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n i . - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Malatya Üyesi Hamdı Özer'in, Gomel 
Zikna Şirketinin zeytinyağı skandali hakkında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
üyesi Sayın Haindi Özer, 13 . 1 . 1974 tarhlıı-
'de verdiği bir önerge ile yedi yıldan iberi sü
rüncemede kalan İzmir'deki zeytinyağı skanda
li hakkında gündem dışı söz talep etmektedir. 
Hükümetlin kurulduğu kanaatini beyan etmiş
tir. 

•Sayılı Özer, buyurunuz. 
HAMDİ ÖZEK (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
1967 yılında İzmir'deki Gomel Zikna 'a'dın-

dafci bir şirketin ttalya'ya ihraç ettiği 500 ton 
zeytinyağı, parafin ve ınotoryağı 'karışımı ol
duğu için. Türkiye'ye geri çevrilmiştir. Bu olay 
zeytinyağı skandali olarak dünya efkârında 
çalkantılar yaratmış, milletimizi maddî ve ana
nevi yönden büyük ölçüde zarara sokmuş ve 
haysiyetimizi yaralamıştir. 

Bundan daha acı ve hattâ utandırıcı olanı 
•da 'bununla ilgili dâvanın âdeta 'dokunulmaz 
biv mahiyet almış olması, 'bir tabu haline gel
mesidir. 

Birçok gazetelerden öğrendiğimize göre, bu 
dâvanın taşıdığı esrarengiz güç onun ısrarlı 
takipçisi olan değerli Türk hâkimi Vedat Al-
tıına'yı tepmiş ve onu İzmir'den 1 300 k'lo-
metre uzağa fırlatmıştır. Maalesef mevcut 
mahkemelerimiz 'bu 'dâvaya bakamıyor ve biz
de nıevcııt olmayan bir mahkemeye hava^ edi
liyor. Türkiye'de adı 'bulunan; fakat aslı bulun
mayan bir uyuşmazlık mahkemesine sunulan 
dâva dosyası acaiba hangi adrese postalanııış-
tır? Bıı mahkeme nereden ithâl edi'lecektir 
Toplumun kanım emen Gomel'leri, Neonları, 
Moiz'leri, Mişon'ları ve bunların ortaklarını 
yargılayacak 'bir mahkeme ne zaman kurula
caktır? Anayasamızın 142 nci maddesi uyarın
ca uyuşmazlık mahkemesi kanun tasarısını han
gi Adalet Bakam Meclise geitireee'ktir? Bugüne 
kadar hükümetler n'e için beklemıi'ş, kimden mü-
saalde isiteımişlerdir? Devletin yargı organım ne
den görevsizlik aczinden kurtaramamışlardır? 

Sayın senatörler, 'bu dâvanın periyodik 
seyrini kısaca çizeceğim. Görülecektir ki; ada-
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GENEL KURULA SUNUŞLARI 

iet ancak ve ancak hak, .doğruluk ve cesaretle 
tecelli edebilir. Bu nitelikleri nefsinde topla
yan sayın hâkim Vedat Altuna'yı Türk .adale
timin örnek 'bir mücahidi olarak görmenin if
tiharı içinde selâmlarım. 

Bu dâvada birço'k delilleri toplayan ve top
lamaya devanı, ederek suçluların yakasını bı
rakmayan bu değerli hâkimin eski yerine ia
desini dilerken Türk adliyecilerini ve tüm mil
letimizin duygularına da tercüman olduğuma 
inanmaktayım. Sanıkların yakası bu hâkimin 
elini kopar Uııi'ş olması. Dâvna sonaifdanmcaya 
kadar 'deliller sürgüne gönderilmiş olmasın. 
Bir hâkin, hükmü yüzünden suçlunun mahkû
mu durumuna girmesin. Bu mahkûmiyet mül
kün temeli olan adaleti paniğe uğratırsa artık 
onu toparlamak mümkün olamaz. 

Bu 'devletin yaşamasını istiyorsak; ihtikârın 
kazancını kendi kasalarıma, utancını da milletin 
faturasına mal edenlere Türk adaletini mağlup 
ettirmeyelim. Bağrımızda üreyip ciğerlerimizi 
sökmek İsteyenlere ne saihlalırm ve ne de teslim 
olalım... İşte, Vedat Altıma gibi hâkimlere bu
nun için sahip çıkalım. Delilleri bir kitap haline 
getirip bedava olarak hepinize gönderen, bir
çok masraf ve külfetlere katlanarak yurdumuzu 
muhtekirlerin işgalinden km t armaya çalışan 
bir hâkim bakınız neler yapmıştır : 

Gomel Zikna Şirketi bir Türk firması ola
rak, Türk etiketini taşıyan nefis* zeytinyağımızı 
makine yağı katarak âdeta zehir haline getir
mek sureliyle ihraç etmiştir. İzmir Birinci Ağır 
Ceza Mahkemesi bu dâvaya bakmış, sanıkların 
avukatlığım da eski bir Adalet Balkanı olan Sa-
hir Kurutluoğlu ve benzerleri üzerine almıştır. 
Dâva beraatla sonuçlanmıştır. 

Bu dâvanın sorgu hâkimliğini yapan Vedat 
Altıma birçok deliller göstererek Y argıt aya 

baş vurmuş ve dâva yeniden Birinci Ağır Ceza 
Mahkemesinde ele alınmış, görevsizlik kararı 
verilmiş. Daha sonra İkinci ve Üçüncü Ağır 
Ceza Mahkemeleri de görevsizlik kararı almış 
ve dosya, Manisa Ağır Ceza Mahkemesine gön
derilmiş; o da aynı kararla tekrar İzmir Birin
ci Ağır Ceza Mahkemesine iade etmiş ve bura
sı tekrar görevsizlik ka ran alınca, Yargıtay 
Genel Kurulu bu dâvaya İzmir Sıkıyönetim 
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M'alıke'ines'inin .'bakmasını uygun bulmuştur. 
Fakat bu mahkeme aynı kararları alarak, Tür
kiye'de mevcut olmayan Uyuşmazlık Mahkeme-
sine havale etmiştir. 

Dâva böylece bir çıkmaza sokulurken, onun 
romansız takipçisi olan hâkim Vedat Altıma'ya 
da uzaklaşma yolu gösterilmiştir. Ayrıca bu 
hâlkime birçok disiplin cezaları da veriknıiştdr. 
Gömerlerin kahkahaları arasımda Oıdu' İdimize 
aniden atanan bu hâkimin 24 Ocak 1974 tarih
li mektubuna ek •'broşürü 'bentledir; Ada]et Ba
kanlığına da, bunu sunacağım. Bu broşürün 
Cumhurbaşkanımıza, bütün bakan ve pant: ge
nel başkanlarına da gönderildiği ifade edilmek
tedir. Ben de bunu Milletin kürsüsünden Türk 
Milletine, Türk adaletine ve bütün insanlığa 
ihbar ediyorum: Af süresi içinde kalmak iç.'iıı 
çırpman Gömerlere bu fırsatı vermeyelim. 
Bunlar .bir veya biılkaç kilsinin 'katili değil, 
bir m illetin hayat ve haysiyetinin katilleridir. 
Bunlar, yurt dışına kaçmak niyetiyle birçok 
'defa izin istemişler; fakat verilmemiştir. Bunun 
için bunlar adalet minderinin dışına -kaçıp af 
sınırına girmek çabası içindedirler. Bunlar 
hakkında yeniden dâva açılması için yeni bir 
ihbar var : 

Kayın hâ'kim diyor ki, «Gomel'lerin depola:-
rıııda beş yüz tonluk yağlardan ayrı olarak ve 
satış için hazır vaziyette bulunan iki yüz krrk 
beş tonluk ve daha zehirli zeytinyağı var. İl-
gl'li mahkemede bunun dâvasına başlansın, bu 
dâvalara hazine müdahil olarak katılsın. Dö
viz ve turistik eşya kaçakçılığı da yapan bu 
irfanlara kaışı hak mücadelesinde beni yalnız 
bırakmayın.» 

İşte sayın .Senatörler, eğer bu vatan bizim 
ve bu Devlet bizimse «Bizimdir» diyen bu de-
ğebi mücahit hâkimi koruyalım ve ona sahip 
çıkalım; onu Geımeblere ezdirmeyelim. 

Muhterem Senatörler bu dâvaya bakacak 
yetkili ve güçlü bir mahkemenin kurulmasına 
acele ihtiyaç vardır. Delilleriyle birikte uzak-
laşltırilan hâkim Vedat Altıma da bu dâvanın 
içinde tutulmalı ve korunmalıdır. Tekrar edi
yorum, Ib'rçok delilleri ortaya çıkaran ve çı
karacak olan bu hâkim, ortadan uzaklaştırılma
malı. bilhassa dâvanın yanma getirilmelidir. 

Bu dâva, Türkiye'de adalettin varlığı veya 
yokluğu davasıdır. Bu- dâva, bütün Türk Mil-
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\ letini, bütün Parlâmentoyu da ilgilendirecek 
] konuda önem taşımaktadır; çünkü bu vatanda 
I bulunup bu vatanı soyanları korumaya hakkı -
i ıııız y!;,k; fakat onları yok etmeye kudretimiz 
j vardır. 
1 Hepinizi saygıyle selâmlarım. (Alkışlar) 
i 
I 2. — Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğlu' 
nun, İzmir'de meydana gelen uçak kazası hakkın

da gündem dışı demeci. 

j BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Sayın Nuri Âdemoğlu, İzmir'deki uçak ka
zası münasebetiyle gündem dışı söz talebetmiş-
1 erdir. 

Buyurun, Sayın Âdemoğlu, 

\ MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

İzmir'deki uçak kazası dolayısıyle huzurunu
zu işgal etmiş bulunuyorum. 

Üç gün evvel İzmir'de havalanan F-28 ti
pindeki bir uçağımızın düşerek altmışiki vatan
daşımızın ölmesi ve on kadarının da, birkaçı 
ağır olmak üzere yararlanması, milletimizi derin 
üzüntüye sokmuştur. Allahtan, kederli ailelerine 
sabır vermesini, milletimize böyle bir acıyı bir 
daha göstermemesini niyaz ediyorum. 

Sayın senatörler; hâdisenin vukuunda birta
kım ihmallerin bulunduğunu saklamak mümkün 
değildir. Heyet teşekkül ettirilmiş ve tahkikata 
başlanmıştır; fakat milletimizi tatmin edecek bir 
neticenin alınacağına ben kani değilim. Zira, 
Türkiye'de eskiden beri bu gibi umumî efkârı 
üzüntü ve eleme sokan hâdiselerde, ilk günlerde 

» sebebini ve mesulünü bulmak, meydana çıkarmak 
; için büyük gayet içine girildiği, aradan bir müd

det geçince, hâdisenin heyecan ve üzüntüsü kabuk 
; bağlayınca bir teknik terim kullanılarak bazen hiç 
\ kimseye, bazen de bir tek şahsa mesuliyet yükle-
: nerek üst kademedeki alâkalıların sorumluluk-
: tan kurtuldukları bir gelenek haline gelmiştir; 
, bu faciada da böyle olacaktır. 

| F-28 uçalklarmm dünyada, henüz fazla kul-
ı lanılıp tecrübe edilmemiş olduğu, hele bu Van 
; uçağının bir kere de tecrübe uçuşu sırasında 
| Van'da bir arıza yaptığı bilinirken, bu F-28 ti-
\ pindeki uçakları satmalanlarm ve bir gazete 
| havadisine göre, uçağın kaptan pilotunun ka-
I rısma «Uçakta arıza var» dediği halde sefer-
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den çıkarmayanların, bu hâdisede sorumluluk 
hisseleri bulunması icabetmez mi? 

Türkiye'de böyle hâdiselerde sorumluluk 
ancak, hâdisenin son andaki mesuliyet mevkiin
de bulunana yüklenir de denetimde kusuru ve 
ihmalkârlığı olana hiçbir sorumlulrJk yüklen-
.mezso, böyle hâdiseler daha çok kereler olacak
tır. Geçmişte bu gibi facialar çok olmuştur. 
Allah vermesin ama bu gidişle gelecekte de 
olacaktır. 

Daha birkaç gün evvel Adana'daki bir tren 
'kazasında yine bir hayli (»pak söndü. P>u facia
da yalnız hat veren makasçıya ceza verir de iki 
aylık olduğu, acemi bulunduğu söylenen ma
kasçıyı oraya koyana, 'kurs görmüşse, kursta 
onu yetiştirmeyene hiçbir mesuliyet yüklenmez
seniz böyle facialar tevali edip gidecektir. 

Bu son faciayı yapan uçakta bir iıroâlât ha
tası var idiyse veya hakikaten dünyada az tec
rübe edilmiş bir uçak ise, bunları mubayaa 
edenlerle arızalı olduğu bilindiği halde sefere 
•koyanlara, alanda uçakların kalkış ve inişler,'n-
de onları yakınılan takibetmesi icabelem itfaiye 
ekibini mahallinde bulundurmayan vazifelilere 
de sorumluluk yüklemezsoniz, canım ve malını 
emanet etmiş bulunan millete yazık olur ve bu 
faciaların rakamı hiçbir zaman sıfıra yaklaş
maz. 

Birçok vaitlerle vazifeye başlamak üzere 
olan yeni Hükümetten, artık bu eski sistem so
rumluluğa bir son vermesini, ie ab ediyorsa, yeni 
kanunlarla vazifelilerin işlerine daha dikkatle 
sarılmak mecburiyeti duymalarını temin etme
lerini tavsiye ediyorum. 

Yüce Senatoyu saygılarımla selâmlıyorum. 

3. — Vrfa Üyesi İbrahim Halil Balkıs'ın, G;t-
v.pyrloçftı illerimizde kaçakçılığın men ve taki
biyle görevli jandarma, er, assuhay, subayların 
tutumları ve köylü vatandaşlarımıza yaptıkları 
muameleler hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Urfa 
Üyesi Sayın İbrahim Halil Balkıs, Güneydoğu 
illerimizde kaçakçılığın men ve takibiyle görev
li jandarma, er, assubay ve subayların tutumları 
ve bâzı köy ve vatandaşlara yaptığı muameleler 
hakkında gündem dışı söz talebetmişlerdir. 

Buyurun Sayın Balkıs. 

İBRAHİM HALİL BALKIS (Urfa) — Sa
yın Başjkan, Yüce Senatonun muhterem üye
leri : 

Kaçakçılığın m/en ve taikibi ile görevli Sey
yar Jandarma Alayının yahut birliklerinin Gü
ney hududumuzdaki tutumunu ve aynı mıntı
kada hasbel kader yaşamaya, mecbur olan va
tandaşlarımıza reva görülen hâdiseleri arz için 
huzurunuzu işgal ettim. 

Malûmu ihsanınız, Reyhanlı'dan Nusaybin'e 
,kadar 350 kilometrelik bir mayın şeridi tesis 
edilmiş ve bu şerit de 40 gram ağırlığmda.kd bir 
sıklet karşısında infilâk etmeye hazır mayınlar
la teçhiz edilmiş/tir. Bununla beraber, yine ay
nı mıntıka sı'k sık karakollar ve bu karakolla
rın arası jandarma birlikleri ile takviye edil
miştir. Bunu düşündüğümüz zaman burada ka
çakçılığın olmasına fiilen imkân olmaması lâ
zım gelir; fakat burada kaçakçılık yapıldığı şa
yi haldedir ve münferit vakalar da görülmekte
dir. Ancak, bu kadar tedbir alınmasına rağ
men burada kaçakçılık yapılıyor mu, yapılmı
yor mu ve yapılıyorsa bu nasıl yapılıyor ve 
kimler taraflından yapılıyor ve nasıl himaye gö
rüyor?.. Bu hususun eiddî bir tetkikten geçme
si lâzımgelir. 

Bilhassa, hasbel kader ömrünü bu mıntıka
da geçirmeye mecbur olan köylü vatandaşları
mız ile bu kaçakçılığın men ve takibi ile görev
li bulunan birlikler arasında çok uygunsuz hal
ler meydana gelmektedir. Ezcümle, güneş bat
tıktan sonra bu mıntıkada yaşayan vatandaşla
rın köyden köye, hatta evden eve, köyden şe-
hire ve şehirden köye gitmelerine fiilen imkân 
yoktur. Böyle bir şeye teşebbüs eden en azın
dan hakarete, dayağa mâruz kalmakta ve bir
çoklarına da kaçakçılığa teşebbüs suçu izafe 
edilerek haklarında zabıtlar tanzim edilmekte 
ve bunlar mahkemelere sevk edilmektedirler. 

Malûmuâliniz, tanzim edilen bu zabıtlar 
aksi sabit oluncaya kadar muteber delil mahi
yetinde okluğundan, bunlara isıtinadeın mahke
meler de tevkif kararı vermelkte ve vatandaş
lar aylarca sürüm sürüm sürünmektedirler. 

Burada mesken masuniyeti diye bir şey 
yoktur. Bu birlikler istedikleri zaman iste
dikleri köyleri istedikleri anda basar ve hâkim 
kararım dahi almaya lüzum görmeden evler 
aranır, şahıslar ve muhtarlar döğüKir, kaçak 
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eşya yakalanm/anıasma rağmen en büyük haka
rete mâruz kalırlar". Bunlar, bir hayli tevali 
eden hâdiselerdir ve bendemiz emsal olarak 
muttali olduğun hâdiseleri arz edeceğim. Bil
hassa Birecik, Suruç ve Akçakale kazalarında 
bu sık sık görülmektedir. İsmen takdim ede
ceğim bıı köylere bizzat yapılmış olan vakalar 
meydandadır; idarî ve adlî makamlara da in
tikal etmiştir. Meselâ, Suruç'un Bostancı, Zon-
ciik, Mert İsmail, Akarçay, Alizer, Boydi Bey 
ve Abuzelle köylerinde bu tip hâdiseler olmuş 
ve hattâ Onbirnisan köyünün önünde hiçbir1 

(kaçak eşya olmadığı halde adam öldürülmüş
tür. 

Aynı zamanda bu mıntıkada, bilhassa Su
ruç mıntıkasında pamuk ekimi vardır. Pamuk, 
malûmu ihsanınız, gece gündüz bakılmaya ve 
işlemeye muhtaç olan bir maddedir; gecesi gün
düzü yoktur, sulama ekseriya gece yapılmak
tadır. Halbuki bu mıntıkadaki pamuk ekicisi
nin evinden çıkmasına ve gidip pamuğunu su
lamasına imkân verilmez ve buna müsaade edi
lemez. Buma teşebbüs edenler hakikaten ka
çakçılığa teşebbüs suçundan mahkemelere sevk 
edilmekte veya bu kadarda olmasa bile en azın
dan hakarete mâruz kalmaktadırlar; ki bunla
rın çoluk - çocukları da aynı hâdiselere mâruz 
kalmaktadırlar. Yine şayanı üzüntüdür ki, 
ömürlerini burada geçirmeye mahkûm olan bu 
vatandaşların kâffesi kaçakçılık suçu ile yani 
kaçakçılık şaibesi altındadır, suç şaibesi altın
dadır. Malûmuâliniz kaçakçı başka, vatandaş 
başka ve nihayet masum vatandaşın kaçakçı
dan tefrik edilip ona gört' muamele yapılması 
lâzım gelirken, müşahadem '<z ve bizzat ıttılâımı-
za gelen hâdiselere göre haradaki vatandaşla
rın kâffesine aynı muamelenin yapıldığı da 
vâkidir. Bunun basit bir misalini bendeniz arz 
edeyim; mahallî seçimlerde bendemiz de o köy
lerde bizzat dolaştım, gece gezmek zorunda 
.kaldım, bana iki jandarma ile bir onbaşı gel
di, komutanım emir verdi, «gece dolaşmak ya
sak» dedi. Ben daha fazla işi münakaşaya 
dökmem ek için yakın bir köye iltica ettim ve 
geceyi orada geçirmek zorunda kaldım. 

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde 
ve kendi hudutları içerisinde bir vatandaş iste
diği gibi dolaşmak hakkına sahip değil. Her 
zaman bir örfî idare var, her zaman bir as-

1 ikerî tahakküm var, hem de haiksız bir tahak-
i .. 

küm; ki burada güya kaçakçılığı men etmek 
maksadına matuf bir harekete tevessül edili
yor. Halbuki, vatandaş bizar olmuştur ve izae 
olmaktadır ve halen de devam etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarımı; yine biraz evvel 
arz ettiğim gibi, Reyhanlı'dan Nusaybin'e ka
dar 350 kilometrelik bu mayın şeridi ve jan
darma birilikleri tarafımdan yapılan takviye ka
çakçılığın menine en ufak bir şekilde medar 
olmuş da değildir. Bilhassa mayın tarlaları 
çok tehlikeli bir durum arz etmekte ve hattâ 
yağmurlar yağdığı zaman suların, sellerin isti
kametine kapılarak tarlalara dağılan bu mayın
lar sık sık patlamakta ve birçok vatandaşın 
hayatına mal olmaktadır. Kaldı ki, arz etti
ğim gibi bugüne kadar kaçakçılığa mâni bir 
netice de ihdas edemedi. Eğer bu durum tet
kik edilirse, hakikaten yüzbinlerce dönüm ara^ 
zinin istihsal dışı bırakılması ve yüzmily onlarca 
liranın da buraya yatırılmış olmasının kaçak
çılığa, kaçakçılık ile ilgisi olan hâdiseye bir fay
da sağlamadığı görülür. 

Biz yeni Hükümetten istirham ederiz ki, bu 
durumu tetkik ve tahkik etsinler; ama realits 
ölçüler dairesinde tahkik edilsiin, Bu mayın 
tarlalarının mutlaka mayınlardan temizlenerek 
istihsale salih hale getirmek lâzımgelir ve bu
ralara yatırılmış olan milyonlarca liranın da 
bu arazilerin eski sahiplerine iadesi suretiyle 
tekrar alınmasında büyük bir fayda vardır ve 
bu iktisadî bakımdan da çok mühimdir. Ma
lûmuâliniz kaçakçılık, yahut Güney - Doğuda
ki kaçakçılık iktisadî bir meseledir, iktisadî me
seleler halledilmedikçe kaçakçılığın bu gibi su
nî ve zorlama tedbirlerle, vasıtalarla önüne ge
çilmesine imkân ve ihtimal yoktur. Mayın tar
lalarının temizlenmesi ve köylülere reva görü
len bu hâdiselerin kısa bir zamanda önlenme
sini, vatandaşın kendi hudutları dâhilinde ve 
Türk hudutları dâhilinde, Türk kanunlarının 
himayesinde yaşamasının sağlanmasını ve bu 
hususların temin edilmesini arz ve istirham 
eder, Yüce Senatoyu saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar) 

4. — Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'm, İz
mir'de mey d ma gelen uçak kazası hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Uçak kazası ille ilgili iki sayım 
üye daha gündem dışı söz. talep etmişlerdir. 
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Başkanlığımızın bunlarla yaptığı temas netice
sinde ayrı konulara temas edecekleri anlaşıldı
ğından bu arkadaşlara da söz vereceğim. 

Sayın Tavlım, Cumihuriyeıt Senatosu Tekir
dağ Üyesi, buyurunuz. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhte
rem Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 

26 Ocak 1974 tarihinde İzmir'de vukubulan ' 
ve memlekette telâfisi ve unutulması güç olan 
bir uçaik kazası hakkında, bendemizden evvel 
Sayın Dr. Mehmet Nuri Âdemoğlu arkadaşımız 
geniş izahat vermiş olmasına rağmen, konu
nun çok ciddî ve ehemmiyetli bulunması kar- ı 
şısıinıda ve şimdi salona teşrif etmiş bulunan de- j 
ğerli Ulaştırma Bakanımızın da huzurunda, bu i 
(konuya tekrar değinmek durumunda kaldığım 
için, muhterem senatör arkadaşlarımdan mü
samahalar ını rica ederek çdk kısa bir mâruzât
ta bulunmalk istiyorum: 

Değerli arkadaşlarını, evvelâ şu hususu 
hemen tebarüz ettirmek imedburiyetindeyiim ki, I 
bu feci uçaik kazasının bilançosu bugüne kadar ' 
vukubulanlarla mukayese edilemeyecek derece-
ide dehşet vericidir. Evvelâ bu noktayı tespit 
'etmek lâzımıdır: Zira Tünk Hava Yollan uçak
ları, hizmete girdiği tarihten bugüne kadar 
14 kaza yapmıştır. İlk kaza 1937 sonesinde ol
muş ve son kaza hariç bu kazalardal32 vatan
daşımız hayatlarını kaybetmiş bulunmaktadır- j 
lar. I 

Muhterem arkadaşlarını görülüyor ki, bu 
son kazada 62 vatandaşıımızı kaybetmek sure
tiyle 15 senedeki miktarın yarısına yakın bir 
zayiat ile karşılaşmış bulunuyoruz. Bu kaza 
neticesinin dehşet verici olmasındandır ki, gün
lerden beri radyolar, televizyon ve basın ko
nu ile alâkasını bir türlü kesememiştir. Bil
hassa, basınımızda yayınlanan değişik haber-
ller ilgi çekicidir. Bunlardan birkaçı üzerinde 
durmak istiyorum : 

Muhterem arkadaşlarım, 27 . 1 . 1974 ta
rihli Hürriyet Gazetesinde verilen bir haberde 
manşet •aynıen şöyle; «Ankaralı pilotlar lövye ı 
kilitlenmiş olabilir dediler.» başliklı haber çök ' 
ilgi çekicidir, kısa olduğu için aynen okuyo
rum; «Feci uçak kazası Esenboğa'da duyulur j 
duyulmaz, havaalanındaki teknisyenler ve pi
lotlar bir araya gelerek kaza sebebi hakkında 
yorum yapmışlardır. Esenboğa Havaalanı 

'teknisyenlerinden birinin ifadesine göre Tünk 
Hava Yolları pilotları olayı duyar duymaz ilik 
önce düşen uçaik şu bizim Julyet Alfa Oskar 
olmasın diyerek, uçağın uluslararası kimliğini 
söylemişlerdir.» ve haber devam ediyor. 

Mufoteram arkadaşlarım, yine aynı gazete
nin 28 . 1 . 1974 tarihli nüshasında «F-28'ler 
hatallı mı yapıldı?» başlıklı haber de aynı dere
cede ilgi çekicidir. Bu haberin yalnız ilk bö
lümünü okumakla iktifa edeceğim; «İzmir'de 
62 kişinin ölümü ile sonuçlanan feci uçak kaza
sıyla ilgili incelemelerini sürdüren teknik he
yetler, uçağın düşüş nedenlilerini araştırırken 
F-28 tipi uçakların hatalı yapıldığı yolundaki 
iddiaları da değerlandiirıneye çalışmaktadırlar. 
F-28 Yan uçağının düşımesinden büyük üzüntü 
duyduklarını belirten Yeşilköy Havaalanı tek
nisyenleri ve pilotları, F-28 tipi uçakların tek
nik kullanımı ve daha önce servise almışları sı
rasında tespit edilen afcsaklıiklarla ilgili haber 
vermekten kaçmmışlardır.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu haberler veri
le dursun, bugünkü İstanbul gazetelerinden 
Milliyet Gazetesinde de soruşturma kurullarının 
incelemelerine atfen şöyle bir haber yayınlan
mıştır; «Uçağın pilot tarafından kumanda edi
lebilme olanağıma imkân bulamadığının tespit 
edildiği» bildirilmiştir. 

Değerli senatörler, bütün bunlar gösteriyor 
ki, bu uçak sık sık teknik arıza gösteren ve gi
derilmesine çalışılan bir durumdadır. Hâl böy
le olunca, durumun bilhassa bu yönden çok 
esaslı bir tetkike tabi tutulması ve ezcümle bu 
uçakların ne suretle alındığı, nasıl bir tetkike 
ve denemeye tabi tutulduğu ve sağlamlıkları
mın, bilhassa sağlamlıklarının bu firma dışı mü
tehassıslara. da tetkik ve tevsik ettirilip ettiril-
mediği hususlarının açıklığa kavuşması gerek
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Ulaştırma Ba
kanının böyle bir hadiseye elkoynıak suretiyle 
vazifeye başlaması, elbetteki kendisi için talih
sizliktir. Ancak, yine basından öğrenmekteyiz 
ki, kendileri derhal vaka mahalline gitmişler ve 
bu feci olayla bizzat meşgul olmaya başlamış
lardır. Bu tutum, güven ve teselli vericidir, ha
diseye gerekli alâkanın gösterilmekte olduğu
nun sarih ifadesidir. 
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Bendeniz şu hususa yer vermek suretiyle I 
mâruzâtıma son vermek iistiiyoruni; çok musta
rip ve o derece sabırsız bir hale gelmiş bulunan 
kamuoyu, sayın Bakanm ağznıdan da neticeyi 
öğrenmek hususunda (istical içindedir. Tabiatıy-
le bunu yapabilmesi de, bu ağır hadisenin tah-
kikatıyle ilgisi olması bakımından hemen ola
mayacaktır, ama ne kadar yakın ve kısa bir ta
rihte olursa o kadar makbule geçeceğini ve ha
yatlarını bu suretle kaybetmiş olanların ailele
rine huzur vereceğinii kaydederken, bu fecli uçak 
kazasında ölenlere Tanrıdan mağfiret ve geri
de kalan ailelerine de yine sabır dilemek sure
tiyle mâruza hma son veriyor ve hepinizi ve ye
ni Hükünıetii hürmetle selâmlıyorum muhterem 
arkadaşlarım. (Alkışlar) 

5. — Kars Üyesi Sırrı At alay'm, İzmir'de 
meydana gelen ueak kazasında TET'nin tutumu 
hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuıiiyet Senatosu Kars üye
yi Sayın Sırrı Atalay aynı mevzuda TRT'nin 
tutumu ile ilgili gündem dışı söz talep etmişler
dir. Buyurun Saym Atalay. j 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, I 
Cumhuriyet Senatosunun saym üyeleri; 

Kamu toplum ve teker teker insanlar acısı 
ile tatlısı ile olayları öğrenmek İhtiyacındadır 
ve demokratik düzen en ileri merhalesinde bunu 
en iyi şekilde yerine getiren bir sistemdir. Ha
beri, olayı insana çeşitli araçlarla duyuran top
lum, ne kadar görevini yerine getiriyorsa, bun
ları verirken insancıl duygulara saygılı ve bağ
lı olmak zorundadır. Son uçak olayı dolayısıyla 
Devlet Televizyonunda İzmir'deki bir hastane
de yaralıların kamuya gösteriş şeklini hep be
raber izledik. Bu bir haberdir, bu bir olaydır ve 
herkesin öğrenmesi şüphesiz ki demokratik dü
zenin icabıdır, ama yaralı konuşaanyacak kadar 
halsizdir, bitkindir, buna rağmen ağzına TRT' 
nin mikrofonu zorla yaklaştırılmak suretiyle 
kamuya ulaştırılan bu haber, haber niteliği ka- ! 
dar vicdanlar üzerinde eziyeti de beraber getir
mektedir. Kaldı ki, aynı hastanede doktor, dört
ten fazla yaralının yanında «Bir tanesinin an
cak yaşama ümidi okluğunu» ifade ediyor. Ha-
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I ber doğru, haber yerinde, haber elzem; ama ha
ber eziyet niteliğini taşımamalıdır. Mustarip in
sanlara iyilik, hasta ve yaralının yanında ve 
özellikle en az üç, dört yaralının yanında birisi
nin kurtulma ümidi olduğunu ifade etmek, 'di
ğerlerinin yaşama ümidinin olmadığını yüzüne 
karşı, gözünün içine baka baka söylemek şüp
hesiz ki, haber niteliğinin de ötesindedir. 

Devlet radyosunda ve televizyonunda göre
vin yerine getirilmesi sorumluluğu içerisinde ha
ber ulaştırma niteliği kadar, (insancıl duygulara 
ela dikkat ve itina gösterilmesini ve bundan son
raki olaylarda böylesine insancıl duygulardan 
uzak gayretkeşliklerden hiç olmazsa sarfınazar 
edilmesini beklemek ümidiyle gündem dışı ko
nuşmayı yaptım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
ULAŞTIRMA BAKANI FERDA GÜLEY 

(Ordu Milletvekili) — Saym Başkan, bendeniz 
de gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade edin, Sayın Gül ey; 
muameleyi tekemmül ettirel'.M, lütfen gelecek 

j birleşimde izahatınızı veıdfdz. Çünkü, kalen 
I daha resmî muamele tekemmül etmiş değildir, 

o bakımdan yanlış bir işlem yapmamak için si
ze söz veremeyeceğim. 

6. — Cumhurbaşkanlığının, Başbakan Bülent 
Ecevit tarafından teşkil olunan Bakanlar Kuru
lana gösterilen zevatın atandıklarına dair tez
keresi. (3/399) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, tak

dim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İLGÎ: (a) 23 Ekim 1973 tarihli ve 4 - 1152 

sayılı yazımız, 
(b) 15 Ocak 1974 tarihli ve 4 - 42 sayılı ya

zımız. 
j Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102' 

! nci maddesi uyarınca teşkil edilen Bakanlar 
| Kuruluna, ilişik listede gösterilen zevatın atan

mış olduğunu arz ederim. 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

I Cumhurbaşkanı 
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BAKANLAR KURULU LİSTESİ 

Bülent Ecevit Başbakan 

Necmettin Erbakan 

Orhan Eyüboğlu 

İsmail Hakkı Birler 

Süleyman Arif Emre 

Şevket Kazan 

Hasan Işık 

Oğuzhan Agiltürk 

Turan Güneş 

Deniz Baykal 

Mustafa Üstündağ 

Erol Çevikçe 

F'chim Adak 

Selâhattin Cizrelioğlu 

Mahmut Türkmenoğlu 

ivoı<knt Özal 

Ferda Güley 

Önder Sav 

Abdülkerim Doğru 

Cahit Kayra 

Orhan Birgit 

Ali Topuz 

Mustafa Ok 

Ahmet Şener 

MusliMttin Yılmaz Mete 

Devlet Bakanı Başibaıkam Yar
dımcısı 

Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı 

Adalet Bakam 

Millî Savunma Bakanı 

İçişleri Bakanı 

Dışişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 

Bayındırlık Bakanı 

Ticaret Bakanı 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı 

Ulaştırma Bakam 

Çalışma Bakanı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Enerji ve Taıbiî Kaynaklar Bakanı 

Turizm ve Tanıtıma Bakanı 

İmar ve İskân Bakanı 

Köy Üsleri ve Kooperatifler 
Bakanı 

Orman Bakanı 

Gençlik ve Spor Bakanı 

Zonguldak Milletvekili C. H. P. 
Genel Başkanı, eski Çalışma Baka
nı (C. H. P. ve M. S. P. sıraların
dan alkışlar.) 

Prof. Dr., Konya Milletvekili, M. 
S. P. Genel Başkanı (C. H. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

İstanbul Milletvekili 

Tokat Milletvekili 

İstanbul Milletvekili 

Kocaeli Milletvekili 

Bursa Milletvekili, eski Dışişleri 
Bakanı 

Ankara Milletvekili 

Prof. Dr., Kocaeli Milletvekili 

Doç. Dr.,. Antalya M illet vekili 

Konya Milletvekili 

Adana Milletvekili 

Mardin Milletvekili 

Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır 
Üyesi 

İzmir Milletvekili 

Prof., Erzurum Milletvekili 

Ordu Milletvekili 

Ankara Milletvekili 

Kars Milletvekili 

Ankara Milletvekili 

İstanbul Milî etvekili 

İstanbul Milletvekili 

Manisa Milletvekili 

Trabzon Milletvekili 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
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BAŞKAN — C. H. P. Genel Başkanı Sayın 
Bülent Ecevit'in kurduğu Hükümet ıttılaınıza 
arz olunur. Memlekete hayırlı ve uğurlu olma
sını dilerim, (Alkışllar) 

ıSaym Başbakan, Hükümet Programının 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda ne za
man okunacağı hakkında bir bilgi lütfedebilir 
misiniz, yoksa bilâhara Başkanlığımıza mı bil
dirirsiniz! 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Zongul
dak Milletvekili) — Sayın Başkan, Hükümet 
Programımı 1 Şubat Cuma günü Cumhuriyet Se
natomuzda okuyabileceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

7. — Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı
nın, komisyonlarının görev bölümüne dair tez
keresi. (3/401) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum, 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz 29 . .1 . 1974 Salı günü saat 

11,00'de (10) sayın üyenin iştirakiyle toplana
rak Başkanlık Divanı aşağıdaki şekilde seçil
miştir. 

Arz ederim. 
Mi'llî Savunma Komisyonu 

Başkanı 
Nevşehir 

İbrahim Şevki Atasagun 

Başkan : İbrahim Şevki Masagun (Nevşe
hir) 

Başkanvekili : Fahri Özaillek (Tabiî Üye) 
.'Sözcü : Rahmi Erdem (Ltanbul) 
Kâtip : Orhan Kor (İzmir) 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su

nulur. 
8. — Kayseri Üyesi Hüsnü DikeçligiVin, Mil

lî Savunma ve Malî ve İktisadî İşler Komisyonu 
üyeliklerinden çekildiğine dair önergesi. (4/150) 

BAŞKAN •— Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet .Senatosu Divanı Sayın 
Başkanlığına 

Divan Başkanlığı, müstakillere katılacakla
rı komisyonları sormuşlardı. Ba arada katıla
cağım komisyonu yazıyla ibüdirmiştim. İsteğim 

\ hilâfına iki komisyona haberim olmadan seçilmi
şim, hu bakımdan iki komisyondan da istifa et
miş bulunuyorum. Kabulünü 'rica ederini. 

(Saygılarımla. 
Cumhuriyet (Senatosu 

Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçiigil 

1. 'Millî (Savunma Komisyonu 
2. Malî İşler Komisyonu 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

9. — Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğlu' 
nun, Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekil
diğine dair önergesi. (4/149) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Arzum hilafına Sağlık Komisyonuna seçilmiş 

bulunuyorum. İstifa ediyorum. 
Dr. Nuri Âdemoğlu 

Adana 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

10. — G.H.P. Grup Başkanlığının, Hükü
mette görev alan Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Üyesi Selâhattin Cizrelioğlu'nun yerine İstanbul 
Üyesi Ayhan Peker'in, 

Tarım - Orman - Köy işleri Komisyonu ile Dış
işleri Turizm ve Tanıtma Komisyonu Üyesi Mus-
lihittin Yılmaz Mete'nin yerine Tarım - Orman -
Köyişleri Komisyonuna Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbant oğlu'nun, 

Dışişleri Turizm ve Tanıtma Komisyonuna 
Giresun Üyesi İhsan Topal oğhı'nun, 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonu Üyeliğin
den çekilen Ayhan Peker'in yerine Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztârkün aday gösterildiğine dair tez
keresi, (3/400) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hükümette vazife almış olan Anayasa ve Ada

let Komisyonu Üyesi Selâhattin Cizrelioğlu'nun 
yerine Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ay
han Pekcr, 

Tarmı - Orman - Köy İşleri Komisyonu ile 
Dışişleri Komisyonu üyesi Muslihittin Yılmaz 
MeteiıLı yerine Tarım - Orman - Köy İşleri Ko-
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misyonuna Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu, Dışişleri Komisyonuna Cum
huriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğ-
lu'nun, 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonu üyesi Ay
han Peker'in yerine Cumhuriyet Senatosu Sivas 
Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, grubumuzca aday gös
terilmeleri uygun görülmüştür. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
C.H.P. Cumhuriyet Senatosu 

Grup Başkan vekili 
Salih Tanyeri 

Not : Sayın Ayhan Peker, Malî ve İktisadî İş
ler Komisyonundan istifa etmiştir. 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

11. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, C.H.P. 
komisyonlardaki kontenjanına aday göstermiş ve 
huzurunuzda adaylar takdim edilmiştir. 

Şimdi, sayın Orhan Kor, Bayındırlık Ulaş
tırma ve İmar - İskân Komisyonuna sayın Nu
rettin Akyurt'u aday göstermiştir. 

Sayın İbrahim Tevfik Kutlar, İçişleri Komis
yonunda münhal bulunan bağımsız üyelik için 
Van Senatörü sayın Fenid Melen i aday göster
miştir. 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonunda münhal 
bulunan bir bağımsız üyelik için Sayın Alâed-
dinYılmaztürk, yayın Mukadder üztekini aday 
göstermiştir. 

Millî Eğitim - Gençlik ve Spor Komisyonun
da münhal bulunan bir bağımsız üyelik için Sa
yın Sırrı Turanlı, Sayın Sami Turan'ı aday gös
termiştir. 

Sayın İsmen, Millî Eğitim Komisyonunda 
münhal bulunan bir üyeliğe kendilerini aday 
göstermişlerdir. 

Yüksek Heyetin ıttılaına arz olunur. 
Komisyonlarda münhal bulunan tek adaylık

lar için işari oyla seçime geçiyoruz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

îşıarî oy, aşıağı yukarı biraz önce okuduğunuz, 
çoğunluğu teşkil eden 30 A. P'li arkadaşımızın, 

Sayın Mukadder ö»ztekin ve Sayın îşmen ha
riç, özellikle Güven Partili arkadaşlarımızı ta
yini anlamında olacaktır. Bu sebeple bir işarî 
oy hususuna itiraz ediyorum. Açuk oyla yapıl
sın; aksi halde bir tayin işlemi olacaktır. Bu 
da yüksek Senatoya saygı duygusu ile birleşti
rilemez. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Böyle bir şey 
düşünülemez. Nihayet oya vazedeceğiz. İşarî 
oy alenidir. 

Tüzüğümüze göre komisyonların seçimi giz
li oyladır, ancak neticeye tesir etmeyen mün-
haller için Cumhuriyet Senıatosundaki şimdiye 
Ikadar olan tatbikat işarî oy ile olmuştur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İtiraz ediflme-
diği takdirde Sayın Başkan. Ben itiraz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Siz itiraz eıttiğiınüıze göre bu 
aday gösterme işlıemi hakkındaki- seçimi gizli 
oyla yapacağım. Diğer itiraz olmayanı açık 
oya arz ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayun Öztekiu 
ile Sayın İşmen'e itirazım yok. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bdîi öyle di

ğeri öyle 'olur mu? Hepsini birden yapalım. 
BAŞKAN — Peki efendim öyleyse hepsini 

birden yapalım. 
MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 

Başkan, ihtisasımla ilgili bir komisyona; İçiş
leri Komisyonuna seçilmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. İçişleri Komis
yonunda bağımsız bir üyelik münhaldır. Sa
yın Mukadder öztekin kendilerinin İçişleri Ko
misyonunda çalışacaklarımı beyan etmişlerdir, 
buraya adaydırlar. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
ben içişleri Komisyonundan feragat ediyorum. 

BAŞKAN — Zatıâliniz bir talepte bıulumı-
yor musunuz î 

FERİD MELEN (Van) — Zaten bir komis
yona seçilmiş bulunduğumdan başka bir ko
misyon için talepte bulunmuyorum. 

.BAŞKAN — Peki efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, yapılan itiraz üze

rine komisyonlarda münhal bulunan üyelikle
rin seçimi Tüzük uyarınca gizili oyla yapılacak
tır ; ancak bu okunan 'adayların hafızalarda tu-
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tulalbilm'esi güç olduğu cihetle, bunlarını mat
bu olarak listeler halinde aday gösterilmiş olan 
saym üyelerle birlikte ve boş olan üyeliklerin 
seçimi önümüzdeki birfleşi'mde yapılacaktır. 
Şimdi teikrar o'kuyorum. 

• • • • • 8 » 

Anayasa ye Adalet Komisyonunda açık bu
lunan bir C. H. P. kontenjanına Sayın Ayhan 
Peker, 

Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - iskân Ko
misyonumda münhal bulunan bir bağımsız üye
liğe aday gösterilmiştir. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonun
da C. H. P.'ye ayrılmış olan üyeliğe Saydın İh
san Topaloğlu aday gösterilmiştir. 

içişleri Komisyonunda münhal bulunan ba
ğımsız üyeliğe adaylar gösterilmiştir. 

Malî ve iktisadî işler Komisyonuma C. H. P. 
kontenjanı olarak .Sayın Hüseyin öztürk aday 
gösterilmiştir. Bir bağımsız üyeliğe aday gös
terilenler vardır. 

Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyona 
bağımsı^ üyeliğine aday gösıterülmişitir. 

Tarım, Orman ve Köyiştori Komisyonuma 
C. H. P. kontenjanı olarak Hilmi Nalbant oğlu 
aday gösterilmiştir. 

Bu adaylar münhal bulunan komisyonlara, 
matbu listeler halinde önümüzdeki birleşimdi 
/gizli oya sunulacaktır. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir husus 
'bulunmadığı cihetle, 31 . 1 . 1974 Perşembe gü
nü saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 15,56 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan'm, 6 Ocak 1973 günü yapılan toplan
tı nedeniyle alınan karar ve tedbirlere dair soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakam Sabahattin Öz
bek'in yazılı cevabı. (7/170) 

28 . 11 . 1973 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İstanbul Haliç ve çevresi ile Kuzey ve Ku

zey - Batıya doğru uzantısını teşkil eden hav
zanın yeniden düzenlenmesi konusunda İçişle
ri Bakanlığından alman bilgide «6 Ocak 1973 günü 
yapılan toplantıda, Halic'e gemi geçişine izin 
verilmemesi ve ilgililere başka bir yerde gemi 
sökme yeri gösterilmesi için tedbir alınmasının 
gerektiği .sonucuna varıldığı» belirtilmektedir. 
Bu bilgiye göre; 

1. Alman bu karar gereğince şimdiye ka
dar alman tedbirlerle sonuçlarının, 

2. Haliç ve çevresi konusunda Bakanlıkça 
yapılması zorunlu görülen tedbirlerin ve bun
lar hakkındaki hazırlıkların ve düşüncelerin, 

yazılı olarak Ulaştırma Bakanlığınca cevaplan
dırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Senatör 

Kadri Kaplan 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Deniz Ulaştırması Genel 
Müdürlüğü 

Dugm. : L-l/34-19/293 
Konu : Haliç'te sökülen hurda 
gemiler. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) Kanunlar Müdürlüğünün 30.11.1973 

tarih 1954-1714/7-178 sayılı yazısı. 

b) Kanunlar Müdürlüğünün 21 . 12 . 1973 
tarih 1954-1714-1714/7-178 sayılı yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın 
Kadri Kaplan'm İstanbul Haliç ve çevresi ile 
Kuzey ve Kuzey - Batıya doğru uzantısını teş-
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kil eden havzanın yeniden düzenlenmesi konu
sunda yapılan toplantı da gemi sökme yeri mev
zuunda varılan kararlar ile Bakanlığımızca yapıl
ması zorunlu görülen tedbirlere ve hazırlıklara 
dair yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda su
nulmuştur. 

Gemi sökme yeri tespiti için 6 . 1 . 1973 tari
hinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında, 
Bakanlığımızın da iştirakiyle yapılan ilgili Ba-
kanlıklararası müsteşarlar seviyesindeki toplan
tıda ; 

•a) Mevcut hurda gemi söküm yerlerinin 
1. sınıf 'gayrisıhhî müessese olmaları nedeniyle 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ruhsat 
•verilmesine. 

b) Ancak İstanbul ve İzmit illeri sahilleri
nin turistik yönleri, plaj sularının kirlenmesiy
le sağlığa, zarar vereceği nedeniyle hurda gemi
lerin açık sahillerde plaj mevsimi dışında, Ha
liç'te de belirli bir zaman içinde sökülmesinin 
ve bundan böyle Haliç'te hurda gemi 
Sökümüne son verilmesinin uygun ola
cağı hususunda karara varılmış, ayrıca yine 
bu konuda yapılan 15 . 6 . 1973 tarihli 
toplantıda da aynı mealde bir karar alınmış
tır. 

Bakanlığımız, alman bu kararlara istinaden 
Halic'e bozulmak üzere gemi alınmasına mü
saade edilmemesi hususunda Marmara Bölgesi 
Liman ve Deniz İşleri Müdürlüğüne 22.6.1973 
tarih L-l/34-19 (B) 4064 sayılı yazı ile emir ver
miştir. 

Yukarda belirtilen 6 . 1 . 1973 tarihli toplan
tıda alman karar ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının 22 Ocak 1973 gün Sağlık İşleri 
Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şubesinin 498 
sayılı yazılan gereğince, 

Haliç'teki gemi sökme yerlerini görüşmek 
üzere İstanbul'da Bakanlığımıza bağlı Marma
ra Bölgesi Liman ve Deniz İşleri Müdürlüğün
de Bölge Müdürü Başkanlığında 23 . 1 . 1973 
tarihinde, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Bayındırlık, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar, Turizm ve Tanıitma, İmar ve İs
kân bakanlıkları ile İstanbul Belediyesi temsil
cilerinden oluşan komisyon tarafından ayrı bir 
rapor tanzim edilmiştir. Bu raporda; 

Haliç'te mevcut 10 adet gemi sökme yerin
den hiçbirinin gayrisıhhî müesseselere ait Yö
netmelik hükümlerine uygun olarak alınmış Ge
mi Sökme Ruhsatnamesi ibraz edemediği belir
tilerek işbu gemi söküm yerlerinde sökülen ge
milerden çıkan artıklardan mütevellit Halic'in 
dolması, diğer dolma sebepleri arasında katkı
sı az olmakla beraber gerek mevzuatı ve gerek
se Halic'in temizlenımesi ve dolayısiyle tarihî 
hüviyetini yeniden kazanmasını sağlayacak bir 
adım olmak üzere yeni bir yer tefrik edilmek 
suretiyle bu yerlerin Haliç'ten çıkarılmasına 
zaruret görülerek yer seçimi işi bu komisyon
ca ele alınmış ise de Büyük İstanbul Nazım 
Plânı Bürosunca, İstanbul Metropolitan Plânı 
dahilindeki Tavşancık vadisi ile Silivri arasın
daki sahil şeridinde böyle bir tesise yer veril
mesine imkân olmadığı bildirildiğinden yer ayı
rımı konusunda kısa vâdede kesin bir sonuç 
alınmasına imkân bulunmadığı görüşüne varıla
rak ; 

1. Sanayimizin hurda demire olan ihtiyacı 
devam ettiği 'müddetçe gemi sökme yeri olarak 
Haliç dışında uygun bir yer, Büyük İstanbul 
Nâzım Plân Bürosunca tespit edilip, ilgili Ba
kanlıklarca altyapılar ikmal edilinceye kadar 
Haliç'teki mevcut gemi sökme tesislerinin (Mik
tarları artırılmaksızm) faaliyetlerine devam et
meleri, 

2. Her türlü manevradan âciz durumda 
olan hurda gemilerin can ve mal emniyeti yö
nünden Haliç'te deniz trafiğine mâni olmaya
cak emniyetli bir yere alınmaları, 

3. Ayrıca sökülecek gemilerde her türlü 
koruyucu sağlık tedbirlerinin alınması, bilhas
sa hurda geminin Halic'e sokulmadan önce it-
lâfi fare ve gazfiri yapıldığına dair belgelerin 
liman 'makamlarına ibrazı kararlaştırılmıştır. 

Bu duruma göre, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakalnığı tarafından 6 . 1 . 1973 tarihinde alı
nan karardan evvel, Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığından ithal müsaadesi alman tahsis belge
lerine istinaden ithali yapılan hurda gemilerin 
Haliç'te sökülmesine izin verilmesi nedeniyle, 
Bakanlığımızca bu müsaadeyi haiz gemilerin, 
mevzuata ve komisyonların kararlarına uygun 
bütün tedbirler alınmak kaıycliyle deniz mevsi-
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mi dışında Ekim - Haziran ayları arasında Ha
liç'te sökülmeleri geçici o'larak uygun görül
müştür. 

15 . 6 . 1973 tarihli müsteşarlar seviyesinde
ki toplantıda -Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı ve Büyük İstanbul Nâzım Plân Bürosuna 
görev olarak verilen hurda gemilerin sökülme
lerinde çevre sağlığına zarar vermeyecek mahal-

«..>... 

leri tespit etme işleri sonuçlanana kadar. Ba
kanlığımızca 23 . 1 . 1973 tarihli toplantıda ra
porunun 2 ve 3 numaralı paragraflarmdaki ted
birlerin takibine devam olunması uygun bulun
muştur. 

Arz ederim. 
Ulaştırma Bakanı 
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