife gören bir arkadaşınızım. An
kara'da Atatürk Bulvarı ile Çankayaya giden 
yolun ve bir de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'-
nın yani Maltepeye giden yolun genişletilmesi 
esnasında bir kısım vatandaşların buna ne lü
zum var dediklerini yakinen müşahede etmişim
dir. Aynı hal fazlasiyle İstanbul'da yeni açılan 
ve genişletilen yollar dolayısiyle de olmuştur. 
Bu kabil hizmetler yapıldığı zaman itiraz eden
ler, yahut da söylenenler çok olur. Ancak iş 
ikmal edildikten sonra, kısa bir müddet sonra 
yapılan işin isabeti daima meydana çıkmıştır. 
Sayın senatörler düşünün Ankara'daki bu tra
fik artışı muvacehesinde Atatürk Bulvarı eski 
genişlikte olsa idi ne olacaktı? Bu bir küçük 
misal. Çankayaya giden o yeni yol, Posta Cad
desi olmasa idi ne olacaktı? Ya Maltepe yolu, 
Cebeci istikametinde genişletilmese idi ne ola
caktı? Bir de İstanbul'u düşününüz... istanbul 
Çevreyolu ve Boğaz Köprüsü için de durum bü
yük çapta aynı şekilde olacaktır. Bütün mesele 
ileriyi ve ihtiyacı zamanında görmek ve hare
kete geçmektir. İstanbul çevre yolu inşaatında 
geç kalınmış olduğunu rahatlıkla söyliyebili-
rim. Şimdi Boğaz Köprüsü hakkında bu şekil
de ve çevre yolları hakkında bu kadar izahat
ta bulunduktan sonra, daha geniş izahata, arka
daşlarımın vaktini almak bakımından, lüzum 
görmüyorum. Şimdi Senato araştırmasiyle ilgi
li mütalâama geçiyorum. 

2 . 4 . İ968 O : 1 
Sayın senatörler, Hükümet programımızda 

1965 yılında Yüce Senatoda da okunan Bayın
dırlık Bakanlığımızla ilgili olan mevzularda bu 
Boğaz geçişine ve çevre yoluna temas edilmiş
tir. Asya ile Avrupa arasında karayolu irtiba
tını sağlamada önemli bir vazifesi olacak olan 
istanbul Boğazı köprüsü projesinin gerçekleşti
rilmesi nazarı itibara alınacaktır. Demek ki, 
Hükümet olarak bunu programımıza koymuşuz. 
Yine yüksek malûmunuz olduğu üzere, 1968 yı
lı İkinci Beş Yıllık Plânın ilk dilimini teşkil 
etmektedir, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın ulaştırma ve haberleşme ile ilgili sektörün
de de aynen şöyle denilmektedir, işte İkinci Beş 
Yıllık Plân, 579 ncu sayfasında aynen şu cüm
le yer almıştır: «İkinci 5 Yıllık Plân döneminde 
ulaştırma sektörüne toplam olarak 16 milyar 
074 milyon liralık yatırım öngörülmüştür, ikin
ci Beş Yıllık Plân döneminde istanbul çevre 
yolları ve Boğaz geçişi projesi istanbul - isken
derun arasında bir sürat yolunun yapılması, ve 
özellikle turizm bakımından önem arz eden Gü
ney Batı Anadolu yollarının tamamlanması pro
jeleri de ele alınacaktır.» Demek ki, İkinci Beş 
Yıllık Plânda da okuduğum katî sarahat var
dır. Yine Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 
ikinci Beş Yıllık Plânın 1968 yık programı ile 
ilgili olarak neşredilen bu kitaptan aynen oku
yorum. 1968 programı, burada da 393 ncü say
fada aynen şöyle denilmektedir: Kamu yatırım
ları içinde en büyük kısmı karayolları yapımı 
ile ilgili yatırımlar meyanına girmektedir. Bu 
yatırımlarla ağırlık, mevcut karayolları ağının 
fizikî ve geometrik standartlarının yükseltilme
si ile köy grup yollarının yapımına verilecektir. 
istanbul köprüsü ve çevre yolları ile, iskende
run - Edirne sürat yolunun bir parçası olan 
istanbul - İzmit kesiminin yapımına bu yıl baş
lanacaktır. Bu izahattan anlaşılacağı üzere sa
yın senatörler, İkinci Beş Yıllık Plân gereğince 
istanbul çevre yolları Boğaz geçidine 1968 yı
lında başlanacağı için Bayındırlık Bakanlığı ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı bütçesi 
bu esasa göre hazırlanmış ve her iki bütçe de 
Yüce Meclislerce kabul edilmiştir. Halen bu 
bütçenin tatbiki ile meşgul bulunmaktayız. Hü
kümet programımız Yüce Meclislerde kabul 
edilmiştir, ikinci Beş Yıllık Plân ve bunun bir 
dilimini teşkil eden 1968 yılı bütçesi, Bütçe ve 
Plân Komisyonunda, Cumhuriyet Senatosunda 
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ve Millet Meclisinde enine boyuna ve günlerce 
süren görüşmelerde müzakere konusu olmuş
tur. Bayındırlık Bakanlığı 1968 yılı bütçesinin, 
Bütçe Plân Komisyonundaki müzakeresi sıra
sında 1968 yılı faaliyetlerimize giren istanbul 
Boğaz köprüsü ve çevre yolları hakkında çok 
geniş izahatta bulundum. Millet Meclisinde so
rulan soruları tafsilâtlı olarak cevaplandırdım. 
Hattâ Bakanlığımız bütçesinin Yüce Senatoda 
müzakeresi sırasında C. H. P. ne mensup bir se
natör yaptığı konuşmada, Bütçe ve Plân Komis
yonunda, boğaz köprüsü ve çevre yolu mevzu
unda yaptığım konuşmayı çok uzun buldu ve 
beni tenkid etti. Hal böyle olduğu halde, Sayın 
Sadi Koçaş İstanbul Boğaz köprüsü hakkında 
alman kararların Parlâmentonun meçhulü bu
lunduğunu bildirmekte ve bütçe esnasında bu 
konuya temas edilen sorulara tatminkâr bir ce
vap verememiştir demektedir. Bana öyle geli
yor ki, Sayın Sadi Koçaş istanbul çevre yolu 
ve boğaz köprüsü hakkında Bütçe Plân Ko
misyonunda ve Senatoda ve Millet Meclisinde 
yapılan müzakereleri takibetmediği gibi, zabıt
ları da henüz okuyamaınıştır. Konu Yüce Mec
lislerde enine boyuna müzakere edilmiştir ve 
gerekli her türlü izahat verilmiştir. Şimdi orta
da bu kadar sarahat ve müzakere konusu olan 
hususların olduğu ve 1968 yılı bütçesi daha bir
kaç hafta evvel Yüce Senatodan da geçtiği hal
de hemen arkasından bir Senato araştırması 
açılmasını ben hayretle karşılamaktayım. Sa
yın Sadi Koçaş biraz müsaade etsin de iş yapa
lım. 1968 yılı bütçesine yeni başladık, biraz mü
saade etsin is yapalım, ondan sonra istediği şe
yi getirsin. Kanaatimce Sayın Sadi Koçaş bu 
konuyu bir siyasi istismar vasıtası olarak kul
lanmak istemektedir. Arayaasnın 88 nci madde
sindeki araştırmadan maksat, başka gayelerle 
konulmuş olduğu muhakkaktır. Kalkınma pla
nındaki her projeyi Senato veya Meclis araştır
ması şeklinde, Yüce Meclislere getirecek olur
sak, kalkınmamızı güçleştirir. Ve her büyük pro
jeyi frenlemiş oluruz. Eğer büyük projeler için 
Meclis araştırması yahut Senato araştırması 
âdet haline gelirse, plânın tatbiki ile görevli 
olan müesseseler ve onun başında bulunan yö
neticiler günlük icraatlarında bir tutukluluk 
içerisinde bulunurlar. Sayın Sadi Koçaşı'n bu 
proje tatbikatı ile ilgili olarak bilmek istediği 
bir husus varsa, bunu yazılı veya sözlü soru ha

linde getirmesi daha uygun olurdu kanaatinde
yim. Yani konu mahiyeti itibariyle, bu mâruzâ
tımdan da anlaşılacağı üzere, Meclis araştır
ması çerçevesi içerisine girecek nitelikte değil
dir. Daha kısa bir müddet evvel Yüce Meclis
lerde konuşulan bir mevzuu bir - iki hafta son
ra araştırma mevzuu olarak ortaya getirecek 
olursak, zannederim hatalı bir iş yapmış duru
muna düşülebilir. Karayolları Genel Müdürlüğü 
ve Bakanlığımızda bu konuda her türlü izahatı 
vermeye hazırım. Esasen daha hazırlık safha-
smdayız, daha ortada bir ihale yoktur. Binae
naleyh, pek tabiî ki, hem memleket umumi ef
kârına, hem de Yüce Meclislere gerekli izahat 
her vesile ile verilecektir. Mütemadiyen her 
vesile ile bir sebep yokken bu çevre yolu hak
kında, boğaz köprüsü hakkında konuşmayı da 
zait bulmak lâzımdır. 

Sayın Sadi Koçaş burada; efendim, ben ko
nuşmuştum, bir mühendis böyle söyledi, birta
kım şey böyle söylüyor, şeklinde ne kadar hatı
ra hayale gelmiyen dedikodu varsa onları bu
rada saydı, döktü. Şimdi Yüce Senatoda kür
süden izah edilecek bir şeyin müstenidatı olma
sı lâzım. Efendim böyle deniyor, Beyrut'ta böy
le imiş, Amerika'ya gitmiş de birisi NATO'da 
böyle imiş; - miş - miş şeklindeki konuşmalar 
memlekete zarar verir. Misleri bir tarafa çıka
rırsınız müstenidatmı getirirsiniz, burada takır 
takır cevabını veririz. Hiç şüpheniz olmasın bu 
mevzuda tamamen açığız, Açıklık lâzımdır di
yor. Bundan daha açıklık olamaz. Eğer tered-
dütü mucip birşey varsa, gelsin kendilerine iza
hat verelim. Bu mevzuda her hangi bir istifha
ma asla ihtiyaç yoktur. Herşey açıktır. Şüphe
si olmasın. Her halde dürüstlük, kendilerine in
hisar mahiyetinde birşey değildir. 

Biz de memleketimize aynı inançla çalışıyo
ruz. Fazlası ile çalışıyoruz. Bu proje gerçekleş
tiği zaman muhakkak memleketin büyük bir 
ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Yoksa sokak ke
narlarındaki dedikoduları buraya getirmekle 
memlekete bir hizmet yapmış olmayız. 

Efendim, diyor ki, bu işte bir etüt yapılsa 
idi beş - altı sene de bu işin etüdü sürerdi. Mü
saade ederseniz bunu beş - altı yıl uzatmıyalım 
da, şunu biran evvel ihale edelim daha iyi ol
maz mı Sayın Sadi Koçaş? Efendim rapordan 
bir sayfa yırtılmış, ne raporu varmış. Bunlar-
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hep dedikodu. Ne raporu varmış, hangi sayfası 
yırtılmış, getiriniz ortaya size bunu birisi söy
lüyorsa getir delili dersiniz. Buraya getirirsi
niz, konuşuruz. Yoksa bu kadar rakam ortada 
iken. Hele muhterem arkadaşlarım 1967 sene
sinde % 15 daha artışla, günde 10 700 vasıta 
boğazdan geçtikten sonra artık köprü üzerinde 
konuşamaz kanaatindeyim. Sayın bakalım, böy
le bir geçiş ispata kâfidir. Artık bunun neresin
de tetkikat, etüt, belli sarih ortada. Dünyada 
yapılan bütün köprüler ve tüneller üç milyo
nun üzerine geçti mi yapılmış. Bir milyon geç
mişiz işte. 4 sene sonra da 8 milyon olacak. Baş
ka tereddüdü mucip bir şey olmamak lâzımdır. 
Efendim bir meslekî teşekkül söylemişmiş, böy
le söylemişmiş, bilmem ne demişmiş. E... onları 
da buraya getirmekte mâna yok. Olabilir, filân
ca iki adam birleşir, bir bildiri yayınlar. De
mokrasi var. Yayınlanmıyor mu? Günlük ne bil
dirilere raslıyoruz. Efendim o bildiride şöyle 
diyormuş. Biz tetkik ettik, o bildiride her han
gi bir teknik müstenidat yok. Hiçbirşey yok or
tada. Efendim baskıları şayi imiş, baskıları kim
se koyamaz ortaya. Birisi demiş Sayın Koçaş'a. 
Baskı maskı yok beyefendi, biç şüpheniz olma
sın. Bu işte tam açıklıkla, gereği ne ise o şe
kilde yapılıyor. Her şey sarihtir. Gelin size iza
hat verelim. Her halde iyi niyetiniz varsa tat
min olursunuz. 

Efendim, önerge reddedilirse Hükümet ze-
delenirmiş. Muhterem arkadaşlar Sayın Sadi 
Koçaş'tan ben rica ediyorum, bırakın da biraz 
iş yapalım, her şey açık. Hiçbirşey yok, daha 
ortada hazırlık yapılıyor. Teknik zaruretlerini 
de söyledim. Sanırım ki, Sayın Sadi Koçaş'ın 
temas ettiği her noktayı böylece cevaplandırmış 
bulunuyorum. Sayın senatörler müsterih olsun
lar. Bu memleket işi için menfaatına olan her 
türlü tedbiri almaktayız, her türlü tetkiki yap
maktayız. inşallah bunu biran evvel gerçekleş
tireceğiz, bir gün bu köprüden Sayın Sadi Ko-
çaş da geçecek olursa muhakkak ki dua ede
cektir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — içtüzük gereğince, talebedilen 
araştırma komisyonu önergesi üzerinde önerge 
sahibi ve Hükümet adma Bayındırlık Bakanı 
konuşmuşlardır. Şimdi araştırma komisyonu 
kurulup kurulmaması hususunu oylarınıza su
nuyorum. Araştırma komisyonu kurulmasını is-
tiyenler lütfen işaret buyursunlar... istemiyen-
ler lütfen işaret buyursunlar... Efendim önerge 
reddedilmiştir. Gündemimizde görüşülecek baş
ka birşey bulunmadığından 4 Nisan 1968 Per
şembe günü saat 15,00 te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,50 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
At alay'in, dış borçlanmalar suretiyle temin edi
len kredilere dair sorusu ve Başbakan Süleyman 
Demireli'n yazılı cevabı. (7/391) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla rica ederim. 

Sim Atalay 
Kars Senato Üyesi 

Özel sanayi sektörünün finansmanında bü
yük etkisi bulunan dış borçlanmalar yoluyla 
sağlanan ve özel sektöre proje kredileri şeklin
de yöneltilen kredi imkânlarından; 

1. — AlD 
2. — IDA 
3. — IBRD 
4. — EİB 
den 1963,1964,1965, 1966,1967 yıllarında ay

rı ayrı sağlanan miktar nedir, bu imkânlar han
gi projeler için hangi illere verilmiştir? 
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T. G. 
Başbakanlık 90 . 3 . 1G68 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 252/2313 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi Sırrı Atalay'm yazılı soru öner
gesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 27 . 11 . 1967 tarihli ve 7/391 - 8700/ 

05922 sayılı yazınız, 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata

lay'm, «Dış borçlanmalar suretiyle temin edilen 
kredilere» dair Başbakanlığa yöneltilip Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına vermiş olduğu 
yazılı soru önergesinin cevabı, üç nüsha olarak, 
eklice sunulmuştur. 

Arz ederim. Süleyman Demirel 
Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lay'm «Dış borçlanmalar suretiyle temin edilen 
krediler» hakkındaki yazılı soru önergesi ce

vabıdır. 
1963, 1964, 1965, 1966 ve 1967 yularında dış 

borçlanmalar yoluyla sağlanan ve özel sektöre 
proje kredileri şeklinde yöneltilen AİD, İDA, 
IBED ve EIB kredileri ilişik cetveîdo -belirtil
miştir. 

Bu cetvelin incelenmesinden de anlaşıla
cağı üzere yukarda adı geçen milletlerarası 
kredi kurumlarından 1963 te 1 700 000 1964 
te 36 500 000, 1965 te 10 000 000, 1966 da 
31 290 000 ve 1967 yılında 16 120 000 dolar ol
mak üzere 1963 - 1937 yıllarında toplam 
95 610 000 dolar özel sektör proje kredisi te
min edilmiştir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

/ /1968 tarihli Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 77-252/ sayılı ya-Başbakanlık 
zısı ekidir. 

Özel sektör için AID, IBRD, IDA, EIB den temin edilen krediler (1963 - 1967) 
ilgili müessese Konusu 1963 1964 1965 1966 

IDA 

AID 

IDA 

Çukurova Elektrik T, A. Ş. 
Goodyear T. A. Ş. 
T. Sınai Kalkınma Bankası 
Çukurova Elektrik T. A. Ş. 

IDA 

EIB 

T. Sınai Kalkınma Bankası 
T. Sınai Kalkınma Bankası 

IBRD T. Sınai Kalkınma Bankası 
IDA T. Sınai Kalkınma Bankası 

T. A. Ç. San. A. Ş. 
Çelik Halat ve Tel San. A.Ş. 

Arçelik T. A. Ş. 
Mannesman -Sümerbank 
Türk Pirelli Lâstikleri A.Ş 
T. Şişe ve Cam Fab. A. Ş. 
Sentetik iplik Fab. A, Ş. 
T. Sınai Kalkınma Bankası 
Güney Sanayii ve Tic. İşlet. 
Mensucat Santral A. Ş. 

T. Sınai Kalkınma Bankası 

Toplam 

EIB 

700 Elektrifikasyon 1 
Lâstik Fab. tesisi (İzmit) 
Muh. özel Sektör Pro. 
Mersin Termik ve Kadıncık 
Hidroelektrik S. 
Muh. özel Sektör Pro. 
Muh. özel Sektör Pro. 
Muh. özel Sektör Pro. 
Muh. özel Sektör Pro. 
Pamuklu Men. (istanbul) 
Çelik Halat imali (İzmit) 
Emaye Tesisleri (istanbul) 
Boru Fab. (izmit) 
Tevsii Pro. (İzmit) 
Tevsii Pro. (istanbul) 
Naylon 6 ipliği imalâtı (Bursa) 
Muh. özel Sektör Pro. 
Fabrika Tevsii (Adana) 
Pamuk döküntülerinin 
değerlendirilmesi (İstanbul) 
Muh. özel iSektör Pro. 

2 500 
5 000 

24 000 
5 000 

10 000 

1967 

10 000 
15 000 

190 
1 500 
245 
430 
500 

2 125 
1 300 

5 000 
400 

720 
10 000 

1 700 36 500 10 000 31 290 16 120 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

46 NCI BİRLEŞİM 

2 . 4 . 1968 Sah 
Saat : 15,( 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özdenin, Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

5. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, ihracatımızın artmasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, açılacak ilköğretmen 
okullarına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/453) 

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

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, lâmba ile balık avcılığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/489) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sup-
•hi Gürsoytrak'm, ikili anlaşmalara dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/490) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı üyesi Salih 
Türkmen'in, Eleşkirt kasabasına g-etirilmesi 

istenilen içme suyu ihalesine dair, imar ve is
kân Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — istanbul Belediyesince 6188 sayılı Ka

nun hükümlerine tevfikan Güzel Konutlar Ya
pı Kooperatifine tahsis olunan arsanın müddet 
takımından istirdatı gerekirken bahsi geçen 
kanunun 12 nci maddesinin ihlâl olunarak süre 
temdidi yapıldığına ve bu yüzden belediyenin 
büyük zarara uğratıldığına dair iddialar hak
kında Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu raporu. (10/12) [Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1968] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Ser1 i Koçaş'm, İstanbul köprüsü inşası konusun
da Senato araştırması istiyen önergesi (10/16) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
ile Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu mütalâası. (Cumhuriyet Senatosu : 
4/74) (S. Sayısı : 784 e ikinci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 3 . 1968] (Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı ile ilgili) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Toplantı : 7 
Cumhuriyet Senatosu: S. Sayısı : 784 e 2 nci ek 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 22 . 5 . 1965 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair öneresi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
ile Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası 

( Cumhuriyet Senatosu; 4 /74 ) 

(Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili) 

CUMHURİYET SENATOSU 
MİLLÎ BİRLİK 

Grupu Başkanlığı 17 . 6 . 1965 
No. 43 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Dilekçe Karana Komisyonunun 22 . 5' . 1965 tarihli ve 67 sayılı karar cetveli ile yayınlanan 
8 . 4 . 1965 gün ve 2538 sayılı Kararın 140 sayılı Kanunun 9 ncıı ımadidesinin verdiği hakka 
dayanarak itiraz Gidiyoruz. 

Gereğinin yapılmasını saygılarumızla rica ederiz. 

Vehbi Ersü Mehmet Özgünes Sıtkı Ulay Ahmet Yıldız 

1. İTİRAZIN MESNETLERİ : 

a) Yargıtay 4 neüi Hukıık Dairesinin 12 . 7 . 1902 tarihli ilâmı, 
fb) Ankara 1 nci Asliye Hukuk Mahkemesinin 25 . 6 . 19163! tarihli kararı 

% İTİRAZIN GEREKÇESİ : 

a) Dilekçe sahibi İkaza ımercileırinle başvurmuş ve kaza ımercileri ildldiayı bükmeı bağlamış 
ve hüküm kesinleşmiştir. Buma rağmen Dilekçje Karma Komisyonu malhkeimelerin ıhıüküm tesis 
©cbrben kullanldılkları ölçüyü ımünakaşa etime yetkisi yoktur. 

Ib)' Raportör Fahlilr Giritlioğlu'nun raporunda, dilekçe sahibi için «Bir zior, rejim içersinde
dir». kelimesinin tam ımânaısiyle Yiğit Köker'in şartları zelzele, su ibaskını, haırib ıdolayısiyle İş-, 
gal gibi fevkalâde şartlara bağlı Ibir özellik taşıdı ğı ifade ıddilmektedir. Bu ifaide talmamiyle hilafı 
hakikattir ve Millî Birlik İdaresine karşı iftiradır. Fahir Giritlioğlu'nun hangi ımarazi tesirlerle 
bu hükme vardığı incelemeye değer. Ancak hakikat şulduır İM, (gerek Yassıada ve 'gerekse Bal-
muincu'da askerî nezarethanelere ait hükümler tatbik edilmiştir. Dilekçe Sahibi her zaman is
tediği (makama diMkçe gfindlerme imkânlarına maliktir. Farzımuhal, aksi varit dahi olsa idi ka
za (organları hükükn tesis 'ejderken, 'bunları dikkate alırdı. 
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(2538 sayıh Karar) 

9922/9922 (DiUkçe özeti : Türkiye Kömür İşletmeleri Ku-
Y t r t T TrfMTTR,"Rf rumunca hakkında kanun ve talimatnemdere ay-

Turgutreis Caddesi No. 43/2' kırı olarak alınmış bulunan müstafi addetme (iş
ten çıkarma) kararının iptaline, geçmiş ücret ve 

Maltepe - ANKARA benzeri haklarının ödenmesine ve eski vazifesine 
iadesine karar verilmesini talebetmektedir.) 

. Dilekçenin taşıdığı 'hukukî önem dolayısiyle meselenin luetr yönden tesaslı (bir incelemeye tabi 
tutularak 'bir rapor hazırlanması için dosya, Komisyon ıSözcüsü Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'na te-Vdi edilmiş ve adı geçen tarafından gerekli incelemeler yapılarak hazırladığı rapor 
27 . 3 . 1965 tarihinde komisyonumuza verilmiştir. 

FaJhir Giritlioğlu'nun raporu : 
Halen Ankara Maltepe 'Turigutreis caddesi No. 43/2 de ikamet eden Türkiye Kömür İşletmeleri 

Kurumu 'Ticaret ve Materyal Şubesi eski Raportörü Yiğit Kökler tarafından Dilekçe Karma Ko
misyonuna verilen '21 . 10 . 1963 tarihli dilekçesi üzierine komisyonumuz tarafımdan Öşbu dilekçe 
ile ilgili 'olarak ikmal iedilen evrak Dilekçe Karma Koımiısyonunun (bu devreden evvelki devre
lerde sözcüsü olmam itibariyle ve idurulmun gösterdiği ehjeönmiyete 'binaen H.şjbıi (konuda raportör
lük vazifesi tarafıma verilmiş olmakla dosya incelenidir 

Olay : 
Dilekçi Yiğit Köker 27 Mayıs '1960 günü ikamet 'etıneJkte (bulunduğu evde iken evin kapısını 

çalan vazifeller mumaileyhin sakıt Demokrat par t i devrinde niameti dokunan dayısını aramışlar
dır. Yiğit Köker dayısının evde olmadığını ve adresini dabi (bilmediğini if aide etmesi üzerine; 
vazifeliler; «öyleyse bizle beraber ıgel» (diyerek be raberlerine Yiğit Köker'i alarak götürmüşler
dir. Yiğit Köker'in o gün götürüldüğü yer İstanbul'da Balmumcu'daki Askerî Tevkifhanedir. Ve 
bu şahıs hakkında resmî kanaMan götürülüş siebebi olarak söylenilen tek cümle, «öyleyse bizle 
beraber gel» cümlesinden ibarettir. Filhakika Yiğit Köker Balmumcu Çiftliğinde mevkuf bulun
duğu müddet zarfında, kendisimden !bir tek defa "bir şey sorulmamış ve kendisinin suçu hakkında. 
da "hiçbir şey tebliğ edilmemiştir. Yiğit Köker'in 'mevkufiyet hali Balmumcu Çiftliğinden Yassı-
adaîdaki tevkifhaneye intikal ettirilmiştir. Gerek Yasısıaida'ya sievki sırasında, gerdk Yassıada'da 
bulunduğu zaman zarfında kendisine yine hiçbir sual tevcilh edilmemiştir. Böylece Yiğit Köker 
fiilî mânada mevkuftur. Falkat (hukukî mânaida mevkufiyetini teyidodecek hiçbir slelbebe dayan-
dırılmamıştır. 

Yiğit Köker'in Yassıadalda ımevkufiyeti müddeti 14 Ekim 1960 tarihine kadar devam etmiştir. 
Bu tarihte kendisinin hiçbir suçu olmadığı Yüksek 'Soruşturma Kurulu tarafından açıklanarak 
Ve 'bu açıklama kendisine telbliğ .edilerek sıerbest 'bırakılmıştır. 

Yiğit Köker bu müddet zarfında dairesinden izin alamamıştır. (Zira, muhabere serbestliği 
içinde değildir.) Dairesi ise: Kendisini 1'6 sayılı Melmur ve Müstahdemler Talimatnamesinin 76 
ncı maddesinin (B) fıkrasına istinaden müstafi addetmiştir. Filhakika: 76 ncı Imadldtesinin (B) 
fıkrasına göre: Görevle ilgili olmıyan sebepten dolayı bir mJemurun tutulması halinde, tutuklu
luk süresi yıllık iznine sayılacağı ve şayet tutuklulukta gieçıen müddet yıllık izin ısüiresini aştığı 
takdirde, memurun, iznini tecavüz 'etmiş işlemine tabi tutularak müstafi addedileceğini âmir bu
lunmaktadır. Yiğit Kölker bakkında idare, böyle b i r formaliteye uyarak onu işten çılkarmıştır. 

Hususi hukuk hükümlerine tabi bir müessesede çalıştığı için ımuamaileyb Anlkara Asliye 1 nci 
Hukuk Dairesinde dâva ikame etmiş, (Elinde olmıyan sebeplerden dolayı tutuklu kaldığı malhke-
mece de kabul ledilerek işinden çıkarılma muame leşinin iptaline karar verilmiştir.) 

Yargıtay 4 ncü Hukuk Dairesi 12 . 7 . 1962 tarihli ilâmı ile, 25 sayılı Kanunun »ek geçici mad
desi hükmüne göre: (Millî Birlik İdaresince göz önüne alınanların tutukluluk niteliğinde bulun-
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duğunu) ileri sürecek, kararı esastan bozmuştur. Ankara Birinci Aslilye Hukuk Mahkemesi 
25 . 6 . 1963 tarihli Kararı ille, Yargıtay bozma ilâmına uyarak, Yiğit Köker'in dâvasını reddet
miştir. Karar kesMeşmiştir. 

Olayda Dilekçe Komisyonunu yetkili! kılan durum : 
140 sayılı Kanunun Dilekçe Karma Komisyonuna1 verdiği! yetki sınırları içinde meselenin mü

talâası gerektiği takdirde, ilşbu olay, tipik mânada Dilekçe Karma) Komisyonunun yetkisi içinde gö
rülecek işlere bür miteal teşkil! eder. 

Zirai : 
Mahkemeler, normal hukuk düzeni içinde cereyan edem ihtilâfları haileden kaza organlarıdır. 
Nitekim, gerek Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi ve gerek Yargıtay Dairesi, hukukun objek

tif kaidelerine uiymak mecburiyetinde kalmışlardır. Mahkemeler, Yiğit Köker'in tutuk kaldığını 
kalbul ve teyidetmişlerdir. 25 sayılı Kanunun geçici maddesine göre, Millî Birlik Komitesi tara
fından göz altına alınanların tutuk farz edileceklerini esas kalbul etmişlerdir. Mahkemeler ister 
istemez kanunların Objektif ölçülere göre işletildiğini kabule mecburdurlar. Nitekim 25 sayılı 
Kanunun geçici ikinci maddesinden bahisle hüküm tesis ederlerken, Millî Birlik Komitesi tarafın
dan göz altına artman kimselere ait' bu hükmü Yiğit Köker'e de teşmil1 etmek istemişlerdir. Halbu
ki hâdise tamamdyle ihtilâl' şartları altında ve hattâ ihtüâl liderleri olan Millî Birlik Komitesinin 
haberi, malumatı ve (emirleri dışında' cereyan1 etmiş tipik mânada hukuk dışı bir tasarruftur. Bu
rada hukuk dışı olanı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin metmur hakkımda tatbikinden ziyade, memu
run tevkif edii% şekli ve tutuk kalış şeklidir. Memurun ihtilâl hukuku içerisinde dahi tutukluluk 
durumunun hukukî izahı ve hukukî mesnedi yoktur. Binaenaleyh, mesele hukuk dışı tasarrufun 
tipik bir örneğini teşkili ettiği için : Kaza organlarının yetkisi dışında kalan ve keza; icra organ
larını sureti katiyede bağlaimıyanl ve onların keıudiliğindea tasrih yapma imkânını kaldıran yani her 
iki organının yetkileri dışında kalan bir karakter arz etmektedir. Bu sebeple 140 sayılı Kanunun 
hükümelrine göre kamunun tetkiki ancak ve ancak Dilekçe Karıma Komisyonunun yetkisi içerisin^-
de mütalâa edilebilir. 

II - 25 sayılı Kanunun geçici maddesinin hükmü gereğince, «haklarında göz önünde bulundur
ma karan Millî Birlik Komitesi tarafından verilen kimseler tutuklu sayılırlar.» denilmektedir. 
Yiğit Köker hakkında Millî Birlik Komitesi tarafından böyle bir karar verilmemiştir. Dosya içe
risinde mevcut Yüksek Soruşturma Kurulu Baskanlığının 2 . 11 . 1960 tarih ve 1860 sayılı Ka-
kararı aynen şöyledir; «hakkınızda her hangi' birtahMIkat yapılmamış olduğunu ve kurulumuzca 
da tevkif edilmemiş bulunduğunuzu bildiririm» denilmektedir. Şu halde evinden tevkif edilip 
Balmumcu'ya götürülen Yiğit Köker, onu evinden alıp Balmumcu'ya götüren zabıta yetkilileri-
nfin keyfî hareketlerinin icabı olarak tevkif edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, Millî Birlik Ko
mitesinin 'emrine müstenit ortada bîr %lem yoktur. Dayısını aramak amaciyle geleni zabıta ekibi 
aradıkları şahsın yeğeni olan Yiğit Köker'i kendi takdir ölçülerine göre belki de kısa bir soruş
turmaya tabi tutmak için alıp götürmüşlerdir. Ve hiçbir evraka istinaden götürülmediği1 ilcin git
tiği yerde, yani Balmuımcu'da sorgusuz, sualsiz ve evraksız olarak fiilî bir tutukluluk içerisinde 
bırakılmış ve orada unutulmuştur. 

III - Ulu - orta tevkiflerdin yapıldığı ve Bu tevkiflerin yetkisiz kişiler tarafından yapılmış bu-
lumduğu hiçbir emre ve hiçbir kanuni icaba uymaksızın yapılan böyle tevkiflerden sonıra tevkif 
edilen şahısların unutuldukları maalesef bir hakikattir. 

ihtilâl esnasında bulunan misallerine Yiğit Köker'den gayrı olarak rasgelinmiştir ve aynı işle
me tabî tutulan gerek Yiğit: Köker'in ve gerek ona benzer kişilerin durumlarım hukuk çerçeve
sinin1 tamamiyle dışında mütalâası gereken konulardır. Bu kısımda ifadeye çalıştığımız keyfî tev
kiflerle ilgili muamelelerin olduğunu' tesbit etmek için halen T. B. M. M. Arşiv Dairesinde bulu
nanı Yassıada Mahkemelerine ait evrakı bizzat tetkik ettim. Yiğit Köker'le elimize gelen konu
nun adaletsizil'ğini gidermek maksadivle Meclis Arşiv Dairesinde bulunan, bu evraktan enteresan 
bulduğum iM? numuneyi ^ynem aşağıda arz ediyorulm. 
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Şöyle ki : 
a) Millî Birlik Komitesi Hukuk Müşavirliğinin 3 . 11 . 1960 tarih ve! 60/1535 sayılı yasası 

Yassıaida ve Balmumcu Çiftliğinde nezaret ve muhafaza altında bulunanı kimseler haklarında" Mç 
işlem yapılmayanlar ve niçin tevkif edildikleri bilinmiyenler bulunmaktadır. Bunların serbest bı-
rakilmalannan hakkaniyete uygun düşeceği mütalâasında. bulunduğumu yüksek emM'erikıie tebam 
arz ediyorum. - Hayrettin Pe!rk. 

b) Millî Birlik Komitesi Sekreterliğinle hitaben Başbakanlık Müsteşarı Hilmi incesulu tara
fından 3 . 11 . 1960 tarihinde 60/1535 sayılı yazıya) cevabolarak verilen emir : 

27 Mayıs 1960 inkılâbım mütaakıp 6 ve 32 sayılı kanunlar gereğince Balmumcu Çiftliğinde 
nezaret altında bulunan şahıslardan, haklarında mevkufiyet kararı olmıyamların, tahliyeleri1 husu
sunda içişleri Bakanlığınca Millî Birlik Komitesi ile görüşülerek, ikamete rapten tahliyelerinin 
Bakanlar Kurulununı 5 . 11 . 1960 tarihli toplantısında kararlaştırılmış olduğunu arz ederim. 

- i m z a Başbakan Müsteşarı Hilmi incesulu -
IV - ihtilâli mütaakıp Millî Birlik Komitesi 1 sayılı Kanunla 1924 tarihli Anayasayı değiştire

rek, kendisini T. B. M. M. seviyesinde yetkili kılmıştır. Aynı zamanda Millî Birlik Komitesi sakıt 
iktidar mensuplarını tevkif ederek 1 sayılı Kanıma istinaden hükümet etme yetkisini de kullan
mıştır. Böylece Türkiye'de* bir ihtilâl olmuş fakat o ihtilâl bir ihtilâl hukuku rejimi getirmiştir. 
Bu mukaddemeyi yapmaktan maksadımız 27 Mayıs günü Türkiye hukuksuz bîr düzen içerisinde 
bırakılmaımıştır. Anarşi rejimi hâkim oi'mamıştır. ihtilâlcilerin, kendi bünyelerine uygun yeni bir 
hukuk statüsü getirmişlerdir. Tevkifler ve mahkûmiyetler bu hukuk statüsü içerisinde ol'agelmiş1-
tir. Bunun dışındaki işlemler ise ihtilâl hukukunun dahi dışında keyfî bir tasarruf neticesidir. 
Maalesef ihtilâl ortamında bâzı karışıklıklar olmuş, yetkili kimselerin kanun hükümlerine.göre 
verdiği emirler çerçevesi içerisinde tevkif edilenler bulunduğu gibi t'amamiyle bunun haricinde 
olarak Yiğit Köker gilbî tevkif edilenler dahi bulunmuştur. Bütün. bu olayların varlığını gerek 
Millî BMik Komitesi ve gerek Bakanlar Kurulu kabul etmiş bulunduğu içindir ki, 5 . 11 . 1960 
tarihli Bakanlar Kurulu karariyle bu şekilde tutulup nezaret altına alınanların hemen tahliyelerine 
gidilmiştir. . " 

Binaenaleyh, olay objektif hukuk ölçüleri dışında! kalan neVi şahsına mahsus tipik bil" kaınun<-
suz işlemdir. Kanuna istinadetmıediği içindir ki, meselenin kanunlar çerçevesi içerisinde ve mah
kemeler yoliylıe halli kabil değildir. Zayi olan hukukun telâfi edilmesi ancak T. B. M. M. kanalı 
ile olabilir. Bu bakımdan olayı 140 sayılı Kanunun! çerçevesi içerisinde mütalâa etmekteyiz ve 
Bilekçe Karma Komisyonunun yetkisi dâhilinde görmekteyiz. 

Netice : 
Sebepsiz ve kanunsuz olarak nezaret altına alınan Yiğit Köker, burada izin süresini geçirdiği 

için çalıştığı daire kendisini müstafi addetmiştir. Yiğit Köker Balmumcu Askerî Nezarethanesin
de ve Yassı ada Askerî Nezarethanesinde iznini temdidettirmek imkânlarından tamamiyle mah
rum yaşamıştır. Bir zor rejim içerisindedir, kelimenin tam mânasiyle Yiğit Köker'in şartları zel
zele, su baskına,' harb doiayısiyle işgal gibi fevkalâde şartlara benzeri bir özellik taşır. Hukukî mü
racaatlarım yarparnalmasından dolayı tamamiyle mazurdur. Bu sebeple vazifesinden uzaklaştırılma 
kararının kaldırılmasını ve geçen müddetler zarfında mahrum olduğu ücretlerinin kendisine iade
sinin uygun olduğu mütal'âasiyle tanzim ettiğim raporumu Yüksek Kurulunuza saygılarımla arz 
ederim. ••< •-• 

Gereği düşünüldü : Dilekçi sair talepleri hakkında yetkili kaza merciine müracaatta muhtar 
olmak-üzere bu taleplerinin incelenmesine mahal olmadığına, ancak yed - i ihtiyarında olmıyan 
kanun dışı bür davranışa mâruz kalıp iradesi dışında kalan sehepler doiayısiyle işine devam' edemem 
diğî göz önünde bulundurularak müstafi addetme: (işten çıkarma) kararının hükümsüz sayılmasına 
ittifakla karar verildi. 

Karar 'No. Karar tarihi 

253S 8 . - 4 .1965 
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1 Numarah Dilekçe Karma Komisyonu rapoöı 

Türkiye Büyük Mület Meclisi ; -
Dilekçe Karma Komisyonu ^JS -v.'5.'İ966 

Bilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 71 • 
Bilekçe Kar. Kom. Md. No. : 9922/9922 

Cumhuriyet Senatosu YüŞkaek BaşkanLığına 

Antkara'da - iTurgutreis Gaddesi Nıo. ?: 413/2 de ikamet eden Tür<Mye Kömür %îetını:e])6ri 'Eılrtt-
mu Ticaret ve (Materyal eski Raportörü Yiğit Köker tarafından veriden' * ̂ 33 .' OFO . 19G3 tar&îili 
ve 99*22 sayılı dilekçesinde, 27 (Mayıs 1960 .günü (Silâhlı Kuvvetlerce Balmıımietıy'e Yassıada ıgarni-
zonlLarına sevk edildiğimi ve 1'3 Kasıım 1960 tarihinde de serhest foırâkıldığıni, Yfaksefc - Soruşturma 
Kurulunca da hakkında her 'hangi !bir tahkikat ve takibat yapılmadığını ve Kuruîoa da tevküf1 •edil
mediği bildirildiği halde Türkiye Kömür ^ M®mtıri!n'Talli-
mataamesinin 76 ncı maddesinin >(B) fıkrası gereğince müstafi sayıldığını v e M d n e t i n e ihtiyacöl-
madığı bildirilmesi »üzerine Kurum -aleyhine Ankara Asliye 1 nci Hukuk Mahkemesine açtığı dâva 
netf'cmnde hidayeten -verilen müstafi addetme muamelesinin ilptalıuıekaraT "Verilmiş ise de '"Temyiz 
Dairesince !6 v e ^ sayılı- kanunlara (göre nezaret altına alınmasının tevkif sayılarak'(karan esastan 
ibozdğunu ve mahkemece de Ibu karara aynen uyulduğunu ve 'bu sebeple ; mânı^ tealJdifğı hufeMlğın 
ortadan kaldırılması için 'hukuk yollarının da kapanmış (bulunması:d'öfeyısi^îö 'durumuaı Yüksek 

'Meclis Dilekçe {Komisyonunca tetİkffik edilerek hakkında kanun ve tıfem|atn,an2eitere :ayterı -olarak 
a tamış bulunan müstafi »addetme karannın iptaline1 ve ıgeçmiş' ücret vefe^zeTi foı&Mıarınin tarafına 
öd'enmes&Hte ve ' vazifesime iadesi (hustısunun da karar altına masunmiasını; i^bemıektedir. 

Komisyonumuz 'Genel Kurulunun 8 . 4 . 19 05 tarilhli töplantisîrida istek fkabul 'ddiimiş ve 
22 . 5 . 1965 tarilhli 67 sayılı Haftalık Karar Cetveli ile 2538 numaralı '(Earar neşredilmilştir. 

(Bu kararımıza karşı Cumhuriyet İSematosu Taibiî Üyesi Vdhhi Ersü ve 'arkadaşları tarafından 
vâki itiraz üzerine Komisyonumuz Genel Kurulunun 10 . 5 . 1966 tarilhli toplantısında durum ye
niden incelenmiş ve 'hâdisenin yargı mercilerine intikal ettiği ve binnetice Yargıtay'4 ncü Hukuk 
Dairesince nezaret altına 'alınmanın nnevkufiyet hali sayılacağını kafbul etmiş ve' Ibu surette feaziyei 
muhkeme halini1 ıalan durum üzerine bu Yarigıtay ilâmını her ne suretle (Olursa olsun tadil ve tağ
yire esas itifbariyle Anayasa hükümleri mâni olduğu ıgibi '140 sayılı Kanunun "5 ncii înadctesi hük
müne de müsait ıgörülmemişjtir. Haddizatında yeniden her han'ği Ibir âmme~v(Mametiine lâlınmasıri'a 
da ientgel Ibir cihet lolmaması hasebiyle münhasıran Yargitayca onaylan'ari karar hilıâfürıa işten çikar-
ma (muamelesinin iptaline imkân Ibülunmamış olmakla evvelce Yiğit (KÎÖfcer hakikında ittihaz ölü#an 
8 . 4 .1965 tarihli ve 2538 sayılı Kararın kaldırılmasına ve Vâki taldbin de reddine itttitPalkl'a karar 
verilmiştir. .>'..''-.', 

140 sayılı Kanunun '9 ncu maddesine uyularak Cumhuriyet fSenatosu Genel Kurulunun yüksek 
tasviplerine sunulmalk üzere işbu raporumuz tanzimi ve takdim.kılındı. 

ÎODdâieteçe Karmıa Komisyonu 
Babanı iSö-zcü Kâitip. .>•:-, MM® 

"ürfa BenalJÖTÜi Tekirdsağ Mületvekili' Könyia; âeraatiana .-•-:- :̂ :<BâlSî ---̂ lIiflflfiilt9İebili 
V. Gerger K. Neoioğlu M.Bmekli . ff. HJOran ' 

Güsmfaşaitte •MüıetvekÜi Sfrirt fSönatörü Çorum Miılletv<eik&ii' ysBuAu Öötua/törai 
N.Akagün A.Kavak A. Uysal ^.Wzıt7iMas<moğiu_ 

^Hatay M-ilMvdkîil v-• • - . 
. A. em • . r^v 
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2 Numaralı Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Mület Meclisi 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 71 -1 6 . 2 . 1968 

Dilekçe Kar. Kom. Md. No. : 9922/9922 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet tSenjaJtosu Başkanlığımdan Komisyonumuza takabbül için iade edilmiş bulunan Yiğit 
Köker hakkındaki 12 . '5 . 1966 tarihli ve 71 sayılı rapor Komisyonumuz Genel Kurulunca 
24 . 1 . 1968 tarihinde yeniden incelenmiş ve 'aşağıdaki karar ittihaz edilmiştir. 

Ankara'da Turgutreis Caddesi numara 43/2 de ikamet eden 'Türkiye (Kömür işletmeleri Kurumu 
Ticaret ve (Materyal .esiki Raportörü Yiğit Köker tarafından verilen 23 .. 10 . 3.963 tarihli ve 9922 
sayılı dilekçesinde : 

27 Mayıs 1960 günü (Silâhlı Kuvvetlerce Balmumcu ve Yassıada garnizonlarınla bilâsebep sevk 
edildiğini ve .13 'Ekim 1960 tarihinde de serbest bırakıldığını, Yüksek Soruşturma Kurulunca da hak
kında her hangi bir tahkikat ve takibat yapılmadığını ve Kurulunca da tevkif edilmediği bildiril
diği halde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğünce 'Memurin Talimatnamesinin 
76 ncı maddesinin (B) fıkrası 'gereğince müstafi sayıldığını ve 'hizmetine ihtiyaçolmadığı bildiril
mesi üzerine Kurum .'aleyhine açtığı dâva neticesinde bidayeten verilen müstafi addetme muame
lesinin iptaline karar verilmiş ise de Temyiz Dairesince 6 ve 25 sayılı kanunlara göre nezaret altı
na 'alınmasını tevkif sayılarak kararı esastan bozmuş ve hu (bozma kararına da mahkemece aynen 
uyulduğundan mâmız kaldığı haksızlığın ortadan kaldırılması için hukuk yollarının da kapanmış 
bulunması sebebiyle durumun Yüksek Meclis Dilekçe Karma Komisyonunca tetkik edilerek hak
kında alınmış bulunan müstafi addetme kararının kaldırılmasına ve açıkta geçmiş maaşlarının 
ödenmesine ve ıgörevine iadesi hususunda karar ittihazını talebetmektedir. 

(Bu hususta dilekçi hakkında Komisyonumuz Genel Kurulunca ittihaz edilmiş bulunan 8.4.1965 
tarihli ve 2538 numaralı Karara karşı Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi Ersü ve 3 arkadaşı 
tarafından süresi içinde vâki itiraz üzerine Selef Komisyonca durum yeniden incelenmiş ve 
12 . 5 . 1966 tarihli, 71 sayılı raporla ittihaz edilmiş bulunan 2538 numaralı kararın kaldırılmasına 
karar verildiği ianlaşıi'mıştır. 

Dilekçi Yiğit Köker'in 27 Mayıs 1960 günü ikâmet -etmekte bulunduğu evde vazifeliler tarafın
dan aranılan ve dayısının bulunmadığı ifadesi üzerine kendisinin Balmumcu Çiftliğinde ve bilâ-
hara Yassıadadaki tevkifhaneye (götürüldüğü ve Balmumcu Çiftliği ile Yassıadadaki mevkufiyeti 
esnasında b i r şey sorulmamış, ve suçu hakkında da bir tebligat yapılmamıştır. Böylece Yiğit Köker 
fiilî mânada mevkufiyeti karşısında, hukukî mânada mevkufiyetini teyidedecek hiçbir* sebebe da-
yandınlmamıştır. 

Yiğit Köker'in Yassıadadaki mevkuıfiyet müddeti 14 EMm 1960 tarihine ikadar devam etmiştir. 
Bu tarihte Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından bir suçu olmadığı açıklanarak serbest bırakıl
mıştır. Bu müddet içinde Yiğit Köker dairesinden izin alamadığından kendisini 16 sayılı memur ve 
müstahdemler talimatnamesinin 76 ncı maddesinin (B) fıkrasına ıgöre işten çıkarmıştır. Mumaileyh 
dairesi 'aleyhine ikame ettiği dâvada elinde ıolmıyan sebeplerden dolayı tutuklu kaldığı mahkeme
ce de kabul edilerek vazifesinden çıkarılma muamelesinin iptaline karar verilmiş ise de Yargıtay 
4 ncü Hukuk Dairesince 125 sayılı Kanunun ek geçici maddesi hükmüne göre kararı esastan bozmuş 
ve ait bulunduğu mahkeme de Yargıtay bozma kararına uyarak dâvayı reddetmiş ve karar kesin
leşmiştir. Bu durum muvacehesinde 140 sayılı Kanunun Dilekçe Karma Komisyonuna verdiği salâ
hiyet sınırları içinde meselenin mütalâası gerektiği takdirde işbu hâdise Dilekçe Karma Komisyo
nunun yetkisi içinde görülecek işlere Ibir misal teşkil eder, zira : 

Mahkemeler, normal hukuk düzeni içinde cereyan eden ihtilâfları halleden kaza organlarıdır. 
Mtekim, .gerek Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi ve gerek Yargıtay Dairesi, hukukun objektif kai
delerine uymak memuriyetinde kalmışlardır. (Mahkemeler, Yiğit Köker'in tutuk kaldığını kabul ve 
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teyidetmişlerdir. 25 sayılı Kanunun geçici maddesine göre Millî Birlik Komitesi tarafından göz al
tına alınanların tutuk f arzedileceklerini esas kabul etmişlerdir. Mahkemeler ister istemez kanunla
rın objektif ölçülere göre işletildiğini ka'bule mecburdurlar. Niıtekim 25 sayılı Kanunun geçici ikinci 
maddesinden bahsile hüküm tesis ederlerken, Millî Birlik Komitesi tarafından göz altına alman -kim
selere ait bu hükmü Yiğit Köker'ıe de teşmil etmek istemişlerdir. Halbuki hâdise tamamiyle ihtilâl 
şartları altında ve hattâ ihtilâl liderleri olan Millî Birlik Komitesinin haberi, malûmatı ve emirleri 
dışında cereyan etmiş tipik mânada hukuk dışı bir tasarruftur. Burada hukuk dışı olan yönetmeli
ğin 76 ncı maddesinin memur hakkında tatbikinden ziyade, memurun tevkif ediliş şekli ve tutuk ka
lış şeklidir. Memurun ihtilâl hukuku içerisinde dahi tutukluluk durumunun hukukî izahı ve hukukî 
mesnedi yoktur. Binaenaleyh, mesele hukuk dışı tasarrufun tipik bdr örneğini teşkil ettiği için : 
Kaza organlarının yetkisi dışında kalan ve kaza icra organlarını sureti katiyede bağlamıyan ve on
ların kendiliğinden tasrih yapma imkânını kaldıran yani her iki organın yetkileri dışında kalan bir 
karakter arz etmektedir. Bu sebeple 140 sayılı Kanunun hükümlerine göre konunun tetkiki ancak 
ve ancak Dilekçe Karma Komisyonunun yetkisi içerisinde mütalâa edilebilir. 

II - 25 sayılı Kanunun geçici maddesinin hükmü gereğince, «haklarında göz önünde bulundur
ma kararı Millî Birlik Komitesi tarafuıdan verilen kimseler tutuklu sayılırlar» denilmektedir. Yiğit 
Köker hakkında Millî Birlik Komitesi tarafından böyle bir karar verilmemiştir. Dosya içerisinde 
mevcut Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığının 2.11.1960 tarih ve 1860 sayılı Kararı aynen şöy
ledir; «hakkınızda her hangi hir tahkikat yapılmamış olduğunu ve kurulumuzca da tevkif edilme
miş bulunduğunuzu bildiririm» denilmektedir. Şu halde evinden tevkif edilip Balmumcu'ya götürü
len Yiğit Köker, onu evinden alıp Balmumcu'ya götüren zabıta yetkililerinin keyfî hareketlerinin ica
bı olarak tevkif edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh Millî Birlik Komitesinin emrine müstenit orta
da bir işlem yoktur. Dayısını aramak amaciyle gelen zabıta ekübi aradıkları şahsın yeğeni olan Yi
ğit Köker'i kendi takdir ölçülerine göre belki de kısa bir soruşturmaya tahi tutmak için alıp götür
müşlerdir. Ve hiçbir evraka istinaden götürülmediği için gittiği yerde, yani Balmumcu'da sorgusuz, 
sualsiz ve evraksız olarak fiilî bir tutukluluk içerisinde bırakılmış olduğu ve 'bu gibi hâdiselerin de 
vukubulduğu ve bîlâhara da tahliyeleri cihetine gidildiği Komisyonumuz kararında da 'belirtilmiş
tir. 

Yukarda açıklanan duruma göre sebepsiz ve kanunsuz olarak nezaret altına alman Yiğit Köker 
izin süresini geçirdiği için çalıştığı dairece müstafi addedilmesi keyfiyeti ise hâdisedeki imkânsız
lıklar karşısında hukukî müracaatı yapamamasından ileri geldiği ve mumaileyhin zayi olan huku
kunun telâfisi ise ancak 140 sayılı Kanun çerçevesi içinde mütalâa etmek zarureti doğmuştur. Bu se
beple dilekçi Yiğit Köker hakkında Selef Karma Komisyonunca ittihaz edilmiş bulunan 12.5.1966 
tarihli ve 71 sayılı Raporun iptaline ve 8 . 4 . 1965 tarihli, 2538 numaralı Kararın aynen kabulüne 
ekseriyetle karar verilmiştir. 

Keyfiyet 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun yüksek tasviplerine sunulmak üzere işbu raporumuz tanzim ve takdim kılınmıştır. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Bolu Senatörü 

Muhalifim 
S. Uzunhasanoğlu 

Kâtip 
Trabzon Milletvekili 

Ö. Usta 

Başkanvekili 
Sivas Milletvekili 

Muhalifim 
K. Kangal 

Sözîeü 
Adana Semaitöıii 

Muhalifimi 
M. Yûmaz Mete 

Sözcü 
Kütahya Milletvekili 

M. Ersoy 

Adıyaman Milletvekili Antalya Milletvekili 
•Çekimserim 

N. Bayılltoğlu 

Bilecik Senatörü 
T. Oran 

R. Eker 

İstanbul Milletvekili 
Çöknınseriîm 
A. Yalçın 

Ağrı Milletvekili 
K. Küfrevi 
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22 . 2 . 1968 
ŞAYm BAîpLANLIĞA 

Görüşülmekte olan Dilekçe Komisyonu raporunun metninden ve üzerinde yapılan konuşmalar
dan ihtiva ettiği kontuıun doğrudan Anayasa hükümleri ile de ilgili olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla raporun bir kere ve öncelikle, Anayasa ve Adalet komisyonunda tetkikini arz ve 
teklif ederim. 

Muammer Obuz 

Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 20 . 3 . 1968 

Esas No. 4/74 
Karar No. 20 

Yüksek ÖBaşkanliğa 

OiBmfcur4yet ISenatöisuJT^biî Üyesi Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe 'Karana Komisyonu Ge
nel Enrnlıiûun ı22; . ö . 196:5 tarihli Haftalık Karar »Cetvelindeki 12538 sayılı Kararın Genel Kurul
da\göriiışülmes^ Chıımihuriyet 'Senatosu Genel 
Kurulunun !22' ıŞubalt 1966 tarihli <36 tacı Birleşiminde, Dilekçe 'Karına [Komisyonu raporuna lesas iko-
nuuun Anayasa (hükümleri ile lilgiH (Olduğu gerekçesiyle, Anayasa 've Adalet Komisyonuna havale 
edilmekle* Komisyonumıuzun 20 Mart 1968 tarihli Birleşiminde İtetikik 've ımütalâa lOİıundu. 

2T r. -15 . 19ı6ö ûhtilâl günü, D. P. (mebusu Bahadır Dülger'i tnezaret laltma lalraıaık üzere 'evine ge
len Harb Okulu iöğ>encilerinin, Bahadır Dülger'in. nerede lollduğünu sordukları, yeğeni olan ımüstedi 
Yiğit Köker'in evde almadığını söylemesi üzerine «öyleyse sen bizimle gel», diye (dilekçe sahibini 
Harib Okuluna -götürdükleri, aynı ıgiin öğleden sonra 'Eskişehir'de Bahadır DülgerMu yakalananasına 
rağmen Yiğit; Köker'in Ikendisini (kurtaramadığı, Harb Okulu, Balmumcu ve Yassıada'da 14.10.1960 
tarifhine Ikadar hakkında Ibigûna tahkikat ve takibat yapılmaksızın, salahiyetli makamlarca, tevkif 
veya nezaret saMma alma muamelesi yapılmaksızın kaldığı, bu ımüdıdet içinde 'Türkiye Kömür İşlet
mesi K^rumaı Ticaretve Materyel Şubesi Raportörlüğünden Imüstafi addedildiği, hem ımeımuriye-
tüsden, ıhem ımaaşnıdan. tmahrum Ikaldığı iaıılaşılmaktadır; 

Yiğit Köker, hakkını istihsal ve mağduriyetini telâfi için, dairesi olan Kömür İşletmesi Kurumu
na müracaat etmiştir. Özel hukuk kaidelerine tabi olan Kömür İşletmesi, hizmetten doğmıyan ve fiilen 
çalışmıyan, çalışamıyan memuruna mevzuatına göre tazminat verememiştir. Memuraiyete iade edeme
miştir. Bu husus, mahkemeden ve Yargıtaydan geçerek kesinleşmiştir. 

Dilekçe sahifoi Yiğit Köker'in asıl mağduriyetine sebebolan fiiller: Harfb Okulu öğrencilerinin 
kendisini Harb Okuluna, götürmesj, Harp Okulu, Balmumcu ve Yassıada'da hakkında takibat olma
dan, tevkif veya nezaret kararı bulunmadan muhafaza «dilmesi gibi hallerdir. Bu olay normal za
manda vUkubuimuş alsaydı, mağdur kimse, bu şahıslar aleyhine veya istihdam eden sıfatı ile Devlet 
aleyhine dâva açarak hakkını alabilirdi. Anayasamızın geçici 4 ncü maddesinin 2 ncd fıkrası : 

«27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren Kurucu Meclisin toplandığı 6 Ocak 1961 tarihine kadar yasama 
yetkisini ve yürütme görevini Türk Milleti adına kullanmış bulunan Millî Birlik Komitesinin ve 
devrim Hükümetlerinin karar ve tasarruflarından ve bunların idarece veya yetkili kılman organ ve 
mercilerce uygulanmasından dolayı karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulıyanlar hakkında 
cezai veya malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla her hangi bir yargı 
merciine ıbaşvurulamaz.» hükmünü ihtiva etmekte ve mahkeme kapılarını mağdura karşı kapamış 
bulunmaktadır. 
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Mağduriyet açıktır. Mahkeme yolları kapalıdır. Bu itibarla, 140 sayılı Kanuna göre Yiğit Köker'in 
T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonuna müracaata hakkı olduğu ve Karma Komisyonun meselenin 
esasını tetkik ederek bir karara bağlaması lâzımgeldiği mütalâasında olduğumuza mevcudun ittifakı 
ile karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

O. 8. Sarıgöllü 

Sözcü Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Kastamonu S. O'Kan Â. Artus 
A. N. Tuna Toplantıda bulunmadı. Toplantıda bulunmadı. 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Hatay 
M. Deliveli 

Konya 
8. Çumralı 

Bize 
O. M. Agun 

Sakarya 
M. Tığlı 

Toplantıda bulunmadı. 

Samsun 
R. Rendeci 

Sivas 
R. Öçten 

İmzada bulunamadı. 

* • » 
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