
D Ö N E M : 1 C İ L T : 37 TOPLANTI : 6 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

7 nci Birleşim 

22 . 11 . 1966 Salı 

•-*- • «fc • 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 195:1C6 

2. — Gelen kâğıtlar 196:197 

3. — Yoklama 197 

4. — Demeçler ve söylevler 197 
1. — Çanaikkalö Üyesi Ziya Termen'-

in, Türkleri Birleşik Amerika Dev
letlerine karşı pasif direnişe davet eden 
Türkiye îşci Partitsî, Başkanllığı raporu 
hakkında demeci 197 :199 

2. — Tabiî Üye Haydar Tnnçkarat'm, 
deprem bölgesinde yaıptığı tcijkifc gctzi'iiırı«-
den edindiği in abalara dair demeci ve 
İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu'nun geçen bMe§jmde cevap veıdi-
ğine dair beyanı 199:210 

5. — Başkanlık Divanının Genci Ku
rula sunuşları 210 

1. _ Tabiî Üye Refet Akwyoğlu'-
nun, Millî Eğitim Komisyonundan is
tifa ettiğine dair önergesi 210 

2. — Cumhuriyet Senatosu Turaç eli 
Üyesıiı Arşlan Bora'ya izin verilmedi halk-

Sayfa 
kmıda Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi. (3/524) 210 

3. — Komisyon- üye adedlerinin tcıs-
bi't edilmesi halkıkında Cumhuriyet Sena
tosu Danışma Kurulu Kararı 210:211 

6. — Görüşülen işler 212 
1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun 29 ncu maddesinin 2 nci Merasının1 

değiştliril.m'3-si hakkımda kanun tdkıilfinin 
Millet Mecl'isince kabul olunan metıııL ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındıi'lık, Ulaş
tırma ve İmar ve İskân, Malî ve İktisadi 
îşl-er ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
por? arı (Milıl'et Meclisi 2/94; Cumhuriyet 
Senatosu 2/198) (S. Sayısı : 838) 212:215, 

232:233 
7. — Sorular ve cevaplar 215 
A) Sözlü sorular ve cevapları 215 
1. — Cumhuriyet Senatosu Samsun 

Üyesi Pcth'ı Tevetoğlu'nun, güreş tari
himizin ünlü bahramıaıılaırından ria'h-
mcitili Yaşaır Doğu'ya dair sözlü so
rusu (Devlet Bakanlığına, gönderilmitş,-
tir) (6/316) 215 



C. Senatosu B : 7 22 . 11 . 1966 O : 1 

Sayfa 
2. — Cumhuriyet Senatosu Üyedi Osman 

Köksal'ın, Asgari g3çim indirimi Kâ -
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1. — GEÇEN-İ 
îçfçkiri Bakanı Faruk Sükan; Adana olay

larının adalete intikal ettiğini beyanla Adana 
Cumhuriyet Savcısının elle ,di!lle veya her han
gi bir surette tecavüze uğramış bir vatandaşı
mız bulunmadığına dair basına yaptığı açıkla
mayı okudu ve milletimizce mukaddes tanıman 
değerlere, inançlara, millî mefahire, namus ve 
âffete vaki olacak heır hareket ve1 teşebbüs kar
şısında Hükümetin son derece hassas bulundu
ğunu bildirdi. 

istanbul Üyesi Ekrem Özden; NATO Komu
tanının Bulgaristan'ın Türk ve Yunan hudut
larında yığınak yaptığıma dair beyanı ifade 
ilö, Türkiye'nin bütünlüğüne, onun istiklâl ve 
Cumhuriyetine vâki olacak her türlü taarruza 
Türk Milletinin bütün gücü ile karşı koya
cağımın herkesçe bilinmesi gerektiğine ve bu 
hususta gerekli tedbirlerin alındığımdan! şüp
hesi bulunmadığını belirtti. 

Millî Savunma Balkanı Ahmet Topaloğluı 
Bulgaristan'ın hududumuzda yığınak yapma
dığını, NATO Komutanının sözlerinûn Varşova 
Paktı devletlerinin har*b (hazırlıkları hakkında 
bilgi verdiğimi ve NATO kuvvetlerinin bu öl
çüde mıodernize ediılmcki gerektiğini ifadeye 
matuf bulunduğunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin dışarıdan gelecek ıher türlü tecavüzü defede
cek güçte olduğunu bildirdi. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna seçile-cek üyeleı-
rin her iki dönem seçimlerinim 'bir anada yapıl
ması hakkında Cumhuriyet Senatosu Danışma 
Kurulu kararı üzerinde yapılan konuşmalar
dan sonra kabul edilmedi. 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kunırunun 
2 numaralı kararının : 

1. — Komisyonlar, grup ve Cumhuriyet; Se
natosuna tahsis edilen bâzı yerler muhafaza 
edilmek kaydiyl'e, Cumhuriyet Senatosu Baş
k a l ı k Divanı ve idare ;bölümleı*inıtn! Devlet 
Plânlama Teşkilâtımdıam boşalan kısma nakle
dilmesi hususu kalbul edildi. 

2. — Komisyon üye adedleirihinı ilişik cet 
velde olduğu şekilde tesbiti konusunun görü
şülmesi gelecek birleşime bırakıldı. 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu; 1964 yılın
da o günkü Hükümeti muhatap tutan 314 ve 
«315 sayılı sorularını gerili aldığını bildirdi ve 
sorular gündemden çıkarıldı. 

TANAK ÖZETÎ 

İzmir Üyesi Hilmi Onat ; 369 sayılı soru
sunu, aktüalitesini kaybettiği cihetle, geri al
dığını bildirdi ve soru gündemden çıkarıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Ali 
Rıza Ulusman'm, biır öğretmene karşı yapılan 
ithamlara dair sorusuna, Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz; 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İsken
der Cenap Ege'nin, îpar Transport Ltd. Şir
ketine ait dört ticaret gemfisime dair soruşu
ma, Ulaştırma Bakanı Seyfi öztürk; 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
öztürkçitnie'nin, posta; telgraif ve telefon abone
lerinden alman 'mükerrer paralara dair soru
suna, Ulaştırma Bakanı Seyfi öztürk ; 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl 
Ertuğ'un, Ketban Barajı inşaatı sebebiyle su 
laıltımda kalan köylere dair sorusuna, İmar ve 
İskân Bakanı Haldun Memıtetşeoğlu, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahiim. Deıriner, 
Köy İşleri Balkana Sabit Osman Avcı; 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi 
Alpaslan'ın, Artvin ili dâhİMİnde açılması dü
şünülen sağlık ocaklarına dair sorusuna, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip Somunoğlu; 

Cumhuıfyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse-
yim Atmaca'nm, Tekniker Okulu öğrencileri
me daliır sorusuna, Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz ve Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgünoş'im; Osmaniye'ye naklolunan 
Kayseri Sümer Ortaokulu Müdürüme dair so
rusuna, Millî Eğûtim Bakanı Orfhan Dengiz 
cevap verdiler. 

Erzurum Üyesi Osman AMhocagiPim 365, 
366, 

Tabiî Üye Haydar Tumçjkanat'm 379, 
Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçiigil'im 385, 
Diyarbakır Üyesi Salâhattin Cüzrelioğlu'-

nun391, 392, 
Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın 394, 
Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'ran 397 sa

ydı soruları, ilgili bakanların; 
İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nın 373, 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hidayet Aydın-

'erljn 403, 404 sayılı «soruları soru sahipleri ve 
ilgili bakanların bu birleşimde hazır bulunımıa-
maları, 
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Zonguldak Üyesi Tevfiık înci'nin 372 sayılı 
sorusu, soru sahibinin izinli1 olması sebclbiyb 
gelecek bilırıleşime bırakıldı. 

Boiu Üyesi Rahmi Arıkan'm 389 sayılı so-
sorusu, sıoru sahibi ikinci defa hazır bulun-
madrğrndan, yazl ı soruya çevrldi. 

22 Kasını 1966 Salı günü saat 15 te toplö<-

nılmak üzere birleşime saat 18,50 de son verildi. 
Balkan Kâtip 

Başıfeanrvelkili Hatay 
Fikret Turhangü Enver Bahadırlı 

Katılıp 
Gaziantep 

Nizamettin özgül 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Doğu bölgesinde uygulanan sağ
lık »osyallizasyonuna dair sözlü soru ömürgaJ'ı, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/406) 

2. — Culmhuriyet Senatosu Elâzığ Üyeısi 
Salim Hazerdağlrnın, Elâzığ'da Ikurrfmakta 
olan Teknik Okula dair sözlü soru önerge!;\\ 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/40<7> 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, YemcıMik zeytinyağı staaı-
dardiztasyonu Nizamnamesinin tadilime dallr ya

zılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına' gönde
rilmiştir. (7/303) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
özgüneş'in, ortaokul ve liselerimiz ieûn beden 
eğitimi imkânlarına dair yazılı soru önergesi 
Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/304) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
özgüneş'in-, Kayseri'nin Talaş ve Haei'lıar or-
taokullairmdaki ders araçlarına daûr yazılı 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/3C5) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Boüu Üyesi 
Rallimi Arıkan'ın, özeli öğretin kurumları 
Kanununun uygulanmasınla dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönch rdl-
miştir. (7/306) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — «Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi» 

Muaddel Sözleşmesinin uygun bulunduğuna 
dair kanun tasari'sınım Millet Mecl'isûnce ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu M J î 
ve iktisadi İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma fcomisyonkıırı raporları (Millet Meclisi 
.1/189; Cum'huriyet Senatosu 1/676) (S. Sa
yısı : 823) 

2. — BıVleşnıiş Milletler Andlaışmaısınm 109 
neu maddesinin Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunun 20 Aralık 1965 tarihli ve 2101 (XX) 
sayılı karariyle değiştirilmiş olan çdkilnin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna1 dair ka^ 
nun tasanısının Millet MeclÜlsince kaıbul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dişileri, Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/198; Cumhuriyet Senatosu 1/678) 
(S. Sayısı : 824) 

3. '— Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cum
huriyeti arasında/ 25 Şubat 1964, tarihinde 

Ankarada imzalanmış olan Kültür Anılaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Mcicl'isince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonları rapouları (Millet Meclisi 1/168; Cum
huriyet Senatosu 1/680) (S. Sayısı : 285) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara

sında 22 Haziran 1965 tarihinde imzalanan An
laşmanın onaylanımaısının uygun bmlunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi işler ve Dışişleri, Tur'izm ve Tanıt
ma komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/99; 
Cumhuriyet Senatosu 1/681) (S. Sayısı : 826) 

5. — Ankara Üniversitesi 19'62 Bütçe yılı 
kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
Kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Koomisycnu raporu (Millet Meç-

m^ 
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lisi 1/33; Cumhuriyet Senatosu 1/667) (S. Sa
yıcı : 831) 

6. — 193 sayıllı (Mir Verdisi Kanununun 
29 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının değiştiıfıl-
mesi hakkında kanun teklifinim Millet Mecli

since kalbul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve is
kân, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M.Jilet Meclisi 2/94; 
Cumhuriyet Senatosu 2/198) (S. Sayısı : 838) 

»>•« 

BİKÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Nizamettin özgül (Gaziantep), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — 7 nci Birleşimi açıyorum. 

3.— 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Çanakkale Üyesi Ziya Termen'in, Türk
leri Birleşik Amerika Devletlerine karşı pasif 
direnişe davet eden Türkiye tşçi Partisi Başkan
lığı raporu hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ziya Termen, Amerikan 
Hükümetine karşı Türk Halkını pasif direnişe 
davet eden TİP Başkanlığı raporu üzerinde 
gündem dışı söz talcıb etmiştir. Buyurun Sayın 
Termen. 

ZİYA TARMEN (Çanakkale) — Muhte
rem Başkan, muhterem senatör arkadaşlarım : 

Sen günlerde, gösteri yahut fikir halOnde, 
görülür bir Amerika aleyhtarlığına şahidol-
ma'ktayız. Türk içtimai bünyesini hayatî değer
de ilgilendiren bu konu üzerinde, Yüksek He
yetiniz marifetiyle ilgililere vâki tetkikleri 
min sonucunu arz etmeyi, zaruri gördüm. 

Türk - Amerikan ımıünasebetilemnin pplitik 
ve ekonomik iç yüaüınün, milletçe olduğu gibi 
bilinmeL'ind'e, fayda mütalâa eden, samimii bir 
arkadaşınızını. Boyanlarnmın, klâsjık isnad ve 
tahmeıtlerle, ıbiiyük. kütleleri nıâceralarğ, / sevk 

'eylemeyi usul edinen merkezilerde ve bilhassa 
bu merkezlerin seslendiği 'kütlelerde (sam'iımi 
duygular içinde yer alan) vatandaşlarımda, 
âdil tarafsız ve doğru ıbir netice yaratmasını 
ümidstmdk isterim. 

Türk toplumunu, millet olarak, bir izahı 
yapılmayan meçhul istJkâmete sevk eylerken, 
reddetmekte bulunduğrjmuz mevcut nizam ve 
münasebetin yani Türk - Amerikan ilişkileri
nin, hangi mdbde'den, hangi müntehaya doğ
ru yol aldığımın, ciddî muhasebesine girişmek, 
vazife ve şart* cilmuştur. Gündem dışı bu gün
kü mâruzâtımla, Türk Hükümetlerinin 18 sene
den beri önem verdiyi bu konu üzerindeki şah
si " tetkiklerimi ve kanaatlerimi yüksek bilgi
lerine takdim etmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım; 
Türk - AmeıtÜkan münasebetleri tarihçesin

den bağlıyarak, konuyu, 1922 öncesine getir
mek. Son Osmanlı Hükümotlne Prensipler dik
te, ederek, Türk, halkına (reddi ilhak) anlamlı 
siyasi şekiller tasviyeve telkin ;eyl.iyen enıper-* 
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yalist dünkü "VVasihirıtgton'daıı bahis açmak, 
mümkündür. Ancak 'takdir etmeliyiz ki, dünkü 
Amerika, 1945 te şahlanan Rus güöü muvace
hesinde, eski Amerika dünya görüşü ve poli
tikası, bir çırpıda el tersi ile itilip atıldığı, da
ha realist bir Amerika ve Dünya politikası ta-
kiholunması plânladığı için, bugünkü Ameri
ka'dan hayli farklı, yeni bir Devlet hüviyeti 
tesibit eylemiş ve tatbike (koyulmuştur. 

Bugünkü Amerika'nın öız politikası, (Hürri
yet nizamı içinde, .liberal formüller içinde, 
«milletlerin hürriyetlerine sahibolaralk yaşama
ları) şeklinde hülâsa edilmektedir. 

Düşünülürse, bu formül, General Marahall'-
m plânına müncer mânâda, 1946 dan beri 
"VVaahington tarafından tatbik yolundadır. 
Milletler, Demuokratik nizam içinde, hür ve 
müstakil yaşayacaklardır. Dikta sosyalizminin, 
komünizmin başıgöstereıb'ileeeği zaif ülkeler, 
varlık sahibi diğer ülkelerin yardımı ile, ken
dilerini madde ve mânâ olarak savunablileceik 
yeterli seviyeye gelinceye kadar, korunmalıdır
lar, 

Bu anaflkrin, ziaman zaman, yardum gören 
ülkeler muhalefetleri tarafından, ters bir istis
mara hedef yapılmakta olduğuna şahıidolmak-
taıyız. Muhalefetler, her çoğrafya'da, bu ko
nuyu bir Amerikan emperyalizmi olarak hülâ
saya çalışmışlardır. Şükranla kaydetmek ge-
rciklır ki, esasmda tamamen zâti politikaları 
olarak vücut bulan bizdeki Amerikan siyasi ve 
iktisadi münasoeibtl'eri kurucusu sayın Cum
huriyet Halk Partisi idarecileri, muhalefetleri 
devrelerinde, bu konuyu bir istismar mevızuu 
haline getirmemenin haklı itinasında, hiıçibir 
tarihte kusur göstermemişlerdir. 

1961 Anayasası gereği olarak Türk Parlâ
mento hayatına dâhil olan Sayın Türkiye İşçi 
Partisi liderleri ve sözelden, üzülerek arz 
olunması lâzımdır ki, Türk - Amerikan müna
sebetlerine, lâyıkı öz değeri vermiyen bir tutum 
ve iklimi, benimsemiş görünmektedirler. Ame
rika 'tabiiyeti! her kişi, bu arkadaşlarımız ta
rafından reddcilunmuşlardır. Uzman, Doktor, 
sulbay, general, cümle Amerikalı, (Türkiye'yi 
soyan, Türkiye'ye hor bakan) misyonun perso
nelidir. Washıingiton sömürücü, Pentagon harb 
kundakçısı, dolar dünyadır,, 
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Bugünkü gazetelerde Malat'ya il kongresin
de, Sayın Genel Başkan Aybar'ın kıraat ettik
leri Pariti raporunda, Türk halkını Amerika 
Hükümeti aleyhine millî boykota davet eyliyen 
pasaja dair, esetf verici haberler okudum. 

Haıber, tek 'kelime ile esef verici vasıftadır. 
Türk - Amerikan münaseebtlerinin öz sebeple
rinin krrtijği yapılmaksızın girişil en bu politika, 
Türkiye'ımiıze bir hizmet değil, Türkiye'mize 
belki bir felâket getirecek niteliktedir. 

Bu topraklarda yaşıyan her Türk, Hükü
metlerinin takibottiği politikayı, takibeyliyen 
insandır. Esasında Hükümet politika la rı, hal
kın hisisattiği ve hükme rapteylediği gidişatın, 
tesbiti ve tatbiki değerini haiz olacaktır. Ba
şarılı politüka, kuvvetini halktan alan pditika 
olmak durumundadır. En berrak soru halimde, 
şu anda sonmaik isterim: Senevi 8 milyar lina 
yardım gören Hindistan, 6 milyar civarında 
yardım gören miüslüman Pakistan, bu miktarın 
yarısına vasıl olan hacimde yardım gören Ko
re ve beşinci seviyede yer alan Türkiye'den ayrı 
olarak, Amerika vergi mükellefinin verdiği mil
yarları, diğer 16 m&ıtıakil Devlete rahatlıkla 
venmekte olan Amerika, 1946 dan bu tarafa, 
ıhanıgi millî bünyeyi maıbvetımiş, hangi milletle
ri, fiilî veya kavli istikamette idaresi emrine 
tahakkümü altına ilhalk eylemiştir? 

Beşjbin mevcutlu bir koloniyi (Türkiye'nin 
istilâcılara) olarak taikdim eyler'ken; mevzuu 
kasııtlı ve mübalâğalı bir muzir istikamete tev
cih etmemenin, yolunu tercih etmelidirler. Tür
kiye'deki Amerikalı, Türk hükümetlerinin ve 
ordu eğitimi plânlaması merkezlerinin, hisset
tikleri ihtiyaç nislbetinide Türkiye'de vazife ve-
ren mümessildir. 

Halkımızı gizli, istilâya mâruz kalmış bir 
vatanın kurtarılmasına çağıranlar, daha 10 yıl, 
Amerikan yardımına muhtaç bir Türkiye'den, 
habersizlerdirler. Amerika, Ekonomik kurtu
luş ritmine giren devletleri, her yılki yardım 
plânında, yardım miktarında tenziller yapmak 
suretiyle, düşürmektedir. 10 yıllık devamlı yar
dımı ile ekonomik seviyesine kuvvet hediye et
tiği komşumuz Yunanistan, bu yıl, Türkiye'
mizden az yardum almak suretiyle, bu plâna 
fiilen hedef yapılmıştır. Yakın gelecekte, Tür
kiye'miz, Amerikan yardımına hedef yapılmasa 
lüzumsuz bir devlet olarak yardım listesinin 
aşağılarımda yer aldığı zaman, Türkiye İşçi 
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Partisi liderlerinin, o tarihte, bu neticenin müş
tereken selâmlanmasmda bilhassa bulunmala
rını görmek isteriz. Amerika, 7 devlete vâki 
yardımını, 12 seneden beni plânlı şekilde da
raltan hayırhah ve kurtarıcı bir politikayı, is
pat etmiş hüviyettedir. Bu kurtarıcılık ise Ame
rika'nın bizatihi endirekt saadetini ortaya koy-
maıkıtadır. Yardım gören devletlerin ne bir ka
rış toprağı, ne müdahale edilmiş parlâmentosu 
•büğlüne kadar Washington menfaatine aktarıl
mıştır. Halkı mukabilindeki menfaatlerin izahı 
yapılmaksızın ve mazarratı hakkında müspet 
delil ortaya ıfeoymaksızın, sabuk hükümleri klâ
sik töhmetler alanına sevık ederek, yeni bir ni
zam ödentisine koşmak, gafletten, kasıttan baş
ka bir şey olarak izah göreımez. 

Türk hükümotleni, Amerikan münaaebetle-
rinde, NATO'ya dâhil 14 devlet gibi, mevzu 
sözleşmelerde, nispî bir Amerika liderliğine 
evet dcımiş hüviyettedir. Hükümetimizin ve di
ğer 13 üye devlet hükümetlerinin Amerika li
derliğine evet deyişleri, sebepsiz değildir. Bu 
evetler müstakbel tehlikeler istikametinde tek
nik gerekler olarak, bu istikamete masruf mâna 
taşır ve müıterck vasıflı olup, çoğu zaman, mü-
tclkaıbiiıiyet esaslarına dayanır. Müşterek yahut 
ikili anlaşmaların detay özellikleri üzerinde ye
ni teışeübüslere girildiği de işitmekte olduğu
muz bir vakıadır. Birkaç münferit beşerî zaıf 
nümuneel hâdiseyi, âdi zabıta vakasından öte
ye geçmiyen bâzı polisiye mevzuları, istiklâlini 
•kaybatmiş bir ülke yapısına imale ederek, poli-
itika hayatında politika yaratmak istiyenlerin 
tutumlarını, iki kelime ile, hicaba değer bul
mak yenimde olur. 

Haysiyet ve özgürlüğünden, 194S senesin-
denlberi bir şey feda etmiyen Türk hükümetle
rinin Amerilkan politikaları, düşünülürse, Tür
kiye'yi muasır seviyeye tevcih eden, müspet so
nuçlar yaratmıştır. Müstakil duş politikamız, 
yardım mukaıbilıinde tâviz vermiyen saibit hali 
ile, istiklâlini yıllardan beni ayakta tutmasını 
bilmiştir. 18 senodenberi, Askerî yardımlarla, 
hibelerle, yüzde 0,75 i yüzde üçü geçmiyen faiz 
nisbetleriyle, 32 milyar Tl. yardım ve 5 milyar 
liralık kredi açan bir Amerikan anlayışını en 
tarafsız anlayış içinde, en samimî duygu olmak 
üzere senatör sıfatımla, kalbten selâmlıyorum. 
Mazarratına şaihidolduğum an, Amerika yine 
düşmanım, .olacaktır. Tıpkı Vilson gibi. 
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Cümlenize saygılar sunarım. 

2. — Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'm; dep
rem bölgesinde yaptığı tetkik gezisinden edindi
ği inttbalara dair demeci ve İmar ve İskân Ba
kanı Haldun ftlenteşeoğlu'nun gelecek Birleşim
de cevap vereceğine dair beyanı. 

BAŞKAN — Sayın Haydar Tunç/kanat, 
deprem bölgesinde yaptığı gezi intibaları hak
kında gündem dışı söz istemiştir. Buyurun Sa
yın Tunçıkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Millî Bıirlik Grupu adına Tabiî tiye Senatör 
Suphi Karaman ve ben deprem bölgelerini do
lanarak yapılan işleri yerinde görüp incelemek 
üzere çıktığımız bir haftalık geziden henüz 
dönmüş bulunuyoruz. 

Gördükleıûmizl, idareci teknisyenler ve halk
la yaptığımız temas ve incelemelerimizi açi'k-
lamak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

19 Ağustos 1963 gimü saat 14.22 de Erzu
rum'un Hınıs, Tekman, Çat, Bingöl'ün Karlıo
va, Muş'un Varto kazalarını ve yine Muş'un 
Mercimekkale nahiyesini içine alan bölgede 
şiddetli bir deprem olmuştur. Ben evvelâ dep
remin en şiddetli vurduğu Varto kazasının dep
remden 1,5 saat sonraki durumunu görgü sabit
lerinin ifadelerine göre sizlere kısaca nakletme
ye çalışacağım. Bu surotle, bölgede mevcut ku
ruluş ve kurumlarla ordunun ve halkın Varto'
ya yardıma nasıl koştuklarını, fakat niçin da
ha başarılı ve verimli olamadıklarını dahi iyi 
anlamış olacağız. 

19 Ağustos 1966 günü saat 14,22 de Muş, 
Bingöl ve Erzurum illeri şiddetli bir depremle 
sarsılmıştır, uzun ve şiddetli olan bu sarsın
tıdan hemen sonra büyük hasar gören köyler
le, Hınıs ve bilhassa Varto istikametinden gö
ğe doğru hortum şeklinde yükselen toz bulut
ları görülmüştür. Tecrübeliler bu toz bulutları
nın büyük hasara işaret ettiğini anlamakta güç
lük çekmemişlerdir. Depremin etkisinden kur
tulup kendine gelenlerden birkaçı bir vasıtaya 
atlayıp Varto istikametinde yola çıkıyorlar. Di
ğer taraftan, bölgesinde bir geziye çıkan Kara
yolları Erzurum Bölge Müdürü de deprem oldu
ğu sırada Ömerli'de bulunmaktadır. Deprem ge
çer geçmez derhal Erzurum'u bularak deprem
den zarar gören yerlere yardım için Karayolla-
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rınm her türlü yardımı yapacak şekilde hazır 
olması eımrini verip Hınıs'a hareket ediyor. 

Hınıs'ta ağır hasar az, fakat yol yer yer çat
lamış ve toprak kaymaları var. Derhal yolun 
tamiri içdn tedbir alıyor. Muş'tan Varto için 
dik çıkanları Tepe Köyden hemen sonra kaya
rak yolu tıkamış bulunan dağ durduruyor. Bu 
esnada deprem değişik aralıklarla devam et
mektedir. Yollar çatlayıp yarılmış Karayolla
rından gelen bir ekip Varyant yapımına başlı
yor. Varto'ya ilk varanlar takriben ilk dep
remden 1,5 saat sonra geldikle rinde gördükleri 
manzara: Varto yerle bir olmuş. Bâzı Varto -
lular, erîkazm kenarında sessiz, sessiz oturmak
ta, bâzıları ise şuurunu kaybetmiş, Hükümet 
konağı yılkılmış, içinden imdat sesleri gelmekte, 
bu ilk gelenler hazırlılklı olmadıkları için hiç
bir yardımda bulunamıyorlar ve durumu bildir
mek üzere Muş'a dönüyorlar. Zaten bunlar bir
kaç vasıtadan ibaret. Diğer taraftan Muş Valisi, 
Muş'taiki 227 P. A. dan yardım istiyor. Alay 
yanım saatte harekete hazır oluyor. Karayolla
rı kapanan yolu açmak içen çalışmaya başlamış, 
•sağlık ekipleri hazırlaritmış. O gün saat 17.30 
da Varto'ya Hınıs'tan gelen bir mühendisin 
gördükleri şöyle özetienohJlir: 

Varto yıkılmış ve perişan, vatandaş şuuru
nu kaybetmiş. Muş Valisi orada Muş'tan gelen 
askerî birlikleri asayiş ve emniyet tedbirlerimi 
almışlar enkaz kaldırılmasına başlanılmış, fa
kat kazma ve kürek noksanından yeteri kadar 
süratli yapılamıyor ölü ve yaralılar tahliye edil
mekte. Biraz sonra hava karardığı için Varto 
ibölgesi de aydınlatıl almadığından . enkazın kal
dırılması, ölülerin çıkarılması çalışmaları da 
duruyor. Halbuki Varto hır jeneratörle aydın
latılarak: enkaz kaldırılması işi aralıksız devam 
etmeliydi. Varto ile haberleşme durmuş. Muş'
tan ise, âcil konuşmalar dahi, hatlar çok yük
lü okluğundan 3 saatlik bir beklemeden sonra 
yapılabilmektedir. 

Yardım için diğer bölgelerden gelen ekipler 
emri altına gıirip emir alacakları bir makam ve 
•merci bulamıyorlar. Kimin baş ve kimin ayaik 
olduğu belli değil. Muş Valisi yardımeısız yal
nız başına, her kafadan bir ses çıkıyor. 20 Ağus
tos saat 1 de Varto karanlıklar içinde bir - iki 
gemici feneri ve yakılan ateşler karanlığı nok
talamakta. Kurtlanma çalışmaları ' karanlıktan 
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durmuş enkaz yığınları altında be'kliyen ölüler 
ve yaralılar var. 20 Ağustos sabahı ordu bir-
1 ilkleri ve Karayolları geniş ölçüde enkaz kal
dırması, ölülerin çıkarılması ve yaralıların tah
liye ve tedavileri, çadır, yiyecek dağıtımına 
başlıyor. Ortada henüz Kızılay yok. Kazma ve 
kürek noksanı işleri aksatıyor. Karayolları ve 
ordu ulaşılabilen köylerden ölü ve yaralıları 
taşıyorlar. Ordu bu safhada; can ve mal kur
tarma, halkın aç ve açıkta kalmamasını temin, 
bölgede emniyet ve asayişin korunması görev
lerim üzerine alıyor. Valilerin istekleri üzenine, 
Ordu Savaş İs. Tb. unu Hınıs'a 227 P. A. Var
to'ya 2'21 P. A. Karlıova'ya kurtarma ekipleri 
gönderiyor. Büyük felâket karşısında şaşıran 
ve büyük mal ve can kaybına uğrıyan halkın 
askerlerin bu yardımları karşısında moralleri 
düzelmeye başlıyor. Ordu ayrıca doktor ve va
sıta yardımı yapmış, Muş'ta 100 yataklı seyyar 
bir hastane açmıştır. Varto'da 2, Karlıova'da 
1 ekmekçi müfrezesi çalışmaya başlamış, mün
hasıran halk ve diğer sivil görevliler için Var
to ̂ daikl müfreze 32 günde 461 çuval un, 52 000 
efem ek Karlıova'daki müfreze halk ve asfcer 
için 17 günde 26 000 ekmek 215 çuval un işle
miştir. Fırınların ilk ihtiyacı için un ve yaka
cak orduca sağlanmış, daha sonra bunları Kı
zılay vermiştir. Depremin ikinci günü civar il
lerden de halk ekmek göndermiş faıkat bunları 
teslim edecek bir yer bulamamışlardır. Depre
min 4 ncü g'ûnii Varto'da ordu tarafından bir 
aş ocağı açılarak Kızılay'ın verdiği erzak pişi
rilmiştir. Bu faaliyet beş gün sonra gelen İngi
liz Kızılhaç ekibine devredilmiştir. Halkın ba
rındırılması için 2 332 çadır Kızılay aracılığı 

"ile halka dağıtılmıştır. Depremden sonra civar 
vilâyetlerden daha sonra yurt içi ve yurt dışın
dan gönderilen çeşitli yardım erzak ve eşyanın 
kaza merkezlerine taşınmasından da orduca ge
niş ölçüde yandım yapılmıştır. Yardımın halka 
dağıtımında ordu yardımcı olmuştur. Varto'da 
bir depo tesis edilerek 11 ekiple hor gün veya 
gırr aşırı yardım, eşya ve erzak, köylere götürü
lerek dağıtılmıştır. Yalnız ordu eliyle dağıtılan 
(20 Eylüle kadar) çeşitli yardım malzemesinin 
takriben tonajı 1 217 tondur. 

- Karayolları - çatlıyan ve yarılan yolların 
tamiri deprem dolayıslyle toprak kaymaların
dan tıkanan yolların açılması, ulaşllamıyan 
köylere gidilmesi için açılan güzergâhlar, en-
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kaz kaldırılması, teknik eleman ve işçileriyle, 
-deprem bölgesinıdeiki yaralıların nafcM, yolcu 
ve ilgililerin şıehirlerarası nakliyatını geniş 
çapta yapmış büro misafirhanelerini gelenlere 
ağmış kazıma kürek v.s. her türlü yardımı yap
mıştır. Kızılay da yardımlarda bulunmuş fa
kat bölgede teşkilâtlanmamış oluşu ve bu giibi 
âfetlerde neler yapılacağı üzerinde hazırlıklı 
bulunmadığı içen yardıma koşmakta geç kal
mış, geldikten sonra da yeterli olamamıştır. 

Dış ülkelerden de yiyecek, giyecek ve bara
ka yardımı çok geniş olmuştur. Bunlar hâlâ 
devam etmektedir. 

yukarıda açıklandığı gibi, 19 Ağustos 19Ö6 
günü depremin vukuunun hemen sonunda, böl
gede başta mülkî makamlar, ordu, Karayolları 
teşkilâtı ve sağlık tesisleri olmak üzere afetze
delere yardım ve kurtarma gayretlerinin sü-
raitle faaliyete geçtiklerini görmekteyiz. Fakat 
ortaya konulan bu gayretlere ve gösterilen sü
rate rağmıen bölgede kurtarma ve yardamın he
men ve bir düzen içerisinde yürütüldüğü iddia 
edilemez. Bu durumdan o anda görevli hiç kim
seyi, hiçbir makamı sorumlu görmek doğru 
değildir. Makamlar ve ilgililer yukarıda görül
düğü gibi sorumluluk duygusunun baızan en 
yüksek şuuru içerisinde deprem bölgesine koş
muşlar, cesur kararlar vermişlerdir. Ama bü
tün bu iyi niyet ve bu gayret, bu insancıl dav
ranışlar kurtarma ve yardımın sürat ve düzen 
içlenişine sokulması kâfi gelmemiştir. Âfetin ilk 
anlarda yarattığı şaşkınlık yenilememiştir. Kur
tarma ve yardım faaliyetinin sürat ve hemen 
bir düzen içerisine sokulamayışımn ve âfetin 
ilk anda yarattığı şaşkınlığın yenil emeyişinin 
başlıca sebebi, daha önceden organizasyon ola
rak, plân ve fikir olarak bir hazırlık içinde 
bulunamayışımızıdır. Bu gibi hallerde âfet bas
tırınca şaşkınlıktan kurtulamamak normaldir. 
Şaşkınlığın panik yaratması ve bu paniğin de 
zayiatı yükseltmesi, arzu edilen düzenin biran 
önce kurulmasını geciktirmesi normaldir. Bu 
gibi hallerde, daha önceden teşkilâtlandırılma
mış ve eğitilmemiş olan halk her şeyi en yakın 
Hükümet makamlarından bekllyecektir. Bun
lar da kendi imkânsızlıklarını daha üst makam
ları zorlamakla gidermeye çalışacaklardır. Sa
vaşlarda hava bombardımanları ile ağır hasara 
uğrıyan şehirlerde ve bugüne kadar tabiî âfet

lerde ortaya çıkan gerçekler ve elde edilen tec
rübeler göstermiştir ki, daha önceden teşkilât
lanmamış toplumlarda, her ihtimalin ve çeşitli 
yardımın plânla tesb-it edilmediği yerlerde şaş
kınlıktan, panikten kurtulmak mümkün olma
makta, zayiat ve hasar derecesi yüksek olmak
tadır. Bu durumlarda, bombardıman veya âfeti 
takibe den dönemde de halkın moral çöküntüsü 
fazla olmaktarır. 

Şimdi 19 Ağustos depreminde, daha önce
den alınması lâzımgelecek organizasyon noksa
nından, plân ve tedbir noksanından ötürü ilk 
anda oılLaya çıkan bâzı tipik olayları görelim. 

Bir deprem bölgesinde ilk ihtiyaçlar şun
lardır. 

a) Ölü ve yaralıların, sağ kalımların enkaz 
altından çıkarılmayı, 

ıb) Yaralıların hastanelere nakli, 
c) Ölülerin defni, 
d) Halka yiyecek, içecek ve ekmek temini, 
e) Çadır, battaniye temini, 
f) Aydınlatma temini, 
>g) B-o^ulan PTT irtibatlarının, ulaştırma 

yollarının tamiri. 
h) Yangına karşı, bulaşıcı hastalıklara kar

şı tedbir alınması. 
Enkaz altından kurtarma işinin yürütülme

si, kurtarma ekiplerinin ve kazma, kürek gibi 
malzemenin mevcudiyetine bağlıdır. Sorumlu 
mülki makamlar, hattâ bir sorumluluk taşımı-
yan diğer birçok idareciler çeşitli merkezler
den Varto'ya koşmuşlar ve depremden binbu-
çuk saat sonra buraya ulaşmışlardır. Fakat ne 
bölgedeki halk, ne de dışardan gelenler ilk sa
atlerde bir ciddî kurtarma faaliyeti göstereme
mişlerdir. Çünkü halkın bizzat kendisinin teşkil 
ettiği kurtarma ekipleri olmadığı gibi, elde 
kazma, kürek de yektu. Dışarıdan gelen âmir
lerin bu ilk gelişlerindeki görevleri mahallinde 
bir nevi keşifte bulunmak ve kurtarma için ilk 
ihtiyaçları tesibit etmek olabilmiştir. Oysa ağır 
bir depremde ne gibi hasar ve durumlar olabi
leceği ne gibi kurtarma malzemesine ihtiyaeo-
lacağı daha evvelki vakaların ortaya koyduğu 
tecrübelerle esasen bilinir. Bunu yeniden keş
fetmeye lüzum yciktur. Yeteri kadar kazma, kü
rek V'8sair kurtarma aletinin Bitlis, Muş, Bin
göl ve Elâzığ'dan celbi günlerce sürmüştür. 
Halikın bizzat teşkil edeceği kurtarma ekipleri 
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olmadığı İçin ordu birlikleri yeıtişineeye kadar 
enkaz temizleme ve kurtarma yapılamamıştır. 
tik ordu birliği de Muş'tan iki saat sonra ye-
tişebilmiş'tir. (Bu süre birliğin alarmı ve mesa
feye göre başarılıdır.) 

Yaralıların hastanelere nakli : Bölgenin 
sağlık hizmetlerinin sosyalizasyona tabi tutul
duğu ilk bölge olması, birçok sağlık ocakları
nın, hastanelerin ve sağlık ekiplerinin mevcu-
dolması depremin meydana getirdiği felâketle
ri önlemede büyük imkân ve kolaylıklar sağ
lamıştır. Sosyalizasyon sayesinde bu bölgede 
sağlık hizmetlerinin halkın ayağına götürülmüş 
olması deprem felâketinin ıstıraplarını azalt
mış, yaraların sarılmasını mümkün kılmıştır. 
Bir âfet için daha önceden hazırlıklı bulunul
masını öngördüğümüz organizasyon, plân ve 
tedbirlerdeki r oiksanlığm sağlık hizmetlerinde 
de meydana getirmesi muhtemel düzensizliğin, 
bu defa deprem bölgesinde en az ölçüde kal
ması özellikle sosyalizasyon tesisleri ve teşkilâ
tı sayesinde olmuştur. Deprem için lüzumlu or
ganizasyonun yokluğu sosyalizasyonun gücü ile 
giderilmiştir. Askerî araçların, halkın ve diğer 
devlet kuruluşları araçlarının sayesinde yaralı 
taşıma işi sürat ve düzen içerkılnde yürütülmüş, 
Muş garnizonumda kurulan ordu seyyar sağlık 
tesislerinin ve yabancı sağlık ekiplerinin tak
viyesi ile hiçbir yaralı açıkta kalmamıştır. Mev
cut yaralıların % 95 i 24 saat içerisinde hasta
nelere taşınmış ve tedavi altına alınmıştır. 

Ancak civar illerden gelen doktor ve sağlık 
ekiplerinin bir depremin ihtiyaçları bakımın
dan, ilâç ve malzemesiz gelmeleri yegâne ak
saklığı teşkil etmiştir. 

Ölülenin defni : Kazma, kürek ncıksam yü
zünden ilk anda sıkıntılı olmuştur. Bölgeden 
sağlanan din adamları ile dinî merasimin ierası 
mümkün olmuştur. Varto bölgesi için Muş mer
kezinde Sümerbank mağazalarından alınan 
4 000 kefenlik halka dağıtılmış. 2 331 ölünün 
defni yapıldıktan sonra bilâhara ancak bir ke
fenlik fazla diye geri iade edilmiştir. 

Yiyecek, içecek ve ekmek temini : Büyük 
âfet Varto bölgesinde her şeyi, bu arada her tür
lü yiyecek maddesini enkaz altında bırakmış, 
çeşmeleri ve buralara gelen su yollarını tahri-
betmiş olduğu için ilk anlardan itibaren yiye
cek, içecek ihtiyacı ile karşılaşılmıştır. Ordu 

birliklerince ve diğer bölgelerden sevk edilen. 
yardımlarla ihtiyaç hemen karşılanmıştır. Fa
kat daha önceden yapılmış bir organizasyon ol
madığından bir hafta süre yiyecek ve ekmek 
dağıtımı ordu birliklerinin üzerinde kalmıştır. 
Aynı şekilde çadır, battaniye ve diğer yardum 
malzemesinin dağıtımı da mahallî organizasyon 
yokluğundan ordu eli ile olmuştur. 

Aydınlatma temini : Depremin ilk günü ge
cesi karanlık içinde kalındığı için kurtarma fa
aliyeti durmuştur. Bu halin enkaz altında pek 
çek yaralının ölümlerine sebebolduğu muhak
kaktır. İlk günü akşamı Karayolları 12 ncî Böl
genin Varto'ya getirdiği 100 lâmbalık jenera
tör kalblo yokluğu yüzünden tesisat kurulama
dığı için çalıştırılamamıştır. PTT deposundan 
600 metrelik kablo için ilgili memurun idari 
makamlardan yazılı emir istemesi dikkat çeki
cidir. Varto bölgesinde üç gece elektrikle ay
dınlatma yapılamamış olması son derece üzü
cüdür. Bir âfeti kaışılıyacak tedbir ve organi
zasyonun daha önceden plânlanmamış "olması
nın ortaya koyduğu en acı gerçeklerden birisi 
de aydınlatmada meydana çıkmıştır. 

Yukarıdan beri anlatılan aksaklıklar daha 
önceden alınması gerekli tedbir ve organizas
yon yokluğunun acı sonuçlarıdır. Her zaman ve 
her âfette bu acı sonuçlar görülmüştür ve gö
rülecektir. Savaşlarda şehirlerin havadan bom
bardımanlarında, nükleer başlıklı bcımlbalama-
landa bu acı sonuçlar daha şiddetlisi görülecek
tir. Hasar ve zayiatı azaltmanın tek yolu plân
lı, tedbirli bulunmak ve pasif savunma veya 
'benzeri bir organizasyon içerisinde olmaktır. 
Deprem, su basması gibi çeşitli doğal âfetler 
bakımından yordumuz pek çok felâkete duçar 
olmuştur. Bunlardan edinilen tecrübeler de
ğeri endiriilmiş olsa idi yeni âfetlerde zayiatı 
azaltmak mümkün olacak, ilk anlardaki şaşkın
lık ve paniğe fırsat verilmiyerek herkes, her 
yönetici yapacağı işi bilecekti. Tedbirler, sonu
cu belli olmıyan âni kararlar yerine, daha ön-
oeden düşünülerek hazırlanmış yönetmelikler 
ve plânlara daaynılarak alınacak, mevcut bir 
organizasyon süratle faaliyete geçirilecekti. 

Memleket yönetiminin, sonuçları bir âfet 
bölgesi halkı için önceden belli olmıyan âni 
kararlar yerine, evvelce hazırlanmış bilimsel 
metotlara dayandırılması bugün artık bir zo
runluluk kazanmıştır. 
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Başbakan ve bakanların deprem bölgesinde 
yaptıkları konuşmalarda verdikleri demeçlerde 
bol vaiblerde bulunmuş olmaları vatandaşlar 
tarafından çeşitli şekillerde yorumlanarak, halk 
büyük ümitlerle kapılarını gelecek yardıma 
açarak beklemeye başlamıştır. Denilebilir ki, 
sorumluların Hükümet gücünün dışına taşan 
veya mevcut şartlar altında uygulanması müm
kün olmıyacak, vait, tedbir ve yardımlardan 
bahsetmeleri halkı fazla ümitlendirerek zararlı 
sonuçlar doğurmuştur. 

İmar ve iskân Balkanı ve valiler toplantı
sında âcil ve geçici tedbir olarak şu kararlara 
varılmıştır. 

I - İç İskân : (Hükümetin göstereceği- yer
de iskân edilecek felâketzede vatandaşların ia
şeleri de Hükümetçe sağlanarak 6 ay için baş
ka yerlere nakledilecekler) 

II - Göç Yardımı : (8 nüfusa kadar olan 
hanelere 1 000 er lira göçten önce, 1 000 er lira 
da gittikleri yende verilmek üzere 2 000 lira 
yardım edilecek ve aileler 6 ay kadar kendi is
tedikleri yerde kışı geçirecekler.) 8 nüfustan 
fazla aileler için her şahıs için 100 lira fazla 
ödenecek. 

III - Bulunduğu yerde kalarak geçici iskân 
için baraka yardımı : Bunlara ayrıca hane ba
şına ahır ve samanlık yardımı için 500 lira ve
rdice ek. 

İncelemelerimiz bize gösterdi k i ; bu kararın 
iç iskân ve baraka kısımları başarıya ulaşmış 
fakat, göç yardımı, adı altında verilen para 
yardımı büyük suiistimallere, haksızlıklara ve 
huzursuzluklara sebebolmuştur. Bunun neden
lerini daha sonra açuklıyacağız. Yalnız burada 
şu kadarını söyliyelim ki, yapılan bu stratejıik 
karar hatası Hükümet ve diğer teşekküllerin 
yardımdaki başarısını gölgelemiş ve büyük hu
zursuzluklara sebebolmuştur. Çünkü göç yar
dımı . talebeden vatandaş 6 ay süre ile istediği 
yere göç edeceğine göre 5 nüfusu için iaşe mas
rafı olarak nüfus başına her ay 100 liradan 500 
lira düşünmüş ve 6 ay için 3 000 lira hesap
lamış. Gidiş - geliş yol parasını da ilâve edin
ce göç yardımı olarak en azından 5 000 lira 
ümide tmiştir. Hayvanlarını Et ve Balık Kuru
muna, otunu da orduya satacağını hesaplıya-
rak böyle bir göçe talibolmuş. Fakat halkın te
berru ettiği 31 milyondan verilecek olan bu 

göç yardımı hane başına 2 000 lira olarak ilân 
edilince huzursuzluk kendini derhal göstermiş 
ve halktan müracaatlar .ve tazyikler artmıştır. 

Aynî yardımların sevk ve dağıtımında gö
rülen ve çeşitli oluşlarının yarattığı güçlük
ler. 

Deprem bölgesi halkına yapılan çeşitli yar
dımlardan birisi de gönderilen aynî yardımlar
dır. Halkımızın hâmıiyet duyguları, deprem böl
gesine gelen aynî yardımların çelkluğu ile, yük
sek seviyesini ortaya koymuştur. Bu yardım
lar hiç şüphesiz bölge halkının bir kısım ihti
yaçları karşılamıştır. Depremin meydana getir
diği felâket ve yoksulluğa rağmen, bölgede ge-
zıerken köy ve kasabalarda halkın kıyafetinde 
görülen niabî düzgünlüf^e bu aynî yardımla
rın etkisi büyüktür. Ancak kasaba ve şehirler
de dükkânlarda görülen satışa arz edilmiş çe
şitli yiyecek malzemesi ve giyecek eşyasının 
cins ve miktarındaki bolluk da, fiyatların nor
malin altımda bulunuşunda da bölgeye yapılan 
bu aynî yardımların etkisıini görmemek müm
kün değildir. 

Bu deprem felâketi göstermiştir ki, halkın 
hamiyet duygularının yüceliği ile yapılan aynî 
yardımlar felâketzedeler için faydalı olmuş bu
lunmakla beraber, lüzumlu tedbirlerin alınma
mış olmasından ötürü bâzı huzursuzlukların, 
çeşitli dedikoduların ve tezviratm da kaynağı 
olmuştur. 

Öncelikle bu tip yardımların alınması, depo
lanması ve halka ulaştırılması da bir özel orga
nizasyonu icabottinmektedir. Bu organizasyonu 
ya Kızılay üzerine alacaktır veya halkın kura
cağı özel komiteler yapacaktır. Oysa, Tunus 
yardım ekibi 24 saat sonra Erzurum'a ulaştığı 
halde, Türk Kızılay'ı ancak depremin beşinci 
günü bölgeye bir ekibini gönderebilmiştir. Bu 
ekip de sadece Kızılay Genel Merkebinin gön
derdiği yardım malzemesinin aracılığını yap
mış, faaliyeti sınırlı olmuş ve son tek memu
ru da 15 gün evvel kendiliğinden ayrılmıştır. 
Bu depremle anlaşılmıştır ki, Kızılay'ın faali
yeti daha çok merkezde, İstanbul, İzmir gibi 
büyük yerlerde kesif. bulunmakta ve fakat bir 
felâket bölgesinde zamanında örgütlenmesine 
imkân venmemektedir. Halkın kuracağı özel ko
miteler ise deprem bölgesindeki genel ilgisiz
likten ötürü ya çok geç kurulmuş veya eğitim-
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dizlikten dolayı iyi işliyememiştir. Genel ilgisiz
likten kasdumız -bölge 'halikından her şeyi dev
letten ve Hükümetten bakliyen ıbir zihniyetin 
yer etmiş olmasıdır. 

Hal böyle olunca, yani aynî yardımın alın
ması, depolanması ve halka ulaştırılması hizme
ti Kızılavca veva hat :ın teşk.l edeceği ö:el 
komiteler aracılığı ile yapılamaması sonucu, 
herşayde olduğu gibi, bu işte ilk bir hafta içe
risinde ordu birlikleri tarafından bir disiplin 
•içinde yürütülmüş ve hiçıbir sızlanma, şikâyet 
ve dedikodu konusu olmamıştır. Bundan sonra 
bütün yük idari makamların, vali ve kayma
kamların üzerine binmiştir. Oysa bütün idari 
yetkilerine rağmen çevresinde teknik ve idari 
hizmet ünitelerine sahip bulunmıyan vali ve 
kaymakamlar için bu hal de ayrıca yeni sıkın
tı ve güçlüklere sebebolmuştur. Halkın teşkil 
ettiği ö'zel komiteleran güçlükle kurulması veya 
iyi işliyememesi idari makamları çek yortmuş 
ve bü. 'i'J: maddi ve mânevi sorumluluk altında 
bulundurulmuştur. 

Aynî yardımların kaynağında bol ve çeşitli 
olması meseleyi çözememaktedir Yardım ala
cak halkın yaşayış, hayat standardı temayülle
ri ve Âjfdadı da ya'd.'inın hedefine ulag.nasm-
ria öneınıli faktörlerden biri olmaktadır. Şu ve
receğimiz örnekler bu hususu teykledecekler
dir. 

Şüphesiz battaniye, çadır, elbise ve diğer çe
şit giyecek eşyası, ev ve mutfak eşyası, hiçbir 
zaman yardıma muhtaç halkın sayısı kadar 
olmamaktadır. Bu durumda bir cins eşyadan 
yardım alaımıyanlar büyük huzursuzluk içerisi
ne elüşmüşlöidır. Bütün deprem bölgesi bu hu
zursuzluklarla dolup taşmakta, çeşitli dediko
dularla bunalmalktadır. Dedikoduların okları 
yerine göre idarecilere, yöneticilere, memurla
ra, yardım ekiplerine, zenginlere, şehir ve kasa
ba halkına, muhtarlara, anayollara yakın köy
lere tevcih edilmektedir. Bizim müşahedemiz 
odur ki, bu dedikoduların bir ıcııanı yeısizdir. 

Giyim eşyası ve yiyecek olarak bölge hal
kının yabancısı olduğu bâzı aynî yardım mal
zemesi heder olmuş, işe yaratmamıştır. Giyim 
eşyam olarak gönderilen çocuk eşyaları, oyun
caklar ve naylon kadın çamaşırları işe yara
mamış, bâzı aç-Jkgözler tarafından yok fiyatına 
toplanarak civar şehirlerin pazarlarına sürül

müştür. Yine bu moyanda konserve halinde yi
yecek maddeleri de, domuz ebidi',, şayiaları ile, 
halkın elinden alınmış şehir pazarlarına sürül
müştür. Muş'ta kutusu bir liraya şu yarım ki
loluk konserve etini bir pazardan aldık. Oysa 
daha küçük yerli konserveler aynı yerde 4 - 5 
liradan saıtılıyordu. (Kürsüden konserve ku
tusunu göstermiştir.) 

Yurdun uzak bölgelerinden bir vagon dolu
su gönderilen üzümler üç gün trenle geliyorlar, 
bir gün de Muş istasyonunda boşaltılıyorlar ve 
bir günde de kamyonlarla (Ambalaj kasaların
da havaleli oldukları için bir kamyona ancak 
800 Kg. yüklendiği için taşıma maliyeti de yük
sek oluyor.) Varto'ya sevk ediliyor. Dağıtılın-
caya kadar evsafı düşüyor. Gerek böyle bir üzü
mün veya misal olarak bir ya idim vagonuna ko
nulan 'bir, iki sepet armudun 'dağıtımında bu 
yardımı alamıyan köyler huzursuz oluyorlar. 

Bu arada bâzı menfi yardım gayretleri de 
görülmüyor değil, yardım malzemesi bedelleri
nin vergi beyannamelerinde matrahtan düşül
mesini fırsat bilen bâzı kötü niyetli kişiler ele, 
örnek olarak basma geçtiği üzere, bozulmuş ve 
küflenmiş büsküvileri deprem bölgesine gönde
rerek zarardan ve vergiden kurtulmanın yolla
rını aramışlar ve millî bir felaketi çıkarları için 
vesile olarak kullanmak çabasına düşmüşlerdir. 

Aynî yardımların sevk ve dağıtımında gö
rülen ve çeşitli oluşlarının yarattığı bütün bu 
güçlükler yanında IranVlan deprem bölgesine 
gönderilen birer kutu içerisindeki standart yar
dım malzemesinin bizde görülen güçlükleri ber
taraf eden mükemmeliyetine de işaret etmek is
terim. Mukavva bir kutu içinde bir gaz ocağı, 
bir gemici feneri, plâstik tabak ve kaşıklar, şe
ker ve çay ve yanındaki bir torba içinde de iki 
battaniye, bir kilim bulunmaktaelır. Her aileye 
bunlardan bir tane verilince yardımda eşitlik 
sağlanmakta, ayrıca nakil, teslim, ve depolama
da, dağıtımda kolaylık elde edilmektedir. İran 
yardımının şu verdiğimiz örneği onların deprem 
felâketinden bizlerden çok daha iyi ders aldık
larını, tecrübe edindiklerini oırtaya koymakta
dır. 

Bu depremde aynî yardımların sevk ve da
ğıtımında görülen ve çeşitli oluşlarının yarattığı 
güçlüklerden önemli sonuçlar çıkarmak, yardı
mın toplanması, depolanması, değerlendirilmesi, 

I halka intikali üzerinde yeni usul ve esaslara 



C. Senatosu B : 7 22 . 11 . 1966 O : 1 

varılması, Kızılaym aracılığı, halkın teşkil ede
ceği ekiplerin faaliyeti hakkında yeni metot, 
sonuç ve kararlara varılması ve bütün bunların 
şimdiden bir organizasyona bağlanması zarureti 
'ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Hükümetçe alman tedbir ve verilen kararla
rın 17 Kasını 1966 tarihinde ulaştığı hedefler : 

a) Baraka yapımı : Havaların iyi gitmesi
nin 'verdiği imkânla »baraka yapımı 25 Kasım 
1966 gününe kadar devam ettirilerek son hede
fe varılacaktır. Bu tarihte bütün deprem bölge
sinde inşa edilecek yerli tip baraka sayısı, hal
ka dağıtılan ve rezervlerle birlikte 9 500 ü bu

lacaktır. Bu sayı 31 Ekim 1966 tarihinde 7 550 
idi. 25 Kasım 1966 da Varto'da 3 220, Hınıs'ta 
2 200 baraka tamamlanmış olacaktır. Bizim git
tiğimiz zaman 17 Kasımda 2 500 baraka Varto'
da tamamlanmıştı. 

Ayrıca Varto'da her biri bir ailelik 119 İsveç 
tipi baraka, her biri dört aile için 50 aded Al
man tipi baraka yapılmış ve her ibiri iki ailelik 
100 aded İngiliz barakası yapılmaktadır. 

b) İskânlarını kendileri sağlamak üzere 
aile başına 2 500 lira para yardımı alanlar : 
30 Ekim 19'66 tarihine kadar 

Erzurum 

Muş 

Top 

Aile sayısı 

5 356 

6 545 

lam 11 911 

1 nci taksit 
1 000 lira 

5 356 Aileye 
5 356 100 Lira 

6 380 Aileye 
6 380 000 Lira 

Aile 

2 nci taksit 
1 503 lira 

2 336 Aileye 
2 356 000 Lira 

3 488 Aileye 
5 240 000 Lira 

Toplam 
2 500 lira 

7 692 100 

11 620 000 

19 312 100 

Lira 

Lira 

Lira 

Almayanlara ikinci taksidin de verilmesi su
retiyle bu yardımın tamamlanması için daha 
5 440 000 liraya ihtiyaç vardır. 

Erzurum ilinde dağıtılan para yardımının; 
7 101 111 lirası Hınıs'ta 

553 000 » Tekman'da 
038 000 » Çat'da dağıtılmıştır. 

Muş ilinde de; 
393 000 lira il merkezinde 

5 720 500 » Merkez köylerinde 
5 506 500 » Varto'da dağıtılmıştır. 

Ayrıca baraka verilen her bir aileye yapılan 
500 liralık ahır yardımı için dağıtılan para mik
tarı da toplam olarak 4 410 580 lira. 

c) İç iskâna tabi olanlar : 30 Ekim 1966 ta
rihine kadar; 

Erzurum'dan 413 aile 
Muş'tan 436 » 

849 aile (5 289 nüfus) 

Başka illerde iskân için nakledilmişlerdir. 
Daha önce Hükümetçe yapılan anket sonuç

larına göre deprem bölgesinde toplam olarak 

1 411 ailenin (Erzurumdan 690, Muş'tan 721 
ailenin) Bakanlıkça gösterilecek yerlerde iskânı 
plânlanmıştı. Halka zamanla fikir değiştirme 
imkânının verilmiş olması sonucu bu sayı 1 411 
dan 849 a düşmüştür. 

Millî Eğitim: Deprem bölgesinde okulların 
yıkılması sonucunda açıkta kalan öğrencilerin 
diğer yatılı okullara yerleştirilmesi için alman 
tertip ve tedbirler iyidir. Varto'da merkezde il
kokullar ve ortaokullar birçok köylerde ilkokullar 
kapanmış, öğretmenleri başka yerlere nakledil
miştir. Toplam olarak bunların sayısı 3 123 tür. 

Bu arada muhtaç çocuklardan bir kısmını ba
rındırmak için Çocuk Esirgeme Kurumunun yar
dımlarını şükranla yâdetmek lâzımdır. 

e) Sağlık hizmetleri : Deprem bölgesinde ge
rek ilk günlerde, gerek daha sonradan sağlık 
hizmetlerinde önemli bir aksaklık görülmemiş ve 
bir şikâyet olmamıştır. Bulaşıcı hiçbir hastalık 
zuhur etmemiştir. Sağlık hizmetlerinin en iyi 
işlemesinde sosyalizasyonun büyük etkisi olmuş
tu.-. 

Ancak kış için çok hazırlıklı ve dikkatli olmak 
lâzımdır. Varto bölgesinde halkın yarısına yakın 
bir kısmı hava şartlarından korunamaz durumda 
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kışa gideceklerdir, Çünkü halkın büyük kısmı 
baraka yerine para istemişlerdir. Bunlardan bir 
kısmı gitmekten vazgeçmiş ve halen Varto'da bu
lunmaktadırlar. Bunlar kendiliklerinden göçmek 
istiyenlerdir. 

f) Hayvan alımına yardım: Et ve Balık 
Kurumunca Erzurum, Muş ve Genç bölgesinde 
tesis edilen alım merkezlerinde daha ziyade besili 
hayvanlar tercih edildiği için özellikle Varto ve 
Muş bölgesinde önemli satışlar olmamıştır. Et 
ve Balık Kurumunca bütün bölgeden, 27 186 baş 
hayvan aşağıdaki şekilde satınalınmıştır. 

Erzurum 
Muş 
Bingöl 

Toplam 

Toplam 

25 993 
516 
677 

27 186 

6. Hasar tesbitinde ve buna dayanan yardı
mın dağıtımındaki adaletsizlikler : Deprem; 
Muş. Erzurum, Bingöl, Bitlis, Van, Elâzığ, Er
zincan ve Mardin illeri bölgelerinde ortalama 
100 000 Km2 lik bir sahada hissedilmiştir. Fakat 
zayiat ve hasar sadece Muş, Erzurum ve Bingöl 
illeri içerisinde olmuştur. Bunun da ağır hasar, 
ölü ve yaralı büyük zayiat Varto kazası ile buna 
komşu Hınıs, Karlıova ve Muş merkezine bağlı 
köylerinde görülmüştür. Depremin asıl merkezi 
Varto ve Çaylar bucağı arasında Bingöl dağla
rının Güneyindeki vadi kısmıdır. Burada ağır 
hasar % 100 ve can kaybı bütün zayiatın % 85 i-
dir. Deprem bölgesinde birkaç günlük gezi ve 
bölgedeki bütün köylerin durumunun incelenme
si bunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Hasar tesbitinde ve yardımın dağıtımındaki 
adaletsizliği görmek için şu hususları incelemek 
yetecektir. 

a) Depremde bütün can kaybı 2 517 ve ya
ralı 1 420 kişinin ilçeler arası dağılışı şöyledir: 

ölü Yaralı Toplam Yüzdesi 

Varto 2 331 
Hınıs 124 
Muş Merkez Köy. 32 
Karlıova 30 

1 148 
183 
40 
49 

3 479 
307 
72 
79 

% 88.4 
% 7.8 
% .1.8 
% 2 

Toplam 2 517 1 420 3 937 % 100 

b) . Afetler Kanununa göre depremin ilk 
günlerinde yaptırılan hazar tesbitinde yıkılan ve 
ağır hasar gören konut sayısı şöyledir: 

Erzurum toplam 8 312 
Muş toplam 9 197 
Bingöl toplam 2 193 
Bitlis toplam 305 

% 41,5 
% 46 
% 11 
% 1,5 

Genel toplam 

c) Baraka yardımı : 

20 007 

Baraka 
Baraka mevcudunun 

Varto'ya 
Hınıs'a 

d) Para yardımı: 
Erzurum ilinde : 

Hınıs 
Tekman 
Çat 

Toplam 
Muş ilinde : 

Merkez 
Varto 

Bingöl ili : 
Karlıova 

3 220 % 34 ü 
2 200 % 23 ü 

31 Ekim 1966 tarihinegöre: 

8 802 000 
553 000 
172 000 

Lira % 37 

9 527 000 » % 40 

6 885 300 » % 29 
5 920 880 » fo 25 

12 806 180 » % 54 

1 389 400 » % 6 

Genel toplam 23 722 980 » 
e) Et ve Balık Kurumu tarafından satmalı-

nan hayvan sayısı : 
Erzurum'dan 25 993 % 95,5 
Muş'tan 516 % 1,9 
Bingöl'den 677 % 2,6 

Toplam 27 186 

Yukarıdaki rakamlardan şu sonuçlara varı
labilir. Her ne kadar insanca zayiatla hasar mik
tarı arasında yüzde yüz bir ayniyat bulunmamak
la beraber oldukça bir yakınlığın da bahis konusu 
olacağı muhakkaktır, ölü ve yaralı zayiatının 
% 88,4 ü Varto ve köylerinde bulunduğu halde, 
hasar tesbitinde % 41,5 Erzurum'a (bunun 
% 35,2 i Hınıs'a), % 46 Muş iline (bunun da 
% 15,5 u Varto'ya, % 26,5 u Muş merkez ve köy
lerine) isabet ettirilmiştir. Bu hal göstermekte
dir ki, çeşitli bölgelerde hasar tesbit edilirken ay-
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nı objektif ölçülerle hareket edilmemiş, bölgeler 
arasında asıl hasar bölgesi olan Varto'nun aley
hine sonuçlara gidilmiştir. Bu hesaba göre: 

% 15,5 u Varto'da 
% 26/5 u Muş merkez ve köylerine 
% 35,2 i Hınıs'ta olacak şekilde garip bir 

netice çıkmaktadır. 
Bittabiî baraka yapımı ve para yardımı da 

bu tesbitlere dayandığından netice Varto için 
adaletsiz olmuştur. 

Her ne kadar baraka yapımında Varto yüzde 
34 ile başta ise de bu ihtiyacı karşılayacak du
rumda değildir. 

Para yardımında ise ; 
Hınıs yüzde 37 
Muş ve merkez köyleri yüzde 29 
Varto yüzde 25 nisbetinde yardım aldığı için 

yine adaletsizlik olmuştur. Et ve Balık Kuru
mu tarafından satınalman hayvan sayısında ise 
hiç denge yoktur. 

Eruzrum'dan yüzde 95,5, Muş'tan yüzde 1,9 
nisbetinde hayvan satmalmmıştır. Yani özetle
nirse yapılan bütün yardımlarda Erzurum ili 
Muş iline göre daha çok faydalanmış. Muş ilinde 
de merkez ve köyleri Varto'ya nazaran daha avan
tajlı çıkmıştır. 

7. Karar değişiklikleri ve sonuçları: Yukarı
da tafsilâtla arz etmiş olduğumuz ve iç iskân, 
göç yardımı ve baraka yardımı şeklinde hane ba
şına yapılması kararlaştırılan yardımları, biz git
tiğimiz zaman bakanların bölgeye yaptığı deği
şik ziyaretler sonunda bir misli daha artarak altı
ya yükselmiş bulduk. Bugün bölgede uygula
nan yardım şekilleri şöyledir : 

1. Baraka 500 lira ahır yardımı. 
2. Kışı bulunduğu yerde geçireceklere 

evini ve ahırını tamir için iki taksitte 
1 000 + 1 500 = 2 500 lira para yardımı. 

3. Kışı bulunduğu yer dışında geçir
mek istiy enlere (göç yardımı) iki taksitte 
1 000 + 1 000 = 2 000. 

4. Kışı bulunduğu yerde geçireceklere evle
rini tamir için 1 000 lira + iki metre küb ke
reste (Tekman'da uygulanıyor). 

5. Kışı Devletin göstereceği yerde geçirecek
ler (iç iskân). 

6. Kiracı olup da kira ile oturdukları evleri 
hasar gören veya yıkılan, kiracılara 2 000 er 
lira para yardımı (Varto'da var) göınilüyor ki, 
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başlangıçta bir kararla üç kategoride hane başı
na yapılması kararlaştırılan yardım, daha son
ra değiştirilerek 6 ay çıkarılmış bu suretle de 
idarece başlangıçta tesbit edilen esaslara göre 
yapılan hazırlıklar altüst olmuştur. Çünkü bu 
karar değişiklikleri, vatandaşların da karar de
ğiştirtmelerine sebebolmuş, meselâ, kışı başka 
yerde geçirmek için hane başına 1 000 lira almış 
olanlar, kalanlara tamir için 1 000 lira ve ayrıca 
2 metreküb kereste verildiğini duyunca gitmek
ten, vazgeçerek kereste almak için dilekçe ver
miş vilâyete başvurmuşlardır. 

Başlangıçta yardım için esas hane sayısı 
alınmışken, sonradan belki de haklı olarak aile 
esasına çevriliyor. Bu da önceden hazırlanarak 
tesbit edilmiş olan yardım listelerinin yeniden 
yapılmasını icabettiriyor ve idare ve ilgililerin 
büyük bir baskı ve ağır bir müracaat karşısın
da kalmalarına sebeboluyor. 

Çünkü bir hane içindeki gözlerde birden faz
la ailenin oturduğu bir gerçek. Bunun tesbiti 
muhtarlara bırakılıyor. Bâzı haneler üç, dört, 
hattâ beş olarak tesbit edildiği hakle, aynı du
rumda olan aynı köy veya mahalledeki, haneler 
sadece bir aile olaraık tesbit edilince, haksızlık 
dilekçeleri rüşvet ihbarları vali, kaymakam ve 
savcıları senelerce meşgul edecek kadar artı
yor, yalnız Erzurum ilinde bu yolda yapılan mü
racaat ve ihbar dilekçeleri 50 bini bulduğunu 
ilgililer bize söylediler. Muş Hükümet konağı ile 
Varto'daki kaymakamlık barakalarının müra
caat için ellerinde dilekçeleriyle sıra bekliyen 
vatandaşlarla dolup taştığını gördük. Hasar tes
pitlerinde de büyük yolsuzluk ve suiistimallerin 
olduğunu söylemek zorundayız. Hasar tesbiti 
için köylere giden heyetler, hasarın yüksek gös
terilmesi için büyük baskılara mâruz kalmışlar
dır. Çünkü Âfetler Kanununa göre, yüzde 50 
den az hasar için kredi verilmez. Vatandaşa gö
re ise; durum başka, falan ve filân, hasar tes
bit heyetlerine rüşvet verdiği için onların hasa
rı fazla gösterilerek fazla para almışlar. Fakat, 
kendileri bu yola sapmadıkları için mağdur ol
muşlardır iddiaları vardır. Böyle birçok müra
caatlar bize de yapıldı. Fakat kimsenin gözün
den kaçmasına imkân olmıyan bir gerçek, fazla 
yardım alabilmek için köy, mahalle, nahiye ve 
kazalarla illerin birbirleriyle yarış halinde oluş-

j larıdır. Varto kazası ve köylerinde hasar tesbi-
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tine lüzum olmıyabilirdi. Zaten ilk bakışta her 
şeyin yerle bir olduğu görülmektedir. Fakat 
Muş Merkezi ve merkeze bağlı diğer köyler, Hı
nıs kazası ve köyleri böyle değil. Ölü ve yaralı 
sayısı bunu gayet açık: 'bir şekilde zaten göster
mektedir. Buna rağmen buralarda hasar tesbiti 
'olduğundan fazla gösterilmiş ve buralarının 
Varto'dan fazla yardım almış olduklarını yine 
resmî makamlardan görmek mümkündür. Kısa
cası bu şekildeki, gayretler sonunda deprem 
için yapılan büyük ve geniş yardımlar Muş, Er
zurum ve Bingöl illerine yayılarak, tesirleri 
azaltılmıştır. 

Hükümettin belki de yaklaşan kış karşısın
da geçici iskân için baraka yapımının yetişmi-
yeeeği düşüncesiyle bir kısım felâketzedeleri pa
ra yardımı ile savuşturmak istemiş olması. Pa
ra yardımına mesnet teşkil etmiş ilk bakışta 
Hükümeti bu kararında haklı bulmak mümkün 
görülebilse dahi, biraz incelenince, bunu da da
yanağının çürük olduğu açılkça görülebilir. 

BAŞKAN — Sayın Tunç'kanat, daha çok 
mu uzun sürecek? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Bit
mek üzere... 

BAŞKAN — Rica edeceğiz. Gündem dışı gö
rüşme... Bu Millî Birlik Grupunun büyük bir 
etüdü ve büyük emek sarfiyle yapılmış bir in
celemedir. Bunu bir rapor halinde tabettirip 
senatörlere tevzi etmeniz daha uygun olur. Ma
lûmu âliniz gündem dışı konuşmaların kısa, 
gündemi işgal etmiyecek durumda olması lâzım. 
Eğer kısa olarak bağlamanız mümkün ise Baş
kanlık olarak rica edeceğiz bağlayınız ve bunu 
tabettirmek suretiyle muhterem senatör arka
daşlarımıza tevzi etmenizi rica edeceğiz. 

HAYDA RTUNÇKANAT (Devamla) — Sa
yın Başkan, daha evvel zatıâlinizle görüşmüştük, 
mâruzâtımızın biraz uzun süreceğini arz etmiş
tik. Tetkiklerimizin objektif olarak sonuçlarım 
Iküroüden arz etmek vazifemizdir. Ayrıca da ra
por olarak teksir eder arzu eden arkadaşlarımıza 
dağıtırız. Müsaade ederseniz daha 15 - 20 da
kika kadar vaktim vardır. Eğer müsaade eder
seniz devam edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, aşağı - yukarı bir 
saate yaıkııı bir zaman oldu. Gündem dışı ko
nuşma kısa olması lâzımdır, gündemi işgal ede
cek şekilde hiçbir zaman söz alınamaz ve veri

lemez. Eğer böyle bir teamül yaratırsak her
hangi bir arkadaş gündem dışı söz almak su
retiyle iki, üç saat görüşür ve normal hiızmetin 
aksamasına s eibeb olabilir. O balkımdan, biraız 
kısa kesmenizi rica edeceğim. Gündem dışı ko
nuşma, gündamm dışında, kısa, aktüel mcsele-
'l'crlc ilgili olmalıdır. Kırk dakika demiştiniz, 
bir saat oldu. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Efendim, mümkün olduğu kadar kısa kesme
ye gayret edeceğim ve dikkat ediyorum ki, 
dinleyenler büyük 'bir ilgıi içinde takibediyorlar. 
Hükümet için de, Dovkıtin yaptığı yardımlar 
için de, halikımız için de çok önemli ve entere
san bulduğumuz bu konuyu arz etmeyi vazife 
'bildik. Bu bakımdan biraz uzun oldu. Müsaade 
ederseniz devam edeyim Sayın Başkan, kısa 
keerneye çalışacağım... 

BAŞKAN — Buyurun efendim... 
HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 

7 Mart 1966 depreminde âfetler fonundan 1 500 
lira kredi alarak evlerini tamir ettiren vatan
daşların evleri bu depremde tekrar yıkılmış 
olduklarını görenler elıbet görmüşlerdir. Ekse
risi yuvarlak tadardan çamurla yapılan duvar
lar üzerine atılan kirişlenin üaerinc tonlarla 
atılan topraklar dam vazifesini görmekte ve 
hu ilkel yapı çe/ıdi ise bu bölge için bir âfette 
mezar olmaktadır. Zaten 1 500 yahut 2 000 li
raya da, bir ev yapılamıyacağma göre, bu para 
ya i dimi birazda vatandaşı avutmaktan ileri 
geçmiyor. Deprem bölgesiıne uygun yapı siste
mini tesbit etmeden verilecdk birkaç kuruşla 
işin içinden çbkmaık mümkün değildir. Nitekim, 
bu sefer de tamir için verilen paraların bir kıs
mı tamirden 'başka ihtiyaçlara sarf edilmiş ve
ya tamirde 'kullananlar da kendilerinden de 
iılâve ederek ayni ilkel sistemde hanelerini ta
mir etmişlerdir. Teşlrilât kurmak için bir ay 
zaman kaybedilmemiş olsaydı. Baraka inşaatını 
zamanında bitirmek mümkündü. Zaten bizim yap
tığımız tetkiklerde, iç. iakân ve baraka yapımı ken
di hedefleri içinde başarıya ulaşmış ve ilk tesbit 
edilen hedefleri geçmiştir. Vanto için ilik tes'bit 
edilen hedefler 991 baraka iken bugün 2 500 
(baraka inşa edilmiştir. Sonradan tesbit edilen 
3 200 hedefine bir hafta veya 10 gün içerisinde 
ulaşacaktır. Baraka her yönüyle büyük başarı
ya ulaşmıştır. Şimdi bütün halk baraka alma'k 
için yeni istekler yapmakta ve formüller ara-
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maktadır. Bu başarı Türk mühendislerinin ve 
teknisyenlerinindir. Biz bütün idari kademele
ri askerleri, teknisyenleri halika hizmet için 
büyük bir feragat ve başarıya ulaşma heye
canı içinde çalışırken bulduk vee omları teknik 
ettik. 

Temenni ve tavsiyeler : 
Deprem su baskını, yangın gibi âfetlerin 

sık, sık meydana geldiği bir ülkede yasıyoruz;. 
Asırlardan beri tehdit eden büyük ölçüde can 
ve mal kaybına seboboılan bu tabiî âfetler kar
şısında hazırlıklı bulunur ve herkes ne ya
pacağını önceden bilirse, kayıplarımız azalır 
zararlarımız asgariye indirilebilir. 

Bu tedbirler ıkamaatımızca şöyle sıralanabi
lir : 

a) Yurdumuzdaki âfet bölgelerinin tesbit 
edilerek, bunlarım jeolojik etütleri yapılmalı
dır, 

fb) Buna göre bir iskân politikasının tes-
bitıi ile tavizsiz uygulanması planlanmalıdır, 

c) Örilome tedbirlerine rağmen meydana 
gelecek âfetlerde şa'jkmhk ve paniğe kapılma
dan çalışmayı sağlayacak yönetmelikler ha
zırlamak, gerekli Sivili Savunma Teşkilâtı ku
rularak halikın eğitilmesine süratle geçilmeli
dir ve, 

d) Âfetin ilk anma süratle müdahale için 
sonradan bir teşkilât kurma yerine, vcıkit kay-
ıbına mâni olmak için, mevcut ve güçlü Devlet 
kuruluşlarından birini takviye ederek sorun
lu kılmanın daha faydalı olacağını. 

c) Varto'da görüldüğü gibi, büyük âfetler
de işlerin süratle bir düzen içerisinde yürütül
mesi için âfet bölgesinde kısa bir süre için sıkı 
yönetim ilânı. 

f) Âfete mâruz bölgelerde depolar teşkil 
edilerelk kurtarma, barındırma, yiyecek madde
leri önceden ithal edilmelidir. 

g) Aynî yardım malzemesi, giyecek ve yi
yecek olarak, bölgelerin özelliklerine göre 
standardize edilmelidir. 

h) Deprem ve seylâp bölgelerinde yapı-
lacalk binaların inşaat tipleri teeibit edilmeli ve 
bu tipin dışındaki inşaata müsaade edilmeme
lidir. 

i) Depremde görülen aksaklıkların- ışığı 
altında Âfetler Kanununda gerekli değişiklik

ler yapılmalıdır. (Özellik kendi evini yapan 
1 500 Tl. kredi veren madde değiştirilmeli
dir). 

j) Son depremde vazife almış olan idareci 
ve teknisyenlerin, yakım tecrübelerinden, ha-
fızalardam silinmeden istifade imkânını sağ
lamak için bir araya getirilerek âfetler için 
devamlı talimatlar yapmaları sağlamımalı ve ka
nunlarda gerekli değişikliklerin yapılması husu
sunda faydalanılmıallıdır. 

19 Ağustos'ta meydana gelen deprem böl-
gesi halkı için yapılmasına başlanan yardım
lar hâlâ devam etmekte ve süreleri doldukça 
tekrar uzatılmaktadır. Bu ise, iki büyük mah
zur doğurmaktadır. 

Halkın çalışıma gücünü ve enerjisini azalt
maktadır. Örneğin: Muş bölgesine gelen yar
dım malzcmea'nin indirilmesi ve taşınması için 
mahallinden 20 lira yevmiye ile kimse buluna
mamış ve Trabzon'dan işçi getirilmiştir. Ayrıca 
günlük işlerine ilâveten yardım 'malzemelerinin 
teslimi depolanması, muhafazası dağıtımı ve 
kontrolü gibi vazifeleri de uzun zamandır üze
rine almış olan mahallî idareler, bu gibi mun
zam görevleri için teşkilâtlanmamış oldukları 
için çok zor durumda kalmaktadırlar. 

Yardım için âfet bölgelerıime gelecek ekip 
ve heyetlerin bölgedeki iaşe iskân ve ulaştır
ma işleri mahallî idare veya teşkilâtlarca ha
zırlanmadıkça bu gönüllü ekipleri yola çıkarıl
mamalıdır. Veyahut da kendileri her şeylerini 
beraberande götürmelidirler. Aksi halde herke
sim işinim başından aştığı bu gibi hallerde bun
lar da ağır bir yük olmaktadırlar. Meselâ İs
tanbul'dan, yapı ve inşaat okulundan gelen 
gençleri yatıracak yer, iaşeleri ve ulaştırma 
araçları temin edilememiş, onları 'bünyesine 
alıp çalıştınacaık bir teşkilât da mevcudolma-
dığı içim büyülk bir şevkle deprem bölgesindeki 
vatandaşların yardımına koşan bu gençler, ma
alesef, üzgün ve küskün olarak, faydalı ola-
enadan bölgeden ayrılmak zorunda kalmışlar
dır. 

1946 depreminden sonra Kızılay tarafından 
yaptırılmış, Kerpiç ve bağdadî inşaat yıkılma
dığı halde, yeni yapılan, bölge okulu ve diğer 
Devlet binalarınım yıkılmış olması bir çok söy
lentilere sebebolmuştur. Bunların tahkiki ile so
nuçlarının açıklanmasını Hükümetten rica 
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eder. Bilhassa oradan gelen şu beton parçasını 
sizlere örnek olarak güat-ermo'k istenim. Bunda 
kullanılan iri tas ve usulüne uygun kullanıl
mamış olan ince demirlere bakınız. Altılık de
mir kullanılmıştır. Bunların da yıkıma sebdbol-
duğu süylenmöktodir. Bir heyetçe tetkiki ve 
halka açıklanmasında fayda var. 

Tartışma konusu olan barakaların ma.Yy.eit 
hesaplariyle, nakliye işlerinin yeniden incelene
rek kamu oyuna ayıklanmasında faydalar mülâ
haza ediyoruz. 

Türk ulusunun yüce geleneklerine, insan
lık ve kardeşlik duygularına on güzel örnek 
»teşkil eden bağışlar, Devlet kuruluşlarıma ve 
üllküçü mensuplarının feragatli çalınmaları Din 
ülkelerden gösterilen ilciyi şükranla karşıla
rız. Bugün deprem bölgeline gidecek her ta
ra 1'STZ müşahit, bâzı aksaklık ve clksikliklere 
rağmen ordusu ve .müesseseleriyle Türk Dev
letinin kudret ve haşarısının bölgedeki uygu-
lamasiylo görnıomezlik edemez. Saygılarımla. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın İmar ve İskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu gündem dışı söz istemiş
tir. Buyurun efendim. 
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\ İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
| MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Balkan, 

değsrli arkadaşlarım, Sayın Tunekanat arka
daşımızın deprem bölgesinde Sayın Suphi Ka
ramanla beraber yaptığı tetkik ve araştıraıala-

j rm sonucunu ifade edon konulmasını büyük bir 
i dikkatle ve İtina ile dinledim. Umumiyetle ob

jektif bir kritere göne beyan edilen görüşü 
memnuniyetle karşılarım. Yalnız bu büyük dep
rem karşısında ilk günden bugüne kadar yap
tığımız işleri, tanzim ettiğimiz plân ve prog
ram muhtevası hakkında Yüce Senatoya bilgi
ler arz etmek mecburiyetindeyim. Bu sebeple 

I gündem dışı konuşmaların büyük zaman işgal 
j e'ır.emesl prensibine vefaikâr .olarak Yüksek 

Heyetinizden ve Sayın Balkandan bundan 
sonraki celsede arikadaşmmı konuştuğu müd
det 'içerisinde bana da konuşma imkânı lût-
fetme!erini istirham eder saygılar sunarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ede
rim. Çünkü bize gündeme geçmek imkânını sağ
lamıştır. Gelecek birleşim kendilerine bugün
kü görünmeye cevap olmak üzere gündem dışı 
söz verilecektir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ması Başkanllk Divanının 16 . 11 . 1965 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olun/ur. 
'Cumhuriyet Senato-su Başkanı 

İbrahim Şevki Ataaiıgun 

BAŞKAN — Sayın Bora'nın yazıda be-
lirtilcın tarihler arasında 15 g\m izinli addedil
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul otmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

3. — Komisyon üye adedlerinin tesbit edil
mesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Danışma 
Kurulu Karart. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunca partiler 
ve grupların oranlarında vâki olan değişiklik
ler haodbiyle tanzim edilen dağıtım cetveli üze
rindeki müzakereler, geçen birleşimde Sayın 
Fehmi Alpaslan'ım teklifi kabul edilmek sure
tiyle bugüne bırakılmıştı. Dağıtım cetvelini ve 
kararın ikinci maddesini tekrar okutmak sure
tiyle yülksak tasviplerinizi alacağım. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Tabii Üye Refet Aksoyoğlu'nun, Millî 
Eğitim Komisyonundan istifa ettiğine dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Bir istifa var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Eğitim Komisyonundan istifa ettim. 

Saygılarımla arz ederim. 
Tabiî Üye -

Raf «t Aksıoyoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 
Gündemimize geçiyoruz, efendim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tuncüi Üyesi 
Arslan Bora'ya izin verilmesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/524) 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatoisu Tunceli Üyesi Arslan 

Bora'nın mazeretine binaen 16 . 11 . 1960 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle izinli sayıl-
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FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Balkanım, müsaade eedracniz, okunmak sure
ciyle zaman almaya lüzum olmadan, biz temas
larımızı henüz tamamlayamadı, meseleleri ida
re kuruıllarımıızcîıa görüştükten sanra grupları
mızda da görüşmeye 'karar vendılk, A. P. li ar
kadaşlarla bu karara vardık, >bu meselenin bir 
defa daha ertelenımcısi lüzumu üzıerinde duru
luyor ve bunu istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının harckeıt 
edebilmesi için şifahi bir teklif değil yazılı bir 
takrir heyeti umumiiyenin kararını isthsail et
meye imikân verecektir. Biz cetvelleri okumaya 
devam edeceğiz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Takrtiri takdim ediyoruz. 

BAŞKAN — Dağıtım cetveliyle ilgili bir 
takrir gelmiştir, akuıtuyorum. 

'Sayın Başkanlığa 
Komisyonlarda görev alacak üye sayısının 

teabiti konusundaiki çalışmaların tamamlanma
sı için. Danışma Kurulu Kararının görüşülme
linin bu oturumda ertelenmesini arz ve teklif 
ederiz. Saygılarımızla. 

A. P. 
Grup Başkanvckili 

Kastamonu 
Ahmet Nıısret Tuna 

C. H. P. 
Grup BaşkanvekiM 

Artviin 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Talkrir üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?. Yok. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etımıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü yılın 86, 96, ve 97 nci birleşimlerde 
3^apılan gizli oturum tutanak özetleri okuna
cağı cihetle gizli oturuma geçiyoruz. Salon tah
liye edilsin. 

Kapanma saati : 16,30 

IKÎNCI OTURUM 

(İkinci oturum gizlidir.) 

(Mit teşkilâtına ait tutanak özeti dolayısiy-
le İçtüzüğün 68 nci maddesi gereğince işlem ya
pılmak üzere 2 nci oturum gizlidir.) 

»>••« 

— 211 — 



C. Ssnatosu B : 7 22 . 11 . 1966 O : 3 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 16,40 

BAŞKAN — Ba]kanvckili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanak^ıab), Nmmettin özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — 3 ncü oturumu açıyorum. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

±m — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 
ncu maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân, Malı ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/94; Cumhuriyet Sena
tosu 2/198) (S. Sayısı : 838) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan (838) sıra sayılı Ka

nun teklifi tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak sözlü 
sorulardan önce öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
bu kanundaki Sözcüsü 

Mehmet Özgüneş 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmedi 

ıhakkında kanun teklifi 

BAŞKAN — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 29 cu maddesinin 2 nci fıkrasının değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin sözlü so
rulardan önce öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
teklif edilmektedir. Bu husus hakkında görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. Teklifi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evvelâ günde
me alınması... 

(1) 838 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

BAŞKAN — Takrir öyle değil mi efendim, 
gelen kâğıtlardan gündeme alınarak diyor, tak
rir okundu galiba Sayın Atalay. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınmak sure-
'tiyle öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okutulup okutulma-
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okun
masını arzu edenler... Okunmamasını arzu eden
ler... Okunmaması karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum... Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmedi hususunu oylarınıza 
sunuyorum... Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

133 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu mad
desinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 29 ncu maddesinin 2 nci fıikrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Fıkra 2. — Subay, astsubay ve erlere '(Kıta 
onbaşısı ve çavuşları dâhil) ve ordu hizmetinde 
bulunan sivil makinistlere ve Türk Havayolla
rında uçuş maksadiyle görevlendirilenlere uçuş, 
dalış gibi hizmatleri dolayısiyle verilen günde
likler, ikramiyeler ve zamlar. 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı bura
dalar. Buyurun, Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, görüşülmekte bulu
nan kanun tasarısı 193 sayılı Gelir Vergisi Ka-
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nununun 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının de
ğiştirilmesini teminen huzurunuza gelmiştir. 
Değerli -arkadaşlarım, bu tasarı kanaatimce çok 
geç kalmış bir tasarıdır. Dünyanın irili ufalklı 
her milleti bugün sivil havacılık sahasında her 
türlü malî gücünü sarf etmekten çekinmemekte
dir. Milletimizin askerî sahada olduğu gibi, si
vil havacılık sahasında da kendisine has kud
ret ve 'kuvveti dolayısiyle, sivil havacılığımızın 
emniyetini sağlamak bakımından, başta, değerli 
personele sahibolması şarttır. Bugüne 'kadar 
Türk Havayolları personelinin kaynağı Türk 
Hava Kuvvetleri olmuştur. Bundan sonra da 
böyle olacaktır. Mevcut mevzuatımıza göre 
Türk Hava Kuvvetlerinin uçuş personeline öde
nen uçuş ve dalış tazminatı Gelir Vergisinden 
- bu görevin alırlığı sebebiyle - muaf tutulmuş
tur. Buna rağmen, Türk Havayollarında. aynı 
görevden dolayı ödenen tazminat ve ücretleri 
ise Oelir Vergisine tâbi 'tutulur. Yapılan işlerin 
mahiyeti hemen hemen aynı olmasına rağmen, 
Gelir Vergisi 'bakımından ayrı birer »muameleye 
tutulması, yani, sivil havayolları personelin
den vergi kesilmesi, Anayasamızın sosyal ada
let prensibine uymamaktadır. Bu sebeple, haklı 
olarak Havayolları arzuladığı uçuş personelini 
temin etmekte çok büyük güçlük çekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
TasarıTım getiıdiği sivil uçucuların uçuştan 

mütevellit ücretlerinin vergiden muaf tutulma
sı, ilk ba'kışta Hazine için bir külfet gibi görün
mekte ise, yaptığımız araştırma neticesinde bu 
muafiyet sebebiyle Hazine yılda 350 ilâ 400 bin 
liralık bir zarara uğramaktadır. Buna rağmen 
sivil 'havacılığımız büyük değerde uçuculara sa-
hibolacaktır. Bu sebeple, elde edilecek faydala
rın tarifi çok mühim olmaktadır. 

Öğrendiğimize göre 1 Mayıs 1967 tarihinde 
Ha vay ollarımız filosuna jet uçaklarının da dâ
hil olacağını şükranla karşılarken, bu uçakla
rın değerli pilotları ve personelini temin edecek 
'bu tasarının itimadınıza mazihar olmasını te
menni eder, Yüce Senatoyu hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçinc. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu tasarı cid
den geç kalmış bir tasarı idi. Gönül isterdi ki, 
bu tasarı da 144 sayılı Uçuş Tazminatı Kanunu-

nunun müzakeresi sırasında ele alınsın ve daha 
olumlu bir neticeye bağlanmış olsun. Bendeni
zin Sayın Ömer UcuzaPa ilâve edecek sözlerim
den bir tanesi de, Türk Hava Yollarının uçuş 
persene^ne bu hakkı tanırken, hava trafiğini 
bizatihi idare eden yer personelinin de durumu
na ait hazırlanmakta olan tasarının biran önce 
Yüce Meclislere sevk edilmesini temenni etmek
tir. Çünkü bunlara da hava trafiğinde uçucu 
persrnel gibi gayet ağır yükler tahmil edil
miştir. Bunların görev1 eri yalnız hava trafiğini 
vo sağdan soldan gelen telsiz haberleriyle uçuş
ları idare etmek değil fiilen teknik bir işle 
de meşgul olmaktır. Bu gibi teknik elemanların 
da bu tazminattan mahrum kalmaması icabe-
deı\ 

İkinci"!, Yücü Meclislere sevk edilen kanun
ların şekil bakımından da usulüne uygun olma
sı icabeder. Bu kanunun şekli üzüntü ile söy
lemek isterim ki kanun tekniğine tam uyma
maktadır. Zira «193 s?.yılı Gelir Vergisi kanu
nunun 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir» deniyor, sonra fıkra 
2 deniyor. Halbuki fıkra iki demedcn«29 ncu 
maddenin 2 nci fıkrası» şeklinde demek lâzım 
idi. Bunu hükümete hatırlatırken Yüce Komis
yonda çalışan arkadaşlarımızın da bu şekli 
hatalara dinmemeleri dileğinde bulunacağım. 
Çok çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay görüşmek mi is
tiyorsunuz ? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Öztük-
çine'nin işaret ettiği gibi, burada ilk nazarda 
1 nci maddede fıkra iki gözükmektedir. 193 
sayılı Kanunn 29 ncu maddesi tetkik edilince 
görülecektir ki, fıkra tabiri yoktur. 1, 2, 3 diye 
fıkralar ayrı ayrı ifade edilmiştir. Şimdi bu
rada «193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
29 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifi» Bu bir kanun tek
lifidir ve ikinci fıkranın değiştirilmesi de doğ
rudur. Çünki ikincisi fıkraya «ve Türk Hava 
Yollarında uçuş maksadıylc görevlendirilenlere 
ibaresi eklenmiştir. Bu bir ibare ekleme tabiri 
mi yoksa bir değiştirmemidir. İbare tabiri de
ğildir. Fıkra değişmesidir. Bu bakımdan doğ
rudur, ancak burada sadece bu» «fıkra» keli-
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mesi fazladır. Çünkü burada «fıkra» çıkacak. 
Asıl kanun metni üzerinde 1, 2, 3 diye yazılıdır. 
Acaba fıkradan maksat bir basm hatası mıdır? 
Eğer basın hatası ise bir şey yok, o şekilde 
tatbik edilir. Yani 193 sayılı kanunun 29 ncu 
maddesinde 1, 2, 3 denildiği gibi 2 nci fıkrada 
bu şekilde geçer. Eğer fıkra tabiri yazılırsa bir 
kanun maddesinin, bir maddesinin çeşitli fıkra
ları karşılığında fıkra numarası olmıyacak; 
ikincisinin karşısında fıkra olacak. Bu, çok ga
rip bir hal arz eder ve kanun tekniğine uygun 
değildir. Bu sebeple Komisyonla Hükümetin 
bunu tasrih etmesi lâzımdır. Fıkra ikinin üze
rinde bulunacak mıdır, yoksa bir baskı hatası mı
dır? Zannedersem bir baskı hatasıdır. Yazılış 
tarzında da böyle bir durum arz ediyor. Bu ka
nunla 193 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi ted
vin edilirse, 1, 2, diye gidecek ve ikinin karşısın
da «fıkra» olmıyacak. Zannedersem bu şekilde 
olması lâzımdır. Bu hususta Komisyon ve Hükü
metin bizi tenvir etmesi lâzımdır. Yok bilerek ya
pılmışsa ve bir basım hatalı değilse o zaman de
ğiştirilmesi lâzımdır. Tekrar MUet Meclisinde gö
rüşülmesi icabeder ve bu şekilde bir gecikme de 
olacaktır. Ama bir taraftan gecikme ve öbür 
taraftan kanunun böyle garip bir şekilde çık
ması gibi bir durum vardır. Komisyon sözcüsü 
ve Hükümet tasrih ederlerse, yani bu bir baskı 
hatasıdır derlerse ve bu şekilde de kanunun 
tedvin edileceğini ifade ederlerse bir mahzur 
kalmaz. Saygı 1arımla. 

BAŞKAN — 193 sayılı Kanunun 29 ncu 
maddesi 1, 2, 3, 4 ncü bendler diye devam et
mektedir. Hiçbirinin önünde fıkra tabiri yok
tur. Burada tertipte de bir hata olmuştur, zan
nediyorum. Bir de (d) harfi noksanı var. Zan
nederim o da bir matbaa hatası. «193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin» de
nilmiştir, orada bir (d) harfi daha olacak. Bu 
da matbaa hatası galiba. Komisyon adına gö
rüşecek misiniz Sayın Özgüneş, buyurunuz 
efendim. 

KOMİSYON ADINA MEHMET ÖZGÜNEŞ 
(Tabiî Üye) — Snym Ba.şkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, Sayın öztürkçine ve 
Sayın Atalay bir noktaya temas ettiler bu bizim 
komisyonda da dikkatimizi çekti ve uzun uzun 
müzakere etmiştik. Evvelâ maddi hatadan bah
sedeyim, maddenin değil maddesinin olacaktır. | 

Tamamiyle bir matbaa hatasıdır. Teklifin as
lında madde şeklindedir. Millet Meclisinden ge
len metinde bu madde halindedir, sadece bu
rada basılırken «madde» deki «d» harfi düş
müştür, gayet tabiî bu maddi hatanın düzeltil
mesi gerekir. 

2 nci fıkraya «2» şeklinde bir numara kon
muştur. M'âlûmunuz bizim kanun yapma tek
niğinde maddeler numaralanmakta, fıkralar 
nunıaralaıımanıaktadır. Netekim bu kanunun 
29 ncu maddesinin fıkraları da numarasızdır. 
Burada fıkra «2» kanunun metnine hiçbirşey 
getirmiyen, hiçbir mâna çıkarmıyan, hiçbir 
mâna eklemiydi fakat, sadece maddi bir haşiv
den başka bir şey değildir. Binaenaleyh, bu ka
nuna girerken «2» girmeden alınacaktır. Kanu
nun diğer fıkraları da numaralı değildir. Bun
dan d layı Komisyonumuz bunun ikinci fıkra 
okluğunu göstermekte metin dışı bir haşiv ola
rak telâkki etmiştir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü, fıkra
nın haşiv olduğunu esasen 193 sayılı Kanunun 
29 ncu maddesindeki sıralamaların da 1, 2, 3, 
4 olarak devam ettiğini ve madde deyimindeki 
hatanın da matbaa hatası olduğunu beyan et
tiler. 

Sayın Ulaştırma Bakanı Seyfi öztürk, bu
yurunuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 
(Eskişehir Milletvekili) -— Sayın Başkanım, 
Hükümet olarak da aynı görüşte olduğumuzu 
arz ederim. Başka bir hususu arza lüzum gör
müyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı Seyfi 
Öztürk Beyefendi de aynı kanaatte olduklarını 
beyan ettiler. Sayın komisyon sözcüsünün beyanı 
veçhile maddeyi o şekilde okutup oylarınıza arz 
edeceğim, efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Numara var mı kanunda? 

BAŞKAN — Var, yalnız fıkrada. 29 ncu 
maddenin 1, 2, 3, 4 ncü maddeleri var. Ayrıca 
bendler var. «Subay, astsubay ve erlere kıta 
onbaşı ve çavuşları dâhil ve ordu hizmetinde 
bulunan sivil makinistlere uçuş, dalış gibi hiz
metlerinden dolayı verilen gündelikler, ikrami
yeler zamların bu kanun tadili işte bu «iki» yi 
değiştiriyor. 
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ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK 
(Eskişehir Milletvekili) — İzah edeyim mi Sa
yın Baıkan? 

BAŞKAN — Sayın Bakan pek lüzum yok, 
çünkü tadil ettiğimiz madde sarihtir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu 
maddesinin 1 nci fıkrasının cbğişinilmesi 

hakkında Kanun 

Madde 1. —• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

2. — Subay, astsubay ve erlere (Kıta on
başı ve çavuşları dâhil) ve ordu hizmetinde 
bulunan sivil makinistlere ve Türk Ha vay ola
rında uçuş maksadiyle görevlendirilenlere uçuş, 
dalış gibi hizmetleri dolayısiylc verilen günde
likler, ikramiyeler ve zamlar. 

BAŞKAN Haşivin kaldırılması ve mat
baa hatasının tashihi ile tekrar okunan 1 nci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiycn? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etm:yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Kanun açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A - SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sözlü sorulardan evvel bu kanu
nun görüşülmesi teklifi vardı, görüştük. Günde
min aksine ba^ka bir teklif olmadığından söz
lü sorulara geçiyoruz efendim. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, güreş tarihimizin ünlü 
kahramanlarından rahmetli Yaşar Doğuya dair 
sözlü sorusu (Devlet Bakanlığına gönderilmiştir) 
(6/316) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Tevetoğlu? Yoklar. 
Sayın Devlet Bakanı buradalar. Soru sahibi bu
lunmadıklarından bir defaya mahsus olmak üze
re sözlü soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
KöksaVm, Asgari geçim indirimi Kanununa dair 
sözlü sorusu ve Maliye Bakanı yerine Devlet 
Bakanı Refet Sczgin'in cevabı (6/349) 

BAŞKAN — Sayın Osman Koksal! Bura
dalar Sayın Mal'.ye Bakanı.... 

MALİYE BAKANI ADINA DEVLET BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletve
kili) — E Tendim, Maliye Bakanı adına ben 
cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın sözlü soru sahibi bura

da; Maliye Bakanı adına Sayın Devlet Bakanı 
Refet Sezgin cevap vereceklerini beyan ettiler. 
Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Asgari geçim indirimi Kanunu 1 . 1 . 1966 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Gazeteler, bu kanundan mütevellit zamların 
memurlara ödenmediğini yazmaktadır. Bu hu
susun Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına müsaadelerinizi saygılarımla 
arz ederim. 

5 . 1 . 1966 
Osman Koksal 

Kontenjan Sonatörü 

BAŞKAN — Soru okunmuştur. Maliye Ba
kanı adma Sayın Devlet Bakanı Refet Sezgin 
buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI ADINA DEVLET BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletveki
li) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Se
natör Osman Koksalın Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına sunduğu önergesinde Asgari Ge
çim İndirimi Kanununun 1 . 1 . 1966 tarihinde 
yürürlüğe girdiğine, bu kanundan mütevellit 

215 



Ö. Senatosu B : 7 22 . 11 . 1966 O : 3 

zamların memurlara ödenmediğini gazetelerin 
yazdığına, işaretle; bu hususun sözlü olarak ce
vaplandırılmasını istemektedir. Bilindiği gibi 
enaz geçim indirimi Gelir Vergisi sisteminin mem
leketimizde tatbikine başlanması ile birlikte, yü
rürlüğe girmiş bir müessesedir. Kanaatimize gö
re Sayın Koksal, en az geçim indiriminin 1.1.1966 
da yükseltilmiş tutarları ile uygulanmamış ol
masını kast. ve ifade etmek istemektedir. 

Bu konuda gerek (Mir Vergisinin alâkalı hü
kümlerinin tadiline ait tasarının ve gerek Bütçe 
Kanununun Yüce Senatoda konuşulması sırasın
da o zamanki Maliye Bakanı tarafından etrai'lı 
açıklamalar yapıldığı malûmlarıdır. Bununla 
beraber durumu bir kere daha arz ve izah etmek
te fayda mülâhaza etmekteyim. Malûm olduğu 
üzere 193 sayılı Kanunun 31 nci maddesinde ya
zılı yükseltilmiş geçim indirimi hadleri aynı ka
nunun geçici beşinci maddesi ile kademe kademe 
tatbik edilmek üzere mütaakıp yıllara ertelenmiş 
202 sayılı Kanunla bu erteleme hükümlerinin yü
rürlük tarihleri daha da ileri tarihlere uzatılmış
tır. Bu sonuncu kanunla değişik beşinci madde
nin (c) fıkrasına göre sözünü ettiğimiz yüksel
tilmiş indirim hadlerinin 1 . 1 . 1966 tarihin
den itibaren elde edilecek kazanç ve iratlara ve 
bu arada gerçek ücretlere uygulanması iktiza et
mekte idi. Şu kadar ki, bu uygulamanın 1936 
yılı bütçesinde husule getireceği 400 milyon li
ra civarındaki gelir kaybının başka bir kaynak
tan telâfisinin imkânsızlığı karşısında bahis ko
nusu erteleme hükümlerinin bir süre daha uza
tılması muvafık görülmüş ve Maliye Bakanlığın
ca bu maksatla hazırlanan tasarı 1965 takvim yı
lının sonuncu ayında Millet Meclisinin kabulüne 
mazhar olmuştur. 

Ancak mezkûr tasarı Yüksek Senatonun o ta
rihlerde tatile girmesi üzerine takvim yılı için
de 'kanunlaşamamış ve mevcut hükümler bizzarurc 
kendiliğinden 1 . 1 . 1966 da yürürlüğe girmiş
tir. Yükseltilmiş asgari geçim indirimi hadleri
nin tatbikinin iki yıl daha ertelenmesi hakkın-
dak Hükümet tasarısı 'kanunlaşmış bulunmakta
dır. Ancak İçtüzük ilk kabul edilen metinde de
ğişiklik yapılması halinde tasarının tekrar Sena
toya sevk edilmesini âmir bulunduğundan, Mil
let Meclisi birinci defa kabul etmiş olduğu metni 
hiçbir değişiklik yapmadan aynen tasvibetmiştir. 
Bu sebeple 724 sayılı Kanunun 1 . 1 . 1966 ta

rihinden itibaren yürürlüğe girmesi icabetmiş-
tir. Hal böyle iken kanunun uygulanmasına 
1966 Mart ayında geçilebilmiştir. Bu durumda 
Ocak ve Şubat aylarında vergi mükelleflerine 
yükseltilmiş indirim haddinin tatbiki dolayısiy-
le yapılmış olan fazla ödemelerin istirdadı lâ-
zımgclmekte idi. Hükümet vergi mükelleflerinin 
güç durumlarını nazarı itibara alarak, fazla öde
melerin istirdadcdilmcmesi hakkında yeni bir ta
sarıyı Yüksek Meclise sevk etmiş ve bu tasarı 
Bütçe Encümenince ittifakla kabul edilerek lîe-
nel Kurula intikal etmiş bulunmaktadır. Bu ta
sarı kanunlaşıncaya kadar fazla ödemelerin is-
tirdadedilmemcsi de ayrıca temin edilmiş bulun
maktadır. Sayın Köksal'm tamamen kanun mev
zuu olmuş ve Yüce Meclislerin ıttılaına sunulmuş 
bulunan ve en uygun hal tarzına bağlandığını 
zannettiğimiz bu mesele üzerindeki sorusunu bu 
şekilde cevaplandırmış bulunmaktayız. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kc'ksal 'buyurunuz. 

OSMAN KOKSAL (Tabiî Üye) — Efendim, 
Sayın Bakana teşekkür ederim, kısa 'konuşmaya 
çalışacağım. Zira tekrar bir 'kanun önümüze ge
liyor. Bu asgari geçim indirimi ıhakkmda yani 
Ibir Oca'kta ımcriycte giren kanun iki ay geriye 
erteleniyor. O zaman konuşmalarımı yapaca
ğım. Yalnız ısaym bakan biraz mufassal malû
mat verdiler. Ben de 'bir iki noktaya temas et
mek istiyorum. Biliyorsunuz ki, 'burada Maliye 
Bakanımızla bu hususta bir tartışma oldu. Bi
zim iddiamız şu idi : 

Diyordulk ki, asgari geçim indirimini yani 
mükellef 'namına vergiyi azaltan kanun 1 Ocak 
1908 tarihinde meriyetten kalkmaktadır. Bina
enaleyh, bu kanun meriyetten kalktığına göre 
o gün 'bütün mükellefler yani -Gelir Vergisine 
tabi 'bütün mükellefler, asgari geçim indirimin
den dolayı bir ikisini hak iktisabeıtmektedir, 
diyor. Halbuki bu 1 Ocak 1966 tarihinde meri
yetten kaldırılan kanunu tökrar meriyette tu
tan bir kanun yok, diyorduk. Yine diyorduk ki, 
bir kanun meriyetten kalkarken 'o kanunu erte
leyen yeni bir kanun olmazsa bu kanun meriyet
ten kalkmış demektir. 1 Ocak 1966 tarihine ka
dar böyle bir ıkanun elimizde yoktu. Vakıa, Mil
let Meclisine Hükümet 'tarafından bu kanunun 
iki sene veya bir sene daha ertelenmesi hakkın
da bir kanun tasarısı sevk edilmişse de, Meclis 
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bunu ancak 30 Aralık günü Senatoya havale et
miştir. Bizim Senato komisyonlarında »bunun 
müzakeresi uzun sürmüş ve zannediyorum ki, 
aklımda kaldığına göre 9 Ocakta veya 8 Ocakta 
Senatoya gelebilmiştir. O halde 1 Ocak 1966 ta
rihinde meriyetten kanun kalkmış, bunu tekrar 
erteleyen yeni 'bir kanun ancak Senatoda 8 Ocak 
veya 9 Ocak tarihlerinde konuşulmaya baş
lanmıştır. Biz iddia ediyorduk ki, kanun yok 
orta yerde, ve biz bu kanunu 'ertelemeye çalışı
yoruz. Yine iddia ediyorduk ki, 1 Ocak 1966 ta
rihinde ;bu kanun meriyette 'olmadığına göre as
gari geçim indirimi dolayısiyle faydalanan mü
kellefler iki, - topyekûn bütün mükellefler fay
dalanmaktadır - bunlar bu hakkı iktisabetmek-
tedirler. Bu hakkı geriye alamayız. Binaenaleyh 
bunun verilmesi lâzımdır. Yine iddia ediyorduk 
ki, memurlara 1 Ocak 1966 tarihi olduğu halde 

yeni maaşlarının zamlı alınması ica'bederken, 
almamışlardır. Bunların bir daha verilmesi lâ
zımdır. 'Bunu şunun için istiyorduk, Türkiye 
Cumhuriyetinde kanunların tatbikatı ruhu ile 
otursun diye. Çünkü, bakıyoruz memurlar evet 
bir kanun var, - personel 'kanunu gibi - bir ka
nun var ama tatbik edilecek mi, cdilmiyecek 
mi? Bu ruh halinden kurtarmak lâzımdır. Bu
nun üzerinde idik biz. Yani kanunların tatbi
katı 'üzerinde idik. Ve burada bâzı münakaşa
lar da oldu, biliyorsunuz. O 'zamanki Sayın Ma
liye Bakanımız İhsan Gursan ki, bu kürsüden 
açıkladım asla şahsiyeti ile ilgili değilim. O be
nim şahsiyetime hücum etti. Ben onun şahsiyeti 
ile ilgili değilim, sadece prensipler üzerinde ko
nuşuyorum dedim. Mecliste başka konuştu bu
rada baş'ka konuştu. Bütçe müzakerelerinde tek
rar başka konuştu. Hatırlarsınız o zaman kalk
tım «Şimdi bu sözünüz üzerinde mi sebat ede
ceksiniz» dedim. O zaman böylece bir neticeye 
bağlanmıştı. Ondan sonra kanun teklifi Senato
ya geldi, Senato reddetti. Kanun teklifi meclise 
gitti. Meclis tekrar kabul etti. Fakat 1 Ocak 
1966 tarihinde meriyete girmek üzere. Meclisin 
tekrar kabulüne kadar 1 - 1,5 ay gecikmişti. 
Tam bir ay geçmiş iken bir de 'baktık ki, Mali
ye Vekili maaşları zamlı olarak veriyor. Bizim 
istediğimiz bu idi. Ama bir ay sonra kanunun 
ruhu 'zedelenmesi pahasına buradaki büyük mü
nakaşaların pahasına yaptılar. Bizim dediğimiz 
bu idi ve «yeni kanun çıkınca o tarihten itiba

ren kabul ederiz. Ve -ondan sonra böyle olur» 
deniliyordu. 

•Meclis bunu 1 Ocakta kaibul etti fakat Mali
ye Bakanı bu sefer iktisabedilen kısımların alı-
namıyacağmı anladı. Şimdi Sayın Vekilimin 
söylediği bir noktaya geleceğim, verileleri mü
sadere etmiyoruz, diyor. Müsadere diye bir 
mevzu yok. İktisap var. İktisap müsadere 
•olamaz. İktisabcdilmiş 'hakkı geri alamazsınız. 
Meclisten çıktıktan sonra aradan iki ay geçti. 
Bu iki ay onların hakkı. Müsadere veyahut is-
tirdadedemezsiniz. Bu iktisabedilmiştir. Hakla
rını veriyoruz diyeceksiniz. Haklarını geri almı
yoruz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Koksal ben mü
sadere kelimesini ifade etmedim. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Özür dile
rim efendim, özür dilerim. Yani esas haklarını 
•bırakıyoruz diyeceksiniz. Binaenaleyh, bu iki 
aylık hak şimdi bırakılıyor ve bir kanun tasarısı 
geliyor. Bu iki aylık hak bırakılsın diye. 

Görüyorsunuz ki, kanunların tatbikatı üze
rinde zedeler husule gelmiştir. Halbuki, bizim 
iddia ettiğimiz mevzu burada o gün bu kanun 
yapılsaydı yeniden bir kanun tasarısı getirme 
yoluna lüzum yoktu. Ve herkes de bir kanun 
tatbikatı anlayışı zedelenmiyecekti. Çok: daha 
rahat olacaktı. Bugün yani, kanun tasarısı Mec-
liaten çıkmadan bir ayı doldurduğu 'zaman Mali
ye Bakanı 'bizim dediğimiz yola girmiştir. Ve fa
kat geç olmuştur ve fakat girmiştir. Diğer ko
nuşmalarımı bundan sonraki kanun tasarısı gel
diği zaman yapacağıan. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman AlihocagU'in, Merkez Valiliğine tâyin 
olunan eski M araş Valisine dair sözlü sorusu ve 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın cevabı (6/365) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada, Sayın Ba
kan 'burada. Soruyu okutuyorum. 

14 . 2 . 1966 
Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların İçişleri Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Erzurum Üyesi 

Osman Alihocagil 

2X7 — 



C. Senatosu B : 7 22 . İ l . 1966 O : 3 

1. Mer'kez Valiliğine tâyin olunan Maraş 
edri Valisi Komaleddin Koray'a ne kadar harcı-
raıh ödenmiştir? 

S. Toprakkale - Veysiye arasında vâki olan 
kazada Maraş Vali makam arabası hasar gör
müş ve 'tamir edilmişse ne kadar para ödenmiş
t ir? 

3. Vali Kemaleddin Koray'm Maraş'tan 
Adana'ya gelirken makam arabasına C. H. P. 
Maraş Parti Başkanı Nâzım Beyazıt'ı ve daire
sinden Tahsin Bilge'yi 'bindirmesi Taşıt Kanu
nuna veya emirlere ve talimata uygun mudur? 
Değilse ne muamele yapılmıştır? 

BAŞKAN — Soru okunmuştur. Cevap ver
mek üzere Sayın İçişleri Bakanı Faruk Sükan 
buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Sayın Osman Alihocagil'in sözlü sorularına ce
vaplarımı arz ediyorum. 

Mülkiye müfettişlerince yapılan tahkikat 
ndticec'.nde Dr. Kemaleddin Karay'a 361 lira 10 
(krş. zati ve 468 lira 94 kuruş ailesine olmak üze
re 828 lira 4 kuruş harcırah ödenmiştir. Osma
niye - Ceyhan arasında Mustafabeyli köyünün 
iki Kın. Ceyhan istikametinde husule gelen kaza 
neticesi, valinin makam arabasında teşkil edilen 
ılıeyet raporunda, tabın nî olar^i'c 26 220 lirabk 
hasar ıbulunduğu tesibit edilmiştir. Aynı rapor
da arabanın bâzı aksamının tamirinin Maraş'ta 
yapılabileceği belirtilmiştir. Daire menfaati nok-
tai nazarından, vasıtanın tamir edilerek mi, yok
sa hurda olarak satılmasının mı uygun olacağı
nın tesbiti için Karayolları 55 nci Şube Şefliği 
ile Köy Yolları Şefliği marifetiyle teşkil olunan 
kurulda yine 26 320 liralık hasar tesbit edilmiş 
ve ıhurda halde satışının muvafık olacağı belir-
til'm'g'jj. Kemaleddin Koray'm vali makam ara-
ıbasmı yeni görev mahalline giderken kullan
ması valilik görevi ile ilgili bulunmamaktadır. 
Nakledilen memurların yurt içinde yol masraf
ları 6245 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde ve 
ıbuna bağlı 7 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Burada emirlerine veya zatlarına binek ta
şıtı tahsis edileceklerin bu taşıttan istifade ede
ceklerine dair hüküm mevcut bulunmamakta
dır. Bu sobeple Komaleddin Koray'm Maraş'tan 
ayrılırken makam arabasını Adana'ya götürme
yi kararlaştırması «Kömürler» de makam ara

basına binmesi Valilik Özel Kalem işlerini ted
vir eden Tahsin Bilgen'in Maraş'tan itibaren 
arabada bulunması, 'bayan Koray ile makam 
arabasına geçmelerinin, 237 sayılı Taşıt Kanu
nunun 16 ncı maddesine aykırı olduğu tesbit 
edilmiş ve fezleke adı geçen eski merkez valisi 
hakkında lüzumu muhakeme kararı verilmesi 
teklifi ile ilgili mercie intikal ettirilmiş 'bulun
maktadır. 

Valilk özel kalemini tedvir cdon Tahsin B'l-
gen'e cezai bakımdan suç terettübetmiyeceği ci
hetle men'i muhakeme kararı verilmesi teklifin
de bulunulmuştur. 

Keyfiyeti arz ederim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagü'in, Erzurum Kayakevine dair 
sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâmil Ocak'ın 
cıvalı (G/366) , 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil buradalar Sa
yın Devlet Bakanı Kâmil Ocak 'buradalar soru
yu okutuyorum. 

14 . 2 . 1986 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Baıbakan veya Dev
let Bakanı tarafından sl'zlü olarak cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

1. Erzurum Kayakevi hangi tarihte, hangi 
müta'Mıide ve ne kadar paraya ihale olunmuş
tur? 

2. İlk ihale olunan mütaa'hhit neden başka 
bir mütaahhide temlikte bulunmuştur? Yoksa 
vekil olarak mı görünmüştür ikinci adam? 

3. İşin ne kadarı yapılmıştır-ve ne kadarı 
yapılmamıştır? Ödenen para nedir? 

4. İdarenin ne kadar parası yenmiştir? 
5. En son durum nedir ve ne zaman işe baş

lanacaktır ? 
6. İhtilâf mahkemeye intikal etmiş midir? 

Cumhuriyet Senatosu 
Erzurum Üyesi 

Osman Alihocagil 

BAŞKAN — Soru okunmuştur. Cevap ver-
me'k üzere Sayın Devlet Bakanı Kâmil Ocak 
buyurun. 
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DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Gazi
antep M. V.) — Sayın Başkan, •muhterem Se
natörler, Sayın Senatör Osman Alihocagirin 
Erzurum Kayakevi'ne dair verdiği sözlü so
rularına cevabımızı arz ediyorum. 

Covap 1. — 14 . 9 . 1962 tarihinde Tu
ran Alpdemdr adındaki mütaaihhiide 742 377,33 
Tl. sına ihale edilmiştir. 

Cevap 2. — İlik mütaahhit temlik olarak 
borç esbabı mucibosi ile karısı Perihan Alpde-
unir'e 150 bin, Vedat İzgi nammdaki şahsa da 
10 bin lira temlıik vermiş ve bunların istihkak
larımdan ödenmesini istemiştir. Dosyada mev
cut kayıtlarda Turhan Alpdemir'in, inşaatı 
baştan itibaren umuma vekili Faruk Tekin'in 
yaptığını beyan eden vesika mevcuttur. Yenin
de yapılan tahkikatta mütaahhidin; ortakların
dan ayrılmış olması dolayısiyle inşaatı fiilen 
yürütmediği ve Umumi Vekâletname verdiği 
şahsın işi bu duruma getirdiği istihbar edil
miştir. Mütaahhit Turan Alpd'emir işi tamamen 
•bırakarak Erzurum'dan kaçmış, işçilere de 
borçlu durumda olup Genel Müdürlüğün 
21 . 5 . 1964 gün ve 2 - 25/4125 sayılı tasfiye 
kararına istinaden yapılan davete gelmı'yerek 
tasfiye hesaplarında bile bulunmamıştır. 

Cevap 3. —İşin 'keşif dâhili % 70'i yapıl
mış fakat işin normal tahsisatı ile tamamlana-
ımıyacağı ilk keşfin % 50 tutarında munzam 
bıir paraya daha ihtiyacolaeağı hesaıbediilmiş-
tir. Ödenon para 605 880,90 Tl. dir. 

Cevap 4. — İs'j'hkakların ve mahallinde 
yapılan işlerin mvikaye'sesi sureti'yl'e çıkarılan 
tasfiye hesaplarında mütaaıhhidin 190 000 
Tl. borcu çıkmıştır. Bu borç 9552 Poz numarası 
yerine 9 540 No: İm ince yonu duvar taşı he
saplanmalından, şantiyede nnevcv.ıt ihzara! mal
zemesinin mutaaıhhidün alacaklılarında kaçırıl-
masmdan, doğmııjtur. Tesbit edilen bu fazla 
ödemenin müsebbipleri hakkında tahkikat açıl
mıştır. 

Cevap 5. — Mütaahhidin işi terk etmesi se-
'bobiyle natamam binada husule gecln hasarla
rın tazmini ve fazla aldığı istihkakların istir
dadı içim mahkemeye müracaat edilmiştir. Bir 
taraftan bu dâva devam ederken işin sürünce
mede kalmaması gayesiyle mahkemeye mevcut 
inşaatın tesbiti yaptırılmış ve işıin ikmâli inin 
gerekli bakiye idlerin keşfini çıkarmak üzere 

yerine bir teknik eloman gönderilmiş bulun
maktadır. Te'knıik elemanımız rapor ve keşfi
ni tanzim ederek dairemize vermiş halen bü-
romuzca bu «keşifler tetkik edilmekte olup iha
le dosyası hazırlanmaktadır. Bu hafta içinde 
bu i'jjıı tekrar ihaleye çıkarılacağını ümıidet-
mektısyiiz. 

Cevap 6. — İhtilâf mahkemeye intikal etti
rilmiştir. 

Ankara 13 ncü Asliye Hukuk Mahkemesin
de dâva devam etmektedir. Mâruzâtım bu ka
dardır efendıiım. 

BAŞKAN — Saym Osman Alihocagil. 

OSMAN ALİHOCAÖİL (Erzurum) — Sa
yın Başkan, mıuıhterem arkadaşlar, Sayın Ba
kanın cevaplarını herhalde siz de dikkatle din
lediniz. Sayın Bakanın cevapları, kusura bak
masın, Bakanla ilgili değil, ben buna düpedüz 
rezalet diyecey'm. Türkiye'de ihalelerin % ka
çının zamanında bitirildiği ve dürüst bir şekil
de bitirildiği ve Devlete teslim edildiği, malû
munuzdur. Tahmin ederim ki, ben pek salahi
yetli değilim, yaınl istatıistiki malûmatım yok
tur, fakat Tüiıkye'nin şöyle bir manzaralına 
bakarak % 10 nispetinde diye söyllyebiliriz. 
Ya mi 100 ihaleden ancak 10 ihale dürüst bir 
şekilde yapılmış ve teslim ediiîr.niştir, diyebi-
riz. % 90 berbattır. 

Yine üzüntü ile ifade ediyorum, Cumhuriye
tin kuruluşundan itibaren hiçbir Hükümet buna 
eğilmemiştir. 2490 sayılı Kanun hangi Hükümet 
tarafından ele alındı, üzerinde duruldu, hangi 
bakan buna kafasını yordu, hangi Maliye Baka
nımız bunun üzerinde durdu, hangi kıymetli mü-
tc'iia.."jidarıınız bunun üzerinde durdu ve buna 
bir çare aradı! ŞV.ndi ben İra soruyu sordum, Sa
yın Bakana, aylardır buraya geliyorum. Fakat 
Sayın Bakan kulüpleri arkasından gidiyor, maç
lara gidiyor. Maçlara gidiyor da, kusura bakma
sın, o güzelim arabasına atla3ap gidip bu kayak-
evini, natamam vaziyetteki kayakevhıi görmüyor. 
Niçin gitmediniz, niçin görmediniz? Sayın ba
kanlarımız sabahtan akşama kadar günün her sa
atinde geziyorlar, ama nereleri gez'yoklar? Sim
di mesele yalnız Erzurum Kayakevi meselesi 
değil, Hükümetimden rica ediyorum, bunların 
üzerinde dursun. Suiistimal vardır. Bu memle
kette özel teşebbüs düşmanlığı var, diyoruz. İşte 
bundandır özel teşebbüs düşmanlığı; kusur ister 
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Devlette olsun, ister mütaalıhitte olsun kimde 
olursa olsun, bunun sebeplerini bertaraf etmek 
mecburiyetindeyiz. Bunun üzerine biz Meclis 
olarak, Senato ve Millet Meclisi olarak eğilemiyo-
ruz. Gittiğimiz yerlerde 2490 sayılı Kanun ne ol
du diyorlar, daha düzeltmiyor musunuz, diyor
lar. Hınıs'ta zelzele dolayısiyle gitmiştik, asker
lerimiz, generallerimiz de bu 2490 sayılı Kanun
dan bahis açtılar, çünkü orada zelzele olmuş, aman 
bunları mütaahhitlere vermeyin, zamanında bit
mez dediler. Şimdi bakıyorum Sayın Bakanın 
madde, madde verdikleri cevapların her biris" 
başlıbaşma bir felâket, üzerinde teessürle duru
lacak bir vaziyet vardır. Ama bu suali bura dr 
cevaplandıracak Sayın Bakan, ben de çıkıp bura 
da bunları söyliyeceğim ve çıkıp gideceğiz. Yine 
bir şey yok. Ben kendi Hükümetimden, Par
timin Hükümetinden rica ediyorum? 2490 sayılı 
Kanunun üzerinde durulsun, bu suiistimallere. 
bu çalışmalara son verilsin. Bir ihale oluyor bü
tün mütaahhitler orada toplanıyor. Ne o? Sus pa
yı, bilmem ne payı... Bu, Devlet idaresi değil ar
kadaşlar, buna Devlet idaresi denmez. 

Biz buraya milleti idareye talip olduk, bura
ya geldik, her birimizin muvafık, muhalif her 
birimizin mesuliyeti var. Hani 2490 sayılı Ka 
nun? Akşama kadar muhalifi, muvafıkı konuşu 
yoruz. Durmadan nutuklar veriyoruz Durmadan 
IbirbirJm'jzi 'suçluyoruz. Bütün bu 'suist'maller' 
bertaraf edecek tasarı nerede? Şimdi belki dene
cektir ki, komisyondadır, şuradadır, buradadır. 

Arkadaşlar, özel teşebbüs iyi çalışırsa düşman
lık olmaz. Ama her mütahhitten şikâyet edilirse 
her mütaahhit aldığı işten dolayı mahkemeye dü
şerse ve muhakemesi de yıllarca sürerse bunur 
müdafaası zordur. Köprü yapılıyor, bozuk çıkı 
yor, okul yapılıyor temelinden çöküyor. Devlet 
İktisadi Teşekküllerinin, bütün âmme müessese
lerinin ihalelerinde mutlaka bir yolsuzluk çıkıyor 
mu arkadaşlar? Çıkıyor. Sayın Bakanın cevap
larından öğreniyoruz, 1962 de ihale edilmiş, se
ne 1906. Sayın Bakanım kusura bakmasınlar, 
bazan diyorlar ki, Bakanlara çok şey söylüyorsu
nuz, hücum ediyorsunuz, bunlar da insan değil 
ini, arkadaşlarınız değil mi? Ben de Bakanın 
cevaplarını çok zayıf buldum, tatsız buldum, 
hevessiz buldum. Arkadaşlar, Bakan formalite 
adamı olmaktan çıktı. Eskiden kabul ederdim, 
sununla bununla konuşurdu. Fakat bugün bir 

protokol adamı olmaktan çıktı. Bugün Vekâletin 
meselesiyle meşgul oluyor. Ama her meselesiyle 
meşgul oluyor. Müsteşara gidiyor muyuz? Gitmi
yoruz. Umum Müdürlere gidiliyor mu? Hayır. 
O halde Bakanlar vekâletin bütün icraatını tc-
kabbül etmiş vaziyettedirler. Herkes Bakana gi
diyor, her şeyi ondan soruyoruz. O şuraya gi-
d'n, buraya gidin demiyor. Bundan anlaşılıyor 
ki, Vekâletin bütün icraatında teferruatına kadar 
sorıımlusu olmuşturlar. 

Bu bakımdan ehemmiyetle durmak lâzım
dır. ŞJmdi 'bakıyorum Dahiliye Balkanımız olur
luğu yerden gülüyor, esasen Dahiliye Baka
nımız güleç bir insandır, daima gülerler. Fakat 
ben üzülüyorum burada, acaba sözlerime ehem
miyet vermiyorlar mı, diyorum. Acaba lüzum
suz mu konuşuyoruz arkadaşlar? 

Arkadaşlar cemiyetin yaptığı kavga ne? 
Şu kavga nedir? Sen çok kazandın, ben çok ka
zandım, o çok aldı, bu az aldı; diğeri çok yedi, 
suiistimal, şu, bu. Neticede bir millet kavgası
na dayanıyor. 

Biz bu kötü hareketleri bertaraf etmezsek 
vazifemizi yapmamış oluruz. Onun için işin şa
kaya gelir tarafı yoktur, ben Devlet idaresini 
'löyle telâkki ediyorum. Hükümetimden, bura
daki Bakanlardan istirham ediyorum, bu kanu
nu ele alıp buraya getirsinler. Bu mütaahhitle-
in yapmı? olduğu kötü işlere \vr son verilsin... 

Diğer Bakanımız sorumu cevaplandırdı... 

BAŞKAN — O soru bitti efendim, onun üze
rinde söz hakkını kullanamazsınız. 

OSMAN ALlHOCAGlL (Devamla) — Efen
dim, bu hususta söylenecek çok söz vardır. 
Fakat tekrar rica ediyorum, ilgililerden bunun 
hafife alınacak tarafı kalmamıştır. Ehemmi
yetle üzerinde durulmasını rica ediyorum, Sa
yın Bakandan. Zaten bu iş Erzurum'da çığı
rından çıkmış, bir rezalete dönmüştür. Bun
dan sonraki safhası üzerinde ehemmiyetle dur
masını rica ediyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂMÎL OCAK (Gazi

antep Milletvekili) — Saym Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, Osman Alihocagil arkadaşımız 
cevaplarımızdan memnun kalmadığım ifade 
etmelerinden dolayı tekrar söz almamıza ve
sile teşkil etmiştir. Bu mesele, yani Erzurum 
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Kayakevi meselesi hakikaten kendilerinin de 
ifade ettikleri gibi bir rezalet halini almıştır. 
Bir rezalet halini almış olan bu mesele de bi
zim zamanımızda olmamıştır. 1962 senesinden 
beri devam eden ve 1962 senesinden beri bir 
türlü halledilemiyen fakat bizim zamanımızda 
halledilmiş olan ve mahkemede keşifleri tes-
bit edilmiş bulunan ve bugünlerde mütaahhit 
nam ve hesabına yeniden ihale edilecek bir 
mesele haline gelmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, yine burada 1966 büt
çesi vesilesiyle arz etmiştim, Beden Terbiyesi
nin Türkiye'nin muhtelif yerlerinde yaptır
makta olduğu sportif tesisler gayet kötü bir 
vaziyette idi. Gerek mütaahhit ihtilâfları do-
layısiyle, gerekse mütaahhit - daire anlaşmaz
lıkları dolayısiyle bunlarda bir sürü pürüz
ler vardır. Mahkemelere intikal etmiş pek 
çok işlerimiz vardır. ]28 tane dosyayı biz 
1966 sonesinde temizledik, hepsini yürür bir 
hale getirdik. Ve bugün bizim bir Cebeci Sta
dından başka büyük bir dâvamız kalmadı. 
Ben aziz arkadaş1 m dan bu meselenin halledil
miş olmasından dol avı bize h'ç olmazsa Allah 
razı olsun demelerini beklerken bu şekilde çı
kıp bizi itham etmelerine hakikaten üzül
düm. BAc! seneden beri devam eden. ve bos se
nede hal1 edil omivcn ve beş seneden beri bu 
şekiVle rbvn^. bir mesele bizim za.mfimm.iz d a I 
yani kendi Hükümeti zamanında halledilmiş ol
ması beni olduğu kadar arkadaşımı da memnun 
etmiş olması icabederdi. 

Arkadaşlar, bir tenkidi yaparken, bir dai
reyi itham ederken, bir şahsı itham ederken 
meselelerin içine iyice girmemiz lâzımgelir. 
Burrrla şu kürsüye gelip «Bu rezalettir, şu kö
tüdür, şu iyidir» demek, belki bizim hissi ko
nuşmamız vesilesiyle birçok bakımlardan bâ
zılarını sözlerimizle itham etmek mânasına 
gelir. E<~er arkadaşım bana gelmiş olsaydı ken
disine Erzurum'daki, ski ve kayakevi dosyası
nı getirirdim, önüne serer şimdiye kadar 
hangi, safhaları geçirmiş olduğunu, bizim bu 
mevzuda neler sarf etmiş bulunduğumuzu. 
gerek ski ve gerekse kavakevinde nasıl bir ça
lışma takibottiğimizi gösterir ve belki de bu 
sözlü sorusunun geri aldırırdım, ama gelmedi 
bizi dinlemek lûtfunda bulunmadı, yalnız bu
rada çıktı, bilmediği bir mesele hakkında meşe- | 

lenin rezalet haline geldiğini ifade etti. Bu 
mesele halledilmiştir, katî surette halledilmiş
tir. Şu günlerde ihalesi yapılacaktır. Ve iha
lesi yapıldıktan sonra da zaten çok cüzi bir 
kısmı kalmıştır, ve inşallah yakında da hiz
mete girecektir. Yine kendilerine şunu ifade 
edeyim ki, hakikaten bizim de şikâyet ettiği
miz 2490 sayılı Kanun tadilli bir şekilde ha
zırlanmış Büyük Millet Meclisine sunulmuş
tur. Yakında o da inşallah Büyük Millet Mec
lisinden çıkarsa, Meclislerden çıkarsa, müta
ahhit - müesseseler ihtilâfı ortadan kalkacak 
ve bu suretle işlerimizin daha süratli bir şe
kilde yürütülmesini temin etmiş olacağız. 

Muhterem senatör arkadaşlarım, 
Biz bu meseleyi ele aldığımız zaman geri

de buna başlıyan hiçbir insanı, hiçbir şahsı, 
hiçbir müesseseyi itham etmedik. Sırf bu 
işleri biran evvel tekemmül ettirmek ihtilâftan 
kurtarmak, sürüncemeden kurtarmak için âza
mi gayret sarf ettik. Ve bugün bunları çok 
iyi bir duruma getirdik. Gençliğin hizmetine 
arz etmek kararındayız. En yakın zamanda 
da bunlar tamamen halledilmiş şekilde genç
limin hizmetine, sporcuların hizmetine, mem
leketin hizmetine girecektir. Hepinizi saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Osman Ali-
hocagil. 

Sayın Ali Hocagil, bir hususu hatırlataca
ğım. Sorunuz dışında 2490 sayılı İhale Kanunu 
heyeti umumiyesi itibariyle Devlet yatırımların
daki, Devlet ihalelerindeki hususa ait beyan
larda bulunuyorsunuz, Sayın Devlet Bakanı Kâ
mil Ocak bu hususun da muhatabı değildir. Bu
nun doğrudan doğruya muhatabı Hükümettir. 
Buna işaret etmek istiyorum. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Peki 
Reir, Bey. 

Efendim, Sayın Bakanımız «meseleyi bilmi
yor» diyor. Meselenin bilinecek, bil miniye c ek ta
rafı yok. Kendileri de söze başladıkları zaman 
dediler ki, hakikaten Erzurum'da kayakevi işi 
bir rezalettir, ama bizim zamanımızda olmadı. 
O halde bir rezaletin daha bilinmesine lüzum 
yok. Bunun adına artık rezalet dedikten sonra. 

Şimdi, evet Sayın Bakanımız diyor ki, Ada
let Partisi Hükümeti zamanında olmadı. Evet 
zaten ben bu ayırmayı yapmıyorum. Sayın Ba-
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kan işe başlamış efendim bu rezaleti ortadan 
kaldırmak için gayret sarf etmiştir, teşekkür 
ederim. Ama, ben samimî olarak içimdeki bir 
ıstırabı daha ziyade ifade ettim bu mesele do-
layısiyle. Bu da, Hükümetlerin bu inecekler üze
rine eğilmemiş olmalarıdır. Bu bir gerçektir. 
Herkes kendi vilâyetine şöyle bir göz attığı va-
'kit bütün ihale mevzularının, ne kadar perişan 
bir vaziyette olduğunu görür. Bu bakımdan 
bilmediğimiz bir ciheti, - kendileri de müttefik
tirler rezalet olduğunda - bizim Hükümetimiz 
buna ol koymuş, bunu düzeltmeye çalışmış, bu 
bakımdan kendilerine te iekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Acık oylarını kullanım yan sayın üyeler, lüt
fen 193 sayılı Kanunun 29 nen maddesinin ikin
ci fıkrasına ait oylamadır. 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Tevfik încvıv.n İstanbul Boğazı'ndaki kazalar
la ilgili tedbirlere dair sözlü sorum ve Ulaştır
ma Bakanı Seyfi Öztürk'ün cevabı (6/372) 

BAŞKAN — Sayın İnci buradalar, Sayın 
Bakan buradalar, soruyu okutuyorum. 

8 Mart 1966 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Ba
kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

Zongulda Sena törü 
Tevfik İnci 

Sayın Ferit Alpiskendcr'in Ulaştırma Bakanı 
bulunduğu sırada Senatoya verdiği bir sözlü so
rumda; tonajları gittikçe devleşen akar yakıt 
tankerlerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişleri sıra
sında zaman zaman (meydana gelen kazalar d'o-
layısiylc İstanbul'un, şehri yok edecek bir yan
gın tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğuna işa
ret ederek, önleyici ne gibi tedbirler düşünüldü
ğünü sormuştum. 

Sayın Ferit Alpiskender Senatoda bu sözlü 
sorumuzu cevapladığı sırada İstanbul'un bu yüz
den bir yangın tehlikesiyle karşı karşıya bulun
duğunu kabul ederek bu sahada önleyici bâzı 
tedbirlerin Bakanlıkça alınmakta olduğunu açık
lamış ve sıralamıştı. 

1 Mart 1966 gecesi Dolmabahçe açıklarında 
Sovyetlere ait bir tanker ile bir şilebin müsade

meleri neticesi denize dökülen takriben 2 200 
ton civarındaki ham petrolün İstanbul'u yok ede
cek bir yangın tehlikesiyle karşı karşıya bırak
ması kargısında: 

1. Eski Ulaştırma Bakanı Sayın Ferit Al
piskendcr'in Senatomuzda açıkladığı, alınacağını 
belirttiği önleyici tedbirlerden ne gibileri alın
mıştır, l)iı tedbirler alınmadı ise sorumluları kim
lerdir, b'lhas<;a son hâdise karşısında Bakanlığı
nızca b'i'U'.e konu tedbirleri almıyanlar hakkında 
bir tahkikata ve takibata geçilmiş midir? 

2. Bakanlığınız, çıv.vo.k bu çeşit kazaları ön
lemek gerekse İstanbul'u mâruz kaklığı yangın 
tehlikesinden korumak üzere önleyici ne gibi ted
birler almak kararındadır? 

3. Ulaştırma Bakanlığı Liman ve Deniz İş
leri Dairesi Reisliği bugünkü teşkilâtı ve kadro
su ile bu konuda tatminkâr bir fonksiyona sa
hip midir? 

4. Bu konuda alınması zaruri tedbirler ara
sında Hariciye Bakanlığımızın bir engellemesi 
var mıdır? (Senatoda açıklanmasında bir mah
zur yoksa). 

BAŞKAN — Soru okunmuştur. Cevap ver-
'melk üzere Sayın Ulaştırıma Baikanı Seyfi Öz-
türk:, buyurun. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 
(Edkişehir, Milletvekili) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler, Sayın Tovfûk İmd'nin Bakan
lığımla tevcih buyurduğu sözlü sorusuna arzı 
cevaıhıeıdıiyorum. 

19i33 yılından beri yürürlükte bulunan İs
tanbul Liman Nizanınaımesi ihtiyaca cevap ver
mediği için ilik tedbir olarak ele alınmış ve bu 
nizamname günün ihtiyaçlarına cevap verecek 
tar.'da yeni baştan tadil edilmiştik. Nizamna
menin getirmiş olduğu başlıca hukukî tedbir
ler şunlardır : 

Gemilerin gere'k Marmara'dan Karadenize 
çı'kışı, gerekse Karadenizden Marmara'ya giri
şi sırasında süratlerinin hiçbir zaman 10 mili 
geçmemesi, âzami sürat olarak 10 mil süratle 
seyreltmeleri. Bunlar, nizamname hükümleri 
arasında yer almıştır. Ve böylece fazla sürat 
yüzünden kazaların önlenımesi tedbirleri alın
mıştır. 

İkincisi, zıt istilkamatte gemilerin seyrettiği 
müşahede edilmiştir. Yine nizamnamenin 29 ncu 
maddesine göre, aykırı istikamette seyreden 
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gemilerin hlçibir surette çapam yapmamaları 
yani, seyreden geminin önüne geçmemeleri ni
zamname hükümleri arasına alınmıştır. Ayrıca 
Boğaz'da mevcudolan fener ve sh düdüğü sin
yalizasyon teşkilâtına bâzı ilâveler yapmak su
retiyle daha emniyetli seyrüsefer teman edil
miştir. Bu cümleden olarak Ahırkapı'da bir 
fener şaımandrası Sarayburnu'na bir sis düdü
ğü, An aı di olu Feneri'ne Büyük Orman Burnuna 
bir fener tesis edilmişitir. Kuruçeşme fenerinin 
•karakteri değiştirilmiştir. 

Ayrıca Anadolu Kavaik Burnu'n a, Kireç-
burnu Fener mevkiine, Kanlıca Fener mevkii
ne, Rumeli Hisarı Feneri mevkiine birer sis dü
düğü tesis edilme;}!, Yeniköy Zlyah şamandrası 
ile Ahııkapı Ziyalı şamandrasma birer radar 
reflektörü konulması ve talvcs hattını göstere-
ccik tarzda diğer radar tesislerinin yapılması 
hususu programlanmıştır. 19̂ 37 programına 
alınmış bulunmaktadır. Ve malî portesi onıbeş 
milyon lira civarındadır. Bu tesisler önümüz
deki yıllarda ikmal edilmiş olacaktır. Bunun 
dışında İstanbul liman Klavuz teşkilâtının tel
siz telefonla tcçıhlzi hususu da tedbirler man-
zumesindendir. Bakanlığımız 1967 programı 
içinde iki deniz itfaiye gemisinin inşaatını ön
görmüş bulunmaktadır. Tahsisatı da konulmuş 
bulunmaktadır. 

Bundan evvelki tekliflerimiz plânlama tara
fından is'af edilmemiştir. Malî portesi 30 mil
yon lira olan bir itfaiye teşkilâtı plânlanmış
tır. Ancak tahsisat yokluğu sebebiyle bu plân 
realize edilememiştir. 1967 yılı içinde yapıla
cak: iki itfaiye germisi ile yangınlara karşı ted
bir alınmış olacaktır. Bunun yanında Alman
ya'da inşa ettirdiğimiz 14 milyon lira değerin
de bir kurtarma gemisi hizmete girmiş bulun
maktadır. Diğer taraftan mevcut gcımilerdeki 
yangın söndürme ciha«zları tevsi ve takviye 
edilmiştir. Asıl öneırnli mesele Montrö Andlaşma-
smdaıki hükümlere istinadetaıaktedir. Bu konu
da Yüksek Kurulunuza şunu arz etmek isterim. 
Bir defa trafik seneden seneye artmaktadır. 
1954 yılımda bir yılda 3 918 tgemi geçmişken, 
19'55 yılında 13 946 geminin geçmiş olduğu tes-
bit edilmiştir. Bu gemiler içerisinde 60 bin ton
luk tankerler de vardır. Bu büyük gemilerin, 
günde 20 - 30 tane gemıinin geçmiş olduğu, bu 
büyük gemilerin geçmiş olduğu nazara alınır

sa bugünkü vaziyette birtakım zecrî tedbirle
rin alınması zarureti vardır. Bu tedbirler, 
Montrö Anidlaşmasilyle doğrudan doğruya ilgili 
bulunmaktadır. Nitekim, bu Andlaşma gereğin
ce, rconorkör ve kılavuz kullanılması ihtiyari
dir. Geçiş serboat olduğu için bizim bu gemile
re kılavuz vermemiz, romoılkör vermemiz bir 
mecüU'.'iıyot taşımaımaktadır, meöbunyet tahmil 
etmemektedir. Gemiler de, çdk kere bunları al-
madjkları için kazalara sebebiyet verımektedir. 
Ne zaman bu anlaşma hükümlerinde bir tadi
lât olur. Sisli havalarda gemileri seyirden 
mencdeıiz. Keza tankerlerin yalnız gündüz 
geçmelerine müsaade ederiz. Diğer taraftan 
trafiğin kesif olduğu saatlerde telsizle bunları 
belli İD'ajyonlara bağlamak suretiyle gidiş 
geliş rotalarını tanzim ederek gemilere kılavuz 
koruz. Romonkörle çektiririz. Bu hakları bo
ğazlar üzevinde sağladığımız takdirde trafik 
kazalarını da yine büyük ölçüde önlemek im
kânı olaeaikbr. Biz sadece Montrö Andlaşması
nın bu hükümleri dışında kalan tedbirleri mü
talâa ettik, bunları tatbik ediyoruz. Diğer hu
suslarda Hariciye Vekilimizin çalışmaları var
dır. Bu çalışmalar ileri seviyeye gelmiştir. Ne
ticeyi Hariciye Vekilimiz icabında Yüce Sena
toya arz etmek mevkiindedir. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın İnci buyurunuz. 

TEVFJK İNCİ (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; Sayın Bakanın izah
larına teşekkür ederim. Alınacak tedbirler hak
kında aşağı - yukarı fikir birliği halindeyiz. Ben 
de düşündüklerimi arz cdeeeğim. Kıymetlendir
mek Muhterem Bakanımıza aittir. 

İstanbul şehri; son senelerde İstanbul'u silip 
süpürecek iki korkunç yangın tehlikesi atlatmış
tır. 

Birincisi, 14 Ocak 1960 senesinde İstanbul 
Boğazı'nda Yunan ve Yugoslav bandıralı iki tan
kerin çarpışması sonunda tonlarca benzin denize 
dökülmüş 4 gün devam eden lodos sayesinde de
nize dökülmüş olan benzin Sclvi Burnuna tıkan
mıştı. İstanbul'u havaya uçma tehlikesinden lo
dos bu şekilde kurtarmıştır. 

İkincisi, son olarak da 1 Mart 1966 gecesi bir 
Sovyet tankeri ile bir Sovyet şilebinin boğazda 
müsademe etmeleri neticesi denize 2 200 ton ham 
petrol dökülmüş ve bir sahada denize dö-
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külmüş ham petrolün tutuşması neticesinde yine 
İstanbul korkunç bir yangın tehlikesi ile karşı
laşmıştı. Bu sefer de ertesi gün çıkan poyraz 
rüzgârı denize dökülen ham petrolü Marmaraya 
sürükleyip dağıtmak suretiyle İstanbul yangın 
tehlikesini atlatmıştı. 

Bu iki kazadan İstanbul'un korkunç bir yan
gın tehlikesi ile yok olmamasını, birinci sefer lo
dosa, ikinci sefer de esen poyraza borçluyuz. 

İstanbul'u tehdideden, yangını doğuran kaza 
sebeplerini şu şekilde özetiiycbiliriz: 

demi tonajlarının 60 bin tona yükselmesi, boy
larının 280 metreyi aşmış olması, buna mukabil 
de büyük tankerlere göre, artık boğazın dar ge
lişidir. Diğer taraftan, akıntı, sis gibi tabiî fak
törlerle beraber tedbirsizlik, dikkatsizlik gibi per
sonel hatalarıdır. 

Durum böyle olunca ve ayda ortalama boğaz
dan bin gemi geçtiğine ve bunun % 40 mı Sov
yetlere ait tankerler teşkil ettiğine göre tedbir 
almadığımız takdirde kazaların önlenmesine, do-
layısiylc istanbul'u yangın tehlikesinden kurtar
maya imkan yoktur. 

Tavsiyelerimiz : 
Her şeyden evvel bir deniz itfaiyes\ fiyatı ne 

olursa olsun, hangi Devletin elinde varsa derhal 
temini Sayın Ferit Alpiskcnder gecen seferki 
sözlü sorumu cevaplandırırken İstanbul Belediye
sinin malî kudreti buna müsait değildir, demiş
lerdi. Şayanı şükür ki, Sayın Ulaştırma Baka
nımız iki itfaiye gemisinin yapılmakta olduğunu 
belirtmek suretiyle bu önemli noktada tedbir al
mış oluyorlar. Ancak inşaları geclkecckse ve malî 
takatleri varsa modern bir yangın gemisinin ha
riçten teminini tavsiyeye şayan görürüm. 

Gemilerden liman işgaliye resmi ve rıhtım 
ücretini belediye alır. Fakat, bu yüzden doğa
cak İstanbul'u yok edecek tehlikeye karşı tedbir 
hususunda İstanbul Belediyesi ben karışmam ma
lî portem buna müsait değil derse, böyle şey ol
maz. Bu arada İstanbul Belediyesinin almakta 
olduğu liman işgaliye resmine de kısaca temas 
etmek isterim. Bu konuda Türkiye'deki ucuzluk 
dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Ayrıca Türki
ye'de nisbet de yoktur. Meselâ: Bir gemi İstan
bul'da iki gün kalır; Liman İşgaliye Resmi olarak 
75 lira öder, İzmir'e gider 425 lira öder. Bu 
konunun da Türkiye'nin şartlarına uygun şekil
de halledilmesi gerekir. Gazetede okuduğuma 

göre zannedersem Sayın Ulaştırma Bakanlığı bu 
mevzuda el koymuştur. Bunu da burada şükran
la belirtmek isterim. Alınacak diğer tedbirleri 
şu şekilde özetlemek isterim: 

Boğaz ağzında, telli tabiye kılavuz istasyonu 
ile Karaköy'deki -deniz kılavuz lâmbasına birer 
radyo telefon kurulmalıdır. 

Bunun sebebi ve faydası; Boğaz'daki mevzii 
sis durumunu, Boğaz Yİ a biranda gemilere bildir
mek, onları ikaz etmektir. 

Bundan başka, gemilere kılavuz alknaı mec
buriyeti konulmalıdır ve kdavuziaırda. birer 
radyo telefonla teçhiz edilmelidirler, zanne
derin Sayın Bakan buna da el koymuşlar
dır. Maksat, 'kılavuzlar birbirleri il'e muhabere 
ederek yaptıkları nıamıevrala'rı, takibe t tllk'l eri 
rotadan bulunduk] aırı mevkileri geçi'ş sahası
na girmeden civvei birbirlerine bildiî'rneferi 
içindir. 

Gemilerin roımoı'kör almaları, bilhassa muay
yen tonajdan yukarı dev tankerlerim roıner-
kör almaliarı bugün artık bir zarurettir. 
Rcmoıkör, pervanesinde bir arıza olur, dünne-
ninde bir arıza olur, nıakinasmda arıza olur. 
Manevradan düşünce tchlllkc büyür. Onu 
kurtaracak ııomarkördür. Ancak Montrö Mu-
kuvcılenaniDsi Sayım Balkanım .da işaret buyur
dukları gibi, kılavuz ve römorkörü murakabe
sini kabul etmiyorlar. Ancak bu Mukavele-
naıııcrin bi'ır veya bilıkaç hükmünün tadili 
hususunda biır teklife imkân verdiği gibi, 
diplomasi yoliylc bir neticeye varolması yollu
nu da acık bırakmıştır. Zannederim Sayın- Ha
riciye Vekillimizin bu mevzuda çalışmaları olu
yormuş. 

Boğazım muayyen yerlerinde arazi duru
mu itibariyle radar ve tdlcviizyon servisinim 
kuruılnıaisımm mümkün olup olmadığı, no de-
ıreccye kadaır fayda11 olacağı etüt edi'lmcilı, uy
gun saha bulunursa buralara radar ve televiz
yon Ibtasyonkaırı kurulmalıdır, g?çcn gcm'ile-
r.'ın durumları takip ve te'sbit edilerek, ge
rektiği ahvalde gemileri ikaz etmek, durum
dan haberdar etmek imkânı (fdc o lif m elidir. 

Boğazdaki akar yakıt teslskıd, zaman, 
plân ve masraf düşünüHmedcn derhal başka sa
haya: nakl edilmelidir. Mümkün olup olmadığı
nın takdiri Bakama rfttir. Boğazdan gec-cn 
tek iistikâmctli bir dluiplime bağlanmıailıdır, 
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Yani gemilerin girişleri! muayyeni zamanlarda, 
çıkışları muayyen zamanlarda yapılmdlıdıır. 
Tek istikâmetten geçjjş temini görülemez ise 
hiç olmazsa, yükleme limanından gemiler İs
tanbul boğazlından geçiş tarih ve saatini bil
dirmek suretiyle ona göre bir 'organize müm
kün kılınmalıdır. 

Halen Denizcilik Bankası emıûnde bulunan 
kıyı emniyeti ve kılavuz servisi Ulaştırma 
Bakanlığıma, dolayısiyle İstanbul Liman ve 
Deniz İşleri Müdürlüğüne bağlanmalıdır. 

Ulaştırma Bakanlığı Liman ve Deniz İşleri 
Dairesi Reüslljği, bugünkü teşkilât ve kadrosu 
ille ne Ulaştırma Bakanlığımın deniz siya&e1-
tini tesbit edip yürütebilecek ne de yukarı
dan beri bahsettiğimiz 'konuda gereken ted
birleri, alacak biıır kifayettedir. Bunun böyle 
olduğu da hazin gerçekleıılo ortadadır. Bu 
makam; plânlama, etüt, limanlar, gemi inşa 
sanayii, personel yetiştirme gibi şubelerle 
teşkilârılanmalıdur. Bu mühim daijreye bugün
kü günlük evrak muameleani intacedici 
durumdan kurtarmak için diğer denizci dev-
letlerdeki bu dairenin teşkilâtı aynen ku
rulmalıdır. Duyduğuma göre zannediyorum 
Sayın Bakan bu mevzuda faaliyettedir. 

İstanbul boğazı Türkiye'nin diğeır sahil
leri gibi, diğer memleket sahillerine naza
ran bir karanlıklar manzumesidir. Diğer dev
letlere kıyas ile söylersek kıyılarımızda fe
ner diye bir şey yoktur. Meselâ : Marmara -
dan İstanbul boğazına güren gemiler Kız Ku
lesi ile Ortaköy arasına, mevsul mevhum hat
tın sol dışında Rumeli yakasına yakın sey
retmek, Marmaraya geçecek gemiler ise; Or-
taköy ile Kız Kulesi araşma mevsul - mev
hum hattın sol dışında Anadolu yakasına 
yakın seyretmek nizamı içindedirler. Geceleyin 
mevhum hattın tâyini müşküldür; Pus
lu havalarda imkânsızdır. Edirnekoy-
de bir nirengi noktası da yoktur. Sa
yın Bakanımızın aldığı tedbirler meyanında 
bu da ithal 'edilirse faydalı olur kanaatmde-
yiını. Esasen kıyı emniyetinin' Fener Rüsumu 
dolayısiyle senede 27 nıOlyon lira kârı var
dır. Bu paranın gayet cüzi kısmı bu ser
vise bırakılmaktadır. Bu Fener Rüsumu ol
duğu gibi kıyı emniyetine bırakılmalı ve kı
yılarımız rüyet sahasını emniyetle genişlete
cek kuvvetli fenerlerle teçhiz edilmelidir. 

Bir noktaya daha temas etmek isterim; de
min arz ettiğim Marmara'dan İstanbul boğa
zına giden gemüıler, Kız Kulesi ile Ortaköy 
arasındaki mevsul mevhum hattın sol dı
şında, dolayısiyle Rumeli yakasına yakın sey
retmek, Marmaraya geçecek gemiler ise Or-
taköy'le Kız Kulesi arasında mevsul mev
hum hattın sol dışında Anadolu yakasında 
seyretmek nizamı içindedirler. 

Yani demek istiyoruz ki, dünyada daima 
sağ taraftan seyrediliyor. Giden gemiler 
sağdan gittiğine göre hiçbir zaman çarpışma
dan geçerler. Fakat Boğazın Kız Kulesi ile 
Ortaköy arasında yol değişiyor, giden gemi 
sola geçiyor, karşıdan gelen gemi de sola 
geçiyor. Bu şekilde dünya nizamına 'aykırı 
biır düzen oluyor. Bunun sebebi akıntı ve 
anofor dolayısiyle zamanın süratoiz gemileri
ne manevra imkânı vermek içindir. Fakat, 
bugünkü gemiler süratlendiği için, manevra 
kabiliyetleri de normale döndüğüne göre bu
nun da etüdü yapılarak normal h'lır gidişe 
dönülmesinin fayda sağlayıp sağlamıyaeağı 
etüt edilebilir. 

Sayın Balkana teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadı
ğına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/373) 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan Adalı?.. Yok. 
Sayın Bakan? Yok. 

Soru gelecek birleşimde görüşülecektir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunekanathn, Doğu ve Güney - Doğu ille
rine tâyin edilen 8 memura dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/379) 

BAŞKAN — Sayın sözlü soru sahibi Hay
dar Tunçkanat?. Yok. Sayın İmar ve İskân 
Balkanı? Burada. 

Sözlü soru sahibi Sayın Haydar Tunçka
nafın 17 . 11 . 1966 tarihli altıncı Birleşimin
de de bulunmadığı, Ssym Bakanın bulunduğu 
anlaşılmakla, sözlü soru yazılı soruya kalbe-
dilmiştir. 

«-225 



O. Senatosu B : 7 22 . 11 . 1966 O : S 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçbigil'in, bâzı köylerdeki koyun hır
sızlığına dair sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'ın, cevabı. (6/385) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dûkeçlıgill Bu
rada. Sayın içişleri Bekam?. Burada. Soruyu 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak İçişleri 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına tavas
sutlarınızı rica ederim. Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil 

imza 

1, Seçim bölgem olan ve bilhassa Uzun-
yayla mmtakasmdaki ve bu arada Sarız kaza
mıza bağlı Yalak ve civarı köylerde halk ço
ğunlukla koyun ve diğer hayvan hırsızlığın
dan yakınmaktadır. Bunun sebepleri ne ile 
izah edilebilmektedir? Ve önlemek için ne gibi 
tedbirler düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Soru okunmuştur, cevap ver
mek üzere Sayın içişleri Bakanı Faruk Sükan. 
Buyurun. 

İÇIŞLER! BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya Milletvekili) — Sayın Hüsnü Digeçli-
gil'in sorularına cevaplarımı arz ediyorum. So
ru 1 Şubat 1966 tarihlidir. 10 ay geçmiştir. Bi
naenaleyh, iki kısımda cevaplarımı arz edece
ğim. Birisi 1965 senesine ait, ikinci kısım ise 
1966 sonesinde bu bölgede vukubulan hırsızlık
lara ait. 

2. Kayseri ili bölgesinde Sarız ilçesi ve 
Uzunvayla mmtakaları dâhil 1965 yılında Ba
kanlığıma üç büyük baş ve yedi küçük baş hay
van hırsızlığı olayı intikal etmiştir. 

Sanıkların tamamı, çalman hayvanlarla bir
likte yakalanarak adalete teslim edilmişlerdir. 
Suçlusu firarda olan olayın da, çalman hayvan
ları elde edilerek sahibine teslim edilmiş ve sa
nık 15.6.1966 da yakalanmıştır. 

Kıymetli arkadaşımın işaret buyurdukları 
Sarız ilçesine bağlı Yalak ve civarı köylerinde 
hayvan hırsızlığı vukubulup da zabıtaya intikal-
etmemiş olaylar hakkında da bu gibi olayların 
önlenmesi bakımından ilgili valiliğe ve ilgililere 
gerekli talimat verilmiştir. 

1966 yılında Kayseri ili Sarız ilçesinde 2 
hayvan hırsızlığı olmuş, ikisinin de failleri ya
kalanmıştır. 

Merkez Karakurt köyünde 24.8.1966 günü 
çalman 2 aded büyük baş hayvan ve sanığı aynı 
gün yakalanıp adalete teslim ve tevkif edil
miştir. 

Merkez Ayrancı köyünde 28.6.1966 günü ça
lman 2 aded büyük baş hayvan aynı gün suç
lusu da 31.8.1966 günü yakalanmış ve tevkif 
edilmişlerdir. 

Kıymetli arkadaşlarım; gerek hayvan hır
sızlığı konusu, gerekse buna mümasil zabıta ile 
ilgili ve emniyet ve asayişle ilgili konuların, 
basit cezai tedbirlerle önlenmesi hiç şüphesiz ki, 
mümkün değildir. Köklü sebepleri vardır, ikti
sadi, sosyal sebepleri vardır. Bununla beraber 
biz Bakanlık olarak konu üzerinde ciddiyetle 
duruyoruz. Faili meçhul hâdiselerin faillerini 
bilhassa yüzde 90 nımn yakalandığını Yüce Se
natoya arz etmek isterim. Hürmetlerimi suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DlKEÇLlGÎL (Kayseri) — Efen
dim, Sajnn Bakana teşekkürler ederim. Bu 
soruyu getirmekten maksadım cidden Iç'şlcri 
Bakanımızın dikkat nazarlarını bu meselelere 
biraz daha çekmek içindir. Gerçi bu meseleler 
üzerinde arkadaşımız duruyor. Sene 1961 seçim
leri. Ben Uzunyayla mmtakasmı dolaşıvorum. 
Seçim bölgesi olarak o mmtaka bana verildi. Şi-
kâvet göklere çıkıyor. Malımıza hâkim değiliz. 
Yalnız Sayın Bakana intikal edenler mevziidir. 
Maalesef günlük raporlarda hakikatler belirtil
miyor, vilâyetler tarafından ve aynı zamanda 
şunu da kaydedeyim ki, diğer taraftan faili 
bulunmıyan hırsızlık namütenahidir. Bu ele ge
çenlerdir. Ele geçmiyenler pek fazla, idare 
adamlarımız, isterim ki valilerimiz gerçekleri, 
hakikatleri yukarıya bildirsin ve kendilerini 
iyi gösterme, dolayısiyle asayiş berdevam de
mek istiyor ve bu suretle gerçekleri biraz ör
tüyorlar, kapıyorlar. Bu realitedir. Onun için 
biz vaziyeti normal olarak görüyoruz. Sene 1965 
bu iki kazayı dolaşıyorum, iktidara geldiğimiz 
vakit bizden isteğiniz ne?.. Emin olun mahalde 
verebilirim, Uzunyayla'd a şu : Bizim sizden mm
taka olarak istediğimiz, önce şu hayvan hırsız-

J lıklarım önlemenindir, insanlar dert yanıyor, 
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eskiden yoktu diyorlar. Sene 1966 Senato se
çimlerine bendeniz giriyorum. Bu mıntakada do
laşıyorum. Havalide «Ne oldu» diye sordular. 
Sayın Bakanın söylediği gibi ben «Sayın Baka
na sordum önlemek için ne tedbir alacağım Se
nato kürsüsüne getirdim. Fakat kur'a bana çık
tı, Bakan da zamanında cevap veremedi ve ce 
vabmı alamamış oldum, fakat ileride bunu 
radyoda dinlersiniz müsterih olun, hem benim 
sorumu hem de Bakanın cevabını» dedim. 

Bu yaz yine dolaşırken ne oldu vaziyet diye 
sordular. Üç arkadaştık,' isimleri Ateşoğlu, 
Feyyaz Bey ve diğer arkadaşlar... Yine bu şi
kâyetler üzerinde halk berdevam. Hattâ Sarız il
çesinde oturuyoruz arkadaşlarımızla beraber. Ora
da halk da toplantı halinde. Diğer taraftan her 
iki parti mensupları da var. Kamyonla senin 
adamın filân hayvanlarını kamyonla şu kadar pa
halı olarak getirmedi mi diye yüzüne söylüvor. 
Ve bunlar ele geçmiyen hırsızlık vakasıdır. Daha 
yeni, dört, beş gün evvel Himmetdede'den geliyo
rum. Filân yer soyuluyor. Bunların faili bulun
madı. Bunlar intikal etmiyen meseleler. Bunu 
da samimiyetle söylüyorum, halk bizardır. Kara-
koyun köyünde dolaşıyorum silâh omuzunda kö
yün muhtarı geliyor, nereden geliyorsun diyo
ruz, «Hayvanlarıma sahibolmak için hırsız kova
lamaktan» diyor. Simdi arkadaşlarım bunu sa
mimiyetle belirtelim, isterse Sayın Bakanımız bu 
havalide bir tetkik yaptırsın, her hangi bir arka
daşını göndersin veyahut bir müfettişi gitsin, 
samimiyetle köylerin ahini ve şikâyetini ve bun
dan çok mutazarrır olduklarını söyliyeceklerdir. 
Niçin bu böyle oluyor? Şimdi bunun sebepleri 
üzerinde duralım. Kanaatimce bilhassa biz işçi 
istihdamını tesis etmekle mükellefiz. Şunu kabul 
edelim ki, Türkiye bir ihtilâl devresinden çıkmış
tır. Tam istiklâl mücadelesinden çıktığımız gibi 
- yaşımız biraz ileridir biz hatırlarız - o zaman 
da soygunculuk pek çoktu. Ve ben hatırlarım 
pek çok eşkiya v. s. insanların kafası Hükümet 
konağının önünde kesildi. Ve aradan zaman geç
ti Devlet nizamı oturdu atını al gez... Ben 1947 
de Bitlis'te idim evlerin kapıları açıktı. Ve bu
rada hırsızlık olmaz dediler. Vaziyet şimdi değiş
miştir. Şimdiki durumla eski arasında bir muka
yese yapacak olursak demek ki, bir ihtilâlden son
ra nizam biraz sarsılmıştır. Bu bir hakikattir, 
kabul etmek lâzımdır. Biz Devlet kanunlarını sü
ratle müessir hale getirmek, valilerimizi ciddî 

olarak vazifeye çağırmak mecburiyetindeyiz. 
Dolayısiyle bu nizamı oturtmak, kanunun ağır
lığını halka hissettirmek mecburiyetindeyiz. Ka
nunların ağırlığını halk pek duyamıyor. 

Şimdi bizim Başbakanın konuşmasında söyle-
d'ği ve benim memnun olduğum bir sözü vardır. 
Bu programımızda da vardır. «Merkeziyet siste
minden kurtulacağız, ademi merkeziyet sistemi
ne gideceğiz.» diyor. Bizim parti programında 
en hoşuma giden hükümlerden birisi budur. Va
lilere ve bölge âmirlerine salâhiyeti tam olarak 
vermek değil, ama onlar her şeyi merkezden,bek
lemektedirler. Eskiden kıymetli valiler vardı, 
salâhiyetlerini de kullanabiliyorlardı. Şimdi aca
ba ne oluyor? Yaranma endişesi içerisindedir, 
idare. İdare âmirleri tam mânasiylc kanunu tat
bik etmiyor. İdareyi maslahat içerisinde olduk
ları için de, halk hırsızlıktan, asayişsizlikten müş
tekidir. Ve bunları mutlaka ortadan kaldırmak 
lâzımdır. Sorarsınız ben temas ettim mülkî âmir
lere, durum onlara göre normal, ama ben halkla 
geziyorum. Teşriki mesai edip, görülüyorum. On
larla haşır neşir olduğum zaman anlıyorum ki, 
hiç de öyle değildir. Birincisi bu. O halde Sa
yın İçişleri Bakanından rica edeyim. Bilhassa 
dinamik, mevzuatı tatbik eden ve etmeye zorladı
ğımız genç idare adamlalrma inhtiyaç vardır. Ve 
bilhassa kanunun ağırlığını halka hissettirmek 
mecburiyetindeyiz. 

İkinci mesele; bunun akislerini, şunda aramak 
lâzımdır. Arkadaşlar biz Hükümetler olarak her 
Hükümet iş başına geldiği vakit af kanunları çı
karıyoruz. Bu çıkan af kanunları biraz nizamı 
bozuyor gibi geliyor bana. Şöyleki, nasıl olsa 
affedileceğim diyor, her yaptığım keseme kalı
yor, üç - dört sene sonra bir af kanunu olur, 
çıkar kurtulurum, diyor. Şu halde biraz bu gibi 
işlerde Parlâmentonun, bizim kabahatimiz var. 
Nasıl olsa bir af çıkar ve benim keseme kalır me
selesini kafalardan silmemiz lâzımdır. İkinci âmil 
hırsızlık ve asayişsizlik sebebini ben bunda gör
mekteyim. 

Üçüncüsü; kanaatimce arkadaşlarım, hu
kukçu arkadaşlarımız ne derlerse desinler ka
nunlarımızın bizim iç bünyemize göre oldu
ğuna kaani değilim. Yani hafif müeyyideli 
kanunlardır. Pek olmuyor gibi geliyor bana. 
Artık: kıymetli hukukçularımız yetişmiştir. Ben 
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hukukçu değilim, fakat örf ve âdete dayanmı-
yaıı, kökünü millî bünyeden almıyan kanunlar 
kanaatimce içtimai bünyede kök salmaz; rahat
sızlık tcvlideder. Eğer kanunlar bize -kifa
yetli gelmiyorsa filân memlektte böyle, falan 
memlekette böyle diye bizim iç nizamımızı boz-
nnya hakkımız yoktur. Müeyyideleri biraz 
ağırlaştırmak zorundayız, gibi geliyor bana. 
Soruyorum jandarma komutanına filân «Efen
dim elimdeki hüküm işte» diyor. Hayvanını ki
min çaldığını soruyorlar, hayvanı çalınmıştır, 
hayvanı çalınan şahit gösteriyor. Gayet kolay 
bir hırsızlık zaten, kamyona doldurup götürü
yor. O halde hiyerarşik kanunların - ben hu
kukçu değilim ama - bünyemize uygun olarak 
hassasiyetle üzerinde durulmasını ben bir senatör 
olarak zaruri görüyorum. Ama tarihi gelişme
ye ve iç bünyemize bakıyorum kanunlarımızın 
kifayet etmediği kanaatine varıyorum. Cumhu
riyetten bu yana gözönüne getiriniz görecek
siniz. Arkadaşlarım biraz da, lüks ve israfın 
artmasının bunda tesiri vardır. Benim çocuk
luğumda iyi hatırlarım kumar diye köylerde 
hiçbir şey bilinmezdi. Bugün köylere kumar o 
kadar girmiştir ki âdeta salgın halindedir. 
Gittiğimde görüyorum, size yazık değil mi, di
yorum. Şimdi bir yere kumar girdimi, içki ve 
safahat başladımı bunlara para kâfi gelmez. 
Gelmeyince de ne yapar o adam?.. Hırsızlık ya
pacaktır. Hırsızlık onun için meşru bir hal 
alacaktır. Emin olun köylerde gayrimeşru ka
zanç temin etmek var. Bir nahiyemiz ismini 
vereyim; Çukur nahiyesi. Bu nahiyede hiç ku
mar yoktu. Yakında bundan 15 gün evvel 
gittiğimde «Çocuklarımı işe gönderemiyorum, iki 
oğlum çalışmıyorlar ne yapacağım» diyor. İki 
oğlunun ikisi de çalışmıyor, kumarda kaybet
tiklerine göre mutlaka hırsızlık yapacaklar
dır. Yalnız bizim vazifemiz elbette bu değil
dir diyecek Sayın İçişleri Bakam. Ama ni
zamı önlemek Hükümetin vazifesi oturtmak 
da bizim vazifemizdir. Farklı taraflarımızın 
da zaten bu olması iktiza eder. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil sözlü sorula
ra cevap müddetleri zamanla mukayyettir. 
Dolmak üzeredir. 

HÜSNÜ DIKEÇLİGİL (Devamla) — Nasıl 
efendim. 

BAŞKAN — İçtüzükte sözlü sorulara kar
şılıklı verilecek cevaplar müddetle mukayyettir. 

HÜSNÜ DIKEÇLİGİL (Devamla) — Sayın 
Başkanım diğer arkadaşlara bunu syölememiş-
tiniz. 

BAŞKAN — Sizinki bir hayli uzun sürdü 
efendim. 

HÜSNÜ DIKEÇLİGİL (Devamla) — Onla
rınki benden daha uzun sürdü. Pekâlâ bağlaya
yım. 

Bir defa şunu kabul edelim ki, halk da sina-
maya alışmıştır. Sinamanm kötü filimlerin halk 
üzerinde çok kötü tesiri vardır. Eğer bugün 
birçok hırsızlıkların sebeplerini araştıracak 
olursak, hattâ kadınlar, mevzu değil ama çete 
kurmasına varıncaya kadar hâdiseler oluyorsa 
bunda hem neşriyatın hem filimlerin tesiri ve 
reyi olduğunu elbette görürüz ve bunu saklama
mamız da iktiza eder. O halde bunun karşılığı 
ne? Bundan önceki Hükümetler Türkiye'deki 
filim meselesini ele almadı. Ben kendi Millî 
Eğitim Bakanımdan sordum. Bu kötü filimlere 
karşı nasıl çıkacaksınız. Şimdiye kadar Hükü
metler çoktan iyi bir filim statüsü kurmayı dü
şünmeli idi. Bakınız televizyon geliyor. Hani 
artistlerimiz, hani hazırlığımız; yok. Demek ki, 
bu aksi tesirlere, aksi akımlara karşı müspet 
bir akımla karşılarına çıkıp onlara dur demek 
güzeli, iyiyi göstermek yine Hükümetlere dü
şen bir vazifedir. Şimdi arkadaşlar şunun, bu
nun tesiri yok gibi gelir. Biraz bizim tuhaf ımı-
mıza gider. Fakat cemiyet nizamı öyle bir ni
zam ki bu nizamı oturtmak sadece kanunla 
değil, cemiyet hastalığını bilip bunun tedavi 
çarelerini aramakla mümkün olabilecektir. Sa
yın İçişleri Bakanı, kendilerine verilen notlar
la değil, bu notların dışında bu hırsızlık dola-
yısiyle bu mmtaka halkının Uzunyayla Sarız 
bölgesinin çok huzursuz olduğunu bilmelerini 
istirham ederim. Bunun da sebebi vardır. Bir 
vilâyet bununla baş edemez. Çocukluğum orada 
geçmiştir. Maraş, Malatya ve Kayseri vilâyet
leri el ele vermek mecburiyetindedirler bu hır
sızlığı önlemek için. Kır kısraktan kaçar Afşin'
in Marabuz köyüne gider. Orada, muayyen 
dört beş köy vardır. Eğer üç vilâyet beraberce 
çalışmadığı müddetçe biz bu mmtakalardaki 
hayvan hırsızlığını önliyemeyiz. Diğer bir se
bep de beyefendiler, jandarma kumandanları 
bugün tam manâsiyle mülkiye âmirlerinin em* 
rinde değildirler. Bunun da büyük tesiri var-
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dır. Mülkî âmirler sicil âmiri olmaktan çıkmış
tır. Jandarma kumandanlarını mülkî âmirin 
emrine verilmesini İçişleri Bakanının düşünme
si iktiza eder. Hürmetlerimle. 

$. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi 
Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Diyarbakır'da kuru
lacak Üniversiteye dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/391) 

BAŞKAN — Saym Cizrelioğlu? Buradalar. 
Sayın Başbakan veya adma cevap verecek? 
Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi 
Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle nehrinde ba
raj yapılıp yapılmıyacağına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/392) 

BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu? Buradalar. 
Sayın Başbakan? Yok. Gelecek birleşime kal
mıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Artvin iline tahsis edilen 
imam kadrolarına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/394) 

BAŞKAN — Soru sahibi yok. Sayın Devlet 
Bakanı? Burada. Bir defaya mahsus olmak üze
re gelecek birleşime kalmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Rusya'dan ithal edilip Ho
pa İskelesine indirilen çimentolara dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanında sözlü sorusu 
(6/395) 

BAŞKAN — Soru sahibi yok. Sayın Bakan? 
yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nvn, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun uygulanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/397) 

BAŞKAN — Bakan yok, soru sahibi yok. 
Gelecek birleşime kalmıştır. Soru sahibi esasen 
kinlidir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, ortaokul ev iş öğretmen 
muavinliği sınavını kazananlara dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/400) 

BAŞKAN — Bakan yok. soru sahibi izinli ge
lecek birleşime kalmıştır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, İstanbul'un çöp ve çöpçülerine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/403) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, İstanbul Belediy esindeki kırtasiye
cilik hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/404) 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon-
ya Milletvekili) —• Saym Başkan bu son iki so
ru için İstanbul Belediyesinden istediğim lüzum
lu dokümanı'elde edemedim. Bu sebeple 15 gün 
mühlet verilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Saym Bakan her iki sorunun 
İstanbul Belediyesini ilgilendirdiğini ve gerekli 
bilgiyi alamadığını bu sebeple mühlet istediğini 
belirttiler. Kaç birleşim sonra acaba cevap veri
lebilir sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — 15 gün sonra efendim. 

BAŞKAN — 15 gün sonra sözlü sorularının 
ikisinin de cevaplandırılabileceğini beyan etmek
tedir Sayın Bakan. Soru sahibi pek tabiî kabul 
ediyorlar bu sebeple sorular her iki tarafın mev
cudiyetine rağmen geriye bırakılmıştır. 

193 sayılı Kanunun tadiline mütedair bulu
nan kanun teklifinin oylama sonucunu arz edi
yorum. Oylamaya (78) saym üye katılmış (75) 
kakabul, (3) çekimser, salt çoğunluk sağlanama
mıştır. Bu sebeple gelecek birleşim yeniden açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

Heyeti Umumiyede yapılan açık oylama so
nucunda çoğunluğun mevcudolmadığı anlaşılmış
tır. Bu sebeple 24 Kasım 1966 Perşembe saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati f 18,15 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Cemal Yıldırım'ın, maaşlarına ilâveten ek görev 
ve vekâlet ücreti alan memurlara dair Başba
kandan sorusuna Devlet Balamı Cihat Bilge-
han'm yazılı cevabı (7/279) (1) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygılarımla rica ederim. 

14. 7 . 1966 
Cumhuriyet Senatosu 

İstanbul Üyesi 
Cemal Yıldırım 

1. Çeşitli bakanlıklarda, müstakil umum mü
dürlüklerde ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde, 
maaşlarına ilâveten ek görev ve vekâlet ücreti 
alan memurların sayısı nedir? 

2. Yüksek derecedeki memurlardan hangi 
şahıslar bu ücretleri almaktadırlar? Yüksek de
recedeki .memurlardan kimler hangi teşekküllerin 
yönetim kurullarında görevlidirler? Ve maaşları
na ilâveten ne miktar ücret almaktadırlar? 

3. Ek görev ve vekâlet ücretleri için Dev
let Bütçesinden ve Kamu İktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ödenen para miktarının top
lamı nedir? 

Devlet Bekânlığı 
Savı: 1139 11 . 11 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

15 . 7 . 1966 gün ve 6603/1982-7/279 sayılı 
yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın 
Cemal Yıldırım tarafından, Sayın Başbakana yö
neltilen, Barbakanımız tarafından cevaplandırıl
makla görevlendirildiğim çeşitli bakanlıklarla 
müstakil genel müdürlükler, İktisadi Devlet Te
şekküllerinde ok görev ve vdkâlet ücreti alanlarla 
çeşitli teşekküllerin İdare Meclislerinde bulunan
lara ait yazılı soru önergesi için hazırlanan cevap
tan 2 nüsha ilişikte takdim edilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

(1) Soruya bağlı cetveller Kanunlar Müdür
lüğü dosyasındadır, 

Gereği için Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
na, bilgi için Başbakanlığa arz edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Cihat Biigehan 

2 — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pırıltı'nın, 1966 programına dair Baş
bakandan sorusuna Devlet Bakanı Cihat Bilge-
han'ın yazılı cevabı (7/301) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki arz edeceğim hususların Sayın Baş

vekil tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi üstün saygılarımla dilerim, 

28 . 12 . 1965 

Antalya 
Mehmet Pırıltı 

I - Bütçeden önce yayınlanarak yürürlüğe 
girmesi gereken 1966 programının, Balkanlar 
Kurulunda henüz onanmamış olmasının sebep
leri nelerdir? 

II - 1966 Bütçesi Karma Komisyonda gö
rüşülmekte bulunduğuna göre programının ya
yınlanmaması, 91 sayılı Kanunun ihlâle etmi-
yormu. 

III - 1966 programının iç finansman açığı 
ne kadardır? 

Bir açık var ise, giderilmesini sağlama amacı 
ile şimdiye kadar ne gibi tedbirler alınmıştır? 

Devlet Bakanlığı 
Sayı : 476 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

29/12/1965 gün ve 6/340 - 5801/377 sayılı ya
zınız. 

Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Sayın 
Mehmet Pırıltı'nın Sayın Başbakanımıza yönel
tip, Başbakanımız tarafından cevaplandırılmak
la görevlendirildiğim 1966 yılı programı ile söz
lü soru önergesi, soru sahibinin bulunmaması 
sebebiyle, Senatonun 10 . 11 . 1966 günlü toplan
tısında, yazılı soruya çevrilmiş olduğundan, ha
zırlanan cevap 2 nüsha olarak ilişikte takdim 
edilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
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Gereği için Cttmlhuriyet Senatosu Başkanlı
ğına, bilgi için Başbakanlığa arz edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Cihat Bilgehan 

1. 1966 Yılı Programının yürürlüğe konul
masına dair kararname Bakanlar Kurulu tara
fından onaylanarak 30 Kasını 1965 tarihinden 
itibaren yürürlüğe konulmuştur. 

. 2. 10 Ekim 1965 Genel seçimlerinin sonunda 
teşkil olunan Bakanlar Kurulunu takiben, Yük
sek Plânlama Kurulu üyelerinin seçimi yapıl
mış, ve 1966 yılı programının Yüksek Plânlama 
Kurulunda incelenmesi 21 Kasım 1965 tarihinde 
bitirilebiımiştir. 

30 "Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe konulan 
1966 yılı programı bastırılmış ve ilân edilmiştir. 
91 sayılı Kanun yayınlamanın muayyen bir sü
rede yapılmasına âmir değildir. 

3. 1966 Yılı Programının finansmanı için 
1 milyar 738 ' milyon lira ek kaynağa ihtiyaç 
olacağı hesaplanmıştır. 

İhtiyaç duyulan bu ek finansman miktarı
nın ne suretle karşılanacağı hususunda öngörü
len tedbirler şunlardır : 

a) 1 .1 .1966 tarihinde yürürlüğe giren «en 
az geçim indirimi hadlerinin yükseltilmesini» 
öngören kanunun ertelenmesi yoluyla, takriben 
400 milyon Türk Lirası tutarında bir tasarrufun 
sağlanacağı düşünülmüştür. 

b) İktisadi Devlet Teşekküllerinde alınacak 
tedbirlerle bu kuruluşlarda rasyonel işletme 
esaslarının uygulanması yoluyla 625 milyon Türk 
Lirası seviyesinde bir ek kaynak yaratılacağı 
tahmin edilmiştir. 

c) Halen uygulanmakta olan Rıhtım Res
minin yeniden düzenlenmesi ile 110 milyon 
Türk Lirası, takarrür eden akaryakıt fiyatları 
lindirimiinden meydana gelecek farkm Hazine
ye devredilmesiyle 100 milyon Türk Lirası ve 
tomruk üzerinden vergi yoluyla sağlanacak 45 
milyon Tüıik Lirası olanak üzere, toplam 255 mil
yon Türk Lirası ek gelir sağlanabileceği düşü* 
nülnıüştür. 

d) Ayrıca, yıl içinde yapılacak iç istikraz 
ile, 1966 yılı programının ek finansman ihtiyacı
nın geri kalan kısmının karşılanması öngörül
müştür. 

Saygılarımla arz ederim, 
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifine verilen oylann sonucu 

(Salt Çoğunluk sağlanmıştır.) 
üye sayısı : 185 

Oy verenler : 78 
Kabul edenler : 75 

Reddedenler : O 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 107 
Açık üyelikler : Ö 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğiu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAH1SAR 
Y. Kemal Şenoeak 

ANKARA 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

Ziya Termen 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Halûk Berkol 

İZMtR 
Hilmi Onat 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligill 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusnıan 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

SAKARYA 
Osman SalihoğlU 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

StVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Regat Zaloğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akiı Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artua 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

BURSA 

Cahit Ortaç 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 

O. Zeki Gümüşoğlu 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
N. Zerin Tüzün 
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[Oya katılmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Erge 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabrı Çağhyangil 
(B.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (B.) 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Rifat Öztürkçine 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akçg 
1. Etem Erdinç (B.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Hulusi Söyllemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
*Ali Altuntaş 

Zihni Betil 
TRABZON 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
TUNCELİ 

Arslan Bora 
URFA 

İ. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 

»••-« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

7 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 11 .1966 Salı 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumihuriyet Senatosu Tunceli üyesi 

Arslan Bora'ya izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/524) 

2. — Komisyon üye adedlerinin tesbit edil
mesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Danışma 
Kurulu Kararı. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — . Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, güreş tarihimizin ünlü 
kahramanlarından rahmetli Yaşar Doğu'ya dair 
sözlü sorusu (Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. 
6/316) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Koksalın, Asgari geçim indirimi kanununa da
ir Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman AlihocagiPin, Merkez Valiliğine tâyin 
olunan eski Maraş Valisine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/365) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman AlihocagiPin, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/366) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tcvfik İnci'nin İstanbul Boğazı'ndaki ka
zalarla ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/ 372) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadı
ğıma dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/373) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, Doğu ve Güney - Doğu illeri
ne tâyin edilen 8 memura dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/379) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Diıkeçligil'in, bâzı köylerdeki koyun hır
sızlığına dair içişleri Balkanından sözlü sorusu 
(6/385) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâbattin Cizrelioğlu'nun, Diyarbakır'da 
kurulacak olan Üniversiteye dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/391) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle nehrinde 
baraj yapılıp yapılmıyaeağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/392) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın; Artvin iline tahsis edilen 
imam kadrolarına dair Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/394) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın : Rusya'dan ihtal edilip Ho
pa iskelesine indirilen çimentolara dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/395) 

13. —• Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun uygulanmasına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/397) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, ortaokul ev iş öğretmen 
muavinliği sınavını kazananlara dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/400) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Ay diner'in, İstanbul'un çöp ve çöpçülerine da
ir İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/403) 

(Devamı arkada) 



16. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, İstanbul Belediyesin deki kırtasiye
cilik hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/404) 

III 
ÖNCEL tKLB G öRÜŞÜLMESt 
KAR ARLA ŞTTRTL AN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
G ÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞİİLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

15 - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — «Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi» 
Muadel Sözleşmesinin uygun bulunduğuma dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İsler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komis
yonları raporlai'i (M. Meclisi 1/189, C. Senato
su 1/676) (S. Sayısı : 823) | Dağıtma tarihi : 
18 . 11 .19661 

X2. — Birleşmiş Milletler Andla.şm asının 
109 ucu maddesinin Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunun 20 Aralık 1965 tarihli ve 21.01 (XX) 
sayılı Karariyle değiştirilmiş olan şeklinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu rapora (M. Meclisi 1/198; 
C. Senatosu 1/678) (S. Sayısı : 824) [Dağıt
ma tarihi : 18 . 11 . 1966J 

X3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cum
huriyeti arasında 25 Şubat J964 tarihinde An
kara'da imzalanmış olan Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonları raporları 
M. Meclisi İ/168, C. Senatosu 1/680) (S. Sayı
sı : 825) [Dağıtma tarihi : 18 . 11 . 1966] 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ro
manya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
22 Haziran 1965 tarihinde imzalanan anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
karnın tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Dışişleri, Tarizin ve Tanıtma Komis
yonları raporları (AL Meclisi 1/99, C. Senatosu 
1/681) (S. Sayısı : 826) [Dağıtma tarihi : 
18. .11 .1966] 



Dönem : 1 O O O 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O u O 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
ve İskân, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 2 /94 ; Cumhuriyet Senatosu 2/198) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 98) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 7 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 317 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 26.7.1966 tarihli 119 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Nurettin Ok 

Not : Bu teklif 30.11.1965 tarihinde Başkanlıkça İlk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
22, 25 ve 26.7.1966 tarihli 117, 118 ve 119 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 98) 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - iskân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 8 . 11 . 1966 

imar - İskân Komisyonu 
Esas No. : 2/198 
Karar No. : 10 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 26.7.1966 tarihli 119 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda 
görüşüldü. 

Teklif gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da benimsenmiş, Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne- havalesi gereğince Malî ve İktisadi İşler Komisyo
nuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Sözcü 
Kars Balıkesir Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S.Ü. 

M. Hazer M. Güler II. Tunçkanat II. Kangal 
Adana Bolu Muş Sakarya 

M. Öztekin R. Arıkan 1. Bingöl O. Salihoğlu 
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Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuryet Senatosu 
Malî ve İktisadi 15 . 11 . ±966 
İsler Komisyonu 
Esas No. : 2/198 

Karar No. : 25 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzca havale buyurıılan : .193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 neu maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi Komisyonumuzun 1;1 . M . 1966 tarihli .toplantısında ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakerie edildi. 

Teklifin gerekcesimle belirtilen hususlar ve bunlara .mütedair temsilcilerin verdikleri tamam
layıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun teklifi Mil
let Meclisi Genel Kurulunca, kabul edilen şekli ile aynan kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Oumlıuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Balıkesir Gaziantep Tabiî Üye Balıkesir 

Hasan Âli T ürker Zeki İslâm Şükran Özkeıya Mehmet Güb./r 

Manisa "Sivas Afyon K, Afyon K. 
Refik JJlusoy Ahmed Çekemoğlu Ahmet Karayiğit M. Kâzım Karağaçlıoğlu 

Artvin Konya Tabiî Üye 
Fehmi Alpaslan Ahmet Onar Emanultah Çelebi 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

(Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 18 . 11 . 1966 

Esas No. : 10 
Karar No. : 2/198 

Yükseik Başkanlığa 

Millet Meclisinin 26 Temmuz 1966 tarihli 119 ucu Birleşimimde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açılk oy ile kabul edilen, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 neu maddesinin 2 nci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 28 Temmuz 1966 tarihli 
ve 317 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 
17 Kasım 1966 tarihli 19 neu Birleşiminde, ilgili Bakanlıklar temsilcileri de hazır 'bulundukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Teklif, Türk Havayolları uçucu personelinin almakta oldukları uçuş tazminatlarının vergi
den muaf tutulmasını 'öngörmektedir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ucu umdesi, Glelir Vergisinden muafiyetlere aittir ve su
bay ve astsubay ve erlere, uçuş maksadiyle görevlendirilenlerin uçuş, dalış gibi hizmetler dolayısiy-
le aldıkları gündelikler, ikramiyeler ve zamlar, 'Gelir Vergisinden muaf tutulmaktadır. 

'Teklif gerekçesinde, Türk Havayolları uçucu personelinin yegâne kaynağının Türk Hava kuv
vetleri olduğu, pilot temin etmekte karşılaştığı güçlükler belirtillm'ekte; ve halen orduda görevli 
Uçucuların almakta oldukları tazminat vergiden un.ua f. olduğu halde, Türk Havayolları uçucu per
sonelinin uçuş tazminatlarının vergiye tabi tutulmasının hak ve nasafet kaidelerine uygun düşme
diği ifade olunmaktadır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 838) 

http://un.ua


Memlekette sivil ıhavacılığm önem taşımakta olması ve istikbal için de •mevcudiyetinin zaruri 
görülmesi, ayrıca meslekteki eşitliğin sağlanması ve uçucu personelin teşvilk edilmesi yönleıinden, 
teklif, uygun mütalâa edilmiş ve Komisyonumuzca' da benimsenmiştir. 

II) Millet Meclisince kaibul edilen maddeler, Eamisyonumuzca da 'aynen kaibul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başlkaıı 
İstanbul1 

E. Adalı 
Talbiî Üyo 
S. Küçük 

Bu raporda sözcü 
Tabiî Üye 

M. Özgüneş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Ankara 
M. Vural 

Aydın 
1. C. Ege 

Çorum 
A. .Çetin 

Ordu 
S. Koksal 
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— 4 
MİLLET MECLÎSİNİN KABUL 

' ETTİĞİ METİN 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 29 ncu madesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Fıkra 2. — Subay, astsubay ve erlere (Kıta 
onbaşısı ve çavuşları dâhil) ve ordu hizmetinde 
bulunan sivil makinistlere ve Türk Havayolların
da uçuş maksadiyle görevlendirilenlere uçuş, da
lış gibi hizmetleri dolayısiyle verilen gündelik
ler, ikramiyeler ve zamlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı vürütür. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA VE 
İMAR - İSKÂN KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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MALÎ VE İKTİSADÎ İŞLEK 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTÎĞÎ METÎN 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTÎĞİ METİN 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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