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CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERG 
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77 nci Birleşim 

15.6.,1976 Salı 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen Tutanak özeti 

II. — Gelen kâğıtlar 

III. — Yoklama 

IV. — Başkanlık Divanının Genel 
sunuşları 

Sayfa 
464 

464:465 

465 

Kurula 
465 

1. — Anayasa Mahkemesinin esas 1975/179, 
1976/8 sayılı «Genel Kurul toplantısındaki yeter 
sayı hesabına, çalışmakta olan komisyonlarda 
bulunan üyelerin de katılmasının, Anayasaya 
aykırı olduğu ve bu uyuglamanın, kanunların 
biçim yönünden iptalini gerektirdiğine dair ka
rarı. 465 

2. — Görev ile yurt dışına giden Çalışma 
Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'ya, Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'm 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/825) 465:466 

3. — Görev ile yurt dışına giden Ada
let Bakanı İsmail Müftüoğlu'na, içişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün vekillik et-

Sayfa 
meşinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/824) 466 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
imar ve iskân Bakanı Nurettin Ok'a, Devlet 
Bakanı Gıyasetıtin Karaca'nın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (7/823) 466 

5. — Görev ile yurt dışına gidecek 
olan Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'e, 
Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyzİoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/822) 466 

6. — Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 -
1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama bel
gelerine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/45) 466:467 

7. — Kore Millet Meclisi Başkanının davet
lisi olarak 5-10 Temmuz 1976 tarihleri arasında 
Kore'yi ziyaret edecek Cumhuriyet Senatosu 
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Sayfa 
Heyetine seçilen üyelere dair Başkanlık tezke
resi. 467 

8. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/8.26) 467:468 

9. — Hastalığı dolayısıyl iki aydan fazla izin 
alan Rize Üyesi Talât Doğan'a ödeneğinin 
verilebilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/827) 468 

10. — Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, bu Bir
leşimde süresi sona ermekte olan kanun tasa
rılarının görüşülmesine dair önerisi. 468:469 

V. — Görüşülen İşler 470 
1. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 

dönüm 'beşyüz metrekarelik kısmının Ankara 

»«I ı ^ » 

Tasarılar 

1. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. 
Meclisi : 1/354; C. Senatosu : 1/445) (Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonla
rına) (Müddet : 15'er gün) 

2. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni. (M. Meclisi : 1/162; C. Senatosu : 1/446) (Sos-

Sayfa 
'Belediyesine satılması hakkında kanunun Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Tarım, Orman, Köy işleri, İçişleri ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Mec
lisi : 1/43; C. Senatosu : 1/415) (S. Sayısı : 603) 

470:489,491:492 

VI. — Sorular ve cevaplar 489 

A) Yazılı soru ve cevabı 489 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı Özer'in, Toprak kayması nedeniyle âfete 
uğrayan Pütürge ilçesi Poyraz köyüne bugüne 
kadar Bakanlıkça ne yardım yapıldığına dair 
soru önergesi ve İmar ve İskân Baaknı Nuret
tin Ok'un yazılı cevabı. (7/570) 489:490 

yal İşler, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
larına) (Müddet : 15'er gün) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulu
nan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesi
nin son paragrafının Sözleşme metninden çıkarılma
sına ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni. (M. Meclisi : 1/359; C. Senato
su : 1/447) (Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma komisyonlarına) (Müddet : 15'er gün) 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Yapılan yoklamalar sonucunda çoğunluğun bu

lunmadığı anlaşıldığından 15 . 6 . 1976 Salı günü 
saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşime saat 16.07' 
de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Burdur 

Rahmi Erdem Ekrem Kabay 

Divan Üyesi 
Muş 

İsmail İlhan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 



C. Senatosu B : 77 15 . 6 . 1976 O : 1 

4. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasası 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni. (M. Meclisi : 1/164; C. Senatosu : 
1/448) (Anayasa ve Adalet, Sosyal işler ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonlarına) (Müddet : Ana
yasa ve Adalet Komisyonu için 15 gün, Sosyal İş
ler Komisyonu ile Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları için 10'ar gün) 

Raporlar 

5. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dö
nüm beşyüz metrekarelik kısmının Ankara Beledi
yesine satılması hakkında kanunun Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım, Orman, Köy İşleri, İçişleri ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/43; C. Sena

tosu : 1/415) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi : 19 . 6 . 1976) 

6. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvevtleri îç Hiz
met Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 
sonuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/392; C. Senatosu : 
1/437) (S. Sayısı : 596'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi : 3 . 8 . 1976) 

7. — 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve 
kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/398; C. Senato
su : 1/444) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi : 9 . 9 . 1976) 

»€)<( 

BtRlNCİ OTURUM 

Açılma Sakıtı : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren 

KATtPLER : Mehmet Çamlıca (Kasta aonu), Sebahattin Savcı (Diyarbakır) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — 77 nci Birleşimin yoklamasını yap- ' BAŞRAN — Ekseriyetimiz vardır, 77 nci Bir-
tıriyorum. \ leşimi açıyorum. 

(Yoklama yapıldı) ! 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — 16 . 6 .1976 Çarşamba günü saat 
15.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı yapılacaktır. Saıyın üyelere duyurulur. 

/ . — Anayasa Mahkemesinin, esas 1975/179, 
1976/8 saydı «Genel Kurul toplantısındaki yeter sayı 
hesabına çalışmakta olan komisyonlarda bulunan 
üyelerin de katılmasının, Anayasaya aykırı olduğu 
ve bu uygulamanın, kanunların biçim yönünden ipta
lini gerektirdiği» ne dair kararı. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinin, 10 Mayıs 
1976 tarihli ve 15 583 sayılı Resmî Gazetede yayın
lanan esas î'975/197, karar 1976/8 sayılı Kararında; 

«Genel Kurul toplantısındaki yetersayı hesabına, ça
lışmakta olan komisyonlarda bulunan üyelerin de ka
tılmasının Anayasaya aykırı olduğu ve bu uygulama
nın, kanunların biçim yönünden iptalini gerektirdiği» 
belirtilmektedir. 

Sayın üyelerin bilgilerine sunulur. 

2. — Görev ile yurt dışına giden Çalışma Bakanı 
Ahmet Tevfik Paksu'ya, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanı Korkut Özal'ın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/825) 

465 
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BAŞKAN — Diğer sunuşumuzu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Çalışma Bakanı Ah

met Tevfi'k Paksu'nun dönüşüne kadar; Çalışma 
Bakanlığına, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Profesör Korkut Özal'ın vekillik etmesinin. Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
3. — Görev ile yurt dışına giden Adalet Bakam 

İsmail Müftüoğlu'na, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/824) 

BAŞKAN — Diğer sunuşumuzu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Adalet Bakanı İsmail 
Müftüoğlu'nun dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan İmar ve 
İskân Bakanı Nurettin Ok'a, Devlet Bakanı Gıya-
settin Karacanın, vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/823) 

BAŞKAN — Diğer sunuşumuzu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan İmar ve İskân 

Bakanı Nurettin Ok'un dönüşüne kadar; İmar ve İs
kân Bakanlığına, Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca' 
nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Ferid Melen'e, Devlet Bakanı - Baş
bakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş-
hğı tezkeresi. (3/822) 
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BAŞKAN —• Diğer s*iauşuöfti£ü okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev iîe yurt dışına gidecek olan Millî Savunma 

Bakanı Ferid Melen'in dönüşüne kadar; Millî Savun
ma Bakanlığına, Devlet Bakanı - Başbakan Yardım
cısı Profesör Turhan Feyzioğlu'nun vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

6. — Erzurum Üyesi Hilmi Naibantoğlu'nun, Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 - 1976 yılların
da verilen teşvik ve uygulama belgelerine dair Sena
to Araştırması isteyen önergesi. (10/45) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Naibantoğlu'nun, bir 
araştırma açılmasına dair teklifi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 ve 1976 

yıllarında verilen teşvik ve uygulama belgelerinin, 
planlamanın öngördüğü yörelere dönük ve kalkın
mamızın gereklerine uygun yatırımlara yönelik ol
duğu kanısında değilim. 

Ayrıca uydurma yatırımlar için ve eş dost ka
yırma amacına yönelik teşvik ve uygulama belge
leri verildiği söylentileride yaygındır. 

Bu teşvik ve uygulama belgelerinde kimlere ve 
hangi işler için ve hangi yöreler için verildiğini gös
terir 1975 yılına ait listeler elimde mevcuttur. Bu 
listeler özellikle incelenmeye gerek duyulacağı ka
nısını bendenizde kuvvetlendirmiştir. 

1976 yılı Bütçe konuşmaları sırasında bu liste
lerden bazı örnekler vermiştim. Hatırlayacağınız ve 
birer suretini önergemede eklediğim üzere örne
ğin yurt dışından 10 birimlik frigorifik taşıt ithali 
ile çalıştırılması komple yeni yatırım olarak nite
lenmiş olup bu 10 adetlik frigorifik taşıtlar için 
listelerde tetkik edileceği üzere 13 122 800 TL. ile 
34 324 000 TL. arasında değerde teşvik belgesi çe
şitli firmalara teşvik uygulama belgesi olarak veril
diği görülmektedir ki, 10 adet taşıt için bu kadar de
ğişik teşvik uygulama belgesinin verilmesinin nede
nini kavramak güçtür. 

Listelerde yazılı 20, 50, 100 birimlik taçıt ithal 
teşvik uygulama belgeleri tutarlarındaki farklılık
ların nedenleri de ayni sorunu yaratmaktadır. Kal-
dıki, bu taşıtların ithalinin bir sanayi yatırım olma-

— 466 — 
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dlkları \m yana Sanayi ye Teknoloji Bakanlığınca 
sanayi yatırimı oian fabrika, montaj sanayi gibi te
sisler j^in verilen teşvik uygufama belgelerden 
aynı kapasiteli tesisler için bile verilen miktarla
rın çok farklı rakamlar olduğuda kafamı bulandır
maktadır. Örneğin: Komple yeni yatırım çiğitten 
ekstrafesiyopla rafine pamuk yağı üretimi için: 

75 000 Ton yıl kapasiteli bir tesis için 
144 000 000 TJU'lik teşvik belgesi verildiği gibi ay
ni tesisten 30 000 Ton yıl kapasiteli bir tesise 
48 000 000 TL'lik teşvik uygulama belgesi veril
miştir. 

Diğer örnekler listelerimde arz edilecektir. Ay
rıca, verilen bu teşvik belgelerine göre bankalar
dan ne oranda kredi aldığı, alınan bu paralarla 
teşvik belgesi konusu işler mi yapıldığı yoksa baş
ka işler mi yapıldığı, işlerin ne durumda olduğu ya
ni bu tesisler bitirilip memleketimiz ekonomisine ya
rarlı bir yatırım tesisi olarak kalacak mıdır, yoksa 
katılmayacak mıdır? En önemlisi fizibilite - ranta-
bilite gerçekleri nedir? Ve kredi alınmasından şim
diye kadar geçen sürede gerçekleştirme yüzdeleri 
ne olmuştur bunlarda incelemeye değer kanısın
dayım. 

Bu tesislerin proje bürolarınca hazırlanan mali
yet ve keşiflerinin teşvik ve uygulama Genel Mü
dürlüğünce iyi incelenip incelenmediğide önemli
dir. Zira 20 milyonluk tesisler için 40 - 50 milyon
luk proje ve keşifler yapıldığı söylentileride yay
gındır. 

Yukarda dile getirebildiğim konuların incelen
mesinin önem kazanmış olduğu kanısına vardım. 
Hele Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1976 yılı 
içinde vermiş olduğu teşvik uygulama belgelerinin 
partizanca uygulamalarıda son günlerde söylenen 
yaygın konulardan biri haline gelmiştir. 

Bu nedenle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
1975 ve 1976 yıllarında verilmiş olan teşvik ve uy
gulama belgeleri için planlama esaslarına uygun
luk maliyet farklılıklarındaki farklılık, alınan kre
dilerle ne gibi ve ne oranda iş yapmıştık partizan
ca uygulamanın varillik ve yukarıda belirttiğim genel 
kaygıların olabilirlik veya olmadık yanlarını orta
ya koymak için C. Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü 
maddesi gereğince bir Araştırma açılmasını arz 
ve teklif ederim. 

S*yg.aarj8ik. 
Erzurum 

Hilmi Nalbantoğlu 
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BAŞKAN — Gereği yapılmak üzere Genel Ku
rula sunuldu. 

7. — Kore Millet Meclisi Başkanının davetlisi 
olarak 5 - 10 Temmuz 1975 tarihleri arasında Ko
re'yi ziyaret edecek Cumhuriyet Senatosu Heyetine 
seçilen üyelere dair Başkanlık tezkeresi. 

Genel Kurula 
Kore Millet Meclisi Başkanının davetlisi ola

rak 5 - 1 0 Temmuz 1976 tarihleri arasında Kore'yi 
ziyaret edecek Cumhuriyet Senatosu Heyetine ka
tılmak üzere aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler se
çilmişlerdir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Tekir» Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 
1. Raif Eriş (Balıkesir Senatörü) 
2. Sezai O'kan (Tabiî Üye) 
3. Şerif Tüten (Cumhurbaşkanınca S. TJ.', 
4. Mehmet Bilgin (Bingöl Senatörü) 
5. Kâzım Kangal (Sivas Senatörü) 
6. Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
7. Hasan Fehmi Güneş (Sakarya Senatörü) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi
ne dair Başkanlık tezkeresi. (3/826) 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üye

lerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sa
yılmaları hususununun Genel Kurula arzı, Başkan
lık Divanının 9 . 6 . 1976 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

C. Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin Özgür'ün 
hastalığına binaen 2 . 6 . 1976 tarihinden itibaren 
20 gün, 

C. Senatosu Bilecik Üyesi Mehmet Orhan Tuğ
rul'un hastalığına binaen 2 . 6 . 1976 tarihinden iti
baren 15 gün, 

C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın hastalı
ğına binaen 29 . 4 . 1976 tarihinden itibaren 49 gün, 

C. Senatosu Tabiî Üyesi Muzaffer Yurdakuler' 
in mazeretine binaen 5 . 6 . 1976 tarihinden itiba
ren 20 gün. 

467 — 



C. Senatosu B : 77 15 . 6 . 1976 O : 1 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Sayın Selâhattin Özgür'ün hastalığına binaen 
2 . 6 . 1976 tarihinden itibaren 20 gün izinli sayıl
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi Saym Or
han Tuğrul'un hastalığına binaen 2 . 6 . 1976 tari
hinden itibaren 15 gün izinli sayılması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Sayın Talât 
Doğan'ın hastalığına binaen 29 . 4 . 1976 tarihin
den itibaren 49 gün izinli sayılması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Muzaf
fer Yurdakuler'in mazeretine binaen 5 . 6 . 1976 
tarihinden itibaren 20 gün izinli sayılması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabu; et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Hastalığı dolay isiyle iki aydan fazla izin 
alan Rize Üyesi Talât Doğana ödeneğinin verile
bilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (S/327) 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısıyle 2 aydan fazla izin alan 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın 
tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 146 ncı mad
desi gereğince Genel Kurulun kararına bağli oldu
ğundan, keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 

M. Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10. — Ankara Üyesi Yiğit Köker'in bu Birle

şimde süresi sona ermekte olan kanun rasardaıınm 
görüşülmesine dair önerisi. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Gündemle ilgili 
söz rica ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köker. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, gün

demde bugün soruların görüşülmesi gerekiyor; 
ama Komisyonumuzdan geçen flvkalâde ehemmi
yetli 3 kanun tasarısı vardır. Bu tasarıların görü-
şülebilmesini teminen verdiğim önergeler var. Bu 
önergelerin oylanması ricasında bulunacağım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Yiğit Köker'in 
Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı olarak ve Sayın 
İbrahim Şevki Atasagun'un Millî Savunma Komis

yonu Başkanı olarak ve yine Yiğit Kökeı'in değişik 
teklifleri var. Ancak, Genel Kurulda daha evvel ..it' 
tihaz edilen bir karara göre Salı günleri denetimle 
ilgili olan işlere tahsis edilmiştir. 

Bu kararı uygulamamak için, hiç değilse Genel 
Kurulda ekseriyeti temsil eden iki grup başkanve-
kilinin bu tekliflere katılması lâzım gelir Aksi tak
dirde işlem yapılmasına imkân yok. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Evvelâ teklifleri 
bir okuyun efendim. 

BAŞKAN — Bu teklifleri okutup oylatamam 
efendim. Çünkü, daha evvel bu nevi tekliflerin Salı 
günü dikkate alınmaması hususu Genel Kurulda ka
rara bağlanmıştır. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Görüşülmez ise, 
suresi dolacak olan kanun tasarıları var Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim, süresi dolacak olan ka
nun tasarısının süresi Cuma gün sona eriyor Bu
gün için süresi dolacak olan bir kanun tasarısı yok. 

Bunun kolayı var; Genel Kurulda ekseriyet: tem
sil eden iki sayın parti başkanvekilleri, sayın Büt
çe Komisyonunun bu fikrine katıldığını söylerler 
ise, rahatlıkla oylayabiliriz. 

Soralım: 

Sayın Gündoğan, böyle bir teklifi kntılıyor mu
sunuz efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Teklifin 
ne olduğunu bilmiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müddeti dolmak üzere bulunan 
birkaç kanun tasarısı var. Bu itibarla bugün, daha 
evvel almış olduğumuz kararın uygulanmasından 
sarfınazar ederek, tasarıların görüşülmesine geçe
lim deniliyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, müddeti dolacak olan tasarıların görüşül
meden, müzakere edilmeden geçmesine mâni olmak 
görevimizdir elbette. Ancak, müddeti doluncaya 
kadar Genel Kurula getirilmeyen tasarıların veba
lini Genel Kurul çekmesin, bu bir. 

Böyle bir şeyi, bir defaya mahsus olmak üze
re kabul etmek mümkündür; ama bundan sonra 
böyle bir uygulamaya rıza göstereceğimiz zannedil
mesin. 

BAŞKAN — Bu defaya mahsus olmak üzere ka
tılıyorsunuz. 

Adalet Partisi? 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılıyorlar. 
KEMAL SARIİBRAHtMOĞLU (Adana) — 

Usul hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. Baş
kanlığın bu mevzudaki tutumu hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU i Adana)- — 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Başkan, bidayeten gerçekten Senatonun 

vermiş bulunduğu eski kararı hatırlattılar ve Yüce 
Heyetin kararlarına saygılı bir tutum içinde mev
zua girdiler. 

Ancak, Yüce Senatonun zannedersem ittifakla 
vermiş bulunduğu bu kararın geri alınması veya hi
lâfına bir işlemin tesis edilebilmesi için, Yüce He
yetin müzakere açıp, bu kararı geri alması veya alı
nıp alınmaması hakkında bir karar vermesi gere
kir idi. 

Grup başkanlarına saygımız büyük, elbette biz
leri temsil ederler; ancak Yüce Senatonun saygı de
ğer üyelerinin reylerini burada temsil edemezler. 
Kaldı ki, iki büyük partinin, iki büyük grupun baş
kanlarının reyi alınıyor. Peki, benim bildiğim kada-
riyle daha birkaç tane grup var burada, grupsuzlar 
var; yani burada senatör var, milletin temsilcileri 
var ve herkes reyinde de hür. Anayasa böyle diyor; 
bilmiyorum yeni değişiklik var mı?.. 

Bu itibarla, ben Sayın Başkanın bu tutumunun, 
mevzua girerken vâki tutumu ile ters düştüğünü 
ve kabule şayan olmadığını düşünmekteyim ve ri
ca ediyorum, verilmiş bir karar da vardır. Ne den
miştir?.. «Senatoda murakabe vazifesi yapılama
maktadır. Onun için bir gün murakabeye ayrılma
lıdır; soru, araştırma önergeleri vesaire görüşül
melidir.» E., bunu şimdi tekrar geri alıyoruz. Niye?.. 
Bazı yasalar görüşülmeden kanunlaşmak üzeredir. 
Müsaade buyurun da, bunu takip etmek durumun
da olan arkadaşlar kendi ihmallerinin vebalini Se
natoya yüklemesinler ve cezasını senatörlerin mu

rakabe hakkını ortadan kaldırmak suretiyle ihlâle ve 
ihmale tasaddi etmesinler. 

Elbette takip edilmelidir; 3 ay denmiştir, şu ka
dar gün denmiştir, Komisyon Başkanının, Hükümet 
veya bu işle vazifeli olan zatların takip etmeleri 
gerekir. 

Onun için istirham ediyorum; Senatonun mura
kabe hakkı kısıtlanmamalıdır ve saniyen bütün par
lamenterlerin reyinde hür olduğu ve hiç kimsenin 
icazetiyle burada karar alınmış hükmünde bir tea
mülün yaratılmaması gerekmektedir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, mesele fevka

lâde basit. Elimizde usule dair iki kaynak var 
Birisi, Tüzükte toplanmış. Tüzükte tespit edilen 

bir usul kaidesinin hilâfına herhangi bir hususu, 
velevki çoğunluğu teşkil eden grup başkanlarının 
teklif etmesi halinde dahi, oya sunmayı hiçbir za
man denemedik, aklımızdan geçirmedik. Tüzüğün 
tayin etmiş olduğu usul kesindir, hilâfına bir tat
bikat mevzubahis değildir. 

İkinci kaynak, Tüzüğün imkân verdiği hususlar
da Genel Kurulda alınmış olan kararlardır. Tü
züğümüze göre Salı ve Perşembe günleri mutaden 
toplanırız; ama Genel Kurul karariyle de dilersek 
haftanın 7 günü veya 3 günü, 4 günü de toplanabi
liriz. 

Demek ki, ikinci husus, karardan doğan husus
tur. Bu karar, her zaman için, konan heyet tarafın
dan geri alınabilir, değiştirilebilir. Ancak, Genel 
Kurulda müttehaz bir kararı ras&ele değiştirmek 
yerine, bu kararın değişmesini gerektirecek güçlü 
bir karineye dayanmak istedim. Grup başkanlarının 
teklifinin de böyle bir karine olduğu kanaatiyle, bu 
oylama cihetine gittim. Hakem, netice itibariyle Ge
nel Kuruldur. Teklifi oylarınıza sunacağım. 

Evvelce almış olduğumuz kararın, bugüne mah
sus olmak üzere ihmal edilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dö
nüm beşyüz metrekarelik kısmının Ankara Belediye
sine satılması hakkında kanunun Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım, 
Orman, Köy İşleri, İçişleri ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 1/43; C. Senatosu : 
11415) (S. Sayısı : 603) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, müddet bakımından en çok 
yaklaşmış olan tasarı, 19 Haziranda bitecek 
Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili tasarıdır. Her şeye 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi teklifi 
var. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı Sayın Köker 
burada, Sayın Bakan burada. 

Önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm 

500 metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine sa
tılması hakkında kanuna ait Komisyonumuz rapo
ru basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmak
tadır. Adı geçen kanunun, Cumhuriyet Senatosun-
daki görüşme müddeti 19 Haziran 1976 günü sona 
ermektedir. Bu tarihe kadar, Yüce Cumhuriyet Se
natosunun bu kanun üzerinde tetkik ve müzakere
de bulunabilmesi için, gelen kâğıtlardan gündeme 
alınarak görüşmeleri sonuçlanıncaya kadar, gün
demdeki bütün işlere takdimen, öncelik ve ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Bütçe ve Plan 
Komisyonu Başkanı 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Önce gelen kâğıtlardan gündeme 
alınması hususunu teklif ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelik teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi de var. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun, oknunp okunmaması hususunu oyları
nıza sunacağım. 

(1) 603 S. Sayılı Jjasmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Raporun, okunup okunmaması hususunu oylan
masını kabul edenler... Okunmaması hususu kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz talep edenlere söz vereceğim. 
Tümü üzerinde söz isteyenler?.. 

Sayın Babüroğlu, buyurunuz. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, saym üyeler; 
Şehircilikle ilgili önemli bir sorun, Sayın Cum

hurbaşkanının ikinci kez görüşülmesi isteği ile huzu
runuza getirilmiş bulunuyor. Bundan evvel, geçen 
yılar Kızılay altgeçidi üzerinde 1972 yılında gündem 
dışı bir söz almış ve Kızılay altgeçidinin üstü hem
zemin olmak kaydıyle yapılmasının şehircilik kural
larına ters düşeceğini bu Senatoda savunmuştum. 
1972 yılında, özellikle Adalet Partili bazı arkadaşla
rımızdan çok sert tepki aldım. O zaman ben dosya
nın üzerine, bu görüşmelerin 50 yıl sonra çocuklarım 
tarafından okunmasını yazmış idim. Şimdi, yine böy
lesine bir şehircilik sorunu söz konusudur. Bu sorun, 
şimdi arz edeceğim şekilde kısıtlanmazsa, ya da bü
tün bütün reddedilmezse, 50 yıla ihtiyaç kalmayaca
ğını, 1 0 - 1 5 yıl sonra Türk şehirciierinin bu kararı 
benimsemeyeceklerini, ya da değiştireceklerini göre
ceğiz. 

Konuşmamı elimden geldiğince kısaltmaya çalışı
yorum. O zamanki Kızılay altgeçidinin şimdi başka 
bir biçime getirilmesini; yani rotari sistemini Sayın 
Barîas istemiyorlardı, ben burada arz etmiştim, şim
di başka bir belediye başkanı uyguladılar, bana göre 
% 60 trafik kolaylığı sağlanmıştır. Başka ülkelerde de 
bu yapılmaktadır. 

Hal konusu da; mevcut Hal'in gerçekten yetersiz 
olduğunu ben de kabul ediyorum. Ancak, Hal konu
suna yaklaşırken Atatürk Orman Çiftliğinin bir par
çasından yer alınmasını ve doğrudan doğruya konu
nun Atatürk'ün hatırasına, anısına bağlanmasını duy
gusal kabul ettiğim için, önce konunun teknik yan
larını, sonra da Atatürk Orman Çiftliğine ilişkin 
yanlarını arz etmek isterim. 

Mevcut Hal yetersizdir, alım - satım işleri rahat 
ve düzenli yapılamamaktadır, verim düşüktür. Bun
ları kabul ediyorum. Ankara, bunlara rağmen sebze 
ve meyvesiz değildir. Böyle bir durum olunca, bunun 
nedenini başka türlü araştırmak gerekir. 

Bugünkü Hal içerisinde, nâzım planda yapılan 
gerekçelere göre, soğuk hava deposu ve yeterli de
polama tesisleri yoktur. Bu hususu dikkatinize arz 
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ediyorum; acaba yeni yerde bunlar olacak mı, olma
yacak mı?.. Gerekçe olarak dikkatinize arz ediyo
rum; sırası geldiği zaman buna da değineceğim. 

Bugünkü Hal'de ihtiyaca cevap verecek park yer
leri yoktur; bu noktaya da dikkatinizi çekiyorum. 
Burada olmadığına göre, yeni yerde olmalıdır. Park 
yeri olmadığı için, malların bozulduğu ve israf edil
diği gerekçesine dayanılmaktadır. Yine bugünkü Hal 
yerinde yükleme ve boşaltma büyük zorluklar gös
termektedir. Bu nedenle, para ve zaman harcanmak
tadır. Bu Hal alanının darlığından, gerekli tesisler 
yeterince kullanılmamaktadır. Bu da, bugünkü Ka
nunun gerekçesinde ve plancıların gerekçesinde var
dır. Gelişen ve büyüyen ihtiyaçlara bugünkü Hal'in 
cevap vermediğini ben de kabul ediyorum. 

Ayrıca, gene gerekçeler arasında Ankara kenti 
yollarının ve kent dışı yolların, malları buraya ulaş
tırmasında; yani bugünkü mevcut Hal'e ulaştırmasın
da avantajlar yoktur ve bunlar söylenilmektedir. 

Hal'in, demiryolla ilgisinden söz edilmektedir. 
Oysa, az ileride arz edeceğim, Ankara'ya gelen mal
ların % l'i sadece demiryolundan taşınmaktadır. Ye
ni Hal yeri de demiryolundan çok uzak sayılmaz. 

Hal'e gelen yollar trafik sıkışıklığı yapmaktadır, 
bu nedenle sorun yanlıştır. Bunu da kabul ediyorum; 
fakat yeni yerde acaba bu trafik sıkışıklığı olacak 
mı, olmayacak mı?.. Olumlu oy kullanacağım için, 
ne gibi hususların sağlanması gerektiğini de arz ede
ceğim.. 

Ankara kentinin en merkezî yerinde ve çok kıy
metli bir yerinde bugünkü Hal'in oluşu, kent ekono
misi açısından yararlı bulunmamakta ve başka ye
re götürülmesi salıklanmaktadır ve 52 yıllık An
kara kentinin planında iki ana caddeden başka bir 
şey düşünmemişlerdir. Yenişehir'de bile ara sokaklar; 
bir vesile ile arz etmiştim, bugünkü ihtiyaçları kar
şılayacak biçimde yapılmamıştır. Hatta o denli bir 
kent düşünülmüştür ki; dünyanın hiçbir yerinde Türk
ler kadar çocuklarını düşünmeyen analara, babalara 
rastlamak mümkün değildir. Bizim çocuklarımız, ken
dilerini anasının yatak odasından, dizinin dibinden 
kurtaracak, mahallede bir küçücük yeşil alan bula
maz, oynayamaz; asfalt üzerinde oynar. Bizim mo
dern kentimiz; yani 52 yü önce kurulmuş olan An
kara kentimiz bu duruma sokulmuştur. Acaba şimdi 
alacağımız tedbirle sıkışıklığı artıracak mıyız, artır
mayacak mıyız; yeşil alan israfı olacak mı, olmayacak 
mı?. Bu kararı verirken bunları teknik yoldan araştır
mak zorundayız. 

15 . 6 . 1976 O : 1 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuya, üretim bölgelerinden malların geliş kolay

lığına göz atarak başlamak istiyorum. 
Başkent Ankara'nın meyve ve sebzesinin % 95'i 

Ankara dışından getirilmektedir. % 5'i de çevre 
yolların köylerinden getirilmektedir. Ankara'da tüke
tilen sebze ve meyvelerin % 50, % 60'ı güney illeri
mizden ve Konya'dan getirilmektedir. % 35'i Batı 
Anadolu ve Marmara Bölgesinden; Konya ve Esk;-
şehir yollarından Ankara'ya getirilir. 

Ankara'nın özel bir durumu da şudur: Ankara böl
gesel bir merkezdir. Buraya gelen mallar çevredeki 
kentlere de gider. Malların % 99'u karayolu ile % l'i 
ancak demiryolu ile gelmektedir. Kuşkusuz, bu da 
bizim ulaştırma çarpıklığına Türkiye'yi götürmüş 
olmamızdan ileri geliyor. 

Şimdi size arz ettiğim bu rakamlar ve İdarenin 
elinde olan, planlamanın elinde olan rakamlar da 
1970'den önceki rakamlardır. Yani 7 ilâ 8 yıl önceki 
Ankara Nâzım Plan Bürosunun çalışmalarına ait 
rakamlardır. Uzman Gürkan Çetin'in Nisan 1974'te ha
zırlamış olduğu bir İngilizce tezden, ingilizce çalış
madan alınmış rakamlardır. Planlama da buna dayan
maktadır ve buna olumlu görüş söyleyen Hükümet 
de yine bu çalışmaya; yani 8 ilâ 9 yıl önceki çalış
maya dayanmaktadır. 

1969 yılı istatistiklerine göre Ankara'nın yılda tü
kettiği meyve ve sebze 140 962 tondur; tekrar arz edi
yorum, 1969 rakamıdır. En çok tüketim Temmuz 
ayında 47 417 ton, en az tüketim Şubat ayında 8 072 
tondur. Gene, 1969 yılında günlük taşıma ortalama 
770 ton, en çok günlük taşıma 2 240 tondur. Aynı yıl
da sebze ve meyve getiren kamyonların miktarı, gün
de ortalama 77, en çok 224 adettir. Yapılan tahmin
lere göre, 1995 yılında 260 bin tona ihtiyaç olacaktır. 
Rakamlar böylesine fırlayacaktır. Yapacağımız tesis, 
beş yıl sonra, on yıl sonra, onbeş yıl sonra, yirmi yıl 
sonra neye cevap verecektir; bu rakama dikkatinizi 
çekerim. 

Gene 1995 yılında günlük ortalama 2 bin ton, en 
fazla 16 bin ton taşıma olacaktır. Gelecek meyve ve 
sebze için günde ortalama 243, yani 1969 yılından 
üç ilâ dört kat daha fazla araç taşyacaktır. 1969 yı
lında en çok 1 600 kamyon gelirken, 8 ilâ 9 kat faz
la kamyon gelecektir yeni yere. 

Sayın senatörler; 
Takdir buyurunuz, bu rakamları belki hızlı geç

tim, belki fazla ayrıntıya girmedim; zaten biraz da 
tutanaklarda kalmasını arzuluyorum. Tutanaklara da 
hesap vermek, tarihe hesap vermek yönünden, gelece-
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ğin şehircilerine bu meseleleri düşünen Parlamenter
lerin olduklarını da anlatma yönünden kendi hesa
bına görevimi yapıyorum. Rakamlar böylesine büyü
yecektir. O halde, yeni yer Ankara'nın toptancı sebze 
ve meyve Hal'i değil, olsa olsa Ankara'nın, (ki buna 
oy vereceğim işte) koltuk sebze ve meyve Hal'i ola
rak düşünülürse evet.. 

Alım, satım işlerinin bu tür Hal'de rahatça yü
rütülebilmesi için, o miktardan fazla aracıya ihtiyaç 
olduğunu nâzım plan uzmanları düşünmüşlerdir. 

Burada on misli arazi elde edilebilmektedir. An
kara Nâzım Plan Bürosu bu konuda 1969 yılında beş 
yer üzerinde çalışma yapmıştır. Bu beş yerden üç yer 
üzerinde puanlama yapılmıştır ve benim elimde olan 
raporlara göre puanlama, bir belli bürokratik disip
lini, bürokratik dikkati üzerinde toplamamaktadır. 
Hatta hatta son zamanda bazı fikir değişikliklerine 
de uğramıştır ve ancak koltuk Hal'i olması kaydı ile 
yüce oylarınızla kanunlaşırsa biraz ferahlamam müm
kün olacaktır. 

Kent içi dağıtım kolaylığı yönünden de konuya 
bakmak gerekir. Ankara kenti dışındaki kentlerden 
Ankara'ya gelen mallar, 1969 ile 1970 hesaplarına 
göre, Başkent'in 36 bölgesine, 229'dan fazla mahal
lesine küçük parçalar halinde dağılacaktır. Her mahal
lede ortalama üç ilâ dört satış noktası olduğuna gö
re, Toptancı Hal'inden ortalama bini aşan noktaya 
dağıtım yapılacaktır; Halen bu dağıtım yapılmaktadır; 
Tabiî birtakım zorlukları olmakla beraber. Yeni yer
de, acaba bugünü ve 20 yıl sonrasını karşılama ola
naklarımız nasıl olacaktır? Bu yönden dikkate şayan 
incelemeler gerekiyordu. Bu incelemelerin tam yapıl
mış olduğuna kani değilim. Ancak, başka daha mü
kemmel bir çare var mı?. O çareyi, Belediyenin ya
nına Hükümet katılmadığı takdirde bulmak kolay de
ğildir. 

1969 yılında şimdi alınmak istenen yer çevre yolu 
üzerinde idi; fakat bugün çevre yolu niteliğini de 
kaybetmiştir. Sayın Erol Çevikçe Bayındırlık Bakanı 
iken, çevre yolu konusunda burada gündem dışı ko
nuşma yapmıştım, bu gündem dışı konuşmamı Saym 
Erol Çevikçe de kabul etmişlerdi ve bü çevre yolu 
konusunu değiştireceklerini söylemişlerdi. Bu yeni 
çevre yolu Sincan civarından geçeceğine göre, demek 
ki, şimdi gidilmekte olan Hal yeri, plancıların söy
ledikleri gibi bir çevre yolu üzeri değildir. 

Dayanıksız maddelerin 6-7 el geçirmemesi ve üretim 
bölgelerinde depolanması, satış yerinde fazla bekletilme
den götürülmesi yönünden toptancı hal'i kanunda göste

rildiği tekriik özellikleriyle bir toptancı Hal'i değil, 
ama koltuk Hal'i olarak düşünülebilir. O takdirde, 
şimdi kullandığımız Köy İşleri Bakanlığının yanın
daki sebze hal'inin büyüğü yapılır ve şehrin gerçek
ten de birinci ihtiyacı budur. Bu bakımdan, bu yerin 
böylesine bir amaçla verilmesi teknik bakımdan ka
bul edilebilir. Ancak, şu anda Ankara kenti 1,5 mil
yon nüfusu taşımaktadır, İleride 1,7 milyon nüfusluk 
bir miktarda daha konulacağına göre, büyük hal'in 
başka şekilde düzenlenmesi gerekir. 

Fizikî alan yetersizliği yönünden de konuya eğil
mek zorunluluğu vardır. 1969 yılı istatistiki bilgile
rine göre değerlendirme yapılacak olursa, (Nâzım 
Plan Bürosu da zaten bunları kullanmıştır.) 7-8 yıl 
önceki teknik verilere göre yeni yerde fizikî alan 
yönünden şunlara bakmak gerekiyor: 

1. Yükleme, boşaltma ve otopark yeri. 
Sayın İmar ve İskân Bakanlığı Müsteşarı Komis

yonda bu konuda bizi tatmin edecek bilgi vermedi
ler; fakat Ankara Belediye Başkanı tatmin edici bil
gi verdiler. 

2. Alım - satım ve küçük depolama alanları yö
nünden yeni alam düşünmek gerekiyor. 

3. Büyük soğuk hava depoları ve depolama 
alanları yönünden de, öğrendiğimize göre Et-Balık 
depoları ve İBA depolarından yararlanılacak. 

Et ve Balık Kurumunun, Kamu İktisadî Devlet 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunda görüşülmesine 
bendeniz katıldım ve Genel Müdürden sordum; An
kara Belediyesine bu yardımı yapabilecek misiniz? 
Belli ölçüler içerisinde bu yardımı yapabileceklerini 
söylediler. Bu yönden içim biraz ferahlamıştır. 

Fizikî alan ve bu yerleşmeler yönünden yeni ye
rin şimdikinden daha mükemmel olduğunu ben de 
kabul ediyorum. Zaten bu konu 20 puvan taşıyor. 
Diğer kent gelişme planlan yönünden fazla ayrıntıya 
girmiyorum. Buna da teknisyenler 100 puan üzerin
den 20 puan vermişlerdir. Aslında bu puanlar son 
derece takribi şekilde kullanılmıştır. Bu yerden sonra 
uzmanlar 5 yeri puvanlamışlardır. Puvanlama so
nunda Atatürk Orman Çiftliğinin yanındaki alan 80 
puvan almıştır. Ancak, Komisyonda da sayın Komis
yon üyelerine ve Sayın Dalokay'a göstermiştim; bu 
80 puanın sonda, yazılışı dahi, Güvercinlikle Çiftlik 
arazisi yönünden bir tereddüdü gösterdiğini ve bu 
raporun da düzeltilmeden aşağıya kerre içerisinde ya
zılmak suretiyle işleme konmuş olduğunu arz etmiş
tim. 
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Sayın arkadaşlarım; 
Bu. konu Komisyonda görüşülürken Komisyon 

Başkanı Sayın Yiğit Köker Komisyonda yoklardı; 
ama Sayın Dalokay Belediye Meclisinde bu izahatı 
verirken (Sayın Yiğit Köker Ankara Senatörüdürler 
ve ayrıca bu teklifin sahibidirler) benimle beraber 
bu yeri kundakladığını ifade etmişlerdir. Sayın Kö
ker o zaman Komisyonda bulunamadığı için, Ko
misyon Başkanlığını ben yapıyordum. Konuşmam 
uzun olduğu için Başkanlıktan ayrıldım ve başka bir 
arkadaşımız Başkanlık yaptı. Şimdi arz ettiğim ge
rekçeleri ben söyledim. Ben, denetim görevimi, se
çim kaybetme pahasına da yapma zorundayım. Sayın 
Köker de aynı görüştedirler; ama teklif sahibidirler. 
Sayın Köker buna inanmakta; fakat ben bazı şartlar
la buna evet diyen kişiyim. Onun için belki bugün 
hiç konuşmayacaktım; fakat Belediye Meclisinde Sa
yın Belediye Başkanının, henüz verdiğimiz oyu da in
celemeden böyle bir demeçte bulunmuş olması ne
deniyle gerçek görüşümü yemin etmiş bir parlamen
ter olarak arz ediyorum. 

Seçilen yerin, sakıncalı yerler arasında en iyisi 
olduğunu kahul ederim; ama seçilen yer, Ankara 
kenti için en güzel yer değildir, iş işten geçmiştir, 
başka yeri kabul etme olanağımız da yoktur. Onu 
da kabul ediyorum. 

Şimdi, fazla zamanınızı almamak için teknik 
konulara pek girmek istemiyorum. Yalnız toptancı 
sebze ve meyve halinin, hareket ve faaliyetleri yö
nünden dikkate aldığımız zaman, Ankara halkının 
tümüne hizmet edecek ve gelecekte de aynı yükü ta
şıyacak bir ölçüde olması gerektiği gibi, Ankaralının 
dışında civar yerlere de hizmet etmesi söz konusu
dur. Bütün bunların da proje ve planda görülmesinin 
gerektiğini ve projenin buna göre sağlanmasını dili
yorum. Tabiî, ben, Ankara'nın civarından, Sayın De-
mirel'in söyledikleri gibi büyük bir güneş yolunun geç
mesini şimdilik düşünmüyorum ve güne1? yolu geç
se dahi bu Ankara halinin, koltuk hali biçiminde 
getirilmesinde yarar vardır. 

Toptancı halinin yerini geçerken, günlük ihti
yaçlar ötesinde çalışan ve çalışacak olan Başkentin 
öteki plan seçeneklerini de göz altına almak ve bun
lara ters düşmemek gerekir. Bunların; arazinin kul
lanış!, Ankara kentinin kentsel aktivites:, kentsel 
sağlık, kentin çevre kirliliği ve ulaşım akımı yön
lerinden düşünülmesi söz konusudur. Ankara'nın 
planı Yansen tarafından yapıldığı zaman, o yıllarda 
Ankara'nın olsa olsa 300 - 500 bin nüfusa ulaşabi

leceği tahmin ediliyordu. Halbuki, Ankara'nın nü
fusu şimdi 1,5 milyona ulaşmaktadır. Bu yönden de 
yeni yapılacak halin dikkate alınması söz konusu
dur. 

En önemli hususlardan bir tanesi; alanın üç 
önemli sürat yolunun bittiği üçgen biçiminde bir 
yerde ve Hipodrumun yanında seçilmiş bulunma
sıdır. Başka bir deyimle, şimdi beğenmediğimiz Kız 
Enstitüsünün karşısındaki alandan bir parmaklık 
mesafeye, Hipodromun yanına -ılınmaktadır. Eğer 
bu 3,5 milyonluk Ankara nüfusuna cevap verecek 
bir hal olarak düşünülüyorsa, bu cevabı ulaşım yö
nünden vermesi mümkün değildir. Orada bir dört 
yol kavşağı spirali var ve bu spiralin hemen yanın
da çevre yollarından gelen sürat yolları var. Trafi
ğin en yoğun olduğu zamanlarda, kazanç kaygısıyle 
triportörlerle, küçük arabalarla dahi giren - çıkan 
tarafiği düşününüz; böylesine bir trafik içerisinde 
bir de Hipodromda yapılacak merasim trafiğini dü
şününüz; o zaman buranın Ankara toptancı sebze 
hali değil, Ankara toptancı sebze koltuk hali ola
rak münasip bir yer olacağım ve gelecekte daha 
büyük bir yerin, yani 3,5 milyonluk nüfusa cevap 
verecek bir yerin seçilmesinin gerekeceğini burada 
tekrar söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ankara nüfusu 1935'te 122 700 imiş, 1970'te 

1 270 000 olmuş. Dünyada ve Türkiye'de en hızlı 
artan bir kent, 50 yılda nüfusu 25 defa artmış bir 
şehir. Bu yönden ben olumlu oyumu, sadece koltuk 
hali yapılması yönünde kullanacağım. Zaten Be
lediye Başkanı ve teknisyenler de buna yanaştılar. 
Çünkü, Sincan'da kurulacak ve hatta kurulması ge
cikmiş olan uydu kent 150 belki 200 bin nüfusu 
kapsarken, öbür yanda Dikmen tarafında 300 bin 
nüfusluk bir çalışma var. Ayrıca, Belediye Başka
nının «Akkondu» diye çalışmalarını sürdürdüğü 
uydu kent 500 bin nüfusu kapsayacak. Yani, bu
rada görülüyor ki, yeni yer Ankara'nın merkezin
den dışarıya götürülen değil, Ankara'nın merkezi
ne kurulmuş bir yer olacaktır. 

Şimdi, bütün bunları söylerken, peki, Ankara' 
nın benim kafamdaki sebze hali nasıl olmalıydı?.. 

Biliyorsunuz, bir zamanlar İstanbul'da 150 bin 
kişiyi alacak stadyum yapalım tartışmaları yapılır
ken de söylenilmişti; böyle bir toptancı halinin baş
ka ülkelerde, meselâ Fransa'da, Hamburg'da, Lond
ra'da ve sairede yapıldığı gibi, eğer kentin tümüne 
ve 20 yıl sonrasına da cevap verecek bir toptancı 
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hali ise, ayrı bir özel yolla şehrin dışına, ulaşımın 
dışına atılmasında yarar vardır. Şehrin ortasında ya
pılacak halin, az evvel arz ettiğim biçimde olması 
gerekir. 

Ankara'ya nasıl bakmışız? Bunu da burada söy
leme ihtiyacını hissediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ankara, Atatürk'ten sonra en hor kullanılan ve 

dünya şehircilerinin en kirli, en gürültülü en karan
lık ve toprakları en kötü kullanılmış kenti olarak 
gösterdikleri bir yerdir; ama başlangıç en modern 
bir şehir olarak düşünülmüş, hatta biraz sonra arz 
edeceğim, bazı ülkelere örnek olmuştur. Hacettepe 
parkı yeşil alanı, bildiğiniz gibi Hacettepe Hastane
si tarafından anıtsal yapılar da dahil olmak üzere 
bu şekilde yok ed'ilnrştir. Ayrıca, Yansen Planında 
tncesu - Bentderesi vadisindeki yeşil alan yok edil
miş, Kazıkiçi sebze bahçeleri, sanayi çarşısı olarak 
yok edilmiş yahut edilmesi düşünülmüş, Çubuk va
disi Fruko fabrikaları ile izinsiz olarak yapılmak 
kaydiyle yok edilmiş, Kavaklıdere vadisi de yok edil
mektedir. 

Burada birkaç kez arz ettim, hatta buraya ge
lirken bir Danıştay üyesinden aldığını habere göre, 
Danıştay imar - İskân Bakanlığı «SİT» Yönetmeli
ğini bazı nedenlerle üç ay ertelemiştir. «SİT» Yö
netmeliğini bir ay içerisinde getirmezse. İstanbul 
Boğazı «SİT» planı da yargı kararları ile bozula
cak; belki bu yüzden de Danıştaya kabahat bula
cağız. Kavaklıderenin «SİT» planı olarak düşünül
düğünü Sayın Bakan söylemişlerdi. Daha İstanbul'u 
düşünemeyen bir Bakanlığın, Kavaklıdere yeşil ala
nını da yok edeceği ve Ankara'yı çirkinleştireceği 
söz konusudur. 

Bahçelievlere gelince; Siyasal Bilgilerde okuyan
lar bilirler, o zamanki şehircinin bahsettiği c yeşil 
alanlı Bahçellevler yok edilmiştir. Yani Ankara 
kenti, elimizden geldiğince kirletilmekte, yaşana
maz hale getirilmekte; sokaklarında yayaların cam
bazlık yaparak yürüyebildiği, gecekondu bölgelerin
de gecekonducuların yürüyemediği, çocuklarının 
analarının yatak odasından ayrılmasına imkân ol
mayan bir şehir haline getirilmektedir. Bunun için 
yarışmaktayız. 

Eski arkadaşlarımız bilirler, Gençlik Parkının 
yapıldığı tarihteki; yani 1945 yılındaki yayınlar' oku
yanlar da bileceklerdir; 1945 yılında siyaset adam
ları birbirleriyle çekişirken, (Ben 1941 - 1944 yılları 
arasında Ankara'da bulundum, durumu biliyordum. 

Gençlik Parkının çok büyük olduğunu, çok büyük 
israflar yapıldığını söylüyorlardı. Hatta buna; İstan
bul Beşiktaşdaki şimdi küçücük, o gecekondu gibi 
görülen Maliye Binasının kolonlarının mermerle 
kaplanmasının, 1940 - 1945 yılı hükümetlerinin bü
yük bir israfı olarak gösterilmesini ve bu konuda si
yaset alanında söylenilen sözleri de ilâve ediniz. 
Gençlik Parkı bugün orta tabakanın zorlukla sığa
bildiği bir yerdir. Daha 50 yıl da geçmemiştir. Tabiî 
burada ileriyi görme yönünden, Türkiye politikacıla
rına da serzenişte bulunuyorum. Bu tür politika ya
pıldığı zamanda, bu tür zıhniyettekilerle Ankara 
kentinin ne hale geldiğini arz etmek için bu çivile
meyi yaptım. 

Şimdi, de, eğer burayı toptancı halı olarak düşü
nüyorsak, Ankara'nın tüm ihtiyacını karşılayan, dı
şardan gelen malları karşılayan bir toptancı hali ola
rak düşünüyorsak, yetersizdir; ama Belediye Başka
nı burayı koltuk hali olarak kullanacağını söyledik
leri için ve ona göre ayarlayacakları için, ben bu 
konuda fazla direnmeyeceğimi tekrar tekrar söylü
yorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, tabiî bu hal ve şehirleşme konusunda or

tadan, ezbere kararlar verilmiyor. Ankara, İstanbul 
ve İzmir Belediye Başkanlıklarına gerek Adalet Par
tisinden ve gerekse Cumhuriyet Halk Partisinden ge
len belediye başkanlarının kendi siyasal görüşleri
ne göre nasıl bir hal izlediklerini biliyoruz. Çünkü, 
buraya üretim merkezlerinden mal gelecek, pazarla-
nacak, depolanacak, küçük satıcıya kadar gidecek. Bu 
espriyi ve o zamanı hatırlarsak, her belediye baş
kanı kendi siyasal görüşüne göre durumu değer
lendirmişti. O siyasal görüşleri vermiyorum, geç
tim; fakat o siyasal görüşlerin ortalaması alınınca, 
burası ancak olsa olsa bir koltuk hah olarak düşü
nüldüğü takdirde bu mümkün olabilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi konunun başka bir yanına gelmek istiyo

rum. Bu işin biraz duygusal yanı olacak. Bu duy
gusal yanı teknik yanından daha ilginç ve daha ib
ret verici. 

Ankara'nın kıraç topraklarında bir çiftlik ku
rulabilmesinin örneğini bir büyük sezgi adamı, bel
ki az okumuş, az ekonomi bilir, türlü bilim dalla
rının uzmanı olmayan; ama yönetimin uzmanı olan 
bir kişi, görebilmiş ve o büyük sezgi adamı Anka
ra'nın o günkü nüfusuna göre ne ölçüde yeşil ala
nın yapılabileceğini söylemiştir. O büyük sezgi ada-
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mmın kurduğu Orman Çiftliğinin başına gelenleri 
şimdi arz edeyim. 

Orman Çiftliği 25 . 5 . 1925 tarihinde çiftlik ola
rak kurulmuş, 24 . 3 . 1935'te 5659 sayılı Yasa ile 
Gazi Orman Çiftliği Tarım Bakanlığına bağlanmış
tır. Atatürk'ün kurduğu bu orman çiftliğini yıllar 
sonra; yani tarihi 23 - 25 yıllık olan İsrail Devleti 
örnek almıştır, İsrail'i yaratmıştır. O denli yarat
mış ki, İsrail'de bir ormanın adına da «Atatürk Or
manı» denmiştir. Biz İsrail'in kendi ülkesini kalkın
dırmada kullandığı Atatürk modelini, Atatürk sev
gisini ve şimdi size okuyocağım Atatürk'ün vasiye
tini de ne hale getirmişiz, nasıl parçalamışız. Eğer 
o parçalanma olmasaydı ben bu alanın koltuk seb
ze hali olarak yapılmasına da karşı çıkacaktım: ama 
bakınız şimdi, o büyük adam, şehirci olmayan ama, 
siyaset dalının uzmanı, yönetim dalının uzmanı, Dev
let adamlığının uzmanı kişi, şehircilik yönünden ne 
denli karar verebilmiş ve bu kararı eğer Türk ço
cukları uygulasalardı belki İsrail'e örnek olan yal
nız Atatürk Orman Çiftliği değil başkaları da ola
caktı. 

Yine o dönemin yarattığı İller Bankasını görme
ye gelen İsrail İmar - İskân Bakanı Yosef Almogi 
İller Bankasına on dakikalığına gelmişti, 1,5 saat 
kaldı. Sonra hariciyecilerimizin dahi ilgilendikleri 
bir sorun oldu, programı bozdu. O zaman Türk per
sonelinin İsrail'e gitmesi de uygun görülmüyordu. 
Yalnız şunu söyledi; «İller Bankasını öğrenmek üze
re İsrail'den uzmanlar göndereceğim.» dedi. Bir sü
rü devlet adamlarımız ve bir sürü gazeteciler buna 
inanmamışlardı, «Böyle şey olur mu, İsrail bizden İl
ler Bankasının nesini öğrenecek?» diye düşünmüşler
di. Sonra Dışişleri Bakanlığı kanalı ile İller Bankasına 
İsrail İmar - İskân Bakanlığı bir yazı göndermişti. 
O zaman görevde ben bulunuyordum. Yazılı ola
rak, İller Bankasını öğrenmek için İsrail'in uzman 
göndereceği bildirilmişti. Orman Çiftliği meseleleri
ni de o zamandan öğrenmiştim. Demek ki çok eski 
değil, bizim Ömrümüzde yapılmış olan birçok şeyle
ri nasıl bozduğumuzu ve bozmakta daha hızlı oldu
ğumuzu ifade etme yönünden bu örneği verdim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, Atatürk'ün, 2 . 6 . 1937 günlü Türkiye 

Büyük Millet Meclisi tutanaklarının 266'ncı sayfa
sındaki yazıyı arz ediyorum. 

«1. Yerine göre araziyi ıslâh ve tanzim etmek.» 
Bu sözdeki öğretiyi arz edeyim; şimdi bu size o 

kadar sade geliyor, teknik o kadar ilerledi ki, arazi
nin ıslah ve tanzimi belki kalfaların yapacağı bir 

şey. Bir düne dönünüz, hatta düne değil; 1961'e 
1950'ye 1945'e dönünüz, bunun ne denli önemli bir 
unsur olduğunu ve yapıcılığın nasıl temelden getiril
diğini gösteren bir madde olduğunu göreceksiniz. 

«2. — Muhitlerini güzelleştirmek.» 
Bir yandan yapıyor, bir yandan kavga ediyor, 

bir yandan kalkındırıyor, bir yandan güzelliğe aşık 
kişi. Sanat alanında da söyledikleri böyle. 

«3. — Halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek 
sıhhî yerler vermek.» 

Orman Çiftliğini kurulduğu tarihten itibaren he
pimiz yaşadık. Bir zamanlar üst tabaka gidiyordu. 
Şimdi gidiniz tıklım tıklımdır. 

«4. — Hilesiz ve nefis gıda maddeleri temin ey
lemek.» 

Bu tabiî o zamanki nüfusa göre düşünülmüştür. 
Bugün Orman Çiftliğinin ürünlerinin Ankara'nın ih
tiyacını karşılaması söz konusu değildir, sadece bir 
kaç pazara ürün vermektedir. Keşke bu denildiği 
gibi örnekler kullanılsaydı, keşke bu örnekler böyle
sine geliştirilip bir başkası da bugünkü teknolojiye 
dayanarak daha iyi yapılsaydı da, Ankara'nın hilesiz 
ve nefis gıda maddeleri sağlanabilseydi. 

«5. — Bazı yerlerde ihtikârla, fiilî ve muvaffaki
yetle mücadele etmek.» 

Tanzim satışlarından söz ediyor ve tanzim satış
ları için araç olarak kullanıyor. «Bulunmak gibi hiz
metler zikre şayandır.» Demişler, bitmiyor : Mem
leketin diğer mıntıkalarında da diğer mümasiller te
sis eylediği takdirde...» zabıtlardan aynen aldığım 
için kelimeler o günkü dille, «... Tecrübelerini müs
pet iş sahasından alan bu müesseselerin ziraat usul
lerini düzeltme, ıslahatı artırma ve köyleri kalkın
dırma yolunda Devletçe alınan ve alınacak olan ted
birlerin hüsnü intihap ve inkişafına çok müsait bi
rer âmil ve mesnet olacaklarına kanî bulunuyorum 
ve bu kanaatle tasarrufum altındaki bu çiftlikleri Ha
zineye hediye ediyorum.» Demişlerdir. 

Aynı tutanakta yine o zamanki tabirle Başvekil 
İsmet İnönü'nün şu konuşması yer alıyor : «Ata
türk'ün bu mektubu ile Hükümet; çiftlikleri alırken 
bunların iyi halde muhafazasına, daha ziyade inki
şafının temin edilmesine, memlekete gerekli tecrübe
ler, gerekli esaslı ve faydalı unsurlar olmasında dik
katli olacaktır.» Bu kadar alabildim, burada bir cüm
le düşüklüğü var : «İyi halde muhafazasına...» bu 
noktadan sonra cümleler devam ediyor, o günkü Par
lamento kendi adına bu sözü vermiştir. Parlamento 
bu vasiyeti onaylamıştır. 
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Hava kanalizasyonu, nefes bacası adeta burada 
vasiyetleşmiştir. Ankara'nın hava kanalizasyonu ve 
Ankara'nın nefes bacası bir örnek olarak vasiyet ha
line gelmiş ve kanunlaşmıştır. Bu nedenle Çiftlik 
topraklarının yağmasını kanun yoluyle yapma zo-
runluğu hâsıl olmuş, Meclisten geçtiği için. Oysa, 
bu vasiyet cumhuriyet devrimiz içinde bana göre 
Anayasa niteliği taşır. Cumhuriyet Parlamentosu bu 
emaneti korumaya o gün söz vermişti. Cumhuriyet 
ve devrim kavgasının armağanıdır bu alan. Bu ne
denle, Anayasa niteliğindedir; ama bu Anayasa ni
teliğinde olan yer ihlâl edilmiştir, şimdi gerekçemi 
arz ederek bir ihlâle belki ben de oy vereceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Büyük dağlar vardır, büyük yıldızlar vardır, bü

yüklükler, büyük parıltılar vardır; ama güneş gibi 
olanları azdır. Türk tarihi, dünya tarihi de öyledir. 
Kâinat 300 yıl 400 yıl yaşar ve bu arada bazen pey
gamberler, dehalar, büyük canlılar, büyük insanlar, 
böyle büyük görüşleri getiren kişiler gelir. İşte 20 
nci Yüzyılın bu büyük senaristi de Ankara Orman 
Çiftliğini bu amaçla yaptırmıştı. 

Bugün Ankara'da yeşil alan kişi başına 2,8 met
rekaredir; 1965'te 2,8, 1950'de 5,1 metrekareydi. Gi
derek yeşil alanı da tüketme kararını vermiş bir nes
lin insanları olarak şehrin öteki alanları; (Şimdi isim
lerini saymıyorum; ama çok önemli kişiler) arsa 
spekülatörleri, arsa haraççıları tarafından kapandığı 
için, bugün şehirciler de adımlarını atamıyorlar, at
tıkları yerde kocaman kocaman isimlerin arazilere 
sahip olduğunu görüyorlar. Ankara'nın manzarası 
bu. 

Şimdi, 1954 yılında ne olmuş bakınız değerli ar
kadaşlarım; İlk defa 1950 yılında Çiftliğin satılacak 
yerleri hakkında bir yasa yapılmıştır. Taksitle satıla
cak yerler 1966'ya. kadar sürdürülmüştür. 1954 yılın
da Bakanlar Kurulu kararıyle Marmara Oteli yapıl
mıştır. Marmara Oteline bir ölçüde cevaz verelim, 
bir belli medenî ihtiyacı karşılıyor diyelim. O ka
darla kalmamış, Çiftliğin 2109 ada, 2 numara
lı parseli, metrekaresi 40 TL. sı olmak üzere 
14 200 metrekaresi peşin 82 825 TL. ödenmek kay-
dıyle bir kooperatife satılmış. Bu kooperatif geri ka
lan parasını taksitle verecektir. Taksitle vereceği pa
ranın miktarı; 545 275 liradır. 

Bu kooperatif kişilerin kooperatifidir. Satıldığı 
zaman iki küçük gazetede ilân yapılmış ve metreka
resi 40 liradan satılmış. Daha sonra kooperatif bor
cunu ödeyememiş, zor durumda kalmış; ama değerli 

arkadaşlarım kooperatif bir şey yapmış, Atatürk'ün 
kıraç Ankara topraklarına diktiği çamları keserek, 
kirası 3 bin liraya oduncuya bu araziyi kiralamıştır. 

Arkadaşlarım dinlemiyorlar; ama önemli bir kat
liam... . • . ' • 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Be
ğenmiyoruz onun için. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Beğenmiye'bilirsiniz. 

Önemli bir katliam böylece o gün yapılmıştır. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Böyle konuştuğun için beğenmiyoruz. Üstadım. Lüt
fen şu koltuk halini izah eder misiniz? 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — • 
Nasıl konuşuyordum? 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Lüt
fen su koltuk halini izah edin, koltuk hali ne de
mektir, öğrenmek istiyoruz? 

BAŞKAN — Sayın Kemâl Sanibrahimoğlu, zatı-
âlinizi sıraya yazdım, söz vereceğim. Hemen peşin
den konuşacaksınız; ama siz her iki Meclisimizde de 
bulunmuş bir Parlamenter olarak kürsüden karşılıklı 
konuşmaya imkân olmadığını takdir etmelisiniz. 

Buyurun efendim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, teşekkür ederim. Yalnız, Parlamento
da bazı söz atmalar 15 dakika konuşmanın yerine 
geçecek kadar önemlidir. Gerçekten çok önemli bir' 
konuyu hatırlattılar, onu kendime göre daha anla
şılır biçimde arz etmek zorundayım; ama bu isimle
ri arz ettikten sonra onu arz edeceğim. Çünkü, bir 
koltuk hali, Köy İşleri Bakanlığının yanında sebze 
satılan küçük bir pazar var, o pazarın büyütülmesine 
koltuk hali diyorum; ama teknik tarifini yapacağım. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu dediğim, demin 
parsel numarasını verdiğim kooperatifin üyelerinin 
isimlerini arz etmek isterim : 

Kemal Gürsel, Ankara İmar Müdür Muavini. 
Perihan Akdemir, o zamanki İmar ve îskân Bakanlı
ğı Müsteşarının eşi. Kemal Atasoy, Ankara İmar 
Müdürü. Ayşe Gürsel, Ankara İmar Müdürlüğünde 
görevli. Halit Kayatekin, Ankara İmar Müdürlüğün
de görevli. (O günkü görevlerini arz ediyorum.) Nec
det Esin, o zamanki Çiftlik Müdürünün akrabası. 
Ziya Artık, Tarım Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı. 
Kemal Bozkurt Tarım Bakanlığı Müsteşar Yardım
cısı. Fehmi Ocaklı, Bakanın şoförü. Mehmet Özak-
soy, Millî Eğitim Özlük İşleri Müdürü. Zühtü Ka-
rahöyüklü. Tarım Bakanlığı Müsteşarı. Ahmet Ma~ 
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denoğlu, Tarım Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı. Oğuz 
Atalay, Devlet Üretme Çiftliği Genel Müdürü, ih
san Gürbüz, Çiftlik Müdürü. Aytekin ve kardeş
leri, 55 ortaklı; diğer 55 kişi de bu ortaklar arasında 
vardır ve 5 ilâ 6 taksitle çiftliğin kişilere giden kıs
mı böyle. 

17 . 4 . 1957 gün ve 6947 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (H) fıkrasıyle de Macun Köyü mıntıka
sında Çiftlik ağılı ve civan ile Balıklı mevkiindeki 
iki parsel, 90 dekar ve Bağda Köyü mıntıkasında 
münferit durumda 20 parça 927 dekar arazi. 30 de
kan lise olmak üzere, (Yine lise için bir şey deme
mek mümkün) mütebakisi Hazine çiftliklerine olmak 
üzere, isteyenlere satılma karan al inin ıştır. Böylece 
Çiftlik 5 - 6 kez arazisinden alınmak suretiyle ufa!-
tılmıştır. 

Bu arada 19 . 11 . 1962 günü Orman Çiftliğinde 
sanayi bölgesi için yararlanılıp yararlanamaması ko
nusunda Profesör Kemal Ahmet Aruğ. Profesör Feh
mi Yavuz, Doçent Hande Suher, Assitan Tekin Ay
dın, Doçent Dr. Ruşen Keleş'in bir raporu var. Bu 
rapora göre, Atatürk Orman Çiftliğinin hiç bir ye
rinden bir şey alınmaması öngörülmüş. Ayrıca, yi
ne bu konuda Profesör Ruşen Keleş'in bir raporu 
var. Buna rağmen, 1954 yılında bir kaç kere. 19.57 
yılında bir kaç kere ki, son Ankara îmar Planı 1957 
yılında yürürlüğe girdikten sonra ki. bu plan 1800 
hektarlık bir alanı kapsıyordu. Bundan sonra dahi 
yine Çiftliğin arazisi bu şekilde satılmıştır, kişile
rin eline geçmiştir. 

Meselâ Zafertepe Kooperatifi vardır, gazetelere 
de geçmiştir, meşhurdur. Bu Zafertepe Kooperatifi
ne bir kısım arazi, Çiftliğin kenarından, belki Çift
liğe dahil edilmesi gerekirken alınmıştır. Ben artık 
listeyi bu şekilde okuyarak uzatmayacağım. Ankara 
Atatürk Orman Çiftliği daha kötü amaçlarla ve da
ha başka biçimde parçalandığı ve bu parçalanmanın 
da, bu kömür alanını artık boş, açık alan olarak 
en iyi koltuk sebze hali biçiminde kullanılmaya mü
sait olması düşüncesiyle, koltuk sebze hali olarak 
kötülerin en iyisi düşüncesiyle kabul edilebilir sayı
yorum; ama toptancı hali olarak tüm Ankara'ya hi
tap edecek bir yerin Sincan'ın ötesinde ya da Kon
ya yolunun uzatılarak daha ileride yapılması veya 
ayrı bir trafik yolu yapılmak suretiyle çözülmesinin 
doğru olacağını ileri sürüyorum ve bir de örnek ver
mek istiyorum. 

îşte böyle dikkat edilmemiş, incelenmemiş ve Dik
men civarındaki Ankara Oto Garı İstasyonun yanına 
getirilmek suretiyle (Ki, o zaman da aynı şeyler me

mur olarak söylenmişti) görüyorsunuz İstasyonun ya
nına Oto Garın getirilmesiyle Ankara kentine iyilik 
getirmişsek, (Dikmen'den alma daha mı iyi olmuş, 
daha mı kötü olmuş; yaşayarak görüyoruz.) bu ko
nuda da, bu konuşmalarımla ancak koltuk hali ola
bileceğini ve Ankara'nın esas Toptancı Halinin, ci
var hinderlanda da hitap edecek şekilde Nâzım Plan 
Bürosunca bugünden itibaren saptanması gereğini 
Sayın Bakan kanaîıyle İmar İskân Bakanına duyu
rur ve sizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu, bu
yurunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Saygıdeğer Babüroğlu meseleyi bir plancı, bir 
mühendis olarak detaylarına varıncaya kadar izah et
tiler. Benim zaten bu işlere aklım da ermez ve de an
ladığım kadarıyla da burada konuşulması gereken 
husus, Atatürk Orman Çiftliğine ait arazinin bir kıs
mının (Bir yasayla kurulmuş bulunduğu için ve mil
let hizmetine, millet faydasına tahsis edildiği için) 
bir yasa yoluyla Ankara Belediyesine satılmasının 
gerekip gerekmeyeceğidir. Bunun da gerekip, gerek
meyeceği, hal'in teknik, fennî şartlarının nasıl olması 
lâzım geleceği noktasından daha çok (ki, o Belediye 
Fen İşlerinin ihtisasına girer ve bizlerin de pek aklı 
ermez.) Orman Çiftliğinin kurulmasına esas olan ana 
hedef ve maksada ve yasaya uygun mudur, bu yasa
da gözetilen maksatları ihlâl ve ihmal neticesi doğur
makta mıdır? 

Yine buna bağlı olarak ikincisi, Ankara'nın bir 
taştan ve betondan ibaret sevimsiz bir şehir olmakta 
devam etmesine ve bu görüntünün süratlenmesine 
Yüce Senato aracılık edecek midir, etmeyecek mi
dir? 

Bütün mesele budur. Buradan ötesi bizim yetki
miz, görevimiz dışındadır. Burası Ankara Belediye
sinin îmar Müdürlüğü de değil. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Saygıdeğer arkadaşımın da ifade ettiği üzere Bü

yük Atatürk, bir çöl haline getirdiğimiz Anadolu'
nun kurak toprakları üzerinde bir yeşillik denizi ya
ratmak istemiş ve bir ölçüde bir yere kadar da mu-
vafrak olmuş. İftihar ettiğimiz büyük Milletimizin 
bir yönü var galiba, yeşilliği mi sevmiyoruz, ormanı 
mı sevmiyoruz... Vaktiyle Timurlenk'in fil sürüleri
nin, fil ordularının Ankara ormanlarında gizlendiği 
ve harbi kazanmakta da bu gizliliğin büyük rol oy
nadığı söylenir. Daha dün İstiklâl Harbinde Ankara-
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ya gelip giden trenlerin Elmadağ'dan ve Ankara ci
varından kesilen odunlarla çalıştırıldığı söylenir. 

Muhterem arkadaşlarım; . 
Büyük Atatürk, atalarımızın ve yakın geçmişteki 

büyüklerimizin bu ihmalinin ve bu tahribatının ke
fareti olarak bu ormanı tesis eylemiş ve bir yerde 
hani haylaz, yaramaz çocuğun kulağından tutar da, 
duvara vura vura «oku, öğren» dersin, bizlere bunu 
demek istemiş ve bunu da bir kanunla, bir vasiyetle 
millete hediye etmiş. 

Şimdi cüşünün, orduların meydan muharebesi ya
pacağı kadar geniş otlakları, yaylakları, ovaları olan 
Anadolu'mun ortasında kurulmuş bulunan uçsuz, bu
caksız işe yaramaz, ot dahi bitmez çorak arazileri 
olan bir beldede tutmuşuz Ankara'nın göbeğinde 
Atatürk'ün vasiyetine ve verdiği ibret dersine balta 
vurmak pahasına ve Ankara'nın umumî sıhhatini ih
lal pahasına hal yapak üzere Ankara Belediyesine 
167 dönüm, yer veriyoruz. 

Ben (Çok özür dilerim, af buyurun) bu kanun 
teklifinin getirilmesine öncü olan Belediye Reisine, 
Arikara oeldesinin en şerefli mevkiine yükselttiği bir 
zata, (ki, arkadaşımın beyanından anladım, bugünkü 
Belediye Reisimiz de sağ olsun, bu himmette sele
finden geri kalmamış) bu Belediye Reisine, bu belde
nin halkının sıhhatine, bu beldenin güzelliğine ve 
Atatürk'ün vasiyetine ve ibret dersine aykırı davra
nışlarından dolayı teessüflerimi bildiririm. 

Bir Yiğit Köker nasıl olup da, bir Ankaralı ola
rak bu Kanuna imza atarlar. Hem kalkarlar «Öz 
Ankaralıyız, Ankara Çocuğuyuz.» derler, tamam öy
ledir, saygı duyarım. Böyle bir Kanunu nasıl getirir 
öz Ankara çocuğu?... 

Kusura bakmasınlar; yani kişisel politika yapmak 
için söylemiyorum, içim yanıyor. Çünkü, bu altıncı 
veya sekizinci defadır Atatürk Orman Çiftliğinin şu 
veya bu maksatla ve Meclisler aracı edilmek suretiyle 
tahrip edilmesi ve küçültülmesi isteniyor. Bu olmaz, 
arkadaşlar. Buna «Dur» demeliyiz. Bu iktidar - mu
halefet meselesi değildir. Topyekûn millet meselesi, 
hepimizin meselesidir. 

Arkadaşlar, Londra, Paris, Moskova, Leningrat 
hatta Deli Petro devrinde büyük ormanlıklar tesis, 
edilmiş, sahiller korunmuş, hâlâ da e.Ülmekte. 

Arkadaşımın, saygıdeğer Babüroğlu nun dahil bu
lunduğunu zannettiğim Mühendisler Odasının rapor
larım okurum; ben meraklıyım biraz bunlara. 

Ankara'da, genellikle Türkiye'de, diğer medenî 
ve büyük şehirlerdeki insan başına düşen yeşil saha, 
(Yeşil saha da demeyeceğim, zaten yeşillik yok An

kara'da) açikhk diğerlerine nazaran beşte birmiş... 
Bunu daha genişletmek gerekirken ve bu mümkün 
iken daha da daraltmanın faydası ne?.. 

Arkadaşım karşı çıkıyor ve «Koltuk hali olursa...» 
diyorlar. Ne demek koltuk hali?. Yani, kim oturduğu 
yerden kalkmış ki geri?... Var mıdır öyle kaide?.. 

Ankara Belediyesine vereceksin, Kanun da çıka
cak, (Sonra, Kanunda yazdığı da yok, «Koltuk hali 
olursa olacak...» falan filan diye; isterse yazsın) son
ra Ankara Belediyesini bir daha oradan çıkaraca
ğız. E, mümkünü var mı beyler?. 

Bir ayağı çarıklı köylü gelip şuradan bir toprak 
işgal etti mi kimse onu oradan çıkaramıyor. Anka
ra'nın etrafında gecekondular var, kaç kere kanun 
çıkardınız; ama affa mecbur oldunuz: Daha 20 gün 
evvel; onları çıkarabildiniz mi?.. Yok. 

O halde arkadaşlar, ben gerçekten istirham edi
yorum, hatta ben Komisyondan ve Hükümetten ri
ca ediyorum; şu teklifi geri alsınlar ve gerçekten bu 
kürsüden, Sayın Reisicumhurun bu Kanunu veto et
mesi, geri çevirmesi hareketinin Cumhurbaşkanlığı 
dönemi içinde yaptığı en güzel ve en asil jestlerden 
biri olduğuna inanıyorum. 

Bu iradeye de saygı duyalım ve bu işe de bu şe
kilde son verelim. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sayın Başka

nım, ben ile konuşacağım. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uçak) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Konu sosyal bir konudur. En doğruyu bulmak 

için birbirimize yardım etmek durumundayız. 

Her büyük şehir için plan ve programlar yapı
lırken, bizim imar Kanunumuz, «50 sene sonraki ih
tiyaç gözönünde bulundurulur.» diyor. 

Şimdi, şehircilik üzerinde sağdan soldan edindi
ğimiz bilgiler, bugüne kadarki şehircilik mevzuunda
ki prensiplerin dahi yetersiz olduğu noktasında. Me
selâ gürültüyle mücadele büyük bir mesele. 

Tesadüfen okuduğum bir noktayı söyleyeyim: 
Berlin yeniden onarılırken, «Hanssa» diye bir 

.mahalle yapılıyor. Dünya ölçüsünde yarışma planı 
hazırlattırılıyor. Virajsız yollara sahip olması lazım
mış bir gürültüsüz şehrin, insanlık bu derecede ileri 
noktalarla meşgul. 

Şimdi, bizim meşgul olduğumuz konuya değine
lim: 
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Kurtuluş Savaşının kaynağı olan Ankara'da, ye
niden kuruluş savaşının sonsuzluğa kadar kaynağı 
olacak Ankara'da, «Parselle sat» zihniyetiyle her yer 
yağma edilmiş, meydanlar ortadan kalkmış, her ku
ruluş bir noktaya el koymak suretiyle sahip olmuş, 
Nefessiz bir şehir haline getirmişiz Ankara'yı. 

Yansen'in yaptığı yolların şimdi dar geldiğini dü
şünüyoruz ki o zamanki Ankaralılar, «Ankara'da bu 
iş, bu kadar yol ne olacak?..» diyorlardı. 

Arkadaşlar; 
Ankara 2 milyon nüfusu önümüzdeki sayımdan 

evvel tamamlayacak: 10 yılda 4 milyon nüfuslu bir 
şehir haline gelecek. Biz de uygarlık aleminin karşı
sına çıkıyoruz. 

Fani şahsiyeti bir tarafa, bir şahsiyet çıkmış, 
taşlı topraklı Ankara'nın Hükümet Merkezi olmasına 
marîz duygularla karşı çıkan 'insanlara, «Hayır, An
kara'da da yeşillik olabilir. Ankara'da da çiftlik ola
bilir.» diye bir ileri görüşün temelini atmış, kör nef
sini de değil bir şehri düşünerek bu yolu göstermiş. 

Sayın Babüroğlu'nun ihtisasına saygım vardır; fa
kat beni biraz şaşırttı. Her noktadaki söyleyişi, bu, 
«koltuk veya koltuksuz halin» olmamasını icap etti
ren görüşler ortaya koydu, «Rejim de ak olacak» dedi 
Ben şimdi şaşırdım. Bir mütehassısa karşı mütalâa 
beyan etmenin sıkıntısına düştüm; fakat arkadaşlar, 
bir hatıramı söyleyeyim : 

Atatürk Orman Çiftliği ilk parlamenterlere davet 
edilip de gösterildiği zaman, o zamanın parlamenter
leri, «Aman, ayağına dikkat et, fidan çiğnersin.» diye 
bu hareketle âdeta hicvetmişlerdi; fakat bugün Anka
ra'nın başka hava alacak yeri yok; bilhssa vasıtasız 
fakat bugün Ankara'nın başka hava alacak yeri yok; 
bilhassa vasıtasız halkın, aracı olmayan halkın, fakir 
halkın başka hava alacak yeri yok. 

Arkadaşlar; 
«Atatürk'ün çiftliğini restore ediyoruz.» diye ta

rihî hüviyetinden çıkarmışız, büyük hata; otel yapmı
şız, büyük hata; araştırma enstitüsü falan falan diye 
yerleşmişiz, büyük hata; havuzlarını susuz bırakmışız, 
büyük hata. Her yönüyle Atatürk Orman Çiftliğinin 
halkın hizmetinden koparmışız. 

Şimdi de, efendim, şurada zaten kömür deposu 
olarak kullanılıyor, batak bir yer. 

Arkadaşlar; 
Prensibi muhafaza ödersek, bir batak yerin park 

haline gelmesi 365 gün sürmez bugün. Sebep?. Tek
nik o kadar ilerlemiş ki, iki greyderle üç tane alet o 
batak gördüğünüz sahayı size ertesi gün ağaçlıklı, gül

lük - güli stardık bir yer yapar. 
Hayvanat Bahçeniz orada. Yarın çc^uk bahçesi 

yapacaksınız. 
Afedersiniz arkadaşlar, toplumlar bazı noktalarda, 

«Sakalından kıl kopartmamak» prensibiyle hareket 
ederek ayakta durur. 

Atatürk Orman Çiftliği son hava alma kalıntı 
yeridir. Onun için, bu yer için şöyle bir öneri de bulu
nacağım ve bu kanunu da hazırlayıp getireceğim: 

Her noktasından bir düz hat çekerek Atatürk Or
man Çiftliğini değil daraltacak, genişletecek bir teklif 
bekliyorum. 

Bir Hal mevzuu mu var?. Elbette ihtiyaç da aşi
kâr; hatta bir hatıramı söyleyeyim: 

Oradaki Hal'in kalkıp, oranın, o tiyatrolarla, kon
ser salonlarıyle bütünleşen bir hale gelmesini kendi 
kendime daima düşünürüm; ama işte şehir işte araç. 

Dün Etlik yolundaki garajımız işe yaramadı, ar
kasından bir başka garaj yaptık. Yarın bu garaj işi 
görmeyecek, daha ilerisinde yeni garaj yapacağız. Bu
nun elbette mesulleri var. Fakat, geliniz artık ne ol
duysa oldu (ki, ben onların da tasfiyesine taraftarım.) 
kim ev yaptı ise, kim enstitü yaptı ise sökülmesine 
taraftarım, havuzlarının imar edilmesine taraftarım. 

Arkadaşlar; 
Hissiyatınıza hitap etmiyorum. Şimdi güzel bir 

şey oldu. Hanımlar, pijama, pantolon giymek su
retiyle (fakir halk) oraya Ankara treni ile gidiyor, 
orada top oynuyor, ip atlıyor çünkü tek hava aldığı 
yerdir. Çünkü, Kızılcahamam Ormanlarına gitmek 
için, falan yerdeki hava alma yerine gitmek için de 
araç parası lâzım. Halkın bir tek hava alacak yeri, 
Atatürk, Orman Çiftliği kalmıştır. 

Geliniz, öneriyi getiren arkadaşlara saygı ile tek
lif ediyorum; insanız, arkadaşlar işin kolayına gitmi-
şizdir biz. Tabiî Hükümetten alınca da takdiri bedel
le de vereceğiz, bedel takdiri suretiyle ucuza mal edi
lecek. Bir de görülecek, merasim yapacağız. 

Arkadaşlar, bunlardan vazgeçelim, Atatürk Orman 
Çiftliğinin değil bir bölümüne, bir ağacına dahi do
kunmamak, bir karış yerini dahi yeniden eksiltmemek 
üzere bir temelli prensip kararı alalım. Hepinizi say
gı ile selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Erim, buyurunuz efendim. 
NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Ben bu Kanun üzerinde dururken önce bir usul 

noktasına işaret etmek istiyorum. Bu Kanun, Saym 
Cumhurbaşkanının bir daha görüşülmek üzere 1973 
yılında iade ettiği bir kanundur. 
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Bugün, basılarak bize verilen Komisyon rapor
larında, Sayın Cumhurbaşkanının bu Kanunu hangi 
nedenle geri gönderdiğine dair hiç bir işaret yok. Sa
yın Cumhurbaşkanının tezkeresinin sureti de yok. Ben 
Başkanlık sekreteryasından istedim ve okudum. Ge
nel Kurulun bunu bilmesinde fayda mütalâa ettiğim 
için (metin de 1,5 daktilo sayfası) müsaadenizle oku
yacağım. 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 Haziran 1973 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü 6488, 48790 sayılı yazınız. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü madde

sine istinaden gönderilen 26 Haziran 1973 tarih ve 
1776 sayılı Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 
dönüm 500 metrekarelik kısmının, Ankara Belediye
sine satılması hakkında kanun dolayısıyla yapılan in
celemede : 

1. Devletimizin Kurucusu Atatürk'ün, 13 yıl sü
ren emek ve çalışmalar sonucunda tarım usullerinde 
örnek bir tesis olarak vücuda getirdiği çiftlikler ara
sında Ankara Orman Çiftliği de 11 Haziran 1937 ta
rihinde, taraflarından Hazineye hibe edilmiş ve bu 
arazide 24 Mart 1950 tarih ve 5695 sayılı Kanun ile 
Atatürk Orman Çiftliği kurulmuştur. 

2. Atatürk'ün Türk Milletine bir vediası olan bu 
Çiftlik arazisinin, bizzat kendileri tarafından belirtilen 
amaçlar dışında kullanılmaması ve bütünlüğünün ko
runması maksadıyle yukarıda belirtilen Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihteki sınırları içinde bulunan gayri 
menkullerin, gerçek ve tüzelkişilere devir ve temliki 
ve kamulaştırılması; ancak özel bir kanunla izin alın
masına bağlı olacağı saptanmıştır. 

3. Bu cümleden olarak, 1953 - 1959 yılları arasın
da kabul edilen 6000, 6238, 6947 ve 7310 sayılı ka
nunlarla çiftlikten ayrılan bir milyon dekardan fazla 
bir arazinin büyük bir kısmı, kamu ihtiyaçları için 
lüzumlu görülen tesislerin yapımı veya Devlet yolu in-
şaası veyahut askerî maksatlar için kullanılmış, bir 
kısmı ise, isteklileri veya yapı kooperatiflerine tah
sis edilmiştir. 

4. Bu defa, yukarıda sözü edilen 1776 sayılı Ka
nunla, Ankara Belediyesine satılmasına izin verilen 
167 dönüm 500 metrekare arazi yeni toptancı hali ya
pılması için, Ankara şehri halkının önemli bir ihtiyacı 
karşılama amacını gütmekte ise de; bu ta
sarruf çiftlik arazisinin Atatürk'ün bu çiftliği tesis 
etmekteki asıl maksat ve hedefinin gerçekleştirilmesine 
engel olacak derecede küçülmesi sonucunu doğuracağı 
gerekçesi ile uygun görülmediğinden Türkiye Cumhu-
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riyeti Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince bir de
fa daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı» 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Çiftlikten Ankara'nın hal ihtiyacı için yer 

ayrılması teklifi, 1971 yılında ben görevde iken Baş
bakanlığa, Ankara'nın o zamanki Belediye Başkanı 
tarafından getirildi. Kendisine yanlış düşündüğünü, 
filhakika Ankara'nın şehir dışında bir Hal'e ihtiyacı 
olduğunu; fakat bu çiftlikte göz dikilen yerin artık 
şehir dışında olmadığını, şimdiden şehrin içine girmiş 
bulunduğunu anlatmaya çalıştım. 

Paris'te Hal şehirin içinde idi, şehirin 30 kilomet
re ötesine Orly Hava alanının yakınma götürdüler. 
Bütün Avrupa şehirlerine bakın, bütün büyümekte 
olan medenî şehirlere bakın Hallerini şehrin ötesine 
götürüyorlar. 

Bugün Ankara şehrinin bir hale ihtiyacı vardır; 
fakat yapılacağı yer, Ankara İstanbul karayolu ile 
Ankara İstanbul demiryolu arasında Etimesgut ve 
daha ötesindeki bir yer olmak lâzımdır. 

Hem ulaştırma bakımından, hem araçların kolay
lıkla gidip gelmesi bakımından hem de şehrin zaten 
sıkışmış olan ulaştırma durumunu bir de o nokta 
da gözünüzün önüne getirin. Bu istedikleri nokta, çift 
ligin Ankara yolu kenarında şehri en yakın yerindeki 
köşesidir, (O elma ağaçlarının bulunduğu köşedir.) 
O köşeden istiyorlar ki, felâket orada zaten trafik sı
kışıktır, Konya yolu da oradan geçmektedir. Arka
daşların anlattığı gibi, hipodrom ve saire hepsi ora
dadır, bu felâkettir ve Ankara'nın değil on sene, yir
mi sene sonrasını bugünün boğacak bir teşebbüstür 
bu. 

Ben o zaman razı olmadım ve bu Kanunu o za
man sevk ettirmedim. 1973 tarihini taşıdığına göre 
benden sonra bir çaresi bulunmuş, bu Kanun buraya 
gelmiş. 

Sayın Cumhurbaşkanı bunu iade etmişler, tabiî 
çok isabetli bir iade. Yer fevkalâde kötüdür hal için, 
şehri zehirleyecek bir yerdir. 

Birincisi, yollar vaziyeti gözönünde tutularak, An
kara halinin 20 - 30 kilometre uzakta yapılması lâzım
dır. 

İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanının tezkeresinde de 
işaret ettiği gibi, konuşan arkadaşların da işaret ettik
leri gibi; artık orman kesiminden Atatürk Çiftliğin
den ayrılacak arazi kalmamıştır. Sayın Tahtakılıç'ın 
yaptığı teklife tamamiyle iştirak ediyorum; bir Ka-
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nun çıkarmalı bugüne kadar yapılan binaları da yı
kıp eski haline ifrağ etmeli ve Ankara Atatürk Or
man Çiftliğini, Ankara şehrinin gelecekteki gelişme
lerine göre yeniden tanzim etmeli, milyonlarca hal
kın bedava hava alacağı yer olarak, tiyatrolarıyle, si-
nemalarıyle, çocuk bahçeleriyle, eğlence yerleriyle 
yeşilliklerini muhafaza ederek, (beşte dördü yeşil kal
mak şartı ile) bunu ihya etmeye çalışmak lâzımdır. 

Teknisyenlerden bahsettiler. Ankara Belediyesi, 
imar tskân Bakanlığı bir araya gelmişler söy
lemişler ve bu teknisyenler büyük bir yanıl
gı içindedirler. Bir teknisyenin yanıldığı en bü
yük noktalardan biridir bu. Gazi Çiftliğinden, Ata
türk Çiftliğinden bu yeri ayırmak istemek teknisye
nin yanıldığı en bariz, en göze çarpan bir noktadır. 

Biz Cumhuriyet Senatosu olarak bunu bir noktada 
durdurursak, bugünkü nesillere ve gelecek nesillere 
emin olun büyük bir hizmette bulunmuş olacağız. 

Ben Ankaralı değilim; fakat Ankara'yı 40 senedir 
bilirim, Ankara'ya ilk olarak talebilik yıllarımda izci 
olarak 1931 - 1933 yıllarında gelmiştim. O zaman Ye
nişehir'de çocuk bahçeleri vardı, şimdi onlar da kal
madı bir tane Kızılay'da kaldı Ankara'da yeşillik kal
madı ve Ankara şehri bir felâkete doğru gitmekte
dir. Bundan 20 30 sene sonra Ankara şehrine yeşillik 
yer açmak, bulmak için milyarlar sarf edilecek. Şim
di elimizdeki yeşilliği bu şekilde feda etmeyelim. 

Benim de diğer arkadaşlar gibi Yüce Senatodan 
istirhamım; biz bu Kanunu burada geri çevirelim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Halen 4 arkadaşımız konuştu. Sayın 

Atalay, Sayın Irmak, Sayın Feyyat, Sayın Aykan, 
Sayın Mülayim, Sayın Babüroğlu ikinci defa ve Sa
yın Tanyeri söz istediler. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ege, Grup adına ise size söz 
vereceğim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Grup adına 
efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, ben de Komisyon namına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege, 
A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP EGE 

(Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Babüroğlu başta olmak üzere, mevzua haki

katen derinliğine inen, meseleyi bütün açıklığıyle kür
süye getiren arkadaşlarıma hassaten teşekkür ede
rim. 

Şimdi bir noktayı ifade etmek istiyorum. Mesele, 
Ankara Belediyesinin hakikaten ihtiyaçlar içinde olan 
bugünkü mevcut Hal'iriin (Ki, çok eskiden tesadü
fen karşısında vazife gördüğüm bir yerdir.) Bundan 
20 sene evvelinde dahi Ankara için yetersiz olduğu
nu çok müşahade etmişimdir, hele bugün hiç kullanıl
maz hale gelmiştir. Bir Hal'in Ankara için ihtiyaç 
olduğu ve mevcut Hal'in derhal tahliye edilip, yeni 
yapılacak Hal'e nakledilmesi gerektiğine inanıyoruz, 
buna inanmayan arkadaşımız da yok. 

Ancak, arkadaşlarımız Atatürk Orman Çiftliği me
selesinde gerçekten ne kadar fikrî konuşmaya çalış-
tılârsa da, haklı olarak hissi yönlere girmek mecbu
riyetinde kaldılar. Zaten, Atatürk'ün vediaası olan 
her meselede, Atatürk'e karşı duyulan engin sevgi ve 
saygının bu şekilde konuşmayı icap ettirdiğini de 
takdir edecek durumdayım. 

Yalnız bir noktayı ifade edeyim muhterem arka
daşlar. Burada Sayın Babüroğlu'nun bir koltuk HaPi 
veya küçük Hal (her ne ise) meselesi ile ileri attığı 
ve «Buna ben olumlu oy kullanacağım» dediği konu 
üzerinde Komisyenda yaptığı konuşmayı da dikkatle 
dinledim. Hakikaten bu işi bihakkın tetkik etmiş, 
meseelyi bihakkın bilen, gerektiği yerde rakamları 
konuşturan arkadaşımızın Komisyondaki konuşma
sını da istifadeyle dinledim. Ancak, Sayın Babüroğlu' 
nun savunması bana düşmez elbette; fakat bir noktayı 
ifade edeyim ki, Saym Babüroğlu Komisyonda da, bu
rada da konuşurken, «Büyük bir ihtiyacı karşılama
nın gerektiği düşüncesiyle olumlu oyu ister istemez 
vermeye çalışacağım» dedi. 

Şimdi bir noktaya geleceğim muhterem arkadaş
lar. Atatürk'ün bize emanet ettiği maddî, manevî bir
çok şeyleri zaman zaman iyi zedelemişizdir ve bunu 
zedelerken de hiç birimiz Atatürkçü olmaktan, Ata
türkçülükten bir adım birbirimizden geri kalmamış. 
hatta yarış halinde olmuşuzdur. 

Ben bu meseleye eskiden beri ilgi duyarım ve 
Atatürk Orman Çiftliğine yakın bir mahalde otur
duğum için bazı sabahlar da o tarafa yürüyüş yapa
rım. Şu gün hali hazırda Atatürk Orman Çiftliğinin 
içinde namütenahi inşaat vardır arkadaşlar ve bu in
şaatlar devam etmektedir. Araba ile geçerseniz bun
ları pek fark edemezsiniz, yaya olarak yürüdüğünüz 
vakit bunları görebilirsiniz. Bizim her şeyde maalesef 
hepimizi, Parlamentosunu da, Başbakanını da, Re
isicumhurunu da aitedebilen bürokrasi; burada iste
diği gibi saltanatını yürütmektedir. Çeşitli Bakan ar
kadaşlarım gelmiştir. Bu memlekette Anayasaya kay-
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dettiğimiz, «İnsan öldüreni affediyoruz da, orman 
yakanı affetmiyoruz» şeklinde madd eleştirmeye ça
lıştığımız bir hususta, onun başında olması gereken 
bürokratlar ve teknisyenler; kendilerinin ve yakın
larının (muhterem arkadaşım burada misallerini ver
di) çıkarları olduğu zaman pekâlâ çam devirmekten 
geri kalmamışlar, devirmişler ve hâlâ da devriliyor 
muhterem arkadaşlarım ve Ankara hakikaten yaşana
maz bir hale geliyor. 

Şurada bir şeyi de istitraden ifade etmek isterim. 
Şimdi diyoruz ki, «Atatürk Orman Çiftliğinin içe
risinden artık bir karış yer dahi kimseye verilme
sin, hiç olmazsa bugünkü mevcuduyle bunu koruya
lım.» Tamam, bunda müttefikiz. 

Muhterem, arkadaşlarım; 
Bu meselede Grup kararımız yok. Arkadaşlarım 

bana, «Buna oy verebilir miyiz?» şeklinde; yani 
olumlu oy veremeyeceklerini teker teker söylüyorlar. 
Ben de aym hissiyatin içindeyim; fakat muhterem ar
kadaşlar, Babüroğlu arkadaşımızın haklı olduğu bir 
nokta var. Babüroğlu, bu işin ıstırabını bizim hepi
mizden çok çekmiş en önde gelen bir arkadaşımız, 
Peki, «Şimdiye kadar olan olmuş, şöyle bir kısmı 
da ayrılsın veya ayrılmasın» münakaşası yapılırken 
{Benim talebelik yıllarıma rastlar, Ankara'da Bahçe-
lievler semti kurulduğu zaman gelir gezerdik. O za
man o semtte daha ağaç yoktu, fidan vardı ve o 
evler teker teker bahçe içindeydi. O fidanlar sonra 
büyüdü ve o evlerin her tarafını kapladı. Arkadaşlar 
sonra o evler ne oldu?.) Şimdi kalkıp «Atatürk'ün 
vediası elimizi sürmeyelim, dokunmayalım, saygılı 
olalım» diyoruz. 

«Atatürk'ün bıraktığı Atatürk Orman Çiftliğini 
zaten güdük bir hale getirmişiz, bir kısmını daha el
den çıkarmayalım» şeklindeki hissiyata hürmetim 
var, onun önünde eğiliyorum; fakat şehircilik ola
rak ne yapmışız? 

Atatürk'ü görmek ve elini öpmek bahtiyarlığına 
eriştiğim zaman talebe idim; fakat Falih Rıfkı'dan 
okudum. Falih Rıfkı (Allah rahmet eylesin) Türkiye' 
de benim anlayabildiğim kadarıyle şehircilik ve tu-
rizmcilik meselesinin ilk öncülerinden birisidir. İs
tanbul, Ankara ve hatta İzmir için de imar bakımın
dan mesleği olmadığı halde çok ileriyi gören yazılar 
yazmış ve fikirler beyan etmiştir. Rahmetlinin son 
yazdığı yazılardan bir tanesi bugün mevcut Millî Eği
tim Bakanlığımın kurulduğu bina içindir. O zaman da 
«Yapmayın, hiç olmazsa şurada önünüzde bir açık
lık var, kapatmayın şunu» diye yazdı; fakat getirildi 

Millî Eğitim Bakanlığına ait olan o bina bundan 5-10 
sene önce oraya kuruldu. 

Şimdi bir defa meseleyi bu noktadan aldığımız
da, mesele başından bozuluyor muhterem arkadaşla
rım. Falih Rıfkı'nın ifadesiyle, «Atatürk'ün zamanın
dan bozuluyor.» Kendisine planı getirip de, Ankara 
dünyanın en ileri ve modern bir şehri, bir başkent 
olacak diye Alman mimarının eserini önüne koy
dukları zaman, Alman mimarının kendisine ifade et
tiği «İnşallah muvaffak olursunuz» sözüne; Atatürk 
savaşlar kazanmış, memleketi kurtarmış bir kişi ola
rak, «Biz savaşlar kazandık, memleket kurtardık, bir 
şehir mi yapamayacağız?» diyor. Bunun üzerine Al
man sözünü esirgemiyor ve «Şehir yapmak bazen 
meydan muharebesi kazanmaktan zordur» diyor. Za
ten bozukluk oradan başlıyor. Ulus'tan başlayıp da 
Çankaya'ya giden cadde bugün açılmadı. Öyle ise, 
tüm olarak biz milletçe şehirciliğe karşı bir antipa-
timiz var galiba; ama bunu böyle götürelim mi? Gö
türmeyelim. 

Sayın Erim'in burada (çok teşekkür ederim) Cum
hurbaşkanının ret yazısını okumalarından memnun 
oldum. Yalnız, Sayın Babüroğlu hatırlayacak, Sa
yın Ahmet Demir Yüce hatırlayacak, maalesef bi
zim komisyonlarda zabıt tutulmuyor, ses kaydedil
miyor; konuşmalar, tabiî hafızada kalabildiği mik
tarda kalıyor. Ben Komisyonda yetkililerden birisine 
sordum; açıkçası Belediye Başkanına sordum ve de
dim ki, «Sayın Cumhurbaşkanı bundan üç sene ön
ce burada böyle bir hal binasının kurulmasına şid
detle karşı koydu ve reddetti. Şimdi bunu kabul mü 
ediyorlar?» Sayın Belediye Başkanının verdiği cevap 
ise; «Efendim, Cumhurbaşkanına yanlış bir yer gös
terilmiş; onun için öyle demişler. Şimdiki yeri gös
terdim ben; bunu böyle kabul ettiler...» şeklinde bir 
beyan... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben burada böyle maksatsız ve birbirimize kont

ra vaziyete düşmeden, sadece mevzu üzerinde mü
nakaşa etmenin tatlı bir zevkini duyuyorum. Bir 
maksatla söylemiyorum; ama bir noktada da hepi
miz aynı kandan, aynı ırktan gelen insanlarız. Bir 
işi atlatabilinceye kadar bazı noktalarda bazı ufak 
tefek inhiraflarımız oluyor. Ben o vakit şaşırdım, 
dedim ki, Sayın Cumhurbaşkanına kim nasıl cesaret 
edip, yanlış yer gösterir?.. Düşündüm, belki dedim 
olur. Çünkü, Türkiye'de olmaz, olmaz; olabilir... Şim
di söz almaya da niyetim yoktu; fakat Sayın Erim' 
in burada, Cumhurbaşkanının çiftlikten bir karış top-
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rağın dahi kimseye verilmemesi gerektiğine dair ya
zısını okuyunca söz almak ihtiyacını duydum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben şahsen bu teklife müspet oy kullanmayaca

ğım. Öyle sanıyorum ki, grup kararı almamıza rağ
men birçok arkadaşım da müspet oy kullanmayacak
lar; ama bunu böyle ifade ederken bugün Ankara 
Belediyesinin hakikaten hal mevzuunda büyük bir 
sıkıntı içinde olmadığı veyahuttu ihtiyacı bulunma
dığı hakkında da herhangi bir menfî düşünceye sa
hip değiliz. Hakikaten ihtiyaç içindedir. O bakımdan 
benim başta Belediye Başkanı olmak üzere ilgililere 
tavsiyem şu ki; süratle böyle kulay yatırımlardan kur 
tulup, devamlılık arz edebilecek tasarrufta bulunsun
lar. Sayın Erim'in ifade ettiği gibi, hakikaten buraya 
Hal binası yapıldığı takdirde aradan bir sene, iki 
sene geçmez trafikten sıkıntı çekeriz. Şimdi bu oto
büs garajı filân diye yaptığımız garajları her halde 
iki sene sonra kaldırmak mecburiyetinde kalacağız; 
bir başka yere gideceğiz. Öyle ise, iki senelik, üç 
senelik gibi çok kısa vadeli yatırımlar yapacağımıza, 
Ankara'nın daha dışında, anayolların kesişebileceği, 
toplanabileceği ve dağılımın kolay yapılabileceği bir 
yerde yeni bir hal yapımına gitmeliyiz. Çok şükür, 
bizim topraklarımız, Türkiye geniş. Yani biz daha 
yayılabiliriz; başka memleketler gibi değiliz. Biraz 
daha şehrin dışında ve daha modern; hiç olmazsa 
1 5 - 2 0 seneye cevap verecek şekilde bir Hal sitesinin 
kurulmasına taraftarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Komisyon, şimdi mi söz istiyor 

efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMÎR YÜCE (Zonguldak) — Şimdi isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Daha söz sırasında olanlar var. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Belki ar
kadaşlara faydalı olur efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm 
500 metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkındaki Kanunun Cumhurbaşkanı tara
fından veto edilmesi üzerine yeniden görüşülmesi 
safhalarında Cumhuriyet Senatomuzda sayın hatip
lerin serd etmiş oldukları fikirlere cevap arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Hatiplerin beyanlarına büyük bir kısmı ile iştirak 
etmemek mümkün değildir. Hissî yönü hepimizde 
hâkimdir ve insanların kararlarında da hislerin rol 
oynadığı bazı zamanlar varittir ve bunu da kınama
mak lâzım. Aziz Atatürk'ün bir numune olarak 
Türk'e, «Burada da yeşil biter» demek için girişmiş 
olduğu ve başarı ile neticelendirdiği ve sonunda da 
Türk Milletine hediye etmiş olduğu bir yere teca
vüz etmenin doğru olmadığı kanısındayım. 

Bendeniz Komisyon namına konuşmakla beraber 
şu esnada biraz dışarı çıkayım; bu Kanunun ilk gö
rüşülmesinde menfî oy kullandım. Bu, Atatürk'ün he
diye etmiş olduğu; ıslah ettikten sonra hediye etmiş 
olduğu bu araziye muhtelif vesilelerle vaki tecavüz
ler hislerimizi rencide etmiştir. Sanki başka yerde 
yapılması mümkün değilmiş gibi Makine Kimyanın 
Fişek Fabrikası dahi Atatürk Orman Çiftliği içine so
kulmuştur. Traktör Fabrikası, Atatürk Orman Çiftli
ği içine sokulmuştur. Bir yapı kooperatifi, sanki An
kara'da başka yer yokmuş gibi orada binalar yapmış
tır ve Sayın İskender Cenap Ege'nin dediği gibi, bu
gün her teşekkül maalesef kaçak da olsa orada bir
takım binalar yapmaktadır. 

Komisyonda bu konu görüşülürken Anakara Be
lediye Başkanı Vedat Dalokay. Atatürk Orman Çift
liğine vaki bu tecavüzlerin, bina yapmak suretiyle ol
sun, arazisinden almak suretiyle olsun vaki tecavüz
leri kendisinin de kınadığını ve orada yapılmakta 
olan binalara elektrik ve su vermeyerek bu yapımla
rın önüne geçeceğini de beyan etmiştir. Bu ıstırap 
umumîdir. 

İkinci olarak, Ankara bir nefes almaya ihtiyacı 
olan büyük bir alanı kaybetmektedir. Ankara, Dün
yada bulunan şehirler arasında havası en kirli olan 
şehirdir. Ankara'nın havasının temizlenmesi için 
Türkiye Cumhuriyeti dumansız yakıtından tutun da, 
başka tedbirlere varıncaya kadar milyarlarca lira 
harcayacaktır ve bu Ankara için artık zarurî olmuş
tur. 

Binaenaleyh. Atatürk Orman Çiftliği gibi nefes 
alınacak bir sahanın bir tek karışına dahi dokun
mamak Ankaralı'nm ve Ankara'nın menfaatinedir. 
Ormansîzlık, Türkiye'nin bir afetidir. Sayın Sarıibra-
himoğlu'nun da ifade ettiği gibi, Ankara çevresi or
manlarla kaplı iken bugün kıraç bir arazidir. Ben
deniz hatırlıyorum; 1937 senesinde Ulus Gazetesin
de Zeki Gençosman, Ankara yerlisi 110 yaşında 
(şimdi ismini unuttuğum) bir nineyle röportaj yap
mıştı. Nine 1937 yılında 110 yaşında imiş. Demek ki 
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aşağı yukarı 1837 1847 yıllarını hatırlayabiliyor. 
Ninenin resmini 1937 senesinin Ulus Gazetesinde gö-
bilirsiniz. Ninenin ifade ettiği şu : 

«Ankara Kalesi ve Çubuk'a kadar olan mıntıka
larda, ben hatırlarım ki, çam ormanları vardı...» 

Şimdi bunlardan eser kalmadı. Binaenaleyh, çok 
itinalı hareket etmek mecburiyetindeyiz. 

Etimesgut'a giderken şeker fabrikasının yanında 
bir köy vardır. O köy taban arazidir ve tarıma el
verişlidir. Bundan 3 - 4 sene evvel orada davulla 
zurnayla «Bir orman tesis ediyoruz» diye merasim 
yaptık, «Spor sahası tesis ediyoruz» diye merasim 
yaptık. Ankara'nın Etimesgut vadisinin etrafındaki 
yayvan tepeleri düşünüp, bu bostanlık yerlere böyle 
tesisler yapılmış olduğu için kendi kendime hayıflan -
mıştım ve neden meyilli arazilere bunlar yapılmaz di
ye üzülmüştüm. 

Binaenaleyh, her yönünden dikkatli hareket et
mek mecburiyetindeyiz. 

Yalnız Sayın Nihat Erim'in, Ankara ağaçsızlanı-
yor» beyanlarına bir yönüyle iştirak edemiyorum. 
Ankara'nın 1931 ve 1933 senelerindeki ağaç mikta
rı sanıyorum ki, şimdi 100 misli artmıştır. Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesinin ormanı yine her şeye rağ
men Ankara'ya bir nefeslik getirmiştir. Yani bunu, 
«Ankara'nın içerisindeki ağaç miktarı azalıyor» lâ
fına iştirak etmemek için söylemiyorum. 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Ben, Ankara ağaçsızlanıyor demedim, meydan azalı
yor dedim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Ancak, tabiî 
ki, civarda da ormanların tesis edilerek, ağaç mikta
rının arttığını tescil ettirmek için söylüyorum. Yok
sa, Nihat Erim beyefendinin söylediği gibi, o gün 

çocıik bahçesi olan yerler dahi birtakım apartmanlar, 
beton yığınlarıyla dolmuş ve o civarda oturan insan
ların nefes almalarına mani olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütün bu beyanlardan sonra Komisyonumuz, 

bu Kanunun çıkmasına ve Ankara Belediyesinin 
burada bir hal tesis etmesine imkân verecek şekilde 
müspet bir kararla huzurunuza gelmiştir. 

Sayın konuşmacıların ve sayın Erim'in ifade etmiş 
oldukları saha zannediyorum ki, yanlış bir tarife is-
tinad ediyor, istanbul yolunun çiftlikle mülâki olduğu 
noktadan Yenimahalle'ye kadar giden elma ağaçları
nın bulunduğu saha değildir bu saha. Bu saha Ankara 
Emniyet Müdürlüğünün arkadaşına isabet eden kö-
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mür depolarıyla Mimar Sinan Köprüsünün arasında 
kalan bataklık sahadır. Bu bataklık sahanın ıslah 
edilerek ağaçlık hale getirilmesi mümkündür; yani 
bunu bir esbabı mucibe olarak serdetmefe doğru de
ğildir. 

Bugün okaliptüs ağaçları derhal bataklık saha
ları yeşile tebdil etmede en kuvvetli araç olarak 

kullanılmaktadır. Burada yetişir mi yetişmez mi?... 
Ama, bu metodların dışında da kolaylıkla bataklık
ları kaldıracak yüzlerce metod vardır. 

Ancak, Ankara'nın bir hal'e ihtiyacı vardır. Bu 
halin tesisi artık kaçınılmaz bir noktaya gelmiş
tir. Ankara Belediye Başkam bu konuda Komisyonu
muza her yönüyle izahlarda bulunmuştur. Trafiğin 
bir süre için aksamayacağı ve bunun, Sayın Babür-
oğlu'nun itade ettikleri gibi, bir «koltuk altı hali» 
mesabesinde bir süre kullanılacağı ve ondan sonra 
kendisinin etütlerini yapmış olduğu Paris Hal'i gibi, 
daha büyük bir halin 10 sene sonrasının büyük nü
fusuna kavuşacak olan Ankara'nın Hali mesabesine 
getirilmek için bu yolda çalışmalara girişileceği, ken
disi tarafından beyan edilmiştir. 

Binaenaleyh, Sayın Babüroğlu'nun da konuşma
larında ifade ettikleri gibi, Belediye burayı bir mu
vakkat hal olarak düşünmektedir. Bu muvakkat ha
lin, daimî ve büyük hal yapıldığı zaman başka bir 
maksatla kullanılmasına (Şayet kabul buyuracak 
olursanız) bu Kanun mani olduğu için, yeniden Ata
türk Orman Çiftliğine iade edilecek ve Atatürk Or
man Çiftliği tarafından yine kendi gayelerine ve An-
karanm nefesliği olarak kullanılması mümkün olan 
gayeler için kullanılacaktır. Çünkü, Kanunun 1 nci 
maddesinin ikinci fıkrasını okuyorum: 

«Adı geçen arazi, Belediyece, hiç bir şekilde mad
dede belirtilen hal yapma maksadı dışında kullanıla
maz. Bebdiyece maksat dışı kullanmalara teşebbüs 
halinde bu arazi aynı bedelle Atatürk Orman Çift
liğine iade edilir» demektedir. 

Belediye Başkanımızın Komisyonda vermiş ol
duğu izahatta, bu gaye dışı kullanma tabiî ki, vuku 
bulamayacak ve Ankara Şehrinin Paris'in bugünkü 
meyve ve sebze hali mesabesindeki büyük projeye is
tinaden savuşacağı meyve ve sebze halinden sonra 
bu halin yeniden Atatürk Orman Çiftliğine iadesi mu
kadder gibi görülmekte ve Ankara Belediye Başka
nının bize vermiş olduğu izahat ve projelerininde bu 
görüntüyü doğrular mahiyette olduğu kanaatini biz
lerde uyandırmıştır. 
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Muhterem senatörler; 
Bu Kanun, Cumhuriyet Senatosu Tarım, Orman, 

Köy İşleri Komisyonunca ilk önce ele alınmış ve 
8 . 4 . 1976 tarihli raporlarıyle kabule şayan görül
müştür. 

Ben oradan birkaç noktayı; yani bu halin artık 
Ankara için süratle inşası babında zaruri olduğunu, 
Tarım, Orman, Köy işleri Komisyonunun raporun
dan okuyorum. 

Bu Komisyonun Başkanı Sayın Sebahattin Öz
bek, Sözcüsü Alâeddin Yılmaztürk, Kâtibi Lûtfi Do
ğan, ve üyelerinden Şevket Özçetin, Ahmet Nusret 
Tuna, Ziya Gökalp Mülayim, Fevzi Özer, Hasan 
Fehmi Güneş, Muzaffer Şamiloğlu, Mucip Ataklı ve 
Selâhattin Özgür müspet oylarını kullanmışlardır ve 
raporda şu zaruret dile getirilmiştir : 

«Halen mevcut olan Hal, büyüyen Başkente 
yetmemektedir. Bu nedenle Ankara'nın 1 500 ton olan 
günlük yaş sebze ve meyve ihtiyacı kara nakil va
sıtaları ile gelmektedir. Bu malları getiren kara na
kil vasıtalarından en çok kamyonlardır. Günde Baş
kentimize 2 bin civarında kamyon mal getirmekte 
ve bu kamyonlardan ancak 700 adedi Hale ulaşabil
mektedir. Böyle olduğu halde mevcut sahada çok 
büyük trafik sıkışıklığı meydana getirdiği gibi, 27 dö
nüm olan bugünkü Hal sahası darlığı nedeniyle mal
ların yol üzerlerinde depolanmasına sebep olmak
tadır. Bunun yanı sıra çürüyen ve bozulan mallar 
yollara atılmakta ve bundan dolayı da halkımızın 
sağlığına zararlı olmaktadır. Hale ulaşamayan 1 300 
kamyon ise kaçak olarak doğrudan doğruya pazar
lara intikal etmekte ve bu mallar Belediyece de kont
rolden uzak kalmakta ve kalitelerinin kontrolü de 
mümkün olamamaktadır. Belediye, Hale ulaşan bu 
mallardan yüzde 3 rüsum almakta olup, kaçak ola
rak şehre giren bu mallardan bu rüsum tahsil edile
memektedir. Yine halen mevcut olan Hal sahasının 
darlığı nedeniyle de burada toptancı olarak çalışan 
165 büyük esnaf dükkânlarının darlığı sebebiyle mal
larını, önce de belirttiğimiz gibi yol üstünde depola
maktadırlar..» Sonra mütemadiyen böyle zararların
dan bahsederek rapor nihayete ermekte ve Tarım, Or
man, Köy İşleri Komisyonu, bu Kanunun kabulü
nün zarurî olduğunu raporuyle karar altına almış 
bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu da bu 
Kanunu müzakere etmiş ve o da, Şebib Karamulla-
oğlu'nun Başkanlığında toplanan İçişleri Komisyonu 
da Erdoğan Bakkalbaşı, Ekrem Acuner, Hikmet As-

lanoğlu, Celâlettin Coşkun, Oral Karaosmanoğlu, 
Şükran ÖZkaya, ibrahim Öztürk ve Şerif Tüten Bey
lerin kabulleriyle Cumhuriyet Senatosunun tasdikine 
sunulmasını istemiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonu da verilmiş olan iza
hatlardan sonra bu Kanunun kabul edilmesini, mak
sat dışı kullanıldığı takdirde Orman Çiftliği İdare
sine iade edileceğini ve bir «koltukaltı hali» olarak 
kısa bir süre hizmetten sonra, büyük hal yapımın
dan sonra bu halin; hal sahasının yeniden Orman 
Çiftliğine iadesinin mukadder olduğunu müzakere ve 
kabul ederek, bu Kanunu yüksek huzurlarınıza sevk 
etmiştir. 

Binaenaleyh, üç Komisyonun da mütalaaları müs
pettir ve hakikaten muvakkat bir mahiyet arz ettiği 
için ve arz etmesi icap ettiği hususunda verilen te
minatlar ve izahlar olumlu görüldüğü için, Ankara' 
nın âcil ihtiyacını da bir anda karşılamak babında 
Komisyonumuzca bu Kanun müspet mütalaa edil
miştir ve sırf bu sebeplerden dolayı Yüksek Senato
nun (birçok arızayı taşımış olmasına rağmen) huzur
larına getirilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanı hakkında İskender Cenap 
Ege Beyefendi tarafından serdedilmiş olan husus, 
(Komisyon Sözcüsü olarak ben de beyan edeyim ki, 
doğru mu, eğri mi olduğunu bilmiyoruz) Komisyon
da resmen Belediye Başkanımız tarafından ifade edil
miştir. 

Cumhurbaşkanının şöyle söylediği. Belediye Baş
kanı tarafından beyan edilmiştir : 

«Ben bu Kanunu veto ettim. Veto ettiğim za
man, bana bu sahayı gösterin dedim, bana gösterdi
ler. Saha kullanılır saha idi. Binaenaleyh,, bu sebep
ten dolayı veto ettim, ama sonra anladım ki, bana 
gösterilmiş olan saha yanlışmış» Tabiî bu veto key
fiyetinin bu şekilde olması, Komisyonda mevzuu-
bahsedildi ve tarafımızdan da bugün için kullanıl
maz bir yer olduğu, muvakkat maksatlı olduğu, so
nunda muhakkak yine Orman Çiftliğine iade edile
bileceği kanaati veyahut imkânlarının mevcut oldu
ğu kanaati Komisyonda belirdiği için, Komisyon 
müspet olarak mütalaa etmiş ve huzurunuza bu yö
nüyle getirilmiştir. 

Bunun için uzun uzadıya izahat vermek lüzumu
nu hissettim. Takdir Yüce Senatonundur. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Halen beş sayın üye ve bir Grup 

Başkanı görüşmüş oldular. 
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Sayın Özgüneş, «lehte, aleyhte, üzerinde olmak 
üzere tasnif yapılmasını» söylediler. Halen 6 arkada
şımız söz talep etmiş durumdalar, ama bu safhadan 
sonra lehte, aleyhte, üzerinde diye bir sıralamanın 
pratik bir yarar sağlayacağı kanaati bende hasıl ol
madı. îzin verirseniz görmemiş olayım yahut siz vaz
geçtiniz. Çünkü, hep aleyhte konuşulacaksa, zaten 
bu sıraya riayet edilecek demektir. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Ben aleyh
te konuşacağım efendim, bunu tescil etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Evet efendim, ama o takdirde sö
zünüz, Sayın Atalay, Sayın Irmak, Sayın Feyyat, Sa
yın Mülayim, Sayın Tanyeri'den sonra olacaktır. Sı
ralamanın pratik bir fayda sağlamayacağını ifade et
mek istedim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Aleyhte 
konuşacağımı belirtmiş olmam yeterli benim için 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurunuz efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan; 
Sanırım konu üzerinde söylenmesi gerekenler 

söylenmiş, görüşler açıklanmış bulunmaktadır. 
Komisyon Sözcüsü yeni bir unsur getirdi; yeni 

bir görüş ve yeni bir gerekçeyi Genel Kurul önün
de takdim etmek istediler. Geçici bir süre için veri
leceği yolunda Komisyona kanaat geldiği içindir ki, 
bir kabul ile Senato huzuruna gelinmiş... 

Sevgili sınıf arkadaşım Sayın Demir Yüce, bu 
görüşü ile hukuksal bir açıdan meseleye eğilmiş bu
lunmamaktadır. Çünkü, eğer geçici bir süre için Be
lediyenin gerçekten ihtiyacı olan bir hal yeri için 
Atatürk Orman Çiftliğinden yer isteniyorsa. Komis
yonun tanzim edeceği metin şöyle olmalı idi : «An
kara'nın şehir olarak ihtiyacı bulunan sebze ve mey-
va hali için 10 yıl müddet ile Atatürk Orman Çiftli
ğinden şu kadar hektar arazi Ankara Belediyesine ki
ralanmıştır. 10 ncu yılın sonunda Ankara Belediyesi, 
sözü geçen yeri ağaçlandırarak derhal Atatürk Or
man Çiftliğine iade eder...» Oysa metin böyle değil
dir. Metin, Ankara Belediyesine mülkiyeti kayıtsız 
ve şartsız bırakılmaktadır, süresiz bırakılmaktadır. 
Yani, mülkiyet Ankara Belediyesine tamamen geçe
cektir. Ancak, Ankara Belediyesi bunu başka bir amaç 
için kullanmayacaktır. 

Hatırlarsınız, bizim kamulaştırma hukukumuzda 
bir hüküm vardır : «Kamulaştırma hangi amaç ile 
yapılıyorsa, gayrimenkul eğer o amaçda kullanılmaz 
ise veya belli sürede kullanılmaz ise iade edilir.» 
Ama, o amaçla kullandıktan sonra, aradan geçecek 

belli bir zaman süreci geçtimi, kamulaştırma lehinde 
yapılan müessese veyahut tesis sahipleri onu diledi
ği şekilde kullanabilirler. 

Öyle ise, Ankara Belediyesi mülkiyetine bir bel
li süre ile değil, sadece belli bir amaçla kullanılmak 
üzere tam bir mülkiyet değişikliği esası üzerinde 
verilecek bu gayrimenkullar artık Atatürk Orman 
Çiftliğine elveda... Geri dönmesi mümkün değildir. 

Bu bakımdan Komisyon Sözcüsünün Cumhuriyet 
Senatosu önüne yeni bir unsur getirerek, «geçici bir 
süre için verilecek» şeklinde yumuşatıcı beyanı mese
lenin esasını değiştirme niteliğinde değildir. Bu, sa
dece yasa teklifini geçirtebilmek için öne sürülmüş 
olan bir mesnetten başka şekilde değerlendirilemez. 
Çünkü, Sayın Yüce'nin dediği gibi, eğer geçicilik 
niteliğini taşıyor idi ise, maddenin bu şekilde gelme
si gerekir idi. 

Aslında yasama organının görev ve yetkisi, An
kara Belediyesinin bir sebze ve meyva alışveriş ye
rinin neresi olacağı ve neresinin münasip olacağı de
ğildir ve bu mümkün değildir. 

Ankara veya herhangi bir belediyenin meyva ve 
sebze alışveriş yerinin; yani bir hal binasının neresi 
olacağına belediye karar verir, imar planında göste
rilir. Yasama organı en münasip yeri aramaz ve ne
resinin olup olmayacağı hususunda karar veremez. 

Bizim konuyu burada görüşmemizin maksadı, 
Atatürk Orman Çiftliğindeki gayrimenkullerin her
hangi bir şekilde oradan alınmasının ancak bir ya
sa ile mümkün olabileceği hususudur. Böyle olunca. 
niçin bir yasaya ihtİ3/aç olduğunun da araştırılması 
gerekir. 

Atatürk Orman Çiftliği, daha önce söz alan de
ğerli arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi, bir 
vasiyetin; yani Atatürk vasiyetinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından yasa şekline getirilmesidir. 
Yasa şekline getirilmiş bulunan Atatürk Orman Çift
liği gayrimenkullerinden bir karış toprağın dahi ve
rilmesinin ancak yasa ile mümkün olacakıdır. 

Ne hazindir ki, ben beşinci kezdir böyle teşeb
büslerin karşısına geçmiş ve hepsinin aleyhinde oy 
kullanmış, aleyhte konuşmuş bulunuyorum; 1953'ten 
bu yana. Yani, ilk kez 1953'te Atatürk Orman Çift
liği gayrimenkullerine el atıldığı tarihte de gencecik 
bir milletvekili olarak aleyhte oy kullanmış ve aleyh
te direnmiş bulunuyorum. Şimdi yine aleyhte oy kul
lanacak ve direnmeye çalışacağım. Çünkü, bir ya
sa koruyuculuğu içerisinde Atatürk Orman Çiftliği
nin korunması fikri gerçekten sevindirici bir olay
dır, Cumhuriyet Senatosu için. 
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Parti farkı gözetmeden, bütün üyeler büyük bir 
çoğunlukla Atatürk Orman. Çiftliğinden gayrimenkul 
alınmasının karşısındadırlar. 

Lehte olan arkadaşlarımız da Ankara şehrinin 
bir sebze ve meyva haline olan ihtiyacının gerçek
ten çok önem taşıdığını gözönünde tutarak ve geçi
ci bir zaman için (Sayın Babüroğlu başta olmak üze
re) böyle bir çözüm noktasında olumlu bir davra
nışta bulunduklarını ifade etmiş bulunmaktadırlar. 

Bir yasa ile bütünlüğünün korunması istenilen 
Atatürk Orman Çiftliğinin, 4 kez başına gelmiş bu
lunan elden çıkarılmasının, beşinci kez elden çıkarıl
ması için öne sürülen gerekçelerin çok kuvvetli ol
ması gerekir. 

Ankara şehrinin gerçekten bir hale çok ihtiyacı 
vardır ve bu ihtiyaç, biraz önce Komisyon Sözcüsü
nün ifade ettiği gibi sıralanmış bulunmaktadır. Hal 
yetmemektedir. Çok sayıda araç bu yüzden şehir 
içine gelmektedir, trafik sıkışıklığına yol açmakta
dır. Gelen malların bir kısmı zayi olmaktadır, bir 
kısmı donmaktadır, bir kısmı açıkta kalmaktadır ve 
sağlığa zararlı bir hal almaktadır. Donma ve zayi ol
ma sebebiyle maliyette yükseklik göstermektedir. Yüz
de 3 rüsum belediye tarafından alınamamaktadır, be
lediyenin geliri azalmaktadır. Bu nedenle, süratle bir 
hale ihtiyaç vardır; fakat uzak bir görüşlülük içeri
sinde; «Acaba bu ihtiyaçları karşılayacak bir hal ye
ri Atatürk Orman Çiftliğinde işaret edilen bu yer mi
dir, yoksa bir başka yer midir?...» Bu tartışılır. Bu 
konuda teknik, bu konuda ilim, bu konuda şehircilik 
bakımından çok şeyler söylenebilir, karşılıklı fikir
ler ortaya atılabilir. Yeri burası değildir. Yeri, imar 
planlarının düzenlenmesidir; yeri, şehircilik görüşü
dür. Burada Atatürk Orman Çiftliğinden gayrimen-
kullerin alınıp alınmaması yolunda Atatürk vasiyeti
nin bütünlüğünü korumanın, bir yasa ile mevcut gö
rüşünün savunulmasıdır. 

Bu yönü ile Sayın Erim'in dediği gibi, yasalar 
Cumhurbaşkanlığı tarafından geri çevrildikten son
ra, yasama organında geri çevrilmenin nedenlerinin 
belge olarak yasama organı önüne getirilmesi ve ya
sama organı geri çevrilmiş bulunan bir yasayı gö
rüşürken, Devlet Başkanının gerekçesini bir değer
lendirmeye de tabi tutumasımn bir hukuk geleneği 
haline getirilmesinin zorunluğu vardır. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Ankara Belediyesinin hal ihtiyacı için Hüküme

tin ve Parlamentonun başka yönlerle, yasa yönü ile 
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değil, başka yönlerle; bütçe yönleriyle, malî imkân 
yönleriyle Belediyeye yardımcı olması lâzımdır. An
kara Belediyesinin de, uzun vadeli bir anlayış içeri
sinde bir hal yeri bulmasının görüşme yeri ve sıra
sı şu anda burası değildir. Biz, Yasama organı ola
rak bir yasa ile bütünlüğünün korunması tespit edil
miş bulunan gayrimenkullerinin elden çıkmasının ko
ruyucu görevini yapmak zorundayız. Bu görevi yeri
ne getirdiğimiz sırada, yüreğimiz sızlaya sızlaya An
kara şehrinin bir hal ihtiyacının, halkın sağlık ihtiya
cının, halkın pahalıya sebze ve meyva yemesini dü
şünmemize rağmen, bunu görevimizin dışında gör
mek zorundayız. Bizim görevimiz, 4 kez ihlâl etti
ğimiz Atatürk Orman Çiftliğinin bütünlüğünü koru
maktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi daha önce bize 
bunu salık vermiş ve bir yasa ile bu bütünlüğün ko
runması istenmiştir. Korunan bu. Bize vedia olarak 
gelen bu. «Yasama organı üyeleri, gün olacak Ata
türk Orman Çiftliği yağma edilmek istenecektir. Hü
kümetler, belediyeler ve çeşitli müesseseler buna te
vessül edecekler. Ben bir yasa ile bunun bütünlüğü
nü korumayı getiriyorum, siz bunu koruyun» den
miştir; ama 4 kez bu çiğnenmiş ve buna el uzatıl
mıştır. 5 nci kez bu hususun meydana getirilmemesi 
için reddi hususunda hep beraber bir davranışın için
de bulunmanın temayülü de görülmektedir. Bu se
beple yüreğim sızlaya sızlaya çeşitli yönleriyle; ama 
bir yandan da yasama görevini şerefle yerine getir
menin gururunu da duyarak aleyhte oy kullanacağı
mı ifade etmek isterim. 

Saygılar sunuyorum. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Nuri Âdemoğlu ve Sayın Or
han Kor tarafından verilmiş kifayet önergesi var. 

Ancak, bu önergeyi muameleye koymadan ev
vel bir hususu Genel Kurula açıklama durumunda
yız : 

Yüksek Başkanlığa 

İlgi : 8 Haziran 1976 tarihli ve esas 1/415; Ka
rar 28 sayılı raporumuz. 

İlgide belirtilen raporumuza esas Atatürk Orman 
Çiftliği arazisinden 167 dönüm 500 metrekarelik kısmı
nın Ankara Belediyesine satılması hakkında Kanu
nun, Komisyonumuzdaki görüşmelerinde, Komisyon 
Üyesi Sayın Zeyyat Baykara - muhalif - olduğunu 
beyan ettiği halde bir zühul eseri olarak rapor met
ninde bu muhalefet gösterilmemiştir. 
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Bu maddî hatayı gereği için bilgilerine arz ede
rim. 

Saygılarımla. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Tezkere okunmakla zabıtlara geç
miş, Genel Kurula duyurulmuş ve gereği yerine ge
tirilmiş olmaktadır. 

Şimdi kifayet aleyhinde söz isteyen?... Sayın Ba-
büroğlu, buyurunuz efendim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Konunun teknik yönüyle iyice anlaşıldığı kanaatin
de değilim. Eğer kifayeti oylamazsanız şu «zincir dük
kânlar sistemi» ve «zincir pazarlamalar sistemi» ko
nusunda izahat verme olanağı doğacaktır. Batı ülke
lerinin büyük şehirlerinde bu yapılıyor. Ben sadece 
zinciri arz ediyorum ve takdirlerinize bırakıyorum. 

Tarım ürünleri üretim merkezi, ondan sonra ta
rım ürünlerinin değerlendirilme zinciri şu: 

Bütün gelişmiş ülkelerde ve büyük kentlerde top
tancı merkez hali, toptancı halleri... Fransa'da şim
di yapılan o, Londra'da yapılan o, Hamburg'ta ve 
bazı Avrupa ülkelerinde yapılan o. Ondan sonra sü
per marketler, ondan sonra pazar yerleri... İlk ikisi 
hükümetler tarafından yapılıyor genellikle. Süper -
Marketler belediyeler ve özel kişiler tarafından yapı
labiliyor. Ayrıca pazar yerleri de belediye ve özel ki
şiler tarafından yapılıyor. Büyük bakkallar belediye
ler ve özel kişiler tarafından yapılıyor. Bakkallar ve 
mahalle bakkalları bu zincirin boşluğunu doldurmak 
yönündedir. Benim teklifimin ve kömür deposu ol
maktan kurtaramayacağınız bir alan;, üzerine büyük 
tesisler yapılmayan gerekdiği zaman açık alan bi
çiminde kalmak üzere bu zincirin bir halkasının oturt-
turulması konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için ki
fayetin aleyhinde bulunmanızı arz ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza sunacağım. An

cak, Komisyon veya Sayın Bakan söz alırsa, son sö
zü Sayın Irmak söyleyecektir. 

Bu şartla kifayeti oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Şimdi maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunacağım. Ancak, Sayın Ziya Gökalp Mülayim, Sa
yın Niyazi Unsal, Sayın Erdoğan Bakkalbaşı, Sayın 
Mehmet Feyyat, Sayın Hasan Güven, Sayın Fevzi 
Özer, Sayın Hasan Fehmi Güneş, Sayın Selâhaddin 
Babüroğlu, Sayın Naim Taşan, Sayın Şebib Karamul-
laoğlu bu tasarının açık oylamaya tabi tutulmasını 
istemektedirler. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben geri aldım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Siz daha evvel vermiştiniz, geri al
dınız Sayın Atalay; ama bu başka, yeni geldi. Bilmi
yorum arkadaşlarım geri mi alıyor?... («Hayır» ses
leri.) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Başka ko
nuşulacak şeyler var. 

BAŞKAN — Almıyorlar. Usule uygundur, gere
ğini yerine getirmekle sorumluyum. Bu itibarla oku
tuyorum. 

Teklif veçhile, maddelere geçilmesi hususunu şim
di açık oylamaya tabi tutacağım. 

(Ordu Üyesi Selâhattin Acar'dan başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylama sırasında bulunmayan arka
daşlarımızı tekrar okuyorum. 

(Oylamada bulunmayan sayın üyelerin isimleri 
tekrar okunarak oyların toplanmasına devam edil
di.) 

BAŞKAN — Sayın Celâdettin Coşkun?... Kullan
mışlar... 

ALÎ CELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — Ka
bul. 

BAŞKAN — Sayın Celâlettin Coşkun, oyunuzu 
daha evvel «Ret» olarak kullanmışsınız, buraya geç
ti, tashih edemem. 

ALİ CELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — Yan
lışlık olmuş Sayın Başkan, ben o zaman yoktum, 
sonradan geldim. Ben «Ret» demedim. 

BAŞKAN — Ben «Ret» olarak işaretledim. Za
bıtlara bakarım, neticeye bir oy müessir olursa za
bıtlarla mukayese ederim. 

(Samsun Üyesi Bahri Cömert'ten itibaren oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan başka sayın üye 
var mı?... Yok. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı.) 
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BAŞKAN — Yapılan oylama sonucunda 24 ka
bul, 62 ret, 1 çekinser olmak üzere 87 sayın üye oy 
kullandılar. Yeterli çoğunluk olmadığı anlaşıldı. Bu 
itibarla görüşmeye imkân yok. 

/. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özerin, Toprak kayması nedeniyle afete uğrayan 
Pütürge ilçesi Poyraz köyüne bugüne kadar Ba
kanlıkça ne yardan yapıldığına dair soru önergesi ve 
İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'ıın yazılı cevabı. 
(7/570) 

Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygıyle rica ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

Soru : 

Pütürge İlçesine bağlı Poyraz köyü 22 . 2 . 1974' 
de Çığ; ve 15 . 3 . 1974 günü de toprak kayması 
nedeniyle afete uğramıştır. Yaralananlar olmuş 6 ev 
tamamen yıkılmış ve 44 ev oturulamayacak dere
cede hasar görmüştür. 

Yapılan tüm müracaatlarına rağmen köy halkına 
hiç bir yardımda bulunulmamış ve Bakanlıkça 50 
evin yer değiştirmesi gerektiğine karar verilmiş ve 
köye bildirilmiş olmasına rağmen bugüne kadar hiç
bir işlem yapılmamıştır. 

Köy halkı komşu köylere konuk olarak sığınmış, 
Devletten yardım beklemektedir. 

Perişan durumda olan bu köylülere Bakanlıkça 
bugüne kadar el uzatılmış mıdır? 

Bunlar hakkında ne gibi işlem yapılacaktır? 

Yarınki Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet 
Meclisi birleşik toplanacağından Birleşimi 17 Hazi
ran 1976 Perşembe günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.07 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 10 . 6 . 1976 

Sayı : C/3 - 33/1796 
Dosya : 33 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in yazılı soru önerge
si. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 7 . 5 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
3814 - 9005, 7/570 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in Toprak kayması nedeniyle afete uğrayan 
Pütürge İlçesi Poyraz köyünün durumuna dair yazı
lı soru önergesine karşılık olarak hazırlanan cevap
tan 3 örnek ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

Nurettin Ok 
İmar ve İskân Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in yazılı soru önergesine karşılıktır. 

Malatya İli Pütürge İlçesine bağlı Poyraz kö
yünde meydana gelen çığ ve yer kaymasından sonra 
yaptırılan hasar tespitinde 6 konutun ağır, 32 ko
nutun da orta hasar gördüğü tespit edilmiş ve adı 
geçen yerde yeni konutların yaptırılması işi 1975 yı
lı uygulama programının 1 nci kademesine alınmış
tır. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 
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Bilâhara köyün durumunun yeniden incelenmesi 
gerekli görülmüş ve 30 . 4 . 1974 tarihinde yaptırı
lan etüt neticesinde köydeki 50 hanenin yer kayması 
afetine maruz olduğu, tespit edilerek köyün başka 
bir yere nakline karar verilmiştir. 

Diğer taraftan köyün nakli ile ilgili olarak yap
tırılan araştırmada köyün İl Merkezine îmar planı 
dışında kalan Yeşiltepe mevkiine naklinin uygun ola
cağı tespit edilmiş ve 50 afetzededen talep ve taahüt-

15 . 6 . 1976 O : 1 

name alınması hususunda Malatya Valiliğine, tali
mat verilmiştir. 

Bu çalışmalar sürdürülürken nakil işinin 1976 
yılı uygulama programının 2 nci kademesine alın
ması için gerekli çalışmalara da başlanmış bulun
maktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nurettin Ok 

tmar ve tskân Bakanı 
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Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden 167 dönüm 500 Metrekarelik Kısmının Ankara Belediyesine Satılması 
Hakkında Kanunun Maddelerine Geçilmesinin Açık Oylama sonucu (S. Sayısı: 603) 

(Çoğunluk yoktur.) 

TABİÎ Ü Y E L E R 

Suphi K a r a m a n 
H a y d a r Tunçkana t 

A D I Y A M A N 
Mehmet S ı r r ı Turanl ı 

ANKARA 

Yiğit Köfcer 

A Y D İ N 
Ali CeJâlettin Coşkun 

T A B İ Î Ü Y E L E R 
Suphi Güraoyt rak 
Sami K ü ç ü k 
Mehmet Özgüneş 

A D A N A 
M. N u r i Âdemoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğîu 

AFYONKARAHtSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Ergün Ertem 
Cengizhan Yorulmaz 

A N T A L Y A 
Reşa t Oğuz 

AYDIN 
i skende r Cenap Ege 

B A L I K E S İ R 
Hükmet Aslanoğiu 
I. Sıtkı Yırcah 

B Î T L Î S 
K â m r a n î n a n 

Uye 

Oy veı 

sayısı : 184 

•enler : 87 

Kabul edenler : 24 

Redded enler : 62 

Çekinserler . 1 
Oya kat ı lmay 

Açık üye 

anlar : 97 

ıiKJer : — 

[Kabul edenler] 

B A L I K E S İ R 
Raif Er i ş 
Neja t Sarlıcalı 

BOLU 
Al t edd in Yı lmas tü rk 

BURSA 
Şebib KaramuJlaoğlu 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

İSTANBUL 
Mehmet Feyya t 
AK Oğuz 

KASTAMONU 
Ahmet Nus re t T u n a 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
F a k i h Özleaı 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abduliah Emre İleri 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

[Reddedenler] 

BOLU 
T u r g u t Yaşar Gütaz 

BURSA 
Barlas Küntay 

Ç A N A K K A L E 
İmada t t in E lmas 
ismai l K u t l u k 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Baba Aksi t 

DİYARBAKIR 
Sebahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
S a k ı p Ha t ımoğ lu 

E S K İ Ş E H İ R 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyer i 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

G Ü M Ü Ş H A N E 
Ömer Naci Bozkurt 

İ S P A R T A 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtf i Bilgen 

İSTANBUL 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
F i k r e t Gündoğan 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kır l ı 
Orhan Kor 

KARS 
S u m Atal/ay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

TRABZON 

I İ A J U n V J U V V l l 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

ZONGULDAK 

Tank Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilei 
Ahmet Demir Yüce 

K A Y S E R İ 
Ziya Müezzinoğlu 

K I R K L A R E L İ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nur i Canpolat 

MALATYA 
H a m d ı özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruh i Tuıuakan 

M A R D İ N 
Sai t Mehmetoğlu 

MUĞLA 
H a l d u n Menteşeoğkı 

N E V Ş E H İ R 
I. Şevki A ta sağun 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

491 — 
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SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

TABİÎ Ü Y E L E R 
Ekrem Acuner 
Refat Aksoyoğm 
Mucii3 Atak l ı 
Emanul lah Celebi 
Vehbi Ersü 
Kadr i Kap lan 
Kâmil Karavel ioğlu 
Sezai O'Kan 
F a h r i Özdilek 
Selâhat t in Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaku le r 

A D A N A 
Hayri Öner 
Mehmet Ünaldı 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karay iğ i t 

A Ğ R I 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı (B.) 
İbrahim Öztürk 

A N T A L Y A 
Ş e r a i t t i n P a k e r 

A R T V İ N 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Gorai 

B İ L E C İ K 
Mehmet Orhan Tuğrul 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

CUMHURBAŞKANIN- j 
CA SEÇİLEN ÜYEI ER 
Cihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 

[ÇekinserJ 

ORDU 
Selâhat t in Acar 

[Oya Katılmayanlar] 
BİNGÖL 

Mehmet Bilgin 
BURDUR 

E k r e m K a b a y 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangil (B.) 
Şeref Kaya la r 

ÇANKIRI 
Gürhan Ti t rek 

ÇORUM 
Safa YaLçıık 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

D İ Y A R B A K I R 
Selâhat t in Cizrelioğlu 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Hilmi Nalban t oğlu 

E S K İ Ş E H İ R 
Ömer Ucuz-al 

G A Z İ A N T E P 
İbrahim Tevfik Kutlar (İz.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal 

H A T A Y 
Mustafa Detliveli 
Keünal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Tal ip özdo lay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

1 M. Teîkin Arıbıırun 
1 (Başkan) 

....> ^ a » 
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Solmaz Belül 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nazif Çağa tay | 
Necip Mirkeîamoğlu 
K A H R A M A N MARAŞ 
A d n a n Karajküçük 
Hilmi Soydan 

K A R S 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

K A Y S E R İ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

K I R Ş E H İ R 
Halil özmen 

KOCAELİ 
1 Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışl ı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nure t t i n A k y u r t 

MANİSA 
Doğan Baru tçuoğlu 
A. Orhan Sü^rsan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan (İ. A.) 

MUŞ 
1 ismai l İ lhan 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
1 Bekir Sıtkı Baykal 

G«S*~ « . -
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Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Niha t Er im 
Sadi Irmak 
Bahr iye Üçok 

Şevket Koksal 
R İZE 

Talâ t Doğan 
SAKARYA 

Osman Salihoğhı 
SAMSUN 

Bahr i Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

S İ İRT 
Süreyya Öner 

S İVAS 
Âdil Al tay 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

U R F A 
Abdulgani Demirkol 

' V A N 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Süleyman E r g m 
Voli Uyar 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Fe th i Çelikbaş 
Özer Derbil 
Sait Naci E r g i n 
Sabahattin Özbek 
Naim Talû 
Hal i l Tunç 
Şerif Tüten 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

77 NCÎ BİRLEŞİM 

15 . 6 . 1976 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL ' 

KURULA SUNUŞLARI 
B - IKÎNCI DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-

lay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Cumhu
riyet Senatosunda'ki görüşmelerine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/26) 

.3 . — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman işletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

6. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü istanbul Taksim mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
r u s u . ^ ) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara Belediye Baş
kanına atfen çıkan bir beyanata dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/60) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/61) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucazal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram 
Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/62) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
Iay'ın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sındaki ortaklık anlaşmasını «Tamamlayıcı protokole» 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/66) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu, 
(6/67) 

12. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avrupa serbest 
güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/68) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ya
pılan tayine dair, Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/70) 

m 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI 
KARARLAŞTıRıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARıNDA IVEDÎLLK KARARı 

VERILEN İŞLER 
1. — 211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet 

Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının sonu
na (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince ka'bul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/392; C. Senatosu: 1/437) (S. Sa
yısı : 596 ve 596'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24-, 5 . 1976) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-

Devamı arkada 
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soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, îstanbuTda Aksaray ve Sultanhamam' 
da vükubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğ
rencilerin devam durumlarına dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/34) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Dördüncü Demir - Çelik tesisleri
nin kurulup yerinin seçimi hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/35) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarım ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, çocuk mahkemeleri kurulması konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi (10/38). 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahîmoğlu'nun, hapishane ve tevkifhanelerin du
rumu hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/39) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu'nun, Yaban
cı Devletler ve Milletlerarası kurullarla yapılan And-
laşmalara dair Senato Araştırması isteyen önergeleri 
10/43) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKtNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
tŞLER 

. . . > . . . 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesi
nin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi: 1/406; C. Senatosu: 1/442) (S. Sayısı : 
597) (Dağıtma tarihi: 25.5.1976) 

2. — 24 Haziran 1965 Tarihli ve 635 Sayılı Uz
man Jandarma Kanununun 17 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
tçişleri ve Bütçe ve Plan Komisyonları raporları (M. 
Meclisi : î/168; C. Senatosu : 1/438) (S. Sayısı : 598) 
(Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1976) 

3. — 26 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı Kanunla 
değiştirilen 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun geçici 7 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/364; C. Senatosu 2/105) (S. Sayısı: 600) (Dağıt
ma tarihi : 7 . 6 . 1976) 

4. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu madde
sinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanunla 
değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştirilme
sine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonları rapor
ları, (M. Meclisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. 
Sayısı : ^02) (Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1976) 

X 5. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teş
kilâtlanmışı, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilme
si amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hak
kındaki 27 Haziran 1972 tarihli ve 1601 sayılı Kanu
nun 3 Haziran 1975 tarihli ve 1904 sayılı Kanunla de
ğişik 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine Uişkin 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/396; 
C. Senatosu : 1/441) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma tari
hi : 10 . 6 . 1976) 



Toplantı: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 603 

Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden 167 Dönüm Beşyüz Metre
karelik Kısmının Ankara Belediyesine Satılması Hakkında Kanu
nun Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Se
natosu Tarım, Orman, Köy İsleri, İçişleri ve Bütçe ve Plan 
Komisyonları Raporları (M. Meclisi : 1/43; C, Senatosu : 1 415) 

(Not : M. Meclisi Ş. Sayısı : 108) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 3 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6488 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 16 . 3 . 1976 tarihli 76 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, Ata
türk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm beşyüz metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine satılması 
hakkında Kanun, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu Kanun 16 . 1 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
2, 16 . 3 . 1976 tarihli 70 ve 76 ncı birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 
108) 

Tarım, Orman, Köy İşleri Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Tarım, Orman Köy İşleri 

Komisyonu 8 ı 4 t 1976 
Esas No, : 1/415-3638 

Karar No. : 2 
Sıra No. : 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza 19 . 3 . 1976 günü havale buyurulan Millet Meclisinin 16 . 3 . 1976 tarihli 76 ncı Bir
leşiminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen «Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm beşyüz 
metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine satılması hakkında Kanun» Komisyonumuzun 25 . 3 . 1976, 
1 . 4 . 1976 ve 8 . 4 . 1976 tarihli birleşimlerinde imar ve îskân Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı temsilcileriyle, Ankara Belediye Başkanının da iştirakiyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Halen mevcut olan Hal büyüyen Başkente yetmemektedir. Bu nedenle Ankara'nın 1 500 ton olan gün
lük yaş sebze ve meyve ihtiyacı kara nakil vasıtaları ile gelmektedir. Bu malları getiren kara nakil vasıta-
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larmdan en çök kamyonlardır. Günde Başkentimize 2 bin civarından kamyon mal getirmekte ve bu kam
yonlardan ancak 700 adedi Hale ulaşabilmektedir. Böyle olduğu halde mevcut sahada çok büyük trafik sıkışık
lığı meydana getirdiği gibi, 27 dönüm olan bugünkü Hal sahası darlığı nedeniyle malların yol üzerlerinde 
depolanmasına sebep olmaktadır. Bunun yanısıra çürüyen ve bozulan mallar yolara atılmakta ve bundan do
layı da halkımızın sağlığına zararlı olmaktadır. Hale ulaşamayan 1 300 kamyon ise kaçak olarak doğrudan 
doğruya pazarlara intîkal etmekte ve bu mallar Belediyece de kontrolden uzak kalmakta ve kalitelerinin kont
rolü da mümkün olamamaktadır. Belediye, Hale ulaşan bu mallardan % 3 rüsum almakta olup, kaçak olarak 
şehre giren bu mallardan bu rüsum tahsil edilememektedir. Yine halen mevcut olan Hal sahasının darlığı 
nedeniyle dî burada toptancı olarak çalışan 165 büyük esnaf dükkânlarının darlığı sebebiyle mallarım önce
de belirttiğimiz gibi yol üstünde depolamaktadır. Depolanan bu mallar kışın donmakta, yazın ise çürüyüp bo
zulmaktadır. Donan veya bozulan bu malların maliyet bedelleri ise donmayan ve çürümeyen mallara ilâve 
edilmek suretiyle vatandaşımızdan tahsil edilmektedir. Dolayısı ile de fiyatların artmasına halkımızın satın 
alabilme gücüne tesir etmektedir. 

Halbuki bugün ki Hal Atatürk Orman Çiftliğine ait olan 167 dönüm beşyüz metrekarelik alana götürül-: 
düğü zaman yukarıdan beri açıkladığımız mahsurlar ortadan kalkacaktır. Yine Başjkente kaçak giren kam
yonlar kontrol altına alınacak dolayısı ile belediyenin almış olduğu rüsum artmış olacaktır. Şehir içinde bü
yük karışıklığa sebep olan ve trafiğe mâni olan bu kamyonlar problemi de giderilmiş olacaktır. 

Komisyonumuz yukarıdan beri açıklanan hususları gözönünde bulundurarak mezkûr kanunun tümünü 
Millet Meclisi Genel Kurulunun kabul ettiği şekliyle aynen kabulünü oy birliğiyle karar altına almıştır. 

Havalesi gereğince İbişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sabahattin Özbek 

Üye 
Antalya 

Şerafettin Paker 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Trabzon 

Ahmet Cemil Kara 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Samsun 

Ziya Gökalp Mülayim 

Üye 
Kars 

Muzaffer Şâmiloğlu 

Sözcü 
Bolu 

Alâeddin Yılmaztürk 

Üye 
Çorum 

M. Şevket Özçetin 

Üye 
Urfa 

Hasan Oral 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Muğla 

Fevzi özer 

Üye 
Tabiî Üye 

Mucip Ataklı 

Kâtip 
Erzurum 

Lûtfi Doğan 

Üye 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 

Üye 
Konya 

Erdoğan Bakkalbaşı 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Sakarya 

Hasan Fethi Güneş 

Üye 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 603) 
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İçişleri Komisyonu 
Karar No. : 1/415 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

19 .- 4 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 16 Mart 1976 tarihli 76 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edilen «Ata
türk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm 500 metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine satılması hakkın
da Kanun» Komisyonumuzun 16 Nisan 1976 tarihli Birleşiminde ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmaları 
ile her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Kanunun gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiştir. 
Bu nedenle Tarım, Orman, Köy işleri Komisyonunun kabul ettiği metiin Komisyonumuzca da aynen ka

bul edilmiştir. 
Gereği yapılmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Bursa 

Şebib Karamullaoğlu 

Tabiî Üye 
Ekrem Acuner 

Sözcü 
Eskişehir 

Muhalifim 
Hikmet Savaş 

Balıkesir 
H ikine t Arslanoğlu 

Kâtip 
Konya 

Erdoğan Bakkalbaşı 

Ordu 
B. Sıtkı Baykal 

Toplantıda bulunamadı 

Aydın 
Celâlettin Coşkun 

Samsun 
Bahri Cömert 

Toplantıda bulunamadı 

Samsun 
Şaban Demirdağ 

Toplantıda bulunamadı 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Malatya 
Hamdi Özer 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
Şükran Özkaya 

Ankara 
İbrahim Öztürk 

Cumhurbaşkanınca S, Ü. 
Şerif Tüten 

ANKARA TOPTANCI SEBZE VE MEYVE HALİ YER SEÇİMÎNE KARŞI GÖRÜŞÜM. 

C. H. P. Senatörü 
Hikmet Savaş 

Mevcut Halin yerinin Ankara kentinin merkezinde oluşu, trafik sıkışıklığı, her türlü koşula yetersizliği 
yönünden değiştirilmesi gerekir. 

Ancak, teklif olunan kömürlük mevkii; 
1. Ankara'nın gelişme alanı içinde ve eskisi gibi merkezdedir. 

2. 1969 yılında Ankara Nâzım Plan Bürosu tarafından yapılan yer seçimi puanlaması üzerinde tartışma 
olanağı vardır. 7 - 8 yıl önceki koşullar hızla değişmiştir. 

3. Teklif edilen yerin dört ana ve sürat yolu arasında oluşu nedeniyle yeni yavaş ve kirli trafik yaratı
lacaktır. Böylece çevre yolundaki trafik büyük zarar görecektir. 
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4. Hele bayram ve merasim günlerinde doğacak ek trafik bu kavşağı işlemez hale getirecektir. 
5. Yer seçimi için uzmanların ileri sürdüğü bütün gerekçeler tersine değerlendirmeye çok elverişlidir. 
6. Ankara'nın yeşil ve açık alanlarının yağması 1954 yılından beri kâh, kamu teşebbüsü, kâh özel te

şebbüs eliyle yapılmıştır. Böylece Ankara kent sağlığı bozulmaktadır. 
7. Ankara'da toptancı hali yapacak başka ve daha elverişli yerler vafdır. 
8. Sonuç olarak Meclis tarafından kabul edilmiş olan Atatürk'ün vasiyeti bir kez daha 1976 yılı Mec

lislerince bozulmaktadır. 
Bu nedenlerle karşıyım. 

Hikmet Savaş 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Karar No. : 28 
Esas No. : 1/415 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

8.6. 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 16 Mart 1976 tarihli 76 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, Ata
türk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm beşyüz metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine satılması 
hakkında Kanun, Millet Meclisi Başkanlığının 19 Mart 1976 tarihli ve 6488 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 8 Haziran 1976 tarihli Birleşiminde ilgili Hükümet 
temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisinin kabul ettiği metin, 24 Mart 1950 tarihli ve 5695 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm 500 metrdkarelik kısmın Ankara Belediyesine satılmasını 
öngörmektedir. 

Ankara Belediyesine satılacak olan bu arazi, Atatürk Orman Çiftliği arazisi sınırları içinde bulunmak
ta, kadastronun 2 107 ada 3 parselini teşkil eden 78 500 metrekare ve kadastronun 2 107 ada 6 parselinden 
müfrez A parselini teşkil eden 167 dönüm 500 metrekarelik kısmını teşkil etmektedir. 

Anılan bu arazinin sebze ve meyve hali yapılması için Ankara Belediyesine satılmasını olumlu bulan 
Komisyonumuz, işbu Millet Meclisi metnini benimsemiştir. 

II - Millet Meclisinin kabul ettiği 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuz da aynen kabul etmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Başkan "v% 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Söz hakkım saklı 
Selâhaddin Babüroğlu 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

Toplantıda bulunamadı 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü, 
Zeyyat Baykara 

Toplantıya katıldı 
İmzada bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıya katıldı 
İmzada bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Gaziantep 
İ. Tevfik Kutlar 

Toplantıda bulunamadı 
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Gümüşhane 
Muhalifim 

Ö. Naci Bozkurt 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Toplantıda bulunamadı 

Kütahya 
Muhalifim 

Ahmet özmumcu 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Trabzon 
Hasan Güven 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/43 
Karar No. : 34 

Millet Meclisi Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

10 . 7 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan (Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm beşyüz metrekarelik 
kısmının Ankara Belediyesine satılması hakkında kanun) imar ve İskân Bakanı ile diğer ilgililerin de katıl 
dığı toplantıda tekrar incelendi ve görüşüldü : 

Anayasanın 93 ncü maddesine göre Cumhurbaşkanınca, uygun bulunmayarak bir daha görüşülmek üzere 
Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale buyurulan yukarıda adı yazılı kanun hakkında, evvelce tanzim 
olunan 25 . 5 . 1973 tarih Esas No. : 2737, Karar No. : 253 sayılı Raporda belirtilen gerekçeyi Komisyonumuz 
aynen benimsemiş olduğundan kanun metninin aynen kabulünü kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa takdim olunur. 

Başkan 
Sivas 

. Durakoğlu 

Sözcü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 
Artvin 

T. Altunkaya 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden 167 Dönüm 
Beşyüz Metrekarelik Kısmının Ankara Belediyesi

ne Satılması Hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5659 sayılı Kanun meriyete girdi
ği tarihte Atatürk Orman Çiftliği hudutları dahilin
de bulunan araziden kadastronun 2 107 ada 3 parse
lini teşkil eden 78 500 metrekare ve kadastronun 
2 107 ada 6 parselinden müfrez A parselini teşkil eden 
89 000 metrekare ki cem'an 167 dönüm 500 metreka
relik kısmı, Ankara şehri imar nâzmı planı gereğince 
yapılması mukarrer yeni toptancı hali için Ankara 
Belediyesine, Çiftlik Yönetim Kurulu ile Belediye ara
sında tespit ve emsalinin satış ve günün rayicine göre 
Tarım Bakanlığınca tasvibolunacak bedelle ve satış 
bedeli 5 yılda ve beş eşit taksitte faizsiz olarak öden
mek kaydıyle satılmasına izin verilmiştir. 

Adı geçen arazi, Belediyece, hiç bir şekilde mad
dede belirtilen hal yapma maksadı dışında kullanıla
maz. Belediyece maksat dışı kullanmalara teşebbüs 
halinde bu arazi aynı bedelle Atatürk Orman Çiftli
ğine iade edilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

TARIM, ORMAN, KÖY İŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden 167 Dönüm Beş
yüz Metrekarelik Kısmının Ankara Belediyesine Sa

tılması Hakkında Kanun. 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden 167 Dönüm Beş-
yüz Metrekarelik Kısmının Ankara Belediyesine Sa

tılması Hakkında Kanun. 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncii mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden 167 Dönüm Beş-
yüz Metrekarelik Kısmının Ankara Belediyesine Sa

tılması Hakkında Kanun. 

MADDE 1. — Millet Meclisinin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2a — Millet Meclisinin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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