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2. — Niğde Üyesi Hüseyin Avni Gök
türk'ün, bütan gazı kullanılmasından do
ğan kazalar ve tahribat ile bu konuda alın
ması gereken tedbirlere dalir gündem dı
şı demeci 745:747 

3. — İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in, İmar 
ve İskân Bakanlığına bağlı bâzı kuruluş 
ve dairelerde suiistimal yapıldığının Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonun
ca da tespit, edilmiş olmasına rağmen, hâ
lâ gerekli işlemlerin tamamlanarak ilgili
ler hakkında kovuşturma açılmadığına da
ir gündem dışı demeci ve İmar ve İskân 
Bakam Turgut Tdker'in cevabı. 747:751 

4. — İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım' 
m, Millî Savunma Konuüsyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. (4/76) 751 

Sayfa 
5. — 334 sayılı Anayasadan önce ku

rulmuş bulunan Türkiye Büyük Millet 
Mecllisine ait gizdi tutanakların yayınla-
nabilmeieri için Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisinden ayrı ayrı karar alın
masına dair Müşterek Başkanlık Divanı 
ikararı hakkında Başkanlık tezkeresi. 
(3/250) 751:752 

6. — İçişleri Bakanı Ferit Kubat'm, 
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti hakkındaki Kanunda değıişüklik 
yapılmasına dair kanun tasarısının hava
le olunduğu komisyonlardan alınacak 5'er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi. (4/78) 752 

7. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca' 
ıım, 6/14 sayılı sözlü sorusunun yazılı so
ruya çevrilmesine dair önergesi. (4/79) 752 

8. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca' 
nm, 6/15 sayılı sözlü sorusunun yazılı so
ruya çevrilmesine dair önergesi. (4/80) 752 

9. — 1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
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hakkında Danışma Kurulu kararına dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/249) 752:759 
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yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın 
T. C. Merkez Bankasında açılacak bir dep
rem fonu hesabında toplanmasına dair 
9 . 3 . 1972 tarihli ve 1571 saydı Kanuna 
geçici ikinci madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul 
ulunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/693; C. Senatosu : 1/141) (S. 
Sayısı : 187) 759:761 

V. — Sorular ve cevaplar 
A) —• Yazılı sorular ve cevaplan 

761 
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1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Osman Gümüşoğlu'nun, Çanakkale 
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si, ve Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman' 
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Sayfa 
2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üye

si Sırrı Atalay'ın, 1968 yılından 1972 yılı
na kadar Kars İli ve ilçelerinde yapılan 
veteriner işleri ve yine Kars'a ait bâzı so
runlara dair soru önergesi ve Tarım Ba
kanı İl yas Karaöz'ün yazılı cevabı. (7/86) 763: 

764 
3. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 

Üyesi Hayri Mumeuoğlu'nuıı, İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma dönemi içinde (1967 -
1972) Tekirdağ ili Merkez ve iliç e köyle
rinde YSE tarafından gerçekleştirilen ya
tırımlara dair soru önergesi ve Köy İşleri 
Bakanı Necmi Sönmez'dn yazılı cevabı. 
(7/91) 761:769 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi 
Lûtfi Bilgenin, İçel İline bağlı Gülnar il
çe Belediyesinin bâzı faaliyetlerine dair 
yazılı soru önergesi ve İmar ve İskân Ba
kanı Turgut Toker'in yazılı cevabı. (7/97) 770: 

772 
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I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'm, Millî Gü
ven Partisine katıldığına dair önergesi ile, 

Millî Güven Partisi Grup Başkanlığının, İs
tanbul Üyesi Cemal Yıldırım'm partilerine ka
tıldığına dair tezkeresi Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda araştırma ya
pan Komisyon Başkanlığının, komisyonlarının 
görev süresinin bir ay uzatılmasına dair tezke
resi kabul olundu. 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının tümü acık oya sunuldu ve oy

ların ayrımı sonunda kabul olunduğu bildiril
di. 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
'kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısının maddeleri ve tümü kabul olundu. 

23 . 1 . 1973 Salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18,20'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 

Mehmet Ün aidi Hüseyin Atmaca 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Camlıca 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — İTİ sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyü

şü Hürriyeti hakkındaki Kanımda değişiklik ya
pılmasına dair kanım tasarısının Millet Mecli
since maddeleri kabul edilip, tümü reddolunan 
metni (M. Meclisi : 1/520; C. Senatosu : 1/146) 
(İçişleri ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) 
(Müddet : 10'ar gün) 

Teklif 
2. — 506 sayılı Kanunun 73 ııcü maddesinin 

(D) bendinin değiştirilmesine dair kanım tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi : 2/726; C. Senatosu : 2/39) (Sosyal İş-

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Vefat etmiş bulunan Ur fa Üyesi İbra
him Etem Karakapıcı'nın, ruhunu taziz için say
gı duruşu. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşımız İbrahim 
Etem Karakapıcı'nın aramızdan ebediyen ayrıl
mış olması hepimizi yürekten üzmüştür. Merhu
ma rahmet, kederli ailesine ve geniş çevresine 
baş yağılığı ellilerken, merhumun aziz ruhunu ta
ziz için hepinizi ihtiram vakfesine davet ediyo
rum. 

(Urfa Üyesi İbrahim Etem Karakapıcı'nın 
ruhunu taziz için saygı duruşunda bulunuldu). 

-BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Niğde Üyesi Hüseyin Auni Göktürk'ün, 
Bütan Gazı kullanılmasından \ doğan kazalar ve 
tahribat ile bu konuda alınması \gereken tedbir
lere dair gündem dışı demeci. 

ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müd
det : 10'ar gün) 

Tezkereler 
•}. —• Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kud

ret Bayban'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/247), 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna). 

4. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyeyi Kemal Şeııoeak'm yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi (3/248), (Anayasa ve Adalet Komisyonu
na). 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri var. 
Evvelce Genel Kurulumuzca ittihaz olunan bir 
karara göre, 10 dakikayı gcçımemek şartıyle 2 
^arkadaşımıza lüzumu halinde gündem dışı söz 
vermek yetkisini haiz bulunuyoruz. Bu itibar
la bu 2 arkadaşımızdan konuları itibariyle: Sayın 
Hıfzı Oğuz Bekata'ya ve Sayın Hüseyin Avni 
Göktürk'e sıra ile söz vereceğim. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, «Ankara'nın, özel
likle son günlerde hayatî bir konusu haline ge
len su kıtlığı ile ilgili gündem dışı kısa bir ko
nuşma yapacağımdan, izninizi saygılarımla rica 
ederim» demektedir. Kendisini davet ediyorum. 
Burdalar mı efendim1? 

HÜSEYİN ÖZTÜKK (Sivas) — Toplantıda-
lar efendim. » 

BAŞKAN — Peki efendim. 

»>••<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvökilıi Maciit Zereaı 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolat (Konya), Azmi Erdoğan (Diyarbakır.) 

BAŞKAN — 20 nci Birleşimi açıyorum. I .Müzakerelere başlıyoruz. 
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Saym Hüseyin Avni Göktürk, «Bütan Ga
zınım yurtta selbeboMuğu müessif kazalar ve 
tahribatla 'ilgiili olaraik» söz istemişlerdir. Bu
yurunuz Sayın Göktürk. 

HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — 
Yüksek Senatonun muhterem üyeleri; 

Bugün, mutadım hilâfına binkaç dakika ol
sun işgal etmek istediğim huzurunuzda lüzum
lu addettiğim bir mevzuu ele alacağım. 

O da, memleketimizde günden güne takri-
ıbatı çoğalan bir nevi yakıt maddesinin kulla
nılışı ve bu kullanılmadan ortaya çıkan kaza
lar; kazaların sebebiyet verdiği yangınlar, tah
ribat, carı ve mal ziiyaı meselesidir. 

Bunu günlük matbattan ilhanı almak sure
tiyle, bâzı misaller vererek, daha ziyade can-
1 an dırmaik istiyorum. 

Meselâ dünkü gazetelerde gördüğüm bir ha
ber: Batma;1! 1da, Bütan Gazı d emilen (ki, kim
yevi vasıflarını propam olarak tabia'tuyle pek bil
mem; fakat patlayıcı bir madde olduğunu bi
lirim) gazla doldurulmuş bidonların, tüplerin 
taşınmak üzere bulunduğu bir kamyonun, bu 
tüp ve bidonlardan sızan (Dikkat buyurulsun 
bu noktaya) gazların, şoförün ihtiyatsızlığı yü
zünden alev alması neticesinde yanması, patla
ması ve bu patlamanın büyük zararlar ve hasar
lar meydana getirmelidir. 

Bu patlama, maalesef memleketimizin en de
ğerli petrol rafinerisi olan Batman Rafin^rlisiran 
hemen içinde ve orada «İpragaz» denilen bu 
patlayıcı yakıt gaz nevinin hazırlandığı muhit
te oluyor. Yangın güçlükle söndürülebiliyor 
Hattâ orada bulunan bir greyder de bu yüzden 
yanıyor; fakat ateş rafineriye sıçramadan bir
takım büyük gayretlerle, oranın mahallî gay
retleriyle söndürülüyor. Bu suretle meydana ge
len zararın taibiatıyle milyonların üzerinde bu
lunduğunu tahmin buyurursunuz. 

Yine günlük gazetelerden çıkardığını bir ha
ber: «Sakarya ilimizde gaz patlaması bir hafta
da 7 yangına sebebiyet verdi» diye yazıyor. Bir 
haftada 7 yangına sebebiyet veriliyor. 

Sonra yine, «son bir hafta içerisinde gaz 
patlaması yüzünden birçok yangınlar oldu» de
niliyor. Şimdi bir vilâyetimizde 7 tane yanığın 
oluyor. Tasavvur buyurulsun; 68 vilâyetimizin 
her birinde, 7 tane olmasa da bir tane olsa, en 
azından günde 68 tane yangın olabilir. 

I Nitekim, ben küçük bir kazada böyle bir 
yangın başlangıcını gördüm. Bütangazı ile ısı
nılan bir dükkanda Bütan Gazı tüpü ateş alı
yor, gaz tüpünü alevler içinde dışarıya atıyor
lar; kaçışmalar oluyor ve nihayet tüp patlıyor. 
Tabiatıyle insanlar kaçtığı için, bir can kaybına 
sebebiyet vermiyor. 

Bir başka hadise de Üsküdar'da bir dükkân
da cereyan ediyor. Baba oğul bu dükkânda barı
nınken herhangi bir sebeple gene patlama olu
yor, yangın çıkıyor, ikisi birden ölüyorlar. Bi-
lâhara yangın etrafa sirayet ediyor ve birta-
ıkım evler yanıyor. 

Bu neviden haberler matbuatımızda hergün 
I manzuru âlileri oluyor. Bunlar devam edip git

mektedir, çoğalmaktadır. Birçok yerde bu yüz
den birtakım hasarlar, zararlar da husule gel
mektedir. Hülâsa, meimleiketin her yerinde bu 
neviden esef verici ve büyük zararlar doğurucu; 
hem cana, beni mala gelen yangınlar, patlama
lar günden güne artmakta ve artan bir tempo 
ile de büyümektedir. Çünikü, memleketimiz bü
yüyor, nüfusumuz artıyor; havagazı her tarafa 
verilemiyor, havagazmın yenini; hattâ biraz da 
ekonomik olması yüzünden, bu gaz işgal edi
yor ve bundan dolayı da tabiatıyle kullanıl
ması artıyor. Kullanıldıkça da kaza çoğalması 
hergün dikkatimizi çekecek bir dereceye vâsıl 
oluyor. 

j Şimdi bu neviden bir sıvı yakıtın; hele irili 
I ufaklı bidonlar içerisinde, tüpler içerisinde sa-
| tılan bu gazın ticaretinin bir nizama alınması

nın vakti artık gelmiş ve hattâ geçmiştir. 

Şimdi ,bu kazalar niçin oluyor, neden olu-
I yor? Tabiî bu kazaların niçin ve neden olduğu

mun cevabı, uzun boylu araştırmaların mahsulü 
olması lâzımgelen bir meseledir. İşte ben bun
dan dolayı, gelmiş ve gelecek hükümetlerin şim
diye kadar ortada yatan bu meseleye el koyma -

j 1 arını; büyük bir ihtimam ile bu ciddî m eşele-
j nin araştırmaya tabi tutulmasını, raporlara bağ

lanmasını ve nihayet Hükümetin birgün bura-
j ya; eğer mümkünse çok kısa bir müddet içeri-
{ sinde, bir kanun tıasrısıyie gelmesini can ve gö-
i nükten temenni etmekteyim. Çünkü Devlet, 

vatandaşın canına, malına ve memleketin asa-
j yiş ve emniyetine zamıin bir müessesedir ve ka-
J naat ini, memleketin böyle büyük meseleleri kar-
S şısında lakayt kalınamayacağıdır. 

746 — 
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Bunun gibi daha nioe nice, merkez nüfusu
muzun günden gime tahribine vesile olan baş
ka meseleler de vardır. Tabiatıyle bugün onlar 
üzerinde durmak istemiyorum. 

Meselâ, trafik meselesi de, çok iç yakıcı bir 
mesele olarak henüz ortada yatmaktadır. Şim
diye kadar o hususta da ileri sürülen tedbirler 
biraz nazarî kalmıştır ve Hükümetten o konu 
üzerinde de durmasını çak rica ederim. Böyle 
bir tedbirin acilen gelmesi, memleket ve mil
letimizin büyük menfaatlerinin icabıdır. 

Biraz evvel Bütan Gazının tahribat sebep
lerini arz etmek istemiştim. Bunun sebepleri el
bette ki, bir değildir; fakat her hakle çoğu 
İkez, bunun ticaretinin bâzı teknik şartlara ve 
tedbirlere bağlanmamış olmasıdır. 

Arz etiğim hadiselerin çoğumda bir sızma
dan bahsediliyor. Demek ki, bu kaplar, çok sıkı 
bir şekilde ermetikman kapanmadığı için gaz 
sızıyor ve patlamalar bundan oluyor. Sonra, bu 
kapların normlarının olması da lâzımgelir. Han
gi kalınlıktaki saçtan yapılacağı, nasıl yapıla
cağı ve kaç atmosfer basınca tahammülü olması 
lâzımgeldiği hususlarının teknik olarak tespit 
edilmesi icabetmektedir. Bu suretle Devlet ola
rak, hükümetler olarak, vatandaşın hayatını 
korumak gibi kutsi bir vazifemizi yapmış olu
ruz. 

Maksadım, ilgili bakanlıkları uyarmak ve 
en yalkm bir gelecekte, büyümekte olan bu bü
yük tehlikenin önüne geçici tedbirlere tevessül 
edilmesi rieasıdır. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

3. — İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in, İmar <ue İs
kân Bakanlığına (bağlı bâzı 'kuruluş ve dairelerde 
suiistimal yapıldığının '• 'Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonunca \da tespit edilmiş olma
sına rağmen, hâlâ gerekli işlemlerin tamamlana
rak ilgililer Ihakkında kovuşturma açılmadığına 
dair gündem dışı demeci ve İmar ve İskân Ba
kanı Turgut 'Toker'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilıgen arkadaşı
mız da, «İmar ve İskân Bakanlığına bağlı bâzı 
kuruluş ve dairelerde yapılmış suiistimalleri ve 
hırsızlıkları Cumhuriyet Senatosu araştırma ko
misyonları tespit ettiği halde, gerekli müfettiş 
raporlarını hazırlatıp suçluları mahkemeye sev-
kebmemekte ısrar eden ve bu hususta açılan söz

lü ve yazılı sorulara da cevap vermeyen Sayın 
İmar ve İskân Bakanını, Genel Kurul huzurun
da Sayın Başbakana şikâyet etmek için gündem 
idışı söz istiyorum.» demişlerdir. 

Gülnar ilçesi ile . ilgili olan bu konunun; 
Meclislerin kürsülerine çeşitli vesilelerle Sayın 
Bilgen arkadaşımız vasıtasıylıe getirildiği için, 
'gündem dışı söz olma vasfını kaybettiği ka
nısındayım. 

Ayrıca, 30 Ocaık Salı günü saat 9,30'da da 
Bütçe görüşmelerine başlamış olacağımıza göre, 
İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesini görüştüğü
müz sırada bu sorunun kendisine tevcaıbiıim 
mümkün olacağı kanısındayım. Şayet o gün kür
süde ben bulunursam, Sayın Lûtfi Bilgen'e ay
rıca yardım vaadediyoruım. Bu itibarla talimin 
ediyorum ki, bu izahatımdan sonra ısrar etme
yeceklerdir. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Hayır 'efendimi; 
mevzuu, şimdiye kadar ki, konuşmalarımda!) 
farklı bir şekilde getiriyorum. 

BAŞKAN — Direnliyorsanız oylayayım? 
Ben takdir etmedim efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Direniyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, demin okumuş 
olduğum konu üzerinde söz için ısrar ediyor
lar. Takdir Genel Kurulundur. 

Oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Bilgen. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Çok kıymetli ar

kadaşlarım ; 
12 Marttan sonraki hükümetlerde benim 

hoşuma giden bir tutum oklu. Burada günde m 
dışı yapılan bir konuşmaya, eğer bakan hazır 
bulunuyorsa hemen; değilse bir sonraki toplan
tıda cevap verdiler. Tatmin ettiler, ya da etme
diler; o ayrı bir mevzu, fakat cevabı geciktir
mediler. Bunda bir tek istisna oldu ki, o da 
şiimdi getireceğim mevzuda ilgili Bakan şimdi
ye kadar buna riayet etmediler. 

Ben, Gülnar'daki bir olayı, bir suiistimali 
farkettikten sonra, 4 . 11 . 1970 tarihinde öner
ge verdim. 11 kişiden müteşeikkil bir karına ko
misyon kuruldu ve bütün partiler bu komisyon
da temsil edildi. Merkez tahkikatı yapıldı, ayrı
ca 5 kişilik b»iır su komisyon kuruldu ve Gül
nar'a hadise mahalline gidildi. Görüldü ki, ha
kîkaten % 80 oranında bir suiistimal var. 1 mil-
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yon 100 bin liralık isin en az 800 bin lirası yen- j 
nıiş. Başkanımız da bir yüksek mühendis ar-
kadaşımızdı. Bu rapor, bütün partili temsilci
lerin ittifakıyle verilmişti. 

Sonra müfettiş raporlarına başlandı; tahki
kat yapılması gerekiyordu ve suçlular mabke-
ı n ey e ve rihıı el ivdiler. 

Ayrıca, yine bu önergemde belirttiğim gibi, 
•benini tahkikatına iştirak ettiğim başka bir 
mevzu da var İstanbul'daki bir arsa yolsuzlu
ğuna biz de katılmıştık ve zamanın İller Ban
kası Genel Müdürünün dahil olduğu bir suiisti
mal da meydana çıkmıştı. Onu da bahis mevzuu 
ederek bunun peşine takıldım, (diyet tabiî, bu
nun peşine takılma!-: benim vazifemdi. 

Aradan zaman geçti ve geçen sene .Mayıs 
aynıda Teftiş Kurulu tarafından bana. «Müfet
tiş raporlarının hazırlanacağı» söylendi. Sonra 
15 Mayısa erte]emli. «Tamamlanmadı, ;100 say
fayı geçti» dediler. 1 Hazirana ertelendi, «Ta
mamlanmadı» dendi. 15 Temmuza ertelendi, ta
mamlanmadı ve nihayet 500 sayfayı geçti; «Şim
di tamamlandı, daktilo ettirecek adam bulamı
yoruz» dediler. Ben mekanizmanın kötülüğü 
üzerinde duruyorum. Hî\}î\ bir türlü daktilo 
edilmedi. Ben Müsteşara da telefonla : «Teftiş 
Kurulunuz birkaç daktilo için, bu kadar suiisti
mallerle ilgili bir raporu zamanında yetiştireme
mek durumunda kalıyorlar, takviye edin.» de
dim. «Peki derhal yapacağız» dediler, yine ol
madı. 

Nihayet. İH . 7 . 1072 tarihimle gündem 
dışı söz alarak. Sayın Bakandan bu mesele üze
rine eğilmesini istirham ettim. Bir defa. esas 
suçlulardan bir tanesi Bakanlıktan atılmış ve 
şimdi oradan çaldığı paralarla Akdeniz'in bir 
bölgesinde turistik tesis kurmakla meşgul. Yine 
suiistimalle ilgili olan bâzı kimseler,, sözüm ona. 
şerefle geziyorlar. İlgili belediye reisi mütema
diyen sağda şokla. «Artık Hakan benim partim
den oldu, lıenden kimse hesap soramaz», demek
tedir ve doğrusu sorulmamaktadır da.,. 

Sonunda yaz tatiline girdik. Yaz tatilinden 
sonra yine aynı mesele üzerinde durdum. Sa
yın Bakanla bir türlü temas kurmak mümkün 
olmadı. Ne taleheftiğim randevulara cevap 
alabildim: ne de defalarca »ittiğim habbe ken
dilerini bulabildim. Nihayet yazılı bir soru 
önergesiyle kendilerinden cevap istedim. İki 
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aya yakın bir zaman geçtiği halde, ona da bir 
•türlü cevap alamadım. 

Ben meselenin teferruatına girmeyeceğim. 
("'zerinde durmak istediğim nokta, Devlet çar
kının kötü işlemesi yanında, bir de onu işlet
tirmemi ok gayreti hissediyorum. Bana öyle ge
liyor.. Netekim şimdiki Hükümet programının 
dokuzuncu sayfasında: «Denetleme ve teftiş 
mekanizması etkisizdir. Şikâyetler takipsiz kal
maktadır. Devlet teşkilâtı içinde disiplin kurul
masına ihtiyaç vardır. İdarî reformun gerçek-
lektirilmesi şüphesiz ki, zamana ihtiyaç göste
ren bir çalışmadır. Halbuki arz ettiğimiz şikâ
yetleri daha kısa sürede ortadan kaldıracaik 
bâzı tedbirler bulunabileceğini mümkün gör
mekteyiz» deniyor. Hükümet programında böy
le yazılı olduğu halde; elle tutulur ve gözle gö
rülür suiistimaller de ortada iken, neden bu 
kadar uzatılıyor?.. Sayın Baıkan neden ilgilen
miyorlar?. Sayın Baltanı bunun üzerine bir tür-
1 ü e ği İt e iniyorum. 

Den Cumartesi günü tekrar gündem dışı 
söz istediğimi ve bunu dile getireceğimi beyan 
ettim. Bugün dolabımdan Sayın Bakandan ge
len bir yazı aldım; bana verdikleri cevabın iler
de neşredileceğini yazıyorlar. (.) paragrafı ay
nen okuyorum ; 

«Gülnar'da gecekondu ıslah bölgesinde ya
pıldığı iddia edilen yolsuzluklar öğrenilir öğ
renilmez, Bakanlık müfettişlerinden ikisi me
mur edilerek tahkikata başlamışlardır. Tahki
kat esnasında suiistimal iddialarının çoğalarak 
çeşitlendiği görüldüğünden, tahkikatın derinleş
tirilmesi zorunluğu hâsıl olmuştur. Bir taraftan 
tahkikatın derinleştirilmesi zorunluğu, diğer 
taraftan bilirkişilerin raporlarım geç düzenleye
rek muhakkiklere vermeleri ve nihayet tahki
katı yürüten müfettişlerin başka görevlere atan
maları nedeni ile tahkikat ancak ikmal edile
bilmiştir. Esasen böyle bir tahkikatın bir müd
det alacağını da kabul etmek gerekir. Tahki
katın fezlekesi düzenlenmiş olup, halen yüzlerce 
sayfa tuttuğu anlaşılan bu fezlekenin daktilo 
ile yazdırılmasına çalışılmaktadır. Bilindiği 
üzere tahkikat gizlidir. Bu nedenle Teftiş Ku
rulunun bünyesi içerisinde yaptırılması zorun
luluğu bulunmaktadır. Teftiş Kurulu bünyesi 
içerisinde yazdırma işine devam edilmekte ve 
biran önce bitirilmesi için gayret sarfedilmekte-
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dir. Sonuca göre konu yargı mercilerine intikal 
ottirileıc ektir . 

Gereğini müsaadenizle arz ederim. 
Turgu t Tolver 

Anikara Milletvekili» 
İmar ve İskân Bakanı 

Kıymet l i arkadaşlar ım,- verilen cevap benim 
müfet t iş lerden, Teftiş Kuru lu Başkanl ığ ından 
öğrendikler imden farklı değil. Ha t t â , evvelce 
«500 sayfayı buldu, daktilo ett iremiyoruz» de
dik ler i halde, Meclisin tat i l inden sonra, «Devanı 
ediyor, 900 sayfayı geçti, hâlâ bitmedi» diyor
lar. Roman mı yazıyoruz '?. 

Sayın Bakanın cevabında da bahset t ikleri 
iki müfett iş in rapor lar ının birer suret i benim 
elimde. Burada , fezlekeyi takdim ederken di
yorlar k i ; «Bakanlığımız Mesken. Genel Müdür
lüğü Mahallî İşler Müdürü Olcay Orbey hak-
kındalki iddialar incelenmiş, soruş turma sonu
cunda düzenlenen şu gün ve sayılı fezlekenin 
aslı Memurin Muhaıkemat K a n u n u n u n 10 nen 
ımaddesi uyar ınca Bakanl ık Disiplin Kuru luna 
iki nüshası ilişkin olarak makamdan tevdi ol
muştur.» 

.Belediye Reisi hakkımla da bunun ilerisin
de not lar var. İmza sahtekârl ığına kadar , hile
yi tespit etmişler. Dosyanın bir tanesi benim 
ellilinde. Şu küçücük dosya ile bile dava açmak. 
suçluları, soyguncuları mahkemeye vermek du
rurken, bu yeter ve kâfi iken. (Bunu hukuk
çulara da sorduğum zaman öyle dediler) neden 
aylardır , ha t t â senelerdir bu sürüncemede bı
rakı l ıyor? . Bir t ahk ika t raporu 50 sayfa. 100 
sa.yfa, 300 sayfa, 500 sayfa oluyor; «Bitti, disk
tik) bulamıyoruz» deniyor, aylar geçiyor, yaz 
tat i l i geçiyor, 900 sayfayı buluyor... Olmaz böy
le şey. Bu k a d a r ciddiyetten ııza.k olunmaz. O 
zaman H ü k ü m e t Programında bu paragra f da 
boşuna konmuş olur. 

Ben huzurunuzu fazla işgal etmeyeceğim. 
Yalnız, biz bütçe yapa rken 80 yerden kısıntı 
y a p a r a k önemli yat ı r ımlara pa ra ayırmaya ça
l ış ıyoruz; ama ayırdığımız ve yat ı rdığımız para
l a r d a böyle çarçur ediliyor. 1 100 000 liralık işin 
800 000 lirası yenecek: ; İm, müfett iş raporu ile 
belli olacak, sonra ilk müfettişler başka yere 
naki l edilecek, (Nitekim Bakan da öyle diyor) 
işler uzayacak, işler çıkmaza girecek... 900 say
falık raporu hâkim nasıl t e tk ik edecek? 

Bundan şöyle bir mâna da çıikıyor: İşi biraz 
daha kar ı ş t ı rmak ve çıkmaza soıkmak. O zaman 
Gülnar Belediye Reisinin; «Art ık Bakan benini 
par t imden oldu, benden kimse hesap soramaz» 
diye sağda solda öğünmesi de yersiz olmasa ge
rekt i r . 

Ben huzurunuzu fazla işgal etmeyeceğim. 
Yalnız, Sayın Hükümet Başkanından istir
ham ediyorum; (Hükümet Programında suiisti
mal le mücadele konusunda başka bir paragraf 
göremedim. Bundan evvelki bütün H ü k ü m e t 
programlar ında böyle bir madde vardır . Ol
masa da lüzum yoktur , zaten Hükümet in vazi
fesi budur ) P rog ramın 9 ncu sayfasında bahse
dilen denetleme yetersizliğinin a r t ık bir çare
sini bulmaları gereikir. Başka çare yoktur . 

Ben vaktinizi aldım, teşekkür ederim. 
B A Ş K A N — Sayın Bakan, cevap mı verecek

siniz ? 
İMAR. VB İSKÂN B A K A M TURGUT TO-

KBR (Ankara -Milletvekili) — E v e t . 

BAŞKAN - Buyurunuz. 
İMAR. VB İSKÂN BAKANİ TURGUT TO-

KBR (Ankara. Milletvekili) — Sayın Başkan, 
( ü m h u t i y e t Senatosunun muhterem üyeleri ; 

Oıımlıuriyet Senatosu Üyesi Saynı Lfttl'i Bil
gemin Gülnar Belediyesi ile ilgili bir t ahkika t 
dolayısı ile yaptığı gündem dışı konuşma konu
sunda arzı cevapta bulunmak ve izahat vermek 
üzere huzurunuzdayım. 

Şimdi efendim, konuya benim Bakanl ık va
zifeme başlamadan çok daha evvel Bakanl ıkça ; 
aşağı yukar ı 12 . 10 . 1970 tar ih inde el konmuş. 
İm arada 4 . 1 1 . 1970 t a r i h i m i ' de, bir araş
t ı rma yapılması hususunda Yüce Senatoya bir. 
öneı ge verilmiş. Mevzu Bakanl ık Teftiş Kuru
lunca 7 . 1 1 . 1970' teiki müfettişe tevdi edilmiş. 
İk i müfettiş 10 . 1 1 . 1970 tar ihinde mahalline 
giderek tahkikata başlamışlar. Müfett iş lerden 
biri, Orhan Ersan mimar müfett işt ir , bir diğeri, 
Gevdet Günar 'dır . Tahkika ta başlandığı zaman 
mevzuun inşaatla, ilgili olması dolayısıyle çok 
yönlü olduğu anlaşı lmış; bu it ibarla müfettişle
rin talebi üzerine işin şehircilik bak ımından ; ya
pılmış (dan yolların gerek yapılış tarzı, evsafı, 
mühendislik, t a ıa f ı bakımından, gerekse hesapla
rı bakımından ve keza su işleri, inşaat ve har i ta 
isleri bakımından bilirkişi t a ra f ından da bir tet
kike tabi tutulması istenmiş. Bunun üzerine Ba-
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kanlıkça mevzuun bilirkişiye havale edilmesi uy
gun bulunmuş ve bilirkişiler meseleyi, bir proje 
uygulaması başlangıcından, kesin hesap seviyesi
ne kadar inee ince incelemişler. 

Bilirkişilerin raporunun gecikmiş olması tah
kikatın, belki bitirilmesi arzu edilen zamanda bi
tirilmesine mani olmuştur. Bu arada, 1971 yı
lında her iki müfettiş görevinden alınmış ; müfet
tişlerden biri Danıştaya başvurduğu için tahki
kata devam etine imkânını bulmuş. 

Ben şahsen bu Gülnar'la ilgili tahkikatı, sa
yın arkadaşımızın burada daha önce yapmış ol
duğu gündem dışı bir konuşma ile öğrenebildim. 
Şunu hemen şurada ifade edeyim ki; ne Gülnar 
Belediye Reisi, ne tahkikala ilgili başka hiç kim
se bana, bu tahkikatın acaba sürüncemede bıra
kılması mümkün müdür, gibi bir teşebbüs ve mü
racaatta bulunmak cesaretini göstermemişlerdir. 
Tarafıma da, yalnız bu tahkikatın değil, hiçbir 
tahkikatın ne başında, ne seyri sırasında, ne de 
sonucunda bir müdahale vâki olmamıştır. Ne Tef
tiş Kurulunca açılması öngörülen bir tahkikata 
«Hayır» demişimdir, ne bir tahkikatın seyri sı
rasında «Tahkikat şu istikamette yürütülsün» 
diye ve ne de, bir tahkikat sonuçlandıktan son
ra «Mahkemeye verilmesin, bir başka türlü hal 
çaresi arayalım» gibi bir müdahalede bulunmu
şum dur. 

Şunu yine ifade edeyim ki değerli senatör
ler, yeni Bakan da değilim. Bu. üçüncü Bakan
lık görevimdir. Esasen Devletten gelme insa
nım. Bir Devlet kuruluşu içinde biı görevli, he
le bir Bakan olarak, yeterli derece ve seviyede 
ciddiyete, mesuliyet duygusuna ve yetkiyi kul
lanma ehliyetine sahip olduğum inancını da taşı
yorum. 

Bu tahkikatla ilgili sirayeti dolayısıyle mer
kezde bir başka memurla olan tarafı ikmal edil
miş, mahkemeye 1972 başında sevk edilmiş; Gül
nar'la ilgili tahkikat, tahkikat olarak bitirilmiş, 
halen fezlekesi yazılmaya devam ediyor. Bilir
kişi raporları, şahit ifadeleri, kesiuhesap seviye
sine varıncaya kadar hesapların incelenip tespi
ti müsvedde olarak 695 sayfa tutmuş. Bunun 
halen 613 sayfası yazılmış; daktilo sayfası ola
rak 380 sayfa. Tahmin ediyorum ki, birkaç 
gün içinde bitmesi mümkün, o zaman da 480 say
falık bir tahkikat dosyası olacak. 

Yine şunu kaydedeyim ki, Bakanlığım bil
hassa 1971 yılında bir tahkikat furyasına uğra

mıştır. Hemen şurada bir iki rakam var, onu arz 
edeyim: Elimizde şu anda muavinler, namzetler 
dalıil, 39 müfettiş var. 1971 yılından 1972 yılma 
215 dosya devretmiş, 1972 yılında ayrıca buna 
314 dosya eklenmiş, tümü 529 hadise ve dosya 
olmuş. 1972 yılında 349 tahkikat ikmal edilmiş, 
lüzumu muhakemeyle sonuçlananlar mahkemeye 
sevk edilmiş, sonuçlanmayanlar kaldırılmıştır. 
1972'den 1973'e 180 dosya intikal etmiş ve 1973 
yılı başından itibaren gelenlerle beraber şu an
da 208 dosya da müfettişlerin elinde tahkikat 
mevzuu olarak bulunmaktadır. 

Şimdi değerli arkadaşını diyor ki : «Birkaç 
daktilo temin etmek suretiyle bu müsvedde ha
lindeki fezlekeyi süratle daktilo etmek mümkün 
olamaz mıydı?..» Olamazdı. Çünkü bu tahkikat
lar Memurin Muhakenıat Kanununa göre yapı
lır ; memuıda ilgilidir, muayyen bir prosedüre 
tabidir, hazırlık tahkikatı niteliğindedir, gizli
dir. Bir tahkikat dosyasını '5 - 6 parçaya ayır
mak suretiyle 5 - 6 daktilo ile yazdırmak müm
kün olamaz. Gizli olduğu için de, her daktiloya 
müsvedde halindeki tahkikat dosyası yazdırıla-
maz. 

Yalnız, bu konularda fevkalâde hassas oldu
ğunu buradaki ifadelerinden ispatlamaya çalışan 
değerli arkadaşım, müfettişlerce yapılan tahki
kata ait bâzı raporlarm müsveddelerinin elinde 
olduğunu söyledi, bunu hayretle dinledim. Ma-
lûmuâliniz olduğu üzere, müfettişler tarafından 
Memurin Muhakenıat Kanununa göre yapılan 
tahkikatla1/ gizlidir, mahkemeye şevkine kadar 
da bu gizliliğine riayet edilmek gerekir. Hüvi
yeti ne olursa olsun, bu tahkikatın aslı veya 
sureti hiç kimseye verilemez. Aslı veya suretini 
eline geçirmiş bir kimse, hele hele Cumhuriyet 
Senatosu Üyeliği sorumluluğunu, bu vazifenin 
yüce hüviyetini taşıyorsa onu da. böyle alenen 
kürsüde söylememesi gerekir. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Bunlar resmen 
Komisyona verildi, ben de Komisyon âzasıyını. 
Kamisyonda beraber okuduk. Elimizde... 

İMAR YE İSKAN BAKANI TURGUT TO-
KER (Devamla) — Komisyon Üyesi olmak baş
ka, Komisyon olmak başka şeydir değerli Lûtfi 
Bilgen arkadaşım. 

BAŞKAN -— Sayın Bakan, karşılıklı konuş
maya Tüzüğümüz müsait değil. Lütfediniz ceva
bınızı siz. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI TüEGUT TO-
KER (Devamla) — Şimdi bu itibarla tahkikatın 
selâmetle cereyan etmekte olduğunu ve fezlekesi
nin bitirildikten sonra, memurlarla ilgili olması 
dolayısıyle, taşra memurları için ilgili vilâyet 
idare heyetlerine, ilçede vazifeli ise ilçe idare 
heyetine, merkez memurları için de Danıştaya 
gideceğinden ve oradan alınacak kararlara göre 
mahkemeye sevk edileceğinden değerli üyelerin 
emim olmasını istiyorum. 

Bu arada şunu da ifade edeyim ki, 1972 yılı 
içinde 30 tane tahkikat dosyası lüzumu muhake
meyle neticelenmiş ve mahkemelere de sevk edil
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet Üyesi görevi
ni taşıdığım sürece ne ben, ne Hükümette va
zifeli diğer üye arkadaşlarım hiçbir suretle her
hangi bir suiistimalin örtbas edilmesi gibi bir te
şebbüsün sahibi olmak değil, düşüncesi içinde de 
olmadığımızı burada kemali ciddiyet ve samimi
yetle ifade etmek isterim. 

Sözlerime son evrirken şunu kaydedeyim ki, 
değerli arkadaşım dahil, beni anlamak ve tanı
mak isteyenler için meçhul bir kişi değilim. Yi
ne tekrarlıyorum, Devletten gelmiş birisiyim, 
Parlâmento Üyesiyim, ondan gurur ve iftihar 
duyarım her zaman, Hükümet görevlisi olarak da 
Devletin bir parça mesuliyet ve yetkisini tanıma
nın ciddiyetine, ehliyetine sahip olduğumu da 
tekrar ifade etmek ister, hepinize saygılar suna
rım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Riyasetin sunuşları var. takdim 
ediyorum. 

25 Ocak 1973 Perşembe günü saat 15,00'te 
Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik olarak 
toplanacaktır. 

Bilgilerinize sunarım. 

4. — İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, Millî 
Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
Önergesi. (4/76) 

BAŞKAN — Bir sunuş daha var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Güven Partisine katıldığımdan, üyesi 
bulunduğum Millî Savunma Komisyonu üyeliğin
den istifa ettiğimi bilgilerinize arz ederim. 

İstanbul 
Cemal Yıldırım. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu. 

5. — 334 sayılı Anayasadan önce kurulmuş 
bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisine ait gizli 
tutanaklarının yayınlanabilmeleri için Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisinden, ayrı ayrı ka
rar alınmasına dair Müşterek Başkanlık Divanı 
kararı hakkında Başkanlık tezkeresi. (3/250) 

BAŞKAN — Bir diğer sunuş var, okutuyo
rum, 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Başkanbk Divanının 

22 Ocak 1973 tarihli toplantısında aLııan 11 sayılı 
kararın bir sureti ilişiktir. 

Yüksek takdirlerinize arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Karar No: 11 
Karar tarihi : 22 Ocak 1973 
Toplantı No: 11 

3. «334 sayılı Anayasadan evvel kurulmuş 
bulunan T. B. M. Meclisine ait gizli zabıtların 
yayınlanabilmeleri için Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisinin her ikisinden ayrı ayrı olmak 
üzere bu maksadı sağlayacak karar alınması» 
hakkındaki Müşterek Başkanlık Divanının 2 Şu
bat 1967 tarihli ve 44 sayılı kararının, 

a) Genel Kurulun takdirine sunulması, 

b) Divan Sözcülüğünü Sayın Sırrı Atalay' 
m yapması, 

Kararlaştırılmıştır. 

Başkan 
T. Arıburun 

Başkanvekili 
M. Zeren 

Kâtip 
M. Çamlıca 

Kâtip 
H. Öztürk 

(Bulunmadı) 
Kâtip 

B. Üç ok 
(Bulunmadı) 
İdare Âmiri 

Â. Tekin 

Başkanvekili 
M. Ünaldı 

(Bulunmadı 
Başkanvekili 

S. Atalay 
Kâtip 

0. N. Canpolat 
Kâtip 

H. Atmaca 

Kâtip 
A. Erdoğan 

İdare Âmiri 
A. Saraçoğlu 

İdare Âmiri 
M. Ş. Özkaya 
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'BAŞKAN:— Sözcü Sayın Atalay?.. Burada
lar. Konu üzerinde söz isteyen var mı efendim ?.. 
Yok. O halde tezkereyi bir kere d ıha okuyup oy
larınıza sunacağım. 

(Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı tez
keresi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İlişik kararlar okundu. Şimdi 
yüksek takdirlerinize arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar?.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6*. — İçişleri Bakam Ferit Kubafın, 171 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkın
daki Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısının havale olunduğu komisyonlardan alı
nacak 5'er üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (4/78) 

BAŞKAN — Bir başka sunuş var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısının havale edildiği 
İçişleri ile Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
katılacak Beşer üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ferit Kubat 
İçişleri Bakanı 

BAŞKAN — Geçici Komisyon teklifini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul -edenler... Etmeyenler... 
Kabul edil mistir. 

7. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmacamın, 6/14 
sayılı sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilmesine 
dair önergesi (4/79) 

BAŞKAN — Diğer bir sunuş var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin 9 neu sırasında 6/14 sayılı sözlü 

sorunun, yazılıya çevrilmesini saygı ile rica ede
rim, 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Gereği yapılmak üzere bilgile
rinize sunulur. 

8. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, 
6/15 sayılı sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilme
sine dair önergesi (4/80) 
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BAŞKAN —: Diğer bir sunuşu okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gündemin 10. sırasında 6/15 sayılı sözlü soru
mun yazılıya çevrilmesini saygı ile rira ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. Bilgilerini
ze sunulur. 

9. — 1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısının gö
rüşülmesinde t ak ib olunacak usul hakkında Danış
ma Kurulu kararına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/249) 

BAŞKAN — Bir diğer sunuş vardır, okutu
yorum. 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 
22 Ocak 1973 tarihli toplantısında alman 2 sayılı 
kararın bir sureti ilişikte sunulmuştur. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Danışma Kurulu kararını oku
tuyorum. 
••Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu Kararı 

Karar No : 2 
Karar Tarihi : 22 Ocak 1973 

1. — Anayasanın 94 ııcü maddesi hükmüne 
göre 10 gün içinde karara bağlanması gereken 
1973 yılı Bütçe Kanun Tasarısının Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunda ilişik programda 
tespit edilen gün ve saatlerde görüşülmesi, 

2. — Başbakanlık ve bağlı dairelerle, Ba
kanlık Bütçeleri, Anayasanın 94 ve İçtüzüğün 
88 nci maddesi gereğince; üyelerin. Bakanlık 
ve Daire bütçeleriyle katma bütçeler hakkında
ki düşüncelerini her bütçenin tümü üzerindeki 
görüşmeler sırasında açıklaması, bölümler ve 
değişiklik önergeleri üzerinde ayrıca görüşme 
yapılmaksızın okunup oya sunulması, 

3. — Görüşmeler tahmin edilen saatlerden 
evvel biterse, bir sonraki bütçenin görüşülme
sine başlanması ve günlük program biticeye 
kadar görüşmelere devam edilmesi, 

4. —Bütçeler üzerinde şahısları adına konu
şacak Sayın üyelerin, o bakanlık bütçesinin 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda görü-
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şülmesiüe ait programda tespit edilen gündem 
bir gün önceden başlamak üzere, Birleşim açıl
dıktan kapanıncaya kadar bizzat Başkanlık Di
vanında görevli Nöbetçi Kâtip Üyelere yazılı 
müracaatla söz sırası almaları ve kendilerine 
kayıt tarih, saat ve sırasını bildiren imzalı bir 
fiş verilmesi, 

5. — Aktarmalar ile müddet yönünden mü
zakeresi lüzumlu kanun tasarı ve tekliflerine 
dair gündeme alma, öncelik ve ivedilik takrir
lerinin 1973 yılı Bütçe Kanun Tasarısının mü
zakeresi sırasında verilebilmesi ve Genel Kurul
ca haklarında gündeme alınması kararlaştırılan 
kanun tasarı ve tekliflerinin birarada müzake
resinin yapılması, 

6. — Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler
de grup sözcülerinin konuşmalarının tahdide 
taoi tutulmaması, ikinci kez konuşmalarının bir 
defaya mahsus olmak üzere 30 dakika, Baka
nın ikinci kez konuşmasının (1) saat ile tahdit 
edilmesi, kişisel görüşmelerini belirtecek sayın 
üyelerin konuşmalarının ise 30 dakika ile ka
yıtlanması, 

7. •—• Bakanlıklar ve Katma Bütçeli Genel 
Müdürlüklerin bütçelerinin görüşülmesi sırasın
da grup sözcülerinin konuşmalarının 30 dakika 
(içişleri ve Dışişleri Bakanlıkları Bütçelerinin 
görüşülmesinde 45 dakika, Millî Eğitim Bakan
lığı bütçesinin görüşülmesinde Bakanlık ve 
Üniversiteler bütçeleri için 30'ar dakikadan 
(1) saat), grupların ve Bakanların ikinci kez 
konuşmalarının 15 dakika ile tahdit edilmesi. 

Kişisel igörüş'lerini belirtecek Sayın üyelerin 
konuşmalarının 10 dakika ile kayıtlanması. 
Bakanların cevap haklarının, sorulara verilecek 
cevaplar da dahil olmak üzere 1 saat 30 dakika 
ile takyit edilmesi, 

Kararlaştırılmıştır. 

Başkan 
Tekin Arıburun 

Başkanvekili 
Macit Zeren 

Kâtip 
.Mehmet Gamlıca 

Kâtip 
Hüseyin Öztürk 

Kâtip 
Azmi Erdoğan 

İdare Âmiri 
Akif Tekin 

İdare Âmiri 
M. Şükran Özkava 

G. H. P. Grup 
Başkanvekili 

İT. Oğuz Beka'ta 

M. B. Grubu 
Başkanvekili 
Mucip Ataklı 

(Başkanvekili 
Mehmet Ün aldı 

(Bulunmadı) 

Başkanvekili 
Sırrı Ata!ay 

Kâtip 
O. Nuri Oanpolat 

Kâtip 
Hüseyin Atmaca 

Kâtip 
•Bahriye' Üç ok 
(Bulunmadı) 

İdare Âmiri 
Abdülkerim Saraçoğlu 

A. P. Grup 
Başkanvekili 
Nahit Altan 

M. G. P. Grup 
Başkanı 

Sami Turan 

Kontenjan Grubu 
Başkanı 

•Fahri Korutürk 
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30 Ocak 1973 Salı 

Saat 

09,30 Birleşimi açış 
Bütçenin Hükümet tarafından sunu
luşu 

13,00 — 14,30 öğle yemeği 
14,30 Bütçenin genel görüşmesi 
19,00 — 20,30 Akşam yemeği 
20,30 Görüşmelerin devamı 

31 Ocak 1973 Çarşamba 

Saat 

09,30 Birleşimi açış 
Cumhuriyet Senatosu Bütçesi 
Millet Meclisi Bütçesi 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 

13.00 — 14,30 öğle yemeği 

Sayıştay Bütçesi 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi 

Başbakanlık Bütçesi 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Devlet İstatistik Enstitüsü 

19,00 — 20,30 Akşam yemeği 
20,30 Görüşmelerin devamı 

1 Şubat 1973 Perşembe 

09,30 Birleşimi açış 
Danıştay Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

13,00 — 14,30 Öğle yemeği 
14,30 Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 
14,30 MMî Savunma Bakanlığı Bütçesi 

19,00 — 20,30 Akşam yemeği 
20,30 Adalet Bakanlığı Bütçesi 
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2 Şubat 1973 Cuma 

Birleşimi açış 

içişleri Bakanlığı Bütçesi 

13,00 — 

14,30 

19,00 — 

20,30 

14,30 

20,30 

a) İçişleri Bakanlığı 
b) Emniyet Genel Müdürlüğü 
e) Jandarma Genel Komutanlığı 
Öğle yemeği 

imar ve İskân Bakanlığı Bütçesi 

Akşam yemeği 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi 

] Birlikte 
l görüşülecektir, 

J 

a) Bayındırlık Bakanlığı ^ Birlikte 
b) Karayolları Genel Müdürlüğü ^ görüşülecektir. 

3 Şubat 1973 Cumartesi 
Saat 

09,30 Birleşimi açış 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 

13,00 

14,30 

19,00 
20,30 

a) Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 

b) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 

14,30 öğle yemeği 

Mülî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 

a) Millî Eğitim Bakanlığı 
b) Üniversiteler : 

1. İstanbul Üniversitesi 
2. İstanbul Teknik Üniversitesi 
3. Ege Üniversitesi 
4. Ankara Üniversitesi 
5. Hacettepe Üniversitesi 
6. İktisadî ve Ticarî İlim. Akd. J 

20.30 Akşam yemeği 
Görüşmelerin devamı 

1 
( Birlikte 
f görüşülecektir. 

J 

[ Birlikte 
f görüşülecektir. 
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4 Şubat 1973 Pazar 
Saat 

09,30 Birleşimi açış 
Orman Bakanlığı Bütçesi 

Orman Genel Müdürlüğü 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1:3,00 — 14,30 Öğle yemeği 

14,30 Turâm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi 
19,00 — 20,30 Akmm yemeği 

20,30 Ulaştırma Bakanlığı Bütçelsi 
a) Ulaştırma Bakanlığı ] Birlikte 
b) Devlet Hava Meydanları İşlet- [ görüşülecektir 

mesi Genel Müdürlüğü J 

5 Şubat 1973 Pazartesi 

Saat 

09,30 Birleşimi açış 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi 

13,00 — 14,30 öğle yemeği 

14,30 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi 

19,00 — 20,30 Akşam yemeği 

20,30 Tarım Bakanlığı Bütçesi 

a) Tarım Bakanlığı ] 
b) Devlet Üretme Çift, Gıı. Md. [ Birlikte 
c) Devlet Meteoroloji İşleri Genel [ görüşülecektir. 

Müdürlüğü 
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6 Şubat 1973 Salı 
Saat 

09,30 Birleşimi açış 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 

13,00 — 14,30 öğle yemeği 

14,30 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi 

a) Enerji ve Tabiî Kay. Bakanlığı 1 Birlikte 
1)) Devlet Sn İşleri Gn. Müdürlüğü i görüşülecektir. 
e) Petrol Dairesi Başkanlığı I 

19,00 — 20,30 Akşam yemeği 

20,30 Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi 

a) Gümrük ve Tekel Bakanlığı J Birlikte 
b) Tekel Genel Müdürlüğü $ görüşülecektir. 

7 Şubat 1973 Çarşamba 
oaat 

09,30 Birleşimi açış 

Köy işleri Bakanlığı Bütçesi 

a) Köy İşleri Bakanlığı 1 Birlikte 
b) Toprak ve İskân İşleri Genel V görüşülecektir, 

Müdürlüğü J 
13,00 — 14,30 Öğle yemeği 

14,30 Ticaret Bakanlığı Bütçesi 

Maliye Bakanlığı Bütçesi 

a) Maliye Bakanlığı ^ Birlikte 
b) Gelir Bütçesi ( görüşülecektir. 

19,00 — 20,30 Akşam yemeği 
20,30 Görüşmelerin devamı 
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8 Şubat 1973 Perşembe 
Saat 

09,30 Birleşimi açış 
Bütçe kanun tasarısının maddeleri
nin okunması ve oylanması 

13,00 — 14,30 öğle yemeği 
14,30 Bütçe kanun tasarısının tümü üzerin

de konuşma (İçtüzük Madde: 74) 
1973 yılı Bütçe kanun tasarısının tü
münün açık oya sunulması. 

19,00 — 20,30 Akşam yemeği 
20,30 Görüşmelerin devamı 
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BAŞKAN — Geçen sene uygulamış olduğu
muz programın hemen hemen aynısıdır. Genel 
Kurulun tasvibine nıazhar olduğu takdirde, ba
sılmak suretiyle sayın üyelere dağıtılacaktır. 

Üzerinde söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına yapı
lan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Mer
kez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesa
bında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihli ve 
1571 sayılı Kanuna geçici ikinci madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhurivet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - îskân ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 
1/693; C. Senatosu : 1/141) (S. Satjısı : 187) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanı sayın Mehmet Faik Atayurt'un bir tekli
fi var, okutuyorum. 

'Sayın Başkanlığa 

Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan 
zamlardan elde «dilen hâsılatın T. C. Merkez 
Bankasında açılan bir deprem fonu hesabında 
toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihli ve 1571 
sayılı Kanuna geçici ikinci madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının, âfetlerin ne zaman ve 
hangi yörede ve ne şekilde ortaya çıkacağını 
önceden saptanamayacağı gerçeğini gözeten Ko
misyonumuz, gerekli yardım, hizmet ve müda
halelerin afetzedelere bir an önce götürülebil
mesi için gerekli imkânları sağlayıcı niteliğin
den do>layı Genel Kurulda öncelik ve ivedilik
le görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
sını karar altma almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygı ile arz 
ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
• Uşak 

M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — Adı geçen kanun tasarısının 
ilkin öncelikle görüşülmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Bu önergeye itirazım var efendim. 

BARKAN — Buyurun. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Sayın senatörler; 

içtüzüğümüze göre bu tasarının asıl sahibi
nin ; âfetler fonu ile ilgili olması dolayısıyle 
imâr ve İskân Komisyonu olması lâzım gelir. 
Fakat Senatoda alışmadığımız bir husus son 
günlerde bizi böyle yanlış ve Tüzük dışı işlem
lere götürmektedir Bu sıkıyönetim ilgililerine 
tazminat verilmesi ile ilgili kanun da böyle 
geçti buradan. Millî Savunma Komisyonundan 
geçmeden sadece Bütçe Plân Komisyonundan 
geçmiş; yani ne Millet Meclisinin, ne de Sena
tonun ilgili Komisyonundan geçmeden buradan 
geçti gitti. 

Şimdi, birtakım tasarıların asıl sahibi diğer 
komisyonlar olmasına rağmen; yani bakanlık
la ilgili komisyonun tasarının asıl sahibi olma
sı lâzım gelirken, bir bakıyoruz, plâna uygunlu
ğunun tetkiki bakımından Bütçe ve Plân Ko
misyonu tarafından temsil ediliyor ve hep on
lar sahip çıkıyorlar, tasarılar da buraya o şe
kilde geliyor; sözcülüğü de, savunması da on
lar tarafından yapılıyor ve öbür komisyonlar 
bir tarafa itiliyor. Bu, kanaatimce içtüzüğümü-
zede aykırıdır, Anayasaya da aykırıdır. Bu hu
susun düzeltilmesini sayın Başkanlıktan özellik
le istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, teklifin aleyhinde 
konuştular. Lehinde söz isteyen var mı? Yok. 
önceliği oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Metni görüşmeye başlıyoruz, Komisyon söz
cüsü veya Başkanı buradalar mı efendim? 
(«Geliyor» sesleri) 

ISaym Kitaplı siz mi temsil edeceksiniz? 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam

sun Milletvekili) — Evet, 
BAŞKAN — Sayın Bakan ve Komisyon hur

dalar. 
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Şimdi sayın Atalay'ın bir teklifi var, evvelâ 
onu usul yönünden halledeceğiz. 

Teklifi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

187 sıra sayılı görüşülmekte olan kanun ta
sarısının görüşülmesi sırasında Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar - iskân Komisyonu raporu 
ve maddeler metninin görüşmelere esas olması
nı saygı ile talep ederim. 

Kars 
Sırrı Ata I ay 

BAŞKAN — Saym Atalay, açıklamak için 
söz istiyorlar zannederim, buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bu yasa tasa-
rısıyle ilgili 4 metin mevcut; biri Hükümetin 
ilk tasarıdaki metni, ikincisi komisyonlardan 
gecen ve Millet Mecisince benimsenen metin, 
üçüncüsü Millet Meclisi metninin reddiyle bizim 
Bayındırlık, İmar - İskân Komisyonumuzca tes
pit edilen ve Hükümetin ilk tasarısındaki met
nin görüşülmesini öngören metin, bir de Büt
çe ve Plân Komisyonumuzun Millet Meclisi 
metnini kabul eden ve benimseyen metni. 

Şimdi Cumhuriyet Senatosunda görüşmeler 
sırasında, son komisyon olması sebebiyle Büt
çe ve Plân Komisyonu metninin görüşülmesi 
mutat ve normal usul haline gelmiş bulunmak
tadır. Ancak, Millet Meclisi metninin aynı olan 
Bütçe ve Plân Komisyonu metninin kabulü tek
nik yönünden de mümkün değildir. Yani Mil
let Meclisinin kabul ettiği ve bizim Bütçe ve 
Plân Komisyonunun benimsediği ve Yüksek He
yet tarafından kabulünü istediği geçici ikinci mad
de (ki, değiştirilmesi istenen kısımdır ve tasarı
nın esasını teşkil eder.) şu teknik hata içinde
dir. 

«Geçici madde 2. — Bu kanunun 1 ncj mad
desiyle ihdas olunan (Deprem fonu)...» şeklin
dedir. 

Deprem fonu, bu kanunla; yani şu anda gö
rüşülecek olan tasarı ile tespit edilmiş değildir. 
Doğrusunu bizim Bayındırlık ve İmar - İskân 
Komisyonumuz tespit etmiş ve geçici ikinci 
maddeyi şu şekilde ele almıştır-. 

«Geçici madde 2. — 1571 sayılı Kanunun 
birinci maddesiyle ihdas olunan «Deprem fo
nu' hesabında...» diye daha derli toplu, yasa 
tekniğine daha uygun ve gerçekten üzerinde 

durulması lâzım gelen bir şekilde getirmiştir. 
Millet Meclisinin ve bizim Bütçe ve Plân Ko
misyonunun kabul ettiği metin kabul etmeye 
imkân yoktur. Çünkü «Orada, bu kanunun bi
rinci maddesiyle ihdas olunan...» diyor. Hangi 
kanun i . İlerde şu görüşülmekte olan kanun 
meselâ 2121 numarayı aldı; 2121 numaralı ka
nun ile ihdas olunan fon olacak. Onunla olma
mıştır ki, 1571 sayılı Kanunla olmuştur. Hata 
büyük, bariz ve acık bir hata ile karşı karşı-
yayız. Bu sebeple bu hataya meydan vermeyen 
bizim Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar - İskân Komisyonunun değiştirdi
ği, düzgün bir hale getirdiği metin görşülmesi 
zorunluluğu vardır. 

Sanırım ki, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar-
İskân Komisyonunun Kâtip üyesi Sayın Fehmi 
Baysoy biraz evvel burada idi, Sayın Fakih Öz
len Komisyon Başkanı, Sayın Cihat Alpan «Söz 
hakkım saklı» diyor; bunların hazırlamış ol
duğu raporun görüşmelere esas tutulması için 
önerge vermiş bulunuyorum. 

Önergemin kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sajnn Atalay. önergelerini izah 
ettiler. Saym Kürümoğlu alejdıiıie konuşacak
sınız, lehinde söz isteyen var mı efendim?.. 
Yok. 

Buyurun Saym Kürümoğlu, aleyhinde. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Saym 

Başkan, muhterem üyeler; 

Saym Atalay'ın takririne bahsi geçen hu
sus, birinci madde iyice tetkik edildiği zaman 
gayet güzel sarahatle herhangi bir değişikliğe 
lüzum olmadığı şeklinde mütalâa edilebilecek 
vaziyettedir. Zira kanunun ismi, «Bâzı Tekel 
maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde 
edilen hâsılatın T. C. Merkez Bankasında açıla
cak bir Deprem Fonu hesabında toplanmasına 
dair 9 . 3 . 1972 tarihli ve 1571 sayılı Kanıma 
geçici ikinci madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı.» dır. 

Keza birinci maddede; 

«Madde 1. — Bâzı Tekel maddeleri fiyatla
rına yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın 
T. C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem 
fonu hesabında toplanmasına dair 9 . 3 . 1973 
günlü ve 1571 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir:» diyor. 
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Birinci maddenin metni ve içerisinde bulu
nan ikinci geçici madde, birinci maddenin içe
risindeki «1571 sayılı Kanun» tabiriyle gayet 
sarih şekilde anlam kazanmaktadır ve bu sebep
le de geçici 2 nci maddenin basınçla «Bu ka
nunun...» ibaresi yanlış bir ibare değildir. Zira 
bu madde mevcut bir kanuna eklenmektedir. 
Eklendiği zaman da gayet tabiî olarak «Bu ka
nunun...» oluyor. Bu sebeple, Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar - İskân komisyonlarının kabul 
ettiği metnin herhangi bir müzakere mevzuu 
edilmesine lüzum olmadığı kanısındayım. Zira, 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyo
nunda yapılmış olan müzakerelerde. Millet 
Meclisinin metninin aynen kabulü benimsen
miştir. Uzun bir işleme mahal vermemek için, 
aynen Bütçe Plân Komisyonunun kabul ettiği 
şekilde. Millet Meclisi metninin müzakeresinde 
mahzur olmadığı kanısındayız. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, takriri oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Takrir kabul edilmiştir. 

Böylelikle Sayın Atalay'ın teklif ettiği veç
hile Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Ko
misyonu raporu üzerinde görüşmeye devam et-

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Osman Gümüşoğlu'nım Çanakkale ve İstanbul 
boğazlarına dair soru önergesi ve Ulaştırma Ba
kanı Rıfkı Danışmanın yazılı cevabı (7/62) 

Cumhuriyet ıSenatosu Sayın Başkanlığına 
Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından; 
1. a) Âmme idaresindeki görevlilerin hak 

ve sorumluluklarını tespit etmek. 
b) Devlemitizi ve milletimizi bürokratik 

idarenin kötü geleneklerinden kurtarmak, 
c) Hakka ve hukuka dayalı devlet fikrini 

ayakta tutmak, 
2. Gelişmekte ve büyümekte olan millî 

ekonomimize yeni kaynaklar ve iıısangücü ilâ
vesiyle katkıda bulunmak, 

memiz lâzım gelecektir. Adı geçen komisyonun 
başkan veya sözcüsü Sayın Özlen buradalar mı?.. 
Bu kanunun görüşülmesinde Sayın Fakih Özlen 
raporda Başkan ve sözcü olarak gözükmektedir. 
Kendileri burada ise, görüşeceğiz. Sayın Ba
kan?.. Burada. Sayın özlen'i komisyondan 
aratalım. Burada iseler görüşürüz, değilse ge
reğini yaparız. 

Efendim, Sayın Fakih Özlen'in grupta ol
duğu öğrenildi, şu saate kadar da gelmemiştir. 
Bu durumda tasarıyı görüşmemiz mümkün de
ğildir. 

Gündemimizde bugün görüşülmesi mümkün 
olan bir başka konu görülmemektedir. Bu iti
barla, normal olarak Perşembe günü toplanma
mız gerekmekte ise de, aynı gün Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı yapılacağı 
için, bu toplantıdan sonra ekseriyet bulacağı
mızı veya bu oturumun normal mesai saatleri 
içerisinde biteceği kanaatini taşımıyorum. 

Bu itibarla, 30 Ocak Salı günü saat 9,30'da 
bütçeyi görüşmek üzere toplanılması hususunu 
oylarınıza sunuyorum.. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

30 Ocak Salı günü saat 9,30'da toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 16,40) 

3. Murakabe vazifelerimizi yerine getir
mek, sebep ve maksatlarıyle aşağıdaki husus
ların yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 

Osman Gümüşoğlu 
1. 1972 takvim yılı içinde Çanakkale ve İs

tanbul boğazlarından geçen Ecnebi bayraklı ge
milerin (transit ve boğazlararası limanlarımıza 
gelen ve giden dahil) adedi ve tonajlarının ye
kûnu nedir. 

2. Bunlar arasında kıyılarımızda mal ve 
can emniyetini tehdideden Rus gemilerinin 
adedi tonajı ne kadardır. 

V. — SORULAR VE CEVAPLARI 

A) YAZILI SORULAR YE CEVAPLARI 
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3. Ecnebi bayraklı gemilerin boğazlardan 
geçerken Bakanlıkça ehliyetleri bilinen pilot 
ve kılavuz kaptanları kullanmak zaruret ve 
mecburiyetleri jrok mudur; yoksa sebepleri ne
lerdir, varsa Bakanlığın tanzim edici ve tedbir 
ve tasarrufları nelerden ibarettir. 

4. Ülkemizde kılavuzluk hizmetinin her
hangi bir kamu kuruluşuna veya başka bir şirket 
ve şahsın tekeline bırakılmış olup olmadığı, 
bırakılmış ise kime ve nasıl terk edilmiş bulun
duğunun, 

5. Anayasanın teminatı altında bulunan te
şebbüs kurma ve çalışma hürriyetiyle kabotaj 
vatandaşlık hakkı olarak tanımladığı kılavuz
luk yapma hak ve hürriyetini kısıtlayan Ba
kanlıkta herhangi bir teşebbüs ve tasarrufun 
mevcut olup olmadığının, 

6. Herhangi bir yerde muayyen şahıs ve
ya şirket tarafından kılavuzluk hizmetlerinin 
ifasına başlandığı takdirde bunun müktesep bir 
hak kabul edilerek diğerlerinin aynı işi yapıp 
yapamayacakları hususunun açıklanmasına, ka
nunlarımızın teminatı altında bulunan kılavuz 
kaptan olarak çalışma hak ve hürriyetini tan
zim eden ve bu konudaki rekabetin belli usul
ler ve ölçüler içinde ve kamu yararını hedef 
alan, Bakanlığın herhangi bir tasarrufu ve ted
birleri bugüne vâki olmuş mudur?. 

7. Çanakkale İstanbul hattı Ulaştırma Ba
kanlığının tekelinde olup olmadığı ve bu hatta 
özel kılavuzların gelip çalışamayacaklarının 
açıklanmasına, 

8. 7 nei bentte açıklanması istenen husu
sun Bakanlığın ilgili dairesinde bilinip bilin
mediği, bilindiği takdirde bu konuda sorumsuz 
kuruluşlardan ve kendilerine bağlı dairelerden 
bilgi istenmesinin sebepleri nelerdir. 

a) Kanunlarımızın teminatı altında bulu
nan bir hakkın istimaline hangi hallerde kamu 
görevlileri engel olabilirler. 

b) Devlet dairelerinin yekdiğerine yazış
mayla sordukları hususlara hangi hallerde ge
rekli cevaplar tam bir vuzuhla verilemezler. 

e) Devlet dairelerinin birbirinden sakladık -
lan hususlar ne olablir ve bundan umulan fay
dalar nelerdir. 

9. Birinci bentte açıklanması istenen gemi ve 
tonajlarından; 
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a) Ne miktarının takvim yılı içinde kılavuz-
landığı ve bundan ne miktar gelir sağlanmış 
bulunduğunun, 

b) Kılavuzlanamıyan veya kılavuz alınma
dan gelip geçen gemi adedi ve tonaj miktarının 
neden ibaret olduğu ve bu miktar tonajdaki ge
milerin kılavuzlanması temin olunsa idi ne mik
tar gelirin temin edilmiş olacağını ve mukabili 
dövizin dolar olarak neden ibaret olduğunun, 

Cevaplandırılmasına teyiden delâletlerinizi 
saygıyle arzve rica eylemekteyim. 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 12 . 1 . 1973 
Liman ve Denizişleri 
Dairesi Başkanlığı 
£>b. : Fenişleri Mel. _ 

F - 12/3 - 9/129 - 582 
Konu : Boğazlarda 
özel kılavuzluk hizme
ti. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Sayın Osman Gümüsoğlu'nun 10 . 7 . 1972 tarih 
ve. 15151 - 680/7 - 62 sayılı yazılı önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın 
Osman Gümüşoğlıı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması istenen «Çanakkale ve İstan
bul boğazlarındaki kılavuzluk hizmetlerine» 
dair önergenin cevabı, önemine binaen konu 
üzerinde yapılan çalışma' ve incelemeler sonucu 
aşağıda sunulmuştur. 

1. — 1972 yılının ilk altı ayı içerisinde; Ça
nakkale Boğazından «"Rus gemileri dahil» gi
ren yabancı bayraklı gemiler .11 10.1 adet, 
50 299 708 Grostonilato olup, 

Aynı devre içerisinde İstanbul Boğazından 
«Rus gemileri dahil» giren yabancı bayraklı ge
miler 9 183 adet. 66 622 782 Grofrtonilntodan 
ibarettir. 

Yine bu devre zarfından Çanakkale Boğa
zından giren Rus gemileri 5 654 adet ve 
44 145 186 Grostonilato, İstanbul Boğazına gi
ren Rus gemilerinin ise 4 702 adet ve 42 825 329 
Grostonilato okluğu tespit edilmiştir. 

2. — 1936 yılında 3056 sayılı Kanunla onan
mış bulunan Montreux sözleşmesinin lahika (1) 
madde 5 inde ; aynen: 
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«'Ticaret gemileri; kılavuzluk ve römorkaj 
gibi ihtiyari hizmetler için, böyle bir hizmet ge
milerin acente veya kaptanlarının talehi üzeri
ne Türk Makamatı tarafından lâyıkıyle ifa 
edildiği takdirde; rüsum ve tekâlif tediyesine 
mecbur edilecek, rüsum ve tekâlif tarifesini za
man zaman neşredecektir.» denilmektedir. 

3. — Millî mevzuatımızda kılavuzluk hizme
ti ile ilgili olarak 5842 sayılı Kanunun 8, 27 ve 
28 nci maddelerinde hükümler bulunmaktadır. 

Sözü edilen 5842 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi (f) bendine göre, 

«Banka; kılavuzluk hizmetini İstanbul, İz
mir ve Trabzon limanları ve Bakanlar Kurulu 
kararıyle kendisine tevdi edilecek diğer liman
larda tekel şeklinde yapmakla görevlendiril
miştir. 

4. — Boğazların ekonomik, özellikle siyasî 
ve stratejik önemi bulunmaktadır. Nitekim; 
Genelkurmıay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Ko
mutanlığından gelen bir yazıda; 1965 tanh ve 
697 sayılı Kanunla ilgili olarak: 

«Türk Deniz Kuvvetleri seferde gerek 
Montreux Mukavelenamesi gerekse NATO ve 
millî plânlar icabınca; özellikle boğazlardan 
geçen veya herhangi bir limana giren veya çı
kan gemiler için kontrol ve kontrbat hizmetleri 
ile yükümlü olup, gemilerin emniyetle limana 
giriş ve çıkışlarında sorumlu olduklarını açık
lamakta ve Deniz Kuvvetlerinin harp zamanı 
görevlerini yapabilmek bakımından, 

«Türkiye'nin bütün limanları ve geçitlerin
de kılavuzluk hizmetlerinin kamu sektörü ida
resince yürütülmesi gerektiğini» beyan etmiş 
bulunmaktadır. 

Netice olarak yukarda açıklandığı üzere; 
boğazlardan transit geçen gemilerin kılavuzluk 
hizmetleri, 5842 sayılı Kanun ve Montreux Söz
leşmesine istinaden, Denizcilik Bankası tarafın
dan yapılmakta olduğu, 

5. — 1972 yılının ilk altı ayında «Transit 
ve boğazlar arası limanlarımıza gelen ve giden 
gemiler dahil» 11 801 adedinin kılavuzlandığı 
tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Rıfkı Danışman 

Ulaştırma Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, 1968 yılından 1972 yılına kadar Kars 
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ili ve ilçelerinde yapılan veteriner işleri ve yine 
Kars'a ait bâzı sorunlara dair soru önergesi ve 
Tarım Bakanı Hyas Karaöz'ün yazılı cevabı 
(7/86) 

27 . 11 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki hususların Tarım Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla rica ederim. 

C. Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay 

1. A) 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 yıl
larında - veteriner işlerine ait olmak üzere 
Kars ili ve ilçeleri ayrı ayrı gösterilmek üzere 
yapılan işler - yatırımlar nelerdir ve ayrılan 
ödenek miktarı nedir? 

B) 1973 yılı için Kars ili ve ilçelerine ay
rı ayrı olarak yapılacak yatırımla, ayrılan 
ödenekler ne olacaktır? 

2. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 
Kars ili içinde ilçeler ayrı ayrı gösterilmek üze
re teşkilâtı nelerdir. 1973 yılında yatırım ve 
yeni hizmet olanları için ne düşünülmektedir. 

3. A) Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı - bağcılık - çayır ve mera isi âh - arıcılık 
ve hububat kesimlerinde 1969 - 1970 - 1971 -
1972 yıllarında yapılan yardım harcanan öde
nek alınan tedbirler nelerdir? 

B) 1973 yılında yukarda belirtilen husus
larda alınacak tedbir, yapılacak yatırımlar 
neler olacaktır. 

4. 1969 - 1970 - 1971 - 1972 yıllarında İğ
dır, Tuzluca, Kağızman ilçellerimizde pamuk 
üretimi ve islâhı için alınan tedbirler, harca
nan ödenekler nelerdir. 1973 yılı için neler dü-
şünülm ekt edir ? 

5. Yem sanayii ve hayvan yemi temini, ko
nularında 1969 - 1970 - 1971 - 1972 yıllarında 
Kars ili ve ilçelerinde alınan tedbirler neler
dir? 1973 yılı için neler düşünülmektedir? 

6. Ziraî Donatım Kurumunun Kars ve ilçe
lerindeki teşkilâtı nerelerdedir? 1969'dan şim
diye kadar tarım araç ve gereçlerinde ne mik
tar ve hangi şartlarda Kars çiftçisine intikal 
etmiştir ? 

(Not) Yazılı cevaba ekli cetveller Kanunlar 
Müdürlüğündeki dosyasındadır. 
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T. C. 
Tarım Bakanlığı 
özel Kalem Müd. 

Konu : Sayın Sırrı Atalay'm yazılı 
sora önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 28 . 11 . .1972 gün Kanunlar Müdürlü
ğü 7/86-15942-967 sayılı yazı. 

Cıımhuriiyet Senatosu Kars Üyesi Sayın Sır
rı Atalay'm 1968 yılından 1972 yılma .kadar 
Veteriner İşleri G-enel Müdürlüğü. 1969 yılın
dan 1972 yılına kadar Ziraat İşleri, Ziraî Do
natım Kurumu Genel Müdürlükleri ile Pamuk 
İşleri Müdürlüğü taraflarından Kars ili ve ilçe
lerinde yapılan hizmetler ve yatırımlara. Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bu ilde
ki teşkilâtına ve bu kuruluşlarımızca 1973 yı
lında Kars'ta yapılacak yatırımlar için ayrılan 
ödenek miktarı ve yeni hizmet alanları için 
alınması düşünülen tedbirlere dair yazılı soru 
önergesi cevaplarının ikii dosya halinde ve üç 
suret olarak eklice sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

İlyas Kara öz 
Tarım Bakam 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Tfayri Jlumcuoğlu'nun, İkinci Beş Ydhk Kal
kınma dönemi içinde (1967-1972) Tekirdağ ili 
Merkez ve ilçe köylerinde YSE tarafından ger
çekleştirilen yatırımlara dair soru önergesi ve 
Köy İşleri Bakanı Xecmi Sönmez'in yazılı cevctbı. 
n/91) 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Köy İşleri Bakanlığı Sa
yın Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâletleri saygı ile rica olunur. 

C. Senatosu 
Tekirdağ üyesi 

Hayri Mumcuoğlu 

SOKU : 
1. — İkinci Beş Yıllık Kalkınma dönemi 

içinde (1967 -1972) Y. S. E. tarafından gerçek
leştirilen yatırımların Tekirdağ ili Merkez ve 
ilçe köylerine münhasır - yıllara göre - mikta
rının, 

2. —• Keza aynı dönemde Tekirdağ ilinde 
nerelerde Kalkınma Kooperatifleri kurulduğu

nun ve bunlara Bakanlıkça yapılan yardımların 
mahiyet ve miktarının, 

3. — Üçüncü Beş Yıllık döneme intikal eden, 
halen devam etmekte olan işlerin, yukarıda l'de 
belirtilen esaslara göre lütfen bildirilmesi. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Basın - Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi 

Başkanlığı 20 . 1 . 1973 
Sayı : 92/06-487 

Konu : C. Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayri Mumeuoğlu'nun yazılı soru 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 30 . 1 1 . 1972 gün ve 15953 - 973/7 - 91 
sayılı yazınız. 

«II nei Beş Yıllık Kalkınma dönemi içinde : 
YSE tarafından Tekirdağ iline götürülen hiz
metlerin, yıllara göre dağılımı ile aynı dönemde 
kurulan, kalkınma kooperatifleri miktarı ve 
bunlara yapılan yardımların mahiyeti» hakkın
da. Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Sa
yın Hayri Mumcuoğlu tarafından sunulan: 
28 . 11 . 1972 tarihli yazılı soru önergelerinin ce
vabı, ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof. Dr. Necini Sönmez 

Köy İşleri Bakanı 

Tekirdağ Senatörü Sayın Hayri Mumcuoğlu 
tarafından Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

verilen yazılı soru önergesinin cevabı. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemin

de Tekirdağ iline Bakanlığımızca götürülen yol 
- su hizmetleri ile kurulan Köy Kalkınma Koope
ratiflerine ait bilgi ve Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânı döneminde programlanan çalışma
lar aşağıda belirtilmiştir. 

A) Yapılan Çalışmalar : 
1. — Yol - su hizmetleri 

a) 1967-71 yıllarında 697 km. kaplamalı 
yol yapılmış ve 83 yerleşim ünitesi içme suyu
na kavuşturulmuştur. 

b) 1972 yılında 50 km. kaplamalı yolun 
yapımı ile 23 yerleşim ünitesine içme suyu götü
rülmesi programlanmıştır. 
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c) İkinci Beş Yıllık Plân döneminde, yol -
su hizmetlerinin gerçekleşebilmesi için Genel 
Bütçe ve İl Özel İdare Bütçesinden; 

— Yol yapımında, toplam 30 milyon 441 bin 
lira ödenek ayrılmış ye 2 milyon 914 bin TL. 
halk katkısı, 

— Köy içme suları inşaatında toplam 17 mil
yon 540 bin lira ödenek ayrılmış ye 5 milyon 
lira halk katkısı, sağlanmıştır. 

Yol - su hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi ili
şik cetvelde verilmiştir. (Ek : 1 No. lu cetvel) 

2. Kooperatifçilik hizmetleri : 

a) Kırsal alanın ekonomik sosyal ve kültü
rel yönlerden kalkındırılmasına yardımcı olmak 
üzere İkinci Beş Yıllık Plân döneminde Tekirdağ 
ilinde 23 adet Köy Kalkınma Kooperatifi kurul
muştur. 

b) Muratlı - Kırkkepenekli Kalkınma Koo
peratifinin uyguladığı 2 ton; Gün kapasiteli 
mandıra tesisine 1069 yılında 25 bin TL. hibe 
sekilinde nakdî Devlet yardımı yapılmıştır. Ay
rıca kooperatife finansman temini amaeıyle 1972 
yılında dış ülkelere iş gücü gönderme projesinden 
17 kişilik işçi kontenjanı tahsis edilmiştir. 

c) Orman Kanununun 13 ne il maddesi uya
rınca ihdas edilen kalkındırma kredisinden Sa-

23 . 1 . 1973 O : İ 

ray ilçesi Edir köyünden 9 aileye halıcılık konu
sunda onüebin beşyüz TL. lık ferdî kredi kullan
dırılmıştır. 

d) Kırsal alanın ekonomik, sosyal ve kül
türel yönde kalkınmasına bir katkıda bulunmak 
ve dolayısıyie köy toplumlarını daha yüksek bir 
yaşam düzeyine çıkarmak amaeıyle, köy kamu 
tüzel kişiliklerince girişilen projeye dayalı te
şebbüslere 388 bin TL. hibe şeklinde nakdî Dev
let yardımı yapılmıştır. (Ek: 2 Xo. lu cetvel) 

Kooperatifçilik hizmetleriyle ilgili detaylı 
bilgi ilişik cetvelde belirtilmiştir. 

B) Yol - Su ve kooperatifçilik hizmetleriy
le ilgili olarak Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde 
yapılacak çalışmalar: 

a) Tekirdağ ilinde 132 Kın. yol yapılacak 
ve 10.1 yerleşim ünitesi içine suyuna kavuşturu
lacaktır. 

. b) Yine Tekirdağ iline bağlı köylerde ku
rulmuş köy kalkınma kooperatiflerinden 25'inin 
uygulayacağı 12 milyon 290 bin TL. tutarındaki 
yatırım projelerine 7 milyon 500 bin TL. nakdî 
Devlet yardımının yapılması öngörülmüş ve 
DPT'na teklifte bulunulmuştur. 

Yol - Su ve kooperatifçilik hizmetlerine da
ir bilgi ilgili cetvellerde verilmiştir. 
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Köy İşleri Bakanlığınca Tekirdağ ilinde İkinci Beş Yıllık Plân döneminde gerçeklemen hizmetler 

Köy yolları (Km.) 

1967 1968 1969 1970 1971 1971 

Merkez 
Çerkezköy 
Çorlu 
Hayrabolu 
Malkara 
Muratlı 
Saray 
Şarköy 

Toplam 

40 
14 
13 
23 
34 

8 
19 

— • 

151 

38 
8 
8 

22 
24 

8 
6 
6 

120 

51 
— 
21 
32 
54 
15 

5 
29 

207 

42 
— 
— • 

35 
71 
— 
— 
15 

165 

10 
6 
4 
5 

10 
4 
9 
6 

54 

(*) Program miktarıdır. 

İçme suyu (Ünite) 

1967 1968 1969 1969 1971 1972 

Merkez 
Çerkezköy 
Çorlu 
Hayrabolu 
Malkara 
Muratlı 
Saray 
Şarköy 

Toplam 

4 
— 
— 

4 
2 
3 
5 
1 

19 

4 
6 
2 
3 
1 
1 
1 

— 

18 

4 
1 
3 
2 
5 

— 
2 
1 

18 

2 
— 

5 
2 
2 

— 
1 
3 

15 

2 
1 
3 
2 

— 
2 
2 
1 

13 

10 
— 

2 
2 
6 
1 

• — 

2 

23 <*) 

(*) Program miktarıdır. 
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KÖY İŞLERİ BAKANLIĞININ 
TEKİRDAĞ İLİNDE 1967 -1972 YILLARINDA GERÇEKLEŞEN 

DEVLET - ÖZEL İDARE VE HALK KATILIMLARI 
(000 TL.) 

1967 1968 1969 1970 1971 1 

Dev. özel Halk Dev. özel Halk Dev. özel Halk Dev. özel Halk Dev. özel özel Halk 
İd. id. İd. İd. İd. 

(xx) 2841 465 461 3521 462 869 7475 495 189 5059 342 376 5596 165 1019 3545 
(xxx) 2439 30 583 2160 — 479 2907 — 701 2810 — 1005 4595 10 1422 2439 

(x) Program ödeneğidir. 
(xx) Köy yolları 

(xxx) İçme suları 

i Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde istenen Devlet ödeneği toplam verildiği için Tek 
^ düşen miktar tespit edilmemiştir. 
3î 

| Tekirdağ iline Üçüncü Beş Yıllık Plân Döneminde Yapılacak Hizmetler 
1973 1974 1975 1976 1977 Toplam 

KÖY YOLLARI (Km.) 18 29 29 29 27 132 
İÇME SULARI (Ünite) 25 22 27 27 — 101 
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KÖY İŞLERİ BAKANLIĞINCA 

İKİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLÂNI DÖNEMİ İÇİNDE TEKİRDAĞ İLİNDE 
KURULAN KOOPERATİFLER : 

11 İlce Bucak Köy 

Tekirdağ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
» 
» 
» 

Çerkezköy 
Çorlu 

» 
» -
» 
» 
» 

Hayrabolu 
» 

Malkara 
» 
» 
\s 

» 
Muratlı 

y-, 

» 
» 
» 

Banarlı 
» 

İnceik 
» 

Merkez 
» 
» 
» 
» 

Marmara 
» 

Susuzmü 
» 

Merkez 
» 

Ballı 
Yörük 

» 
Merkez 

>> 
» 
» 
» 

Ereğlisi 

sellim 

Bıyıkali 
Kaşıkçı 
Ahmetçe 
Dedecik 
Karlı 
Ahiahmet 
Misinli 
Vakıflar 
Yenieeköy 
Çeşmeli 
Gümüşyaka 
Canhıdır 
Soylu 
Gözsüz 
Yayla göne 
Ballı 
Yörük 
Karanıurat 
Aşağı Sevindik]i 
Balabanîı 
Kırkkepenekli 
Yeşilsırt 
Anıttepe 
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Projeye dayalı olarak köy kamu tüzelkişi
liklerine yapılan yardımlar : (1968 - 1972) 

1968 vılı 
1969 »' 
1970 » 
1971 » 
1972 « 

Toplam 

110 800 
90 000 
75 000 
80 000 
32 415 

388 '215 TL. 

Köy İşleri Bakanlığının Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı Dönemi için kooperatifçilik 

yatırım, programı teklifleri 

Konular 

Tavukçuluk 
Arıcılık 
Sütçülük 
Besicilik 
Ziraî Mak. Kkip. 
Süt toplamı 
Pekmez 
Zeytinyağı 
Muhtelif konular 

3 ncü Beş 
Yıllık Plân 
döneminin 

uygulanması 
öngörülen 
proje sayısı 

5 
5 
2 
o 

2 
2 
2 
4 
1 

25 

Toptan Proje 
tutarı 
(TL.) 

2 500 000 
1 250 000 
1 600 000 

600 000 
2 000 000 

'240 000 
1 200 000 
2 400 000 

500 00O 

12 290 000 

Öngörülen nakdî 
Devlet katkısı 

(TL.) 

1 625 ÖÖ0 
500 000 

1 040 000 
210 OOO 

.1. 400' 000 
168 000 
780 000 

1 560 OOO 
250 000 

7 533 000 
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4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi 
Bilgen'in, İçel İline bağlı Gülnar ilçe Belediyesi
nin bâzı faaliyetlerine dair yazılı soru önergesi 
ve İmar ve İskân Bakanı Turgut Toker'in yazılı 
cevabı. (7/97) 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞIMI 

İlişikteki yazılı soru önergemin Sayın İmar 
ve İskân Balkanı Turgut Tolker taıafındaıı yazı
lı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi say
gılarımla arz ederim. 

İçel Senatörü 
Lûtfi Bilgen 

Anayasamızın 88 nci ve Cumhuriyet Senato
su İçtüzüğünün 133 - 138 nci maddeleri icarın-
ea İmar ve İsikân Bakanlığının bâzı ilgilileriyle 
İçel'in Gülnar Belediye Başkanı tarafından ya
pılan suistinıaller hakkında bilgi edinmek üze
re 4 . 11 . 1970 tarihinde 10802 sayılı önergem
le Senato Araştırması istemiştim. 

Kurulan Partilerarası Senato Araştırma Ko
misyonu Ankara'da Bakanlıkta evrak üzerinde 
yaptığı araştırma sonunda : olayı yerinde gör
me ihtiyacını duyarak bir Su Komisyonu görev
lendirmişti. Bu Komisyonun Gülnar'da bizzat 
iş yerinde yaptıkları tetkikler parası ödenen iş
lerin maalesef yapılmadığını ve bu suretle Dev
let paralarının heba olduğunu ortaya çıkarmış
tır. 

Böylece önergede iddia edilen suistimallerin 
varid olduğu ve hattâ sahte mua.meleje ve sah
te imzalara dayalı hırsızlıklar yapıldığı kanaa
tine de varılarak suistimallerin sadece Gülnar 
çapında değil o senelerde bütün Türkiye'de ya
pılan gecekondu islâh ve önleme işlerinde de 
mevcut olabileceği kanaati doğduğundan tahki
katın genişletilmesine lüzum görülmüştü. 

Komisyon raporu Yüce Senatoda okunmuş 
ve Parlâmentoca gereğinin yapılması için T. B. 
M. Meclisi soruşturması istenmiştir. 

Ancak, suistimal olayının cereyan ettiği Ba
şkanlık bünyesinde de resmî tahkikatın yapıl
ması tabiî olmakla beraber şimdiye kadar iste
nilen hızla yürütülmediğini açıkça müşahade et
tiğim için bunun nedenini öğrenmek ikasdıyla 
İmar ve İskân Bakanı Sayın Turgut Toker'in 
dikkatini çekmek amacıyla 18 . 7 . 1972 tarihin
de gündem dışı söz alarak: meseleyi +ekrar Se
natoya getirmiştim. 

Fakat ne -gariptir ki, bilhassa son senelerde 
gündem dışı yapılan her konuşmayı cevapsız 
bırakmaıma usulü âdeta Meclislerde yerleştiril
miş olduğu ve çoğu kere gündem dışı istenen 
sözün ilgili Balkanı bunu önceden öğrenerek <o 
toplantıda hazır bulunmak suretiyle cevap fır
satı bulmakta yada konuşma yapılan oturumda 
bulunamayan Bakan, müteakip toplantıda mut
laka cevap vermekte olduğu halde suistimalle 
ilgili olan bu ikazıma Sayın Bakan cevap ver
mek ihtiyacını duymamıştır. 

Sayın Bakanı makamında ziyaret ederek du
rumun önemini değil, vahametini anlatmak için 
yaptığım müteaddit temas istekleri hep netice
siz kalmış, Bakanlık üst kademeleri de tahkika
tı önemsemez veya uzatır bir tutumun içine gir
mişlerdir. 

örneğin i 
17 . 6 . 1971 tarihinde Gülnar'a giderek ye

rinde ve ciddî bir tetkik yapan Senato Araştır
ma Komisyonu Raporunda suçlar açıkça belir
tilmiş, bu arada Bakanlık Müfettişlerinin Ko
misyona sunduğu rapor özetlerinde de aynı su
iistimaller ve hattâ komisyonumuzun dahi önce
den tespit edemediği bâzı imza sahtekârlıkları
na dayalı hırsızlıklar bile bulunmuştur. Bu mü
fettiş raporlarının birer nüshası halen elimizde 
mevcuttur. Suçluları Mahkemeye vermek için 
bu rapor özetleri bile yeterli olduğu halde su
çun, sadece Gülnar'a münhasır kalmayıp Tür
kiye çapında yaygın ve çok köklü olduğu ka
naati doğduğundan soruşturmanın yaygınlaştı
rılması ve 'derinleştirilmesine karar verilmiştir. 
Elbetteki, bu çok yerindedir. Fakat bir taliki -
ika t lüzumundan fazla uzarsa, bâzı ört - bas et
me şüphe ve söylentileri de doğmaktadır. 

1972 Mayıs ayı başında Müfettiş raporları
nın tamamlanacağı ve bir nüshasının da önerge 
sahibi lolarak bana verileceği Teftiş Kurulu 
Başkanı tarafından söylendiği halde bu zaman 
bir türlü gelmedi. İlkin bir Mayıs dendi olmadı. 
11 Mayıs'a kaldı yetişmedi dendi, 1 Haziran'a 
atıldı, derken 15 Haziran'a ertelendi ve Tem
muz'a kadar geldi. O zamanda Teftiş Heyeti ra
porunun çok uzun olduğu 500 sayfayı buldu
ğu söylendi. Sonra rapor bitti, fakat henüz 
daktilo edilmedi, yazdıralak daktilo bulamı
yoruz dendi, bir - iki hafta içinde hazırla-

J nacağı ifade edildi. Fakat, yine de yazılama-
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di. Bunun üzerine Müsteşara telefon ederek 
koskoca Bakanlıkta 3 - 5 gün çalışacak bir 
- iki daktilo yokmu da, rapor böyle atıştı
rılıyor diye sitem ettiğimde, olur derhal teinin 
eder, hazırlatırız cevabını aldım. Fakat aradan 
bir deVir geçti hâlâ olmadı. Sayın Balkanı da 
bir türlü ele geçiremedim. Telefonda hiç bir 
zaman bulamadım, ziyaret için gittim mevcut ol
madı, randevu da tespit edemedik. Hal böyle 
»olunca ben de meseleyi 18 . 7 . 1972 tarihinde 
gündem dışı söz alarak Senato'ya getirdim. 
Ama, yukarıda da belirttiğim gibi Sayın Ba
kandan hâlâ bir cevap almış değilim. 

Şimdi lolayın üzerinden bir yaz tatili geç
ti. Meclisler açıldığı günden beri takip ediyo
rum. Teftiş Kurulu Başkanının bana verdiği 
cevap çok garip. 

— Müfettiş raporu hâlâ bitmedi, 900 sahi-
feyi 'geçiyor, ondan sonra daktilo ettirip vere
ceğiz..., 
şeklinde oldu. Bu cevapta gösteriyor ki, gayret 
bir tahkikat raporu tanziminden ziyade sanki 
Kralı cyleııdmnek için yapılan tükenmez hika
ye tertibidir. Bir Devlet memuru iki ay önce 
bitti dediği raporu şimdi hâlâ bitmedi diye ta
nıtacak ve ondan sonra da insan bundan şüphe 
etmiyecek. 

Acaba Devlet Teşkilâtının bu cesaret kay
nağı Sayın Bakanın ilgili sorulara cevap ver
mekten kaçıması mıdır? Diye, birtakım şüphe
ler doğmaz mı?. 

Bütün bu ikili savsaklamaları tesbit edince 
Gülnar Belediye Başkanının bir davranışı ile 
bağlantının ortaya çıikmaıkta olduğunu görmek 
mümkündür sanırım. Şöyle ki : 

Sayın Turgut Toker, İmar ve İskân Bakanı 
olduğu zaman Gülnar'da Belediye Başkanı 
açıkça ve âdeta öğünürcesine «artık İmar ve 
İskân Bakanlığı bizim partimize geçti, Bakan 
bizden, ben kurtuldum, bundan sonra benden 
kimse hesap soramaz» demiştir. O zaman bu 
sözü bana naklettiklerinde çok garip bir 
iddia ve boş bir ümit diye karşılamıştım. Fa
kat olaylar beni değil, Belediye Başkanını 
haklı çıkaracak şekilde gelişiyor galiba. Zira 
resmî tahkikatın böylesine sürüncemede bıra
kılması, suçluların güvendikleri dağları ortaya 
koymaktadır. Hattâ araştırmasına katıldığım 
İller Bankasının Kartal'da satmaldığı bir arsa 

yolsuzluğu iddiasını da Komisyonumuz doğ
rulayarak Devletin milyonlarca lirasının ça
lındığını tespit ettiği halde resmî tahkikatı 
bitirilip suçlular hakkında hâlâ dava açılma-
ıınış olmasını da nazarı itibare alınca, geçmiş 
devrin bütün yolsuzluklarını Devlet kesimin
de örtbas etmek için bir gayretin içine giril
diği intibaı doğmaktadır. Bu gayretlere para
lel olarak halk arasında da çok acaip ve teh
likeli bir propaganda yayılmasına çalışıl
maktadır. Slogan şudur : 

«Aman anarşist olmasınlar da çalarlarsa 
çalsınlar.» demek suretiyle sanki Devlet soy
gununun çok önemsiz bir şey olduğu zeha
bını halk kafasında yerleştirmeye çalışmakta
dırlar. Gerçi bu gayret bile artık hırsızlık
ların örtülemeyeceği anlaşılınca daha kötü
süyle mukayese etme ihtiyacının duyulduğunu 
ispatlamaktadır. Ama Türkiye'de sadece anar
şist ya da hırsız mı varki, mutlaka bunlardan 
ehveni şerri seçme zorunluğu telkin edilmek
tedir. Bu vakıayı tespit ettikten sonra «inişi 
mi seversin, yokuşu mu» sorusuna devenin ver
diği «düz yolu gözünüz kör mü» cevabından 
daha güzelini nereden bulabiliriz. 

Devamlı Devlet soygunun da anarşizmi bes
leyen en büyük köklerden biri olduğunu giz
lemek mümkün müdür? ki, biri diğerinin so
nucu olan iki fenalıktan biri güzel ve iyi gös
terilme gayreti içine girilmektedir. Türki
ye'de çok az insan anarşist yada hırsızdır. Biri 
örtbas edilirse ötekinin semireceği açık oldu
ğuna göre çok büyük ekseriyeti dürüst olan 
Milletimizi bunların ikisinden de korumak 
gerekmektedir. 

Acaba bu kadar aşikâr yolsuzluklara sav
cılar derhal el koyma zorunluğunu duymu
yorlar mı, onlar duymuyorsa suiistimalleri ada
lete süratle intikal ettirmek idarecilerin baş
lıca görevi değil midir 1 

Şimdi bu yazılı soru önergesiyle İmar ve 
İskân Bakanı Sayın Turgut Toker'i göreve 
davet eder, şimdiye kadar bu hususta Bakan
lıkça ne yapıldığını, ne netice alındığını ve-
suçluların ne zaman adalete teslim edileceği
nin yazılı olarak cevaplandırılmalarını saygıyle 
arz ederim. 
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T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 11 . 1 . 197o 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 2/9 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
11 . 12 . .1972 gün ve 16044/1021 - 7/97 sayı

lı yazı. 
1. Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 

Bil gen'in Başkanlıklarına verdiği ve tarafım
dan cevaplandırılmasını talebettiğj Gülnar'da 
yapıldığı iddia edilen suiistimallerle ilgili 
S . 12 . 1972 günlü yazılı soru önergesine 
karşılık olarak hazırlanan cevap ikinci mad
deye çıkarılmıştır. 

2. 1. Gülnar'da Gecekondu İslah Bölgesin
de yapıldığı iddia edilen yolsuzluklar öğre
nilir Öğrenilmez Bakanlık müfettişlerinden ikisi 
memur edilerek tahkikata başlanılmıştır. 

Tahkikat esnasında suiistimal iddialarının 
çoğalarak çeşitlendiği görüldüğünden tahki
katın derinleştirilmesi zorıuıluğu hâsıl olmuş
tur. 

23 , 1 . 1973 O : 1 

I Bir taraftan tahkikatın derinleştirilmesi 
zorıuıluğu, diğer taraftan bilirkişilerin rapor
larını geç düzenleyerek muhakkiklere verilme-

| leri ve nihayet tahkikatı yürüten müfettişle
rin başka görevlere atanmaları nedeniyle tah-

| kikat ancak ikmal edilebilmiştir. Esasen 
| böyle bir tahkikatın bir müddet alacağını ka-
i bul etmek gerekir. 

J Tahkikatın fezlekesi düzenlenmiş olup halen 
yüzlerce sahife tuttuğu anlaşılan bu fezlekenin 

I daktilo ile yazdırılmasına çalışılmaktadır. 

Bilindiği üzere tahkikat gizlidir, bu neden
le Teftiş Kurulu bünyesi içinde yazdırılma sı zo
runlu bulunmaktadır. 

Teftiş kurulu bünyesi içinde yazdırma işine 
j devam edilmekte ve biran Önce bitirilmesi için 

gayret sarfedilmektedir. 
Sonuca göre konu yargı mercilerine intikal 

ettirilecektir. 
Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Turgut Toker 
i İmar vc İskân Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

20 NCİ BİRLEŞİM 

23 . 1 . 1973 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANİNİN GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

.1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
secim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 1376 
sayılı Bütçe Kanununun İG ncı maddesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (fi/570) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özerdin Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (G/567) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıealı'mn, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (fi 575) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muayenelerine dair İç
işleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (G/580) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/8) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, 3,0 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, Türk Hava Yollarına dair. Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaea'nm, Denizli iline bir yüksek 
okul yapılmasına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/14) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaea'nm, yüksek ve ortaöğretime 
dair Millî Lğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/15) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Türk sporunun durumuna 
dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu 
(6/19) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, sporcularımıza dair. Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü sorusu (6/21) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fahri Korutürk'ün, Deniz Yolları İdaresinde 
alınacak tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/22) 

III 
ÖXCELİ K!,L GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - 11 AKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
YERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi 
Hamdi Özer'in. demokratik Cumhuriyet düzeni
ni yok etmek amacını güdenlerin adalete tesli
mi hususunda Senato araştırması isteveri öner
gesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligirin, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatiyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair. İstanbul Üyesi Ek-
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rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına yapı

lan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. Mer
kez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesa
bında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihli ve 
1571 sayılı Kanuna geçici ikinci madde eklen
mesine clair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 
1/693; C. Senatosu : 1/141) (S. Sayısı : 187) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1973) 
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