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İÇİNDEKİLER
Sayfa
I. — Geçen tutanak özeti
'683:639
II. — YcGüama
689
III. — Başkanlık'İD'ıvammnL'Genel Ku
rula suaraşları
689:692
1. — Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in,
İslâm Zirve Konferansına dair gündem dı
şı demeci.
•2. — Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal'
m, Ordu ilinin ülubey İlçesi Jandarma ka
rakolunda cereyan eden bir hadiseye dair
•gündem dışı demeci.
692 :693
3. — Trabzon Üyesi Ömer Lûtfi Hocaoğlırnun, sun zamanlarda vuku'bulan elim
uçak kazaları ve Türk Hava Yollarının
çalışmasındaki aksaklıklara dair gündem
dışı demeci.
603:695
IV. — -Görüşüleni 5şl©r
695
1. — Bütçe Karma Komisyonu tara
fından, açık bulunan Sayıştay Birinci Baş
kanlığı için yapılan seçimin onaylanması
na dair Bütçe Karma Komisyonu raporu.
(3/425)
695:696
2. — Bütçe Karma Komisyonu tara
fından,. Sayıştay Başkanlığında açık bulu
nan dört Daire Başkanlığı için yapılan se-

Sayfa
çimin onaylanmasına dair Bütçe Karma
; !
Komisyonu raporu. (3/428)
6'CS :697
3. — Bütçe Karına Komisyonu tarafın
dan, Sayıştay Başkanlığında açık bulu
nan üç üyelik için yapılan seçimin onay
lanmasına dair Bütçe Karma Komisyonu
raporu. (3/427)
697:8C>8
4. — 618 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nuna bir madde ve bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin Millet
Meclisince kaibul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyo
nu ınpoı-ıı (M. Meclisi : 2/106; C. Sena
tosu : 2/70) (S. Sayısı : 330)
698:702,
715:716,717:718
V. —• .toiiDar ve esvaplar
A) Sözlü sorırfar >re cevaplan
1. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya
Üye::i İT a-m d i özerin Yunanistan'da bulu
nan Türk azınlığı ile Türkiye'de bulunan
Eum. azınlığına dair Dışişleri Bakanından
sözlü sorusu (6/567)
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Ahmet Yıldızın, 12 Mart öncesine dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/2)

7C3
703

703

703
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Sayfa
3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi
Beliğ Beler'm, yurt dışmda mahkûm olan
Türklere dair Adalet Bakanından sözlü
sorusu (6/8)
"
703
4. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir
üyesi Ömer Ucuzal'm 30 Ocak 1972 ta
rihli Ankara Bayram Gazetesinde neşredi
len bir yazıya dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/10)

703

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si Beliğ Beler'in Türk Hava
Yollarına
dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu
(6/11)
703
6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Hüseyin Atmaca'nın, tarım ürünlerinin
fiyatlarına dair Başbakandan scvdü so
rusu (6/18)
7C3
7. — Cumhuriyet
Senatosu Denizli
üyesi Hüseyin Atmaca'nın, 'haşhaş eki
mlinin yasaklanmasına dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/20)
703
8. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Ahmet Yıldız'm, Atatürk Üniversite
sindeki olaylar hakkımda ne gibi bir işlem.
yapıldığıma dair Başbakandan sözlü soru
su (6/2-n

703
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Sayfa
9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi
Sırrı Atalay'm, 12 Mart- 1971 öncesi yatı
rımlar ve ihracat politikasına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/25)
703
10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya
Üyesi Haindi özer'im, 1967 yılında İtalya'
ya. ihraç edilen zeytinyağına dair Ticaret
Bakanından sözlü sorusu. (6/28)
703:705
B) Yazılı sorular ve cevapları
706
1. •— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Kadri Kaplam'm, İstaıübul Haliç çevresinin
ve uzantısı havzasının yeniden, düzenlen
mesi konusunda yapılacak çalışmaya dair
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Cahit Kayra'mn yazılı ceval)i (7/175)
705:708
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Mehmet Özgüncş'in, Alagöz Köyü ve Ata
türk Müzesinin elektrik ve yola kavuştu
rulmasına dair 'soru önergesi ve İçişleri
Bakanı Oğuzdum Asiltürk'ün yazılı cevabı
(7/192)
708:709
3. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi
Hüseyin öztürk'ün, PTT'yi zarara uğra
tanlar hakkında ne gibi işlem yapıldığı
na dair soru önergesi ve Ulaştırma Ba
kam Ferda Güley'in yazılı -cevabı (7/194) 709:
714

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk, Çanakkale
ili Çan ilçesinde yapılması düşünülen termik
santral ile Biga, Bayramiç
barajlarıma dair
gündem dışı demeçte bulundu.

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, İstanbul Üye
si Meihmet Feyyat'm gündem dışı konuşması
sırasında Adalet Partisi Grubuna yaptığı sa
taşmaya cevap veren demeçte bulundu.

Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, PTT'nin 1974
pul emisyon programına dair gündem dışı de
mecine Ulaştırma Bakanı Ferda Gül ey cevap
verdi.

Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu, halka
açılan ve sermaye ta lehinde bulunan holdingler;
Bitlis Üyesi Kararan İnan, Lahor İslâm Zir
ve Konferansı konularında gündem dışı birer
demeçte bulundu!ar.
648 saydı Siyasî Partiler Kanununa bir mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun
teklifinin gelen kâğıtlardan gündeme
alınıp
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi oylanarak bi
linci maddesi kabul olundu, diğer maddeleri
komisvon tarafından geri alındı.

İstanbul. Üyesi Mehmet Feyyat, çıkması mu
tasavver Af kanunu teklifinin Millet Meclisi
Komisyonunda görüşüldüğü şu sıralarda yaka
lama, tutuklama, infaz işlemlerinin
uygulan
masında dikkate almaması gerekli hususlara
dair gündem dışı demeçte bulundu.
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9:26 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununun 1323 sayılı Kanunla değiştirilen
137 nci maddesiyle düzenlenen gösterge tablo
larında değişiklik yapılması ve ek geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun tasarısının gelen
kâğıtlardan gündeme alınıp öncelik ve ivedilik
le görüşülmesi onaylanarak maddeleri kabul
olundu ve tümü acık oya sunuldu; oyların ay
rımı sonunda tasarının kanunlaştığı bildirildi.
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Komisyonlarda acık bulunan üyeliklere gös
terilen adaylar seçildiler.
•12.3.1071 Sah günü saat 1'5,00'te .toplanılmak
üzere Bir;esime saat 19,C0'da son verildi.
Başkan.
Baş1 can ve kil i.
Zilini Beiü

Kâtip
Bingöl
A. Hikmet Yurtsever

Kâtip
Burdur
E lir em Kah ay

Sayın üyelerden 'bazılarına, Başkanlık tez
keresinde gösterilen se'bep ve sürelerle izin ve
rilmesi kabul olundu.
SORULAR
Yazılı sorular
1. —• Cumhuriyet Senatosu Kontenjan ["'ye
isi Selâhaddin Ba'büroğlu'ırun, bazı yolsuzlukla
ra dair, yazılı soru önergesi İmar ve İskân Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/197)

ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1CS)

3. —• Cumhuriyet Sena. tosu Kahraman M ar aş
Üyesi Hilmi Soydan'ın, Kahraman Maraş'a şe
2. —• Cumhurivet Senatosu Tabii Üyesi Mu- î ker fabrikası kurulmasına dair, yazılı soru öner
gesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göderilcip Ataklı'nm, Karadeniz Bakır İşletmeleri Anomiştir. (7/199)
nim Şirketine dair, yazılı soru önergesi Enerji

BİIUNÖ" OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Ba^kanvekili Mehmet ünaldı
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamcmı), Bahriye üçels (Cm^hurbajfkamnca S. Ü.)
BAŞKAN

;o neı Birası

aeıvcrnm.
:OKL Y-ZA

BAŞKAN — YoNa
(Yoklama yapıl di.)

uıkmmnuz vardır,

vniulaca'^hi
r.ıur im

a.;]ıvcruz.

1 - BAŞKANLIK DİYANETİN C3172L KÜINJLA SÜITU3LABI
1. — Dışişleri lîalcam Turan Güneş'in, îtdâm
Zirve Konferansına elair gündem elişi demeci.
BAŞKAN — İdam Zirve Konferansı hakkın
da Dışişleri Bahanı Sayın Turan Güneş, huyuruıı efendim.

D I Ş Î Ş L i m i BAKANI T L HAN GÜNEŞ (KocaN: Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli &enatörler;
Bftl;,-; Somıtöıü Savın Kararan İnan'm, İs
lâm Zirve Konfor ansında görüşülen meseleler
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hakkında bilgi istemesini fırsat bilerek, Yüksek
Senatoya Lalıcr şehrinde toplanmış olan, îslâm
Zirve Konferansı hakkında bilgi sunmak istiyo
rum.
Konuyu genel bir 'dış politika ekspozesi hali
ne getirmemek ve 'böyle bir sunuşu, bütçe müza
kerelerine talik eüme'k için mümkün olduğu ka
dar son İslâm Zirve Konferansı üzerinde kakma
ya çalışacağım.
Yalnız birkaç kelimeyle İslâm Konferans
larının mahiyetini ve bu konferanslar karşısında
Türkiye'nin tutumunu 'belirtmeye çalışacağım.
Bilindiği gibi, İslâm Konferansları Kudüs'te
Meseid-i Aksanın yakılması üzerine İslâm ül
kelerinde yapılan !bir girişimle toplanmış ve da
ha sonra gideısk •müossesevî bir mahiyet almış,
'bir İslâm Konferansları Sekreteryası kurulmuş
r e bir İslâm Konferansları Sekreteryası Anaya
sası da yapılmıştır.
Türkiye, daha ilk toplantıdan itibaren, İslâm
Konferanslarına ilgi duymuş ve katılmış t ir. Tür
kiye'nin Anayasası bir layik Devlet kurmaktadır.
Elbet teki, Türkiye'nin Devlet düzeninde, özellik
le dinî kuralların etkisi kabul edilmemektedir;
ne var ki halkımızın hemen tamamı Müslümandır ve Müslüman ülkelerle, coğrafya açısından,
kültür açısından, tarih açısından çok yoğun iliş
kilerimi/; vardır.
Binaenaleyh, layik bir Anayasaya sahip olsun
lar veya doğrudan doğruya Müslüman devlet bu
lunsunlar, halkının büyük çoğunluğu Müslüman
olan devletleri Türkiye, demin belirttiğim sebep
lerle !bir yana bırakamaz.
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ceğlm Veçhile, bu Konferansların almış olduğu
çeşitli mahiyetteki kararlarını Anayasamızın, dış
politikamızın genel doğrultusunun ve Birleşmiş
Miiiotlerde desteklemiş olduğumuz kararların
imkânı ölçüsünde yerine getirmeye çalışmakta
yız.
Bu defaki, İslâm Zirve Konferansı olağanüs
tü bir toplantı idi ve özellikle Oıta - Doğu so
runu ille, 'ilgili bulunuyordu.
Bundan önce bu kabil İslâm Konferanslarına,
tâbir caizse Türkiye temsil bakımından bir kadem'e aşağıda iştirak etmektedir. Şimdiye kadar
Devlet Başkanları seviyesindek' toplantılara Dış
işleri Bakanları, Dışişleri Bakanları seviyesinde
ki toplantılara Dışişleri Bakanlığı dene! Sekre
teri katılmışlardır.
Bu defaki toplantı da bir zirve konferansı ol
makla beraber, Türkiye bu toplantıya Dışişleri
Bakanı başkanlığında bir delegasyonla iştirak et
ti.
Şunu hemen belirteyim ki, toplantı bir zirve
toplantısı olmakla beraber bütün devletler Dev
let Başkanları seviyesinde katılmış değillerdir.
Bazı ülkeler Başbakanlarını, örneğin Lübnan; ka
zı devletler Dışişleri Bakanlarını, örneğin Tunus
ve bu arada Türkiye gönderm'iştir. Binaenaleyh,
Konferansta temsilimizde bugünkü geleneklere,
bugüne kadar yürütülen tatbikata uygun bir şe
kilde hareket edilmiştir ve ayrıca da Türkiye'
nin bu toplantıya Dışişleri Bakanlığı seviyesin
de katılması herhangi 'bir şekilde yadırganmamıştır. Ayrıca, şunu da Türkiye Devletinin özellikte
Pakistan'daki itibarının bir nişanesi olarak arz
ötmeme müsaade buyurun. Dışişleri Bakanları se
viyesinde katıldığımız bu toplantıda Türkiye •tem
silcisi. ev sahibi Pakistan tarafından Devlet Baş
kanlarına yapılan törenle karşılanmıştır. Bu, Pa
kistan'la aramızdaki dostluğu aşan iyi ilişkile
rin 'bir sonucudur. Elbette ki, benim şahsımla
ilgili değildir.

Bu ülkelerin büyük bir kısmında, Türkiye'
ııin önemli bir yeri vardır, Türkiye'nin büyük
prestiji vardır ve on nihayet Türkiye'nin 'bulun
duğu saha 'itibariyle, bu übkt lerle ilişkilerimizin
de dış politikamızda önemli bir yeri elması tabüdb'.
Bu nedenledir ki, Türkiye, İslâm Konferans
Lahor İslâm Zirve Konferansına 35 devlet ka
larına ilgi göstermiştir ve katılmıştır. Şu kadar
ki, Türkiye layik bir Devlet olduğu için, İslâm
tılmıştır. Ayrıca, iblistin Kurtuluş Teşkilâtı ve
Konferansları Sckreteryasma tam üye cini ası ve . Irak gözlemci olarak 'bulunuyorlardı. Bunun dı
bunun Anayasasını kabul etmesi, bizim hukuku
şında Arap Ligi ve Dünya İslâm Birliği Teşki
muza uygun düşmemektedir. Bundan ötürü de.
lâtı da misafir kuruluşlar olarak iştirak etmişler
hukuken Konferansın ve Sekre t oryanın tam üye
dir ve Kudüs meselesi de Konferansın gündemin
si olmamakla beraber, bu Konferanslara bir göz
de bulunduğu için Kudüs'ün sadece Musevî dini
lemci gibi değil, bir misafir gibi değil, bir tanı ! ne a't kutsal bir yer haline getirilmesi ve burada
üye gribi katılmaktayız ve biraz sonra da a?*? ede- ;I Müslümanların olduğu gibi, Hıristiyanların da
— 6i30 —
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•haklarının bertaraf edilmesi sorunu karşısında
Ortadoiks Kilisesi mümessilleri de bu toplantıya
iştirak 'etmiişierdir. Binaenaleyh, bu Müslüman
Zirve Konferansında Müslüman olmayanlar da
konuşmak imkânına sahip olmuşlardır.
Konferans, bu katil toplantılarda çoğu kez
olduğu 'g'ltbi, belli bir nazırlık safhasıyle yürütülTnüş'tür. Üç safhalı ıbir çalışma yapılmıştır. Birin
ci safhada yüksek seviyeli memurlar, yüksek se
viyeli uzmanlar gündemle ilgiU hazırlıkları yap
mışlar ve gündem maddeleri üzerinde görüş tea
tisinde bulunmuşlar, daha sonra da Dışişleri Ba
kanları seviyelinde gündem saptanmış ve en ni
hayet «Zirve Toplantısı» dediğimiz toplantıda
da gündemdeki meseleler görüşülerek belli 'karar
lara varılmıştır.
Bu Zirve Konferansında (Teferruata girmenıtk için sadece size satırbaşları nı arz € dey Cm.)
konuşulan konular, Kudüs meselesi, Orta - Doğu
daki durum ve Filistin -davası, İsrail işgali al
tında bulunan toprakların boşaltılması, İslâm ül(keleri 'arasındaki iktisadî işbirliği olanakları ve
petrol sorununun ortaya çıkardığı meseleler, İs
lâm ülkeleri arasında- işbirliği ve dayanışmanın
daha da güçlendiıClmeslni mümkün kılacak çeşit
li tasarılarla ilgili bazı -ortak kararlardır.
Bu kararlar konusunda Konferansın varmış
olduğu sonuçlan, 'sizi 'yormamak için müsaade
ederseniz teker teker arz etmeyeyim ve Konfe
ransın nihaî deklerasyonunu huzurunuzda oku
mayayım. Yalnrz şunları kısaca belirteyim:
Kudüs meselesinde Konferansın almış olduğu
kararlar geneliikie ıblzim uzun zamandan beri bu
'konuda Birleşmiş Milletler düzeyinde savundu
ğumuz çözüm yollarına hemen hemen tamamen
uygundur.
Orta - Doğudaki ihtilâf konusunda da, bilin
diği gibi Türküye eskiden beri kuvvet yoluyle
toprak işgalinim karşisındadır ve İsrail - Arap
Devletleri ihtilâfında Birleşmiş Milletlerin ver
miş olduğu kararların yerinle 'getirilmesi tezini
'savunmaktadır ve bu yerine getirmenin de, bu
kararların gerçekleşme'siniin de barışçı yollar
la aranması gerektiği kanısındadır.
Bu konularda konferansın kabul ettiği ka
rar suretleri bizim politikamızın genel doğrul
tusuna hemen hemen tamamen uygundur.
Bu arada, nihaî olarak yumuşatılmış olmak
la beraber, İsrail'le Müslüman ülkelerin siyasî
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ilişiklilerini, daha doğrusu
yolunda bir paragraf da
tır.

ilişkilerini kesmesi
metinde yer almış

Bilindiği gibi, Türkiye İsrail'le diplomatik
ilişkülerini belli bir düzeyden yukarıya çıkar
mamakla beraber, sürdüren bir Devlettir.
Şunu hemen belirteyim ki, bu konuda konfe
ransın nihaî aklında bir paragraf bulunmakla
beraber, temas edebildiğimiz ölçüde konferan
sın çeşitli ve önemli rüknü sayılacak devletler
veya temsilciler bizim durumumuzu anlayışla
•karşıladıklarını beyan etmişlerdir. Örneğin, bu
konuda Sayın Enver Sedat'a sorulan bir sual
üzerine kendisi, konferansın 'kapanmasından
sonra, «Bunun Türkiye'nin bir iç meselesi, iç
işi olduğunu» belirtmliştir. Ayrıca, konferansın
açış nutkunda Sayın Ekselans Butto, Türkiye
ile Pakistan'ın özel ve dostane ilişkilerine de
ğinerek, konferans sonuçlarının böylece değer
lendirilmesi veya konferansın bu çerçeve için
de cereyan etmesi lüzumunu ela anlatmıştır.
Orta - Doğu ihtilâfı konusundaki tutumu
muzdan ötürü bazı teşekkürler aldığımızı söy
lemekle ele yotlinmek istiyorum.
Bütün bunlara rağmen biz bundan önceki
konferanslarda da olduğu giibi bu defa da Sekreteryaya ve Konferansın Başkanlığına bir ya
zılı rezerve vererek, alınmış olan kararların,
(daha önce bunları konferansın çeşitli safhala
rında da belirtmiştik) ancak Türk Anayasası
nın hükümleri, Türk: dış politikasının esasları
ve Birleşmiş Milletler de lehinde oy kullandığı
veya desteklediği tavsiyelerle bağdaşabildiği
ölçüde uygulayacağımı'zr da bildirmiş bulunu
yorduk.
Bu arada, İslâm ülkeleri arasında iktisadî
işbirliği konusunda cereyan eden müzakereler
de genellikle iki, (pek üzerinde durulmayan
bir başka öneri de dikkat nazara alınacak olur
sa) üç öneri söz konusu oldu.
Libya Devlet Başkanı Sayın Kaddafi, pet
rol konusunda ileri sayılabilecek bir teklifte
bulundu; «çeşitli tüketici devletleri belli bir
sıralamaya tabi tultarak bunlardan, Müslüman
devletlere özel bir yer verilmesi ve daha ucuz
fiyattan petrol temin edilmesi gerektiğini» sa
vundu; fakat bu öneri diğer üretici ülkeler
tarafından pek rağbet bulmadı. Bunun yanın
da, bir fon tesisi konusu marjinal bir öneri ola691 —
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ya getirebilmesi ve bunlar arasında bir yakın
laşma, dostane ilişkiler, hatta elostaneyi de ge
cen kardeşane ilişkiler kurulmasını sağlamış
olmasıdır.

rak igörüşülnıüştür ve neticede konferans, Sa
yın Bırmedyenıhı daha önce yapmış olduğu bir
girişimi kabul ederek, petrol ve daha ziyade
hammaddeler sorununun Birleşmiş Milletler çer
çevesinde ele alınmasına ve iktisaden geri kal
mış ülkelerin bu konuda birbirlerini destekle
melerine karar vermiştir yahut bir başka deyim
le Müslüman ülkeler aracında petrole taallûk
eden ve hiç olmazsa şimdilik s.mıut. elle tutu
lur bir sonuca, varmak imkânını henüz bize sağ
lamamış bulumu akit adı r.
Görülüyor ki, konferansta konuşulan somut
(meselelerden bâzıları, bizee şayanı kabul so
nuçlara bağlanmıştır. Ekonomik sorunlar ve
petrol sorunu, şimdilik sadece bu işin daha iyi
olması yolunda temennilerle yctiııilmiştir. Bu
nun yanında konferansın inkâr edilemeyecek
ve bizce de önemli olan bir başarısına değin
mekte yarar görüyorum. Bir defa, somut bir
hadise olarak, İslâm Zirve Konferansı münase'betiyle Bangladeş ile Pakistan arasında yeni
den, daha, doğrusu ilk defa siyasî münasebetler
kurmak imkânı olmuştur. Pakistan, Bangla
deş'i tanımıştır. Pakistan'la aramızdaki gele
neksel dostluğa sadık kalarak Terkiye, Pakis
tan bu kararı almadan Bangladeş'i tanımayı uy
gun bulmuyordu. Bangladeş'in yeni bir devlet
olarak ve bizimle biran önce ilişki kurabilme
sini temin bakımından, Türkiye Hükümeti Bang
ladeş'i tanıma eğilimini tespit etmiş idi; fakat
Pakistan'la dostluğumuz sebebiyle bunu, Pa
kistan'dan ayrı ve Pakistan'a rağmen yapmak
istemiyorduk. İslâm Zirve Konferansı, Pakis
tan'ın Bangladeş'i tanımasına ve hu münasebet
le de bizim Bangladeş'le slyaeî ilişkiler kur
mamıza; yani kemiksini tanımamıza imkân ver
miştir. Bundan böyle Bangladeş'le de iyi müna
sebetler sürdüreceğimize ve kendisiyle olan
dostluk politikamızı gelişti: eccğlmize inanıyo
rum. Tabiî bu ayrıca Pakistan, Hindistan ve
Bangladeş arasında Southcontinent sulhun ve
iyi münasebetlerin yerleşmesi için de önemli
hir aşama olmuştur. Takip buyurduğunuz gibi
şimdi, Pakistan. Hindistan ve Bangladeş -arasın
da muallâkta kalman meselelerin halli için kuv
vetli bir temayül, hatta teşebbüsler meveur bu
lunmaktadır.

Demin de belirttiğim şekilde, Türk Devleti
nin dış politikası cihetteki. Anayasasının çer
çevesinde cereyan edecektir; fakat tarihî, kül
türel bağlarla bağlı bulunduğumuz ve Türki
ye'nin. çok iyi hâtıralar bıraktığı veya iyi bir
prestije sahibolduğu bu ülkelerle münasebetle
rimizi, İslâm Zirve Konferansı vesilesiyle de
ğerlendirmemiz, güçlendirmemiz hiç şüphe yok
ki, Türkiye açısından (hiç olmazsa bizim nâçiz
kanaatimize göre) çok yararlı olmuştur.
İslâm Zirve Konferansı hakkında söyleye
ceklerim şimdilik bunlardan ibarettir. Beni din
lemek zahmetinde bulunduğumuz için hepinize
teşekkür eder, saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.)
A ~ Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykcü'm, Or
du Hinin llubey üresi Jandarma
Karakolunda
cereyan eden bir hadiseye dair gündem dışı de
meci.
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Ordu
Üyesi Sayın Bekir Sıtkı Baykal, Ordu ilinin
ülubey ilçesinde, jandarma karakolunda cere
yan eden bir hâdiseyi Hükümetin dikkatine arz
etmek üzere gündem dışı söz talebetmişlerdir.
Buyurun Sayın Baykal.
BEKİR SITKI BAYKAL (Ordu) — Sayın
Başkan, değerli senatör arkadaşlarım;
Ordu ilini Sivas'a bağlayan anaşosenin 23
ncü kiiomeriosiııde Ulnbey ilçesi vardır. Bu il
çenin bir köyünde bir eve kurşun atılıyor. Bu
nun faili, jandarma tarafından yakalanıyor.
Fail
diye yakalanan zat, «Benim, aynı
kazanın
Okoluk köyünden Fahri Yılmaz
adında, 23 yaşlarında bir arkadaşım var
dır» diye ifade veriyor. Jandarma Akoluk
körüne bir jeeple ekip gönderiyor; tarlasında,
bahçesinde çalışmakta olan Fahri Yılmazı ya
kalamak istiyorlar. Her halde tabancası oldu
ğu için mukavemet gösteriyor ve jandarma ile
Fahri Yılmaz arasında bir tartaklaşma geçiyor.
Ko tice de 25 Şubat 1974 Pazartesi günü Fahri
Yılmazı yakalıyorlar, jeepe atıyorlar ve ilçe
merkezine getiriyorlar. Pazartesiyi Salıya bağ
layan gece Fahri Yılmaz'a karakolda dayak

Konferansın önemli bir yanı da (tâbiri caiz
se. manevî bir yanı) hakikaten 35 Müslüman
ülkeyi, halkı Müslüman olan devletleri bir ara\j<jjj
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atılıyor. Ertesi günü Salıdır; Uluibey ilçesinin
pazarıdır, yakınları Fakra Yılmaz'ı karakolda
görüyorlar; Fahri Yılmaz yakınlarına «Kendi
sinin çok fena dövüldüğünü, ağzından ve idra
rından kan geldiğini, kendisine bir doktorun
getirilmesini» istiyor. Yakınları jandarmaya
müracaat ederek «Fahri Yılmaz hastadır, rahat
sızdır, kendisine doktor ge'tiirelim» diyorlar; fa
kat maalesef jandarma buna müsaade etmiyor.
O gün ve o geceyi Çarşamha gününe bağlayan
gece de Fahrrnin icabına .bakılıyor. 27 Şubat
1974 Çarşamba günü sabahı saat 07,00'dc 23
yaşında, bir çocuk bahası Fahri Yılmaz hayata
gözlerini yumuyor. Akabinde Ordu İli Jan
darma Merkezine halter veriliyor; Jandarma
Kumandanlığı derhal kumandaıilardan birini gön
deriyor ve gelen kumandan ölüyü vasıta ile Or
du'ya yetiştiriyorlar. Ordu'daki bir hastaneden
«Hidbir darp eseri olmadığı» yolunda rapor alı
nıyor ve ceset sahibine teslim ediliyor.
Şimdi sayın arkadaşlarım, sayın Hükümet
ten soruyorum : Böyle bir hâdise olmuş mudur
ve Fahri Yılmaz karakolda mahallin Hükümet
tabii!bi tarafından muayene ettirilmiş midir?
Öldükten sonra mahallin doktoruna gösterilme
den Ordu iline götürülmüş müdür? Aynı gün,
ölümün vukubulduğu gün uzman bir çavuş
derhal Ordu Jandarma Merkezine nakledilmiş
midir ?
Bunların, bu kürsüden Türk Milletine Hü
kümet tarafından ifade edilmesinde fayda mü
lahaza ediyorum.
Saygılar sunarım.
3. — Trabzon Üyesi Ömer Lütfi
Ilocaoğlu'nun, son zamanlarda
vukubulan
elim uçak
kazaları ve Türk Hava Yollarının caısmasındaki aksaklıklara dair gündem dışı demeci.
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Trab
zon Üyesi Sayın Ömer Lütfi Hocaoğlu «Son za
m a n k i da vukubulan elim kazalar dolayısıyie
Türk Hava Yolları hakkında» gündem dışı söz
(talebinde bulunmuşlardır, buyursunlar efen
dim.
ÖMER LÜTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) —
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Vatandaş hayatını, insanlığa karşı vazife
lerimizi, millî itibar ve haysiyetimizi ilgilendi
ren bir konuda; son uçak kazaları ve arızaları
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konusunda maruzatta bulunmak üzere huzurla
rınızı işgal ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım, Türk Hava Yolla
rı, ocak ayı sonlarında İzmir'de kazaya uğra
yan F - 28 Fokker Friendsihp uçağı olayı ile su
yüzüne çıkan bir bunalım, bir çıkmaz, bir keş
mekeş içindedir. Bu durum, .geçen hafta Paris'
te düşen ve 346 masum hayatı sona erdiren
DC -10 uçağının yarattığı hadise ile de en yük
sek noktasına varmıştır.
Durumu gereği gibi canlandırmak için hu
zurunuza gelmeden evvel, son olaylar zinciri
nin basında yer alan ve almayan olaylarının bir
listesini yapmayı ve bunu arz etmeyi düşündüm,
fakat olayların birbiri peşine hemen hemen her
gün devam edişi bunu lüzumsuz kıldı. Zira, son
hafta her gün gazetelerde bir arıza haberini gör
dük ve okuduk; hattâ o duruma geldik ki, sa
bahları gazetelerimizi açınca yine bir olay mı
okuyacağız diye yüreklerimiz nerede ise ağ
zımıza gelir oldu. Olmaz böyle şey muhterem
arkadaşlar; böyle hava yolu işlemez ve işletil
mez. İnsan hayatiyle bu derece fütursuzca oy
nanamaz, buna kimsenin hakkı yoktur. Gazete
lerde zincirleme haberleri okudukça, vatandaş,
sorumlu ve yetkililerin harekete geçmek ve ce
sur bir karar almak için ne beklediklerini sor
maktadır. Yeni bir olay; Allah göstermesin, bir
büyük kaza daha mı beklenmektedir? Oysa, yet
kili midirler, yetkisiz midirler bilmiyorum;
T;ürk Hava Yollarının bazı ilgilileri «Böyle şey
ler her hava yolunda olur, her zaman olur, Pa
ris'teki kaza yüzünden 'şimdi 'bunlar dikkatleri
çekiyor.» diye sorumsuzca beyanlarda bulunu
yorlar. Bu beyefendiler insanoğlunun canını ya
banda bulduğunu zannediyorlar herhalde.
Muhterem arkadaşlar, Paris'teki kazadan
önce, haltta İzmir'deki kazadan daha evvel pek çok
arıza olayı olmuştur, bunlar ağızdan ağıza do
laşmıştır, ne var ki basma aksetmemistir. İşte
bu basında yer almayış, olayların kapalı kalışı
Türk Hava Yollarını umursamazlığa ve rahatlı
ğa, keyfîliğe sevketmiş, içlerimizi yakan son bü
yük olaylar böylece gelip çatmıştır.
Evet muhterem arkadaşlar, İzmir kazasın
dan önce, meteoroloji raporlarının noksanlığın
dan mıdır, yoksa bu servisle irtibatsızlıktan mı
dır bilinmez, İstanlbul - Ankara arasında kasır
gaya yakalanıp pikeye geçen F - 28'lerin hikâye
si, Avrupa seferinde kabin tazyikinin boşalnıa-
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siyle düşen ve işlemediği hayretle görülen ok
sijen maskelerinin hikâyesi, iniş takımlarının
kapanmayış hikâyeleri... Sanki uçaklarımız bir
birleriyle arıza yarışma çıkmışlar. Xe kadar ha
zindir bilir misiniz? Avrupa seferinde kabin taz
yiki boşaldığı zaman uçakta bulunan bir dos
tuma bir ilgili olayı, yolculara oksijen maske
lerinin işlememesi gibi basit bir arıza olarak
takdim etmiş. «Oysa uçağın statik elektriğini
savan tertibatta bir bozukluk olmuş ve uçak İs
tanbul'a kadar pek çok göstergesi işlemeden
gelmişti.» diyor. Burada pilotun mahareti bü
yük, övmek ve takdir etmek gerekir; fakat ilk
hava meydanına inmek zaruretini de belirtmek
isterim.
Muhterem arkadaşlar, Türk Kava Yolları
pilot ve teknisyenlerinin cesur, kabiliyetli, ma
hir elemanlar olduklarından hiç birimizin şüp
hesi yoktur; bu yolda iftihar verici sözler de
işittik. 50 nci Yıl için yurdumuza gelen yabancı
devletler ileri gelenlerini Ankara'dan İstanbul'a
getiren ve onlara gerek Boğaz Köprüsünü gös
terirken, gerek Yeşilköy'e inerken maharetin
den dolayı parmak ısırtan ve alkışlarını topla
yan pilotlarımız vardır. Ne yürek dağlayıcıdır
ki, Paris'te düşen uçağın ayın uçak. pilotun ay
nı pilot olduğu söylenmektedir.
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mistir. Hülâsa, Türk Hava Yrolları, bilgisizce iş
letilen bir çiftlik durumundadır. . Türk Hava
Y'olları hastadır muhterem arkadaşlar. En bü
yük hastalıkları da, ihmal, lâubalilik, .gayri cid. diliktir. Bu hastalıklar süratle tedaviye muhtaçBu arada bu kuruluşta her türlü sabır ve
tahammül ölçüleri üstünde bir fedakârlıkla ça
lışan bir kısım teknik ve uçucu personeli Türk
Hava \ ollarına yöneltilen tenkit ve sitemlerden
tenzih ederini. Onlar, hayatlarını kaybetmek
pahasına tam bir anlayış ve maharetle görev
lerini yapmaktadırlar.
Şimdi, Yüce Senato ve Milletimiz huzurun
da sorumlu ve yetkililerden soruyorum;
Türk Hava Yollarının halen mevcut uçuş
pı o gramının elde mevcut uçak sayı ve kapasi
tesine göre emniyetle uygulanabileceği kanısın
da mıdırlar?
Biri çok büyük yolcu kapasiteli DC -10, di
ğeri F - 28 olmak üzere iki uçağın kaybından,
bir aynı sayıda uçağın da hemen o günlerde arı
za yapmasından sonra bu programı süratle ba
sitleştirmeyi düşünüyorlar mı?
Aııza yapan uçakların bütün arızaları 'gi
derilinceye kadar servisten çıkarılmaları yo
lunda karar alınmış mıdır?
Mevcut yer ve bakım tesisleriyle, meydan
larımız, hava yollarımızın elindeki ağır ve mo
dern uçakları emniyetle işletmeye elverişli mi
dir ?
Tüık Hava Y'olları uçaklarının peryoelik ba
kım ve servisleri milletlerarası standartlara uygmı olarak yapılmakta mıdır? Böyle ise, iki
j kaza ve çok sayıda günlük arızayı sadece aksi
tesadüf olarak mı izah ediyorlar?
i
idare Meclisinden başlayarak, Türk Hava
i Y'olları tüm kuruluşları içindeki sorumluların
i görevlerinin ehli olduğu kanısında mıdırlar?
Değillerse, bu durumu A'dan Z'ye kadar süratle
düzeltmek için ne düşünüyorlar?
i
il evcut yolluk mevzuatı, Devlet memurları
nı sadece, en kısa ve en ucuz tarife üzerinden
seyahat etmeye zorlar, İATA Anlaşmaları ge
reğince. tarifeli seferlerde ücret eşitliği esası
enıi olduğuna göre, Devlet memurlarını sadece
Türk Hava Y'olları ile seyahat etmeye ve bile
tini oradan almaya zorlayan halihazır tatbika| tın esasları nedir ve bunların Anayasa ile bağj daşırbğı konusunda ne düşünüyorlar?
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Türk Hava Yollarının elindeki kaptan - pi
lot ve pilot sayısı, uçakların miktarı ve sefer
sayıları dikkate alındığında; uçucuların millet
lerarası emniyet standartlarına uygun bir şe
kilde yorulmadan uçuş yapmalarına yetecek se
viyede midir!
Paris'te düşen DC -10 uçağının önce Japon
lar için yapıldığı, Japonların uçağı muayeneden
sonra almaktan vazgeçtikleri ve bilâhara bizim
aldığımız doğru mudur? Her halükârda bu uça
ğın geçmişi ile ilgili gerçek durum nedir?
İzmir'de düşen F - 28 uçağının düşüşünde en
belli 'başlı sebep olarak sol kanadın buzlanma
yı önleyici madde ile silinirken, sağ kanadın
unutulmuş olduğu yolunda rivayetler dolaşmak
tadır. Doğru mudur? Değilse bu kazaya sebep
olan gerçek durum nedir?
Türk Hava Kuvvetlerinden, geçen yıl istifa
eden 14 pilotun Türk Hava Yollarına girmek
için 3 7 aptikları müracaatın reddedildiği doğru
mudur? Doğru ise bunun sebebi nedir?
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Muhterem senatörler, sözlerimin başına av
detle tekrar ediyorum; son olayların, becerik
siz idarenin vatandaşlarımızı ve diğer yolcuları
maruz bıraktığı tehlikeler o kadar büyük, millî
havacılığımıza ve itibarımıza vurduğu darbe o
derece cesimdir ki, Türk Hava Yollarına Mec
lislerin' bir an önce eğilmesini zarurî kılmakta
dır. Evet muhterem arkadaşlar, konuya Meclis
ler olarak birlikte eğilelim, soruşturma açalım;
sabırla, dikkatle, titizlikle inceleyelim. 408 ma
sum kurbanın ruhu bunu-bizden beklemektedir
ve şayet bunu yapmazsak, onların elleri yaka
mızda, geride bıra'ktıkları dul, yetim, anne, ba
ba ve akrabalarının vebali boynumuzda, mille
timizin hakkı ve siteuni üzerimizde olacaktır.
Saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın üyeler, bir hususu tespit
etmek mecburiyetindeyim. Gündem dışı konuş
malar sözlü soru mâhiyetini almak istidadını
göstermektedir. Bundan böyle -gündem dışı ko
nuşmalarla sözlü soruların ayrılmasını arz ede
rim.
Gündeme geçiyoruz.

IV. - GCEÜŞÜLE2T İŞLER
t. — Bütçe Karma Komisyonu
tarafından,
açık 'bulunan Sayıştay Birinci Başkanlığı için ya
pılan seçimin onaylanmasına dair Bütçe Karma
Komisyonu raporu. (3/425)
BAŞKAN — Raporu okutuyorum :
Bütçe Karma Komisyonu raporu
!T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
7 . 3 . 1974
Esas No. : 3/142
Karar No. : 15
Cumhuriyet ıSenatosu Başkanlığına
Açık bulunan 'Sayıştay Bininci Başkanlığı
liçin :832 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyaran
ca yapman seçim sonunda aşağıda isim ve aldı
ğı oy miktarı yazılı aday seçilmiştir.
.Seçim tutanağı da ilişikte 'sunulmuştur.
Genel Kurulun tasvibine arz olunur.
Mehmet Karabacak (26) yirmi altı
Başkan
Başkan V.
'.Sivas
iManisa
A, Durakoğlu
D. Barutçuoğru
Eskişehir
A. A. Koksal

Ağrı
C. Erhan
Aydın
CM. Ş. Koç
C. S. Üyesi
IS. Babüroğlu
iDenizli
III. Oral
Elâzığ
|H. Buz
İmzada bülunanıadi
Gaziantep
Y. Öztürkmen
'Giresun
O. Yılmaz
ılçel
L. Bilgen
İstanbul
M. Tüzün
İzmir
C. Karagözoğlu

Adana
S. Kılıç

Kara
K. Okyay
— 695 —

•Artvin
T., AJtunkaya
Bolu
K, Demir
Çanakkale
O. O. Çaneri
Edirne
|1. Ertem
Erzurum
R. Danışman
'Giresun
1. E , Kıbçoğhı
Gümüşhane
İT. Yücel
İstanbul
A. N. Ölçen
İzmir
Y. Ergenekon
İzmir
A. K. önder
Kars
M. Şâmiroğhı

C. Szaıtosu
• Kayseri
H. Kakaboğlu
Konya
F . Özlen
Malatya
M. Delikaya
Manisa
H. Okçu
Muş
il. ilhan
Rize
T. Doğan
Tekirdağ
Y. Alpakan
Tokat
II. Abbas
Yo zıga t
S. E. Ergin
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Ö. Ölçmen
Kütahya
A. M. Ablum
Malatya
II. Gökçe
Mardin
M. A. Arıkarı
Ordu
B. Tnranağlu
:Sivas
•K. Kangal
Tabiî Üye
iS. Kara anın
Trabzon
A. S. Ağanoğlu
Yozgat
Y. E var

Yüksek Başkanlığa
Kullanılan, oy ad Mi
•(30)*
Sayıştay Birinci Başkanlığı için yapılan av
lamada aşağıda isimleri yazdı adaylar hizalaruıda gösterMen oyları almışlardır.
Arz olunur.
Tasnif Heyeti

s.
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Üye

Üye
Babüroğlu

•S. K r

ıc

Üye
M. Tüzün
•M. eh m e t Ka r a b a e a k
Feyyaz Yançınkaya
Yasl'i İl ter
Mluzaffer Egcsoy
Boş ov

26
9
1
2
1
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Bütçe Karma Komisyonu raporu
•T. B. M. M.
Bular Karma Komisyonu
7 . 3 . 1974
Esas Xo. : 3/141
Karar Xo. : 14
Cumhuriyet Mnatosu Başkanlığına
S32 raydı Sayıştay Kanununun 6 ııcı mad
deci uyarı ne :i, Sayıştay Başkanlığında açık buhırrn (4) Baire Başkanlığı için yandan seçim
aramada, s-çrieır'erin minberi ve ald.rkiarı oy
nd'ktarı aşağıda gösterilmiş, seçim tutanağı da
ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurulun tasvibine mrz olunur.
Ihsrvı Tanyridız
G1S) Otuzsbkk
(35) Otuzheş
Osman Gabi
:
(3o)
Oturdmş
O; han S a İte an
(32) Otuziki
Ali OM on
Er,İran
Başkan Y.
Manisa
A. Durakoğiu "
I). Ban utçuoğ'lu
Kâtip
KM'-;aVr
Adama
A. A. Köksat
S. Kıiıç
Ağrı
^Artvin.
G. E di an
T. Altuııkaya
Aydın
Bolu
M. Ş. Koç
K. Demir
O / S . Üyesi
Çanakkale
S. Babüroğlu
O. O. Oaneri
B.mizli
Edim 3
JT. Oral
î. Ertem
Eı zurum
Ibâzığ
E. Danışman
di. Buz
İmzada bulunamadı
Y. öz tik km eri
Giresun
0. Ydmaz

BAŞKAN — Elitçe Karına Komisyonunda
seçilmiş bulunan Mehmet Karabacak'm seçi
mini Genel Kurulun
tasvibine arz ediymuaı.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

İçe!
1, B l > ; n
i . - a . ; . i • 'U;.

M. Tüzün
İzmir
C. Karngözoğlu
Kars
K. Okyav

2. — Bütçe Karma Komisyonu
tavafından,
Sayıştay Başuanfiğında açıu bulunan döv! Dai
re Başlıenıhğ: için yapılan seç:»ıhı onaylanma
sına dair Bütçe Karma Komisyonu
raporu,
(3/426)

Kayseri
H. Kakbhağlu

BAŞKAN — Raporu okutuyorum.
696 —

Giresun
E E. Kılıç oğlu
Gümüşhane
T. Yücel
İstanbul
A. X. Ölçen
İzmir
Y. Ergen;kon
İzmir
A. K. Önder
Kars
M. Şâmiioğiu
Konya
Ö. ölçmen
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Konya
iF. Özlem
iMjalatya
M. Delikaya
Manisa
II. Okçu
Muş
I. ilhan

•Kütahya
A. M. Ablum

Rize
T. Doğan

Sivas
'iv. Kangal
Tabiî Üye
İS. Kalkardan
Traîbzon
A, S. Ağa.noğlu
Yozgat
V. Uvar

T. B. M. ;M.
Bütçe Karıma Komisyonu
7 . 3 . 1974
Esas No. : 3/1 (ÎT
Karar No. : 16
Cumhuriyet ıScnatosu Başkanlığına
832 sayı'lı 'Sayıştay Kanununun 6 ncı madde
si uyarınca, Sayıştay Başkanlığıında açık bulu
nan (3) üyelik için yapr'lan seçim sonunda, se çilenle;in -isimleri ve aldıkları oy miktarı aşa
ğıda gösterilmiş, seçim tutanağı da ilişikte su
nulmuştur.
Genel. Kumlun tasvibine arz olunur.
ı.Sayı st ay Kont on j anı

olardım
M. A. Ar ikan
Ordu
B. Taranoğlu

Yozgat
S. E. Ergin

Fikret Uludanıar
Yaşar Aydın
Maliye' Kontenjanı
Bohiç Erdem

Yüksek Başkanlığa
Kullanılan. oy adedi
(44) "

Başka n
•Sivas

Sayıştay Daire Başkanlığı için yapman oy
lamada aşağıda isimleri yazılı adaylar hizala
rında gösterilen oyları almış1 ardır.
Arz olunur.

A. Dui-akoğlu
Kâtip
Eskişehir
A. A. Koksal
Ağrı
C. Erhan
Aydın
M. Ş. Koç

Tasnif Heyeti
Üye
Üye
S. Krhç
S. Babüıoğlu
Üye
İM. Tüzün
İhsan Tanyıldız
Osman Cebi
Orhan Sarıcan
Ali Orlu>n
Mehmet Çınarlı
Mithat Testereci
Kemal Urkon
Necmettin Narh oğlu

:
:
:
:
:
:
:
:
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Bütçe Karma Komisyonu raporu

(Malatya
ili. Oökç.e

Tekirdağ
Y. Alpakan
Tokat
II. Abbas
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C. (S. Üyesi
S. Babüroğlu
Denizli
ili. Oral
"Elâzığ
ili. Buz
İ m z a da bulu n ar ıra d ı
•Gaziantep
Y. Öz t ürkmen
Giresun
O. Yılmaz
içel
:L. Bilgen
istanbul'
M. Tüzün
İzmir
C. Kanagözoğlu
Kars
K. Okvay

38
35
35
32
13
9
9
5

BAŞKAN — Bütçe Karma. Komisyonunun
raporunu oylarınıza arz ediyorum. Raporu ka
bul .edenler... Etmeyenler... Kabul 'edilmiştir.
3. — Bütçe Karma Komisyonu
tarafından,
Sayıştay
Başkanlığında açık bulunan üç üye
lik için yapılan
seçimin
onaylanmasına dair
Bütçe Karma Komisyonu raporu (3/427)
BAŞKAN — Raporu takdim ediyorum.
-

697

(42) (Kır kiki)
(38) (Otuzsekiz)
(42)

(Kıırkiki)

Başkan Y.
ıMariisıa
D. Ba.rutçuoğlu
'Ada na
IS. Kılıç
Artvin
T. Alt un kaya
Bolu
K.. Demir
Çanakkale
O. O. Çaneri
Edime
I. Ertem
.Erzurum
R. Danışman
'Giresun
t. E., Kılıç oğlu
Gümüşhane
T. Yücel
İstanbul
A. N. Ölçen
İzmir
Y, Ergenekon
izmir
A. K. Önder
Kars
M. Şâmiloğlu

C. S a b o s u
Kayseri
H. Nakiboğiu
Konya
İF., Özlen
Malatya
M. De'likaya
ıjMa.nisıa
H. Okçu
Muş
it -İlhan
Bize
•T. Boğan
(Tekirdağ
Y. Alpakan
Tokat
ÎI. A'bbas
Yozıgat
S. E. Ergin
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Plân Komisyonu
2/106; Cumhuriyet
sı : 330) (1)

Konya
Ö. Ölçmen
Kütahya
A. M. Abının
Malatya
H. Gökee
Mardin
M. A. A n k a n
Ordu
B. Taraooğlu
ıSivas
K. Kangal
Tabiî Üye
IS. Karaman
Trabzon
A. Ş. Ağanoğlu
Yozgat
V. Uyar

(Kullanıiaın oy iadedi
(44)
Sayıştay üyeleri için yapılan oylamada
(aşağıda isimLeri yazılı adaylar hizalarında gös
teriden oyları ail mı sulardır.
Arz olunur.
Tasnif Heyeti
'Üye
üye
[S. Babüroğlu
İS. Kılıç
Üye
M. Tüzün

Be hiç Erdem
Orhan Karavaılçm

42

rapofu
(Millet
Senatosu : 2/70)

Meclisi :
(S. Sayı

Bu kanun teklifi, müzakere edilirken müza
kereler 2 nci maddeye intikal ettiği sırada ko
misyon maddeyi geri almış ve yeniden tedvin
etmiş durumdadır. Bu madde, geri alınmadan
verilmiş olan önergeleri sahiplerine iade edece
ğim, yeniden yazılmış olan madde üzerinde ay
nı önergeyi veriyorlarsa iade ederler, değiştir
mek lüzumunu duyuyorlarsa değiştirirler, öner
gelerini tamamen geri almak istiyorlarsa tama
men geri alırlar.
Komisyonun yeniden tedvin edilip Yüksek He
yete dağıtılan 2 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununa aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiş
tir.
Geçici madde 6. — 1973 yılı Bevlet yardımı,
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa, bu kanu
nun 1 nci maddesi i]e getirilen 74 neü madde
sine ve aşağıdaki esaslara göre, 1974 malî yılı
Genel Bütçe Kanununun yürürlüğe girmesini
takibeden 10 gün içinde yapılır.
1973 malî yılı Genel Bütçe Kanununun (B)
cetveline göre hesabolunacak Devleti yardımı
nın 1 Mart 1973 - 14 Ekim 1973 devresini kap
sayan miktarı; bu miktardan Anayasanın ge
çici 22 nci maddesine göre Devlet yardımı ya
pılması gereken siyasî partilere, bu kanuna gö
re Devlet yardımına hak 'kazanan en az oyu al
mış sij'asî partiye yapılacak oran ve miktarda
yardım ayrıldıktan sonra, 12 Ekim 1969 seçim
sonuçları esas alınmak suretiyle siyasî partiler
arasında dağıtılır.
İkinci fıkra hükümlerine göre dağıtılan Dev
let yardımından artakalan miktarın siyasî par
tiler arasında dağılımı, 14 Ekim 1973 seçim so
nuçları esas olmak üzere yapılır.

Sayıştay Kontenjanı
42
38
6
2
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BAŞKAN — Kanun teklifinin yarıda kalan
müzakeresine devam ediyoruz. Hükümet ve
komisyon lütfen yerlerini alsınlar.

Yüksek Başkanlığa

Fikret Uiudamar
Yaşar Aydın
Osman Büyükyılmaz
Necati Narin
]\Iaıliye Kontenjanı
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BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu ra
porunu tasviplerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Sayın Kalpaklıoğlu.

4. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa
bir madde ve bir geçici madde eklenmesine da
ir kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve

(1) 330 S. Saydı basmayan 7.3.
1974 ta
rihli 35 nci Birleşim tutanağıyla eklidir.
a) Bütçe ve Plân Komisyonunun 2/70 esas
4 No. lu kararı tutanağın sonuna eklidir.

— 698 —
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — I
Komisyonumuz, geçen defa getirdiği geçici
Sayın Başkan, mu/hter&m arkadaşlarım;
6 ncı maddeye raporunda bir açıklık vermek
Uzun bir madde yazılmış; fakat doğrusunu
üzere böyle tanzim ettiğini ifade buyurmuştu.
söylemek lâzmlsa ben pek anlayamadım. Kar
Yüce huzurunuzda cereyan eden müzakereler
makarışık yazılmış veya yine burada dağıtıl
sonunda maddeyi geri almak hassaisiyetini gös
dığından çek süratle okumak mecburiyetinde
terdiler.
kaldığım için, sarih ve vazıh değil. Ne ise, bu
Bu defa getirilen ve biraz evvel okunan mad
nun için Hükümeti veya komisyonu itham et
deyi okuduğumuz takdirde görüyoruz ki, geçen
meyelim.
müzakerelerin ışığında bu madde tedvin edil
mek suretiyle hem 1969 seçimleri sonucu, hem
Esas şurada: Bir nispet dahilinde partilere
de 1973 yılı 14 Ekim seçim sonuçları nazarı iti
yardım yapılması esası kabul ediliyor ve asga
bara alınmak suretiyle Hazinece partilere ya
rî şart olarak da, muayyen ölçüde bir yüzde he
pılacak yardımın esası tespit edilmiş bulunmak
sabı ile rey almaisı şartına bağlanıyor. Burada
tadır.
iki büyük unsuru var.
Bunu arz etmek üzere huzurunuza geldim.
Bunun dışında üçüncü bir itiraz olarak ile I Teşekkür ederim.
ri sürülen fikir de şu idi: Geçmişe matuf bir
BAŞKAN — Sayın Unsal.
ödeme yapılır mı, yapılmaz mı? Bunun yapıl
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Saym Baş
ması doğru mudur, değil midir! Bütçe Kanu
kan, değerli arkadaşlarım;
nuna uyar mı, uymaz mı? Görüyoruz ki, madde
,Bir insan, özellikle bir teşekkül ve bir parti
'karışık şekilde yazılmış da olsa, geçen senenin
kemdi lehine ve kendi menfaatine hiç bir karar
de esas alındığı ve geçen sene içjin de partile
alamaz ve almamalıdır. Anayasanın verdiği bir
re, a,z evvel arz ettiğim şartları haiz olmak
görevi yerine getirmek başka şey, bu görevden
üzere yine prensip itibariyle yardım yapılması
yaıarlanarak kendine menfaat sağlama başka
kabul ediliyor.
şeydir.
••®®«t(fl
Yalnız, benim burada anlayamadığım şu
Şu anda, üzerinde çalıştığımız yasaya ekle
var: Bir partiyi itham ederek konuşmuş olma
nen geçici 6 ncı madde, p a r t i l e r i n kendilerine
mak için (Ki, öyle niyetim yak, isim de verme
menfaat sağlamasına göre düzenlenmiş bir mad
den konuşacağım) Komisyondan ve Hükümet dedir. Böyle b i r yasa, y a da böyle b i r düzenle
iten şunu soruyorum; üstünde"durmuyoruz. Greme her yönü ile sağlıklı düşünmeden çok yok
çen senenin yardımını da kabul edelim. Ben
s u n d u r . Bütçesi aeik veren bir ulusun, yatırımı
zaten buna karşı değilim. Çünkü, .geçen sefer
imkânları çok sınırlı olan bir ulusun partile
de izah edildiği gibi, bu çile alınmıştı. Nitekim,
ri burada elele verip, birleşip kendi menfaatle
yeni bütçe yılma devredilmeden bu kabul edil
ri için, daha evvelki yıllarda yaptıkları borçla
miş olsaydı böyle bir itiraz da vâki olmayacak,
rı kapatmak için millet bütçesinden milyonlar
1973 yılı içinde ödeme yapılacak idi. Ben buna
a vuracak bir maddeyi düzenlememelidir. Bu şe
karşı değilim.. Yalnız, mühim olan nokta şu
kildeki nıadd-eleri düzenleyenlerin durumu geç
rada ; 1973 için para verildiğine göre, 1973'te
mişte çek görülmüştür. Aynı hatanın, aynı dü
reylerin yüzde şu kadarını alabilme veya 10 ki
şüncemin devam etmesi çok üzücüdür. Bunun
şilik grnibu kurabilme şarttı (X) partisi için de,
için, hangi partiden olursa olsun, değerli bü
(Y) partisi için de 1973'te şu madde yine var
tün üyeleri bu komi üzerinde biraz daha sağ
mıdır? Ben pek sarih görmediğim için, özür
lıklı'düşünmeye davet ediyorum.
dilerim belki de iyi anlayamadığım için bunun
tavzihen komisyondan veya II ülküm etten izahını I
Evet, ben, Anayasa gereği olarak
Devlet
rica edeceğim. Hiç olmazsa zapta geçsin, tered
bütçesinden, ulustan alman vergilerden parti
dütlere de meydan vermesin.
lere pay ayrılmasını yürekten diliyorum. Anayasa
Mâruzâtım bu kadar, hürmetlerimle.
mızın en iyi maddelerinden biri olarak bu iste
ği, bu düşünceyi kabul ediyorum, ama yasası
BAŞKAN — Saym Ucuzal.
yeni çıkan bir durumu eskiye de - kullanarak
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
1 bundan biraz daha faydalanmanın yolunu seçkan, değerli arkadaşlarım;

C. Snaîosu
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aııenin iyi olacağına, sağlıklı olacağına, yasal
olacağına da hiç ihtimal vermiyorum.
ıBıı yasaya eklenen ek geçici 6 neı madde
nin metinden çıkarılmasını teklif ettim, Baş
kanlığa bu hususta bir teklif de sunmuş bulu
nuyorum. Kabul edilmesini -diliyorum.
Saygılar.
BAŞKAN — Bütçe ve Plan Konrsycnu Baş
t a n ı Say m Barutçu oğlu. buyurunuz.
BÜTÇE VE PLAX KOMİSYONU BAŞKA
NI DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa
yın Baş'kan, değerli arkadaşlarım;
Önce Sayın Ünsal'ın. değindiği 1973 yılma
•ait Devlet yardımıyie ilgili fiıki ilerin e cevap
ve r m e k is be rim.
Evvelâ şunu ifade etmek isterim ki. geçen
oturumda kabul edilen 71 ncü maddeye göre.
1973 yardımı ilke olarak kabul edilmiş bulun
makta idi. Binaenaleyh, bunun tekrarın müna
kaşa edilmesi söz konusu değildir.

12 . 3 . 1974
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*
dağıtılır» şeklinde ifade edilen metin yerinde
dir.
Şimdi değerli arkadaşlarını, bu noktada Yü
ce Senatoya biraz bilgi vermek islerim :
Malumdur ki, 1969 seçimlerinde seçimlere
Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Cum
huriyetçi Güven Partisi, Birlik Partisi, Millet
Paı tisi, Millî Hareket Partisi, Türkiye İsçi Par
tisi, Yeni Türkiye Partisi girdi. Bu seçimlerde
Demokratik Parti henüz daha doğmamıştı,
19G9 seçiımıleıiuden sonra Adalet
Partisinden
ayrılarak grup haline geldi. Demin okuduğum
22 nei madde de, bu grup teessüs ettikten son
ra .kendilerine Devlet yardımı
yapılabilmek
maksadına matuf olarak tedvin edilmiştir. Bi
naenaleyh. o maksatla 22 nei madde Anayasaya
56 neı maddenin tadili sırasında geçmiştir. Bu
itibarla değerli Demokratik Partiye de bu 1973
Devlet yardımından bir pay ayırıma mecburi
yeti vardı. İşte Komisyonumuz, 1969 seçimleri
ne girmediği ve oy oranı belli olmadığı için ona
bir ölçü bulma mecburiyetinde kaldığımızdan
şu ölçüyü getirdik :

Kaldı ki, Anayasamızın geçici 22 nei'madde
sine göre, io maddenin tedvin edildiği tarihten
itibaren partilerin Devlet yardımına hak kesbettikleri bir gere.eletir ve müktesep hak haline
«Bu kanuna göre Devlet yardımına hak ka
gelmiştir. Müsaade ederseniz o .maddeyi tekrar
zanan en az oyu almış siyasî partiye yapıla.cak
hep beraber okuyalım:
oran nispetindedir.» dedik. O zaman 1969'da.
en az oyu almış siyasî parti Güven Partisiydi;
«Geçici madde 22. — 1 Kasım 1972 talihin
c
de Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bu
/c 3,58 nispetinde. Yani 5C neı maddedeki yüz
lunup da 30 Mart 1973 talihine kadar grubu
de 5 oranını aşmış bulunan bir parti. Bakıyo
nu muhafaza etmiş ve Milletvekili Genel -Secim.- I ruz milletvekili adedine; Güven Paı tisi ile son
lerine katılma niteliği kazanmış olan siyasî par- j radan kurulan Cumhıırivetçi Partinin birieşmetilere de Anayasanın 56 neı maddesindeki şart- • suıdmı husule gelen milletvekili adedi ile Ada
iar aranmaksızın, .kanunun öngördüğü ölçüye
let Partisinden ayı ilan Demokratik Parti mil
göre Devletçe yardım yapılır.»
letvekili adedi yaklaşık olarak birbirinin aynı.
İki paıti de 10 ilâ 15 milletvekili ile temsil edi
Binaenaleyh. 1973 yılında siyasî paı tilere
liyor. Binaenaleyh, milletvekili adedi itibariyle
Devlet yardımı yapılması hem bir Anayasa hük
de biı birine denk vaziyette. Elimizde başka öl
mü, hem dağmuş olan müktesep bir hak, hem
çü olmadığı için; Demokratik Parti için de
de geçen cebede Yüce Senatonun 1 nei madde
c
/c 6.58 oranında yardımı yapılmasını Komisyo
ye a: dol ar al? almış olduğu kararla açıkça orta
numuz öngöımüş. Bu husus Komisyonda yapı
dadır. Binaenaleyh, bu meseleye ben tekrar gir
lan müzakereler sırasında Hükümetçe de be
mek istemiyorum.
nimsenmiş bulunmaktadır.
S:ay:n Kalpaklıoğlu'nun beyan ettiği husu
Şimdi buna göre, .1969 seçimlerinden sonra
sa gelince : Tahmin ediyorum ki, getirdiğimiz
1 Mart İ973'ten İ l Ekim 1973 seçimlerine kadar
değişik metlide gayet sarih ifadesini bulan ve
geçen 7,5 aylık dönemde oy oranlarıyle parti
«.Bu kanuna göre Devlet yaıdırırna hak kaza
lere (B) cetvelinin toplamının 1/5 OOO'i nispe
nan en az oyu almış siyasî partiye yapılacak
tinde, 11 101 660 liranın 7 123 860 lirasını arz
oran ve miktarda yardım ayrıldıktan sonra
etçiğim şekilde takolm etme mecburiyetinde ka
(1973 yılma alt) 12 Ekim 1909 seçim sonuçlar:
lıyoruz: Demokratik Partinin payı. (ki, önce
esas alınmak suretiyle siyası partiler arasında
700 —
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'Demokratik- Parti ile Güven Partisinin payım
ayırıyoruz) 541 413 lira. Güven Partisinin payı
541 413 lira, Adalet Partisinin payı 3 804 142 lira,
Cumhuriyet Halk Partisinin payı 2 236 892 lira.
11 000 000'a yetişim lk için geriye kalan 4 küsur
milyon lira da 1973 seçimlerinde seçime katılan
partilerin aldıkları oy oranları hesap edilmek
kayıt ve şaıdıyle ve Anayasamızın 56 ncı mad
desindeki esas nazara alınmak suretiyle o seçi
me girmiş partiler arasında muayyen nispette
pay edileceği de Yüce Senatonun malûmu bulun
maktadır.
Binaenaleyh, getirdiğimiz metin hem Anaya
saya uygunluk bakımından, hem doğmuş olan
müktesep haklar batkınımdan yerindedir ve
siyasî oporcöııeye de uygun ve geçerli bulunmak
tadır. Saygıyı e arz ederim.
BAŞKAN" — Buyurunuz Sayın Kalpakhoğlu.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Şiundi açıklamak mecburiye tinde kaldım:
.Sayın Komisyon B a sikanı, Millî Selâmet Par
tisi 1973 yılında alaealk mı, almayacak mı?
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ikuruluşu olarafk devletlin yardımına müstehak
oklukları burada ifade edilmişti ve bu kanun
metninin sevicinden maksadın da siyasî par
tilerin kendilerine menfaat sağ'lamak olmadığı
açıksa beyan edilmişti. Buna rağmen Erzincan
Senatörü arkadaşımızın, siyasî partilerin kendi
lerine menfaat sağlamak ma.ksadayle bu kanunun
scvkedilmiş olmasını teşvilk ve tahrik ettikleri
istikametindeki sözleri, bundan önceki birleşim
de ileri sürülen ifadelerle bağdaşamaz ve ben de
bu yönüyle bu sözlerin Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubunun görüşlerini yansıtmadığını, ya da
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerine
aykııı düştüğünü beyan etmek maksadıyle huzu
runuza çıkmak mecburiyetini hissettim.
1973 yılında bütün siyasî partilere Hazineden
yardım sağlama konusunda geçici madde ola
rak ileri sürülen metin itirazlara sebep olmuş
ve ihtiyacı karşılamadığı için Komisyon metni
geriye almış, maddeyi yeniden tedvin etmiştir.
Bu yeni şekliyle huzurunuza gelen metin Anaya
sanın 22 ne i maddesine de, 56 inci maddesine de
tam manasıyle tıpatıp uygundur ve Anayasaya
aykırı hiçbir yönü yoktur, hiçbir pürüz kalma
mıştır.

BÜTÇE YE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ
DOĞAN BAPUTÇrOÖLU (Manisa) — Sayın ar
kadaşlarımın malûmudur ki, 1973 yılı malî yıl
Siyasî partikr 1970 - 1971 ve 1972 de de, bu
olarak 1 Mart 1974de bitmekledir. Binaenaleyh,
kanun
tasarısı sevkedilemediği ve kanunlaşama14 Ekim .1973 seçimlerine katılan Millî Selâmet
dığı
için
Hazineden yardım almamışlardır, ama
Paı tisi aldığı oy oranında 4,5 aylık süre kar
hiçbir
siyasî
parti bugün bu yıllara tekahül eden
şılığında bir para alacaktır. Yani, 14 Ekim 1973
yaı dım oranında Hazineden alacaklı olduğunu
seçimlerinden itibaren 1 Mart .1974 tarihine ka
iddia etmemektedir. O itibarla, geçmiş yıllara
dar 4.5 aylık süre karşılığı .kendisine, demin arz
raei bir alacağın da tahsili .burada mevzubahis
ettiğim oranlar suretiyle tayin ve tespit edilecek
değildir. Kanun metni yalnız, siyasî parti ha
Devlet yardımını alacaktır.
yatımızı bundan sonra muayyen belli çevrelerin
Teşekkür ederim.
baskısından kurtarmak ve sağlıklı meşru bir
BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, buyurunuz.
rejim içerisinde- yürümelerini sağlamak maksa
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın
dı yi e sevkedi imiş tir.
Başkan, sayın arkadaşlarım;
Seçimlerden önce, Seçim Kanununda yapılan
Kanun teklifinin gccaı lıaL'fa içindeki Cum
huriyet Senatosu oturumunda yapı I mı müza- i bir değişiklikle siyasî partilere şahısların teber
ru tavanının 5 bin liradan. 25 bin liraya çıkarıl
keıvsi sırasında siyasî partilere Hazineden yar
ması
maksadıyla burada yapılan mücadeleleri he
dım yapılmasının maksadının ve hedefinin ne ol
piniz hatırlamış olacaksınız. Eğer Hazineden
duğu açıkça beyan edilmişti.
kamu kuruluşu mahiyetinde olan partilerimize
'Burada konuşan bütün arkadaşlarımız, siyasî
bir yaıdım yapılmayacak olursa, bugün tespit
paıtüeri belli çevrelerin baskısından kurtarmak,
edilmiş
bulunan bir şahsa ait yılda 25 bin lira
siyasî partileri bir iktisadî güçlük içerisinde yan
lık
teberru
tavanı yarın çok daha yükseklere
lış yollara sovkedllmesini önlemek ma.ksadiylc
çıkmıllir ve siyasî partilerimiz de memlekete
Hazine ten belli ölçüler içerisinde kendilerine
sağlıklı bir ekonomik düzen içerisinde hizmet
'yardım yapılmasının zarurî okluğu noktasında
etmek imkânlarından saptırılabilir. O sebeple gebirleşmişti. Aslında siyasî partilerin bir kamu
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cici madde bu ihtiyaçları tam mânasıj^le karşı
lamaktadır ye Komisyonun geçici maddesinin ay
nen kabul edilmesinde isabet vardır.
Teşekkür ederim.
'BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen sayın üye? Yok.
Bir önerge var, takdim ediyorum:
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Anayasanın tanıdığı bir hakkı partilerin al
ması için düzenlenen yasaya 1973 bütçesinden
de hak alması için yasaya eklenen geçici mad
denin metinden çıkarılmasını teklif ediyorum.
Saygılarımla.
E rzincan Senatörü
Niyazi Unsal
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan,
gecen celsede 1 nci maddeyi kabul ettiğimize
ıgöre bu önergeyi muameleye koyamazsınız.
BAŞKAN — Evet, 1 nci maddenin müzakere
sinde bulunmadığım için özür dilerim; önergeyi
oya arz etmiyorum.
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?
Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler...
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
DOĞAN BARÜTÇUOĞLU (Manisa) — Sayın
Başkanım, müsaade ederseniz oylamadan önce
'bir hususu arz edeceğim.
BAŞKAN — Oylamaya geçtim, ama hatalı
olmaması için Komisyon olarak faydalı birşey
ısöyleyecökseniz buyurunuz.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
DOĞAN BARÜTÇUOĞLU (Manisa) — Sayın
Başkanım, 1 nci madde, yani Siyasî Partiler Ka
nununun 74 ncü madesiyle geriliğimiz geçici
6 nci madde birbirini tamamlayan maddeler ha
lindedir. Binaenaleyh, bu önergenin muameleye
konması, müspet, menfî bir karara
varılması
lâzımdır kanaatindeyiz. Komisyon bu kanaatte
dir.
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BAŞKAN — Birbirini tamamlayan madde
dir; yani öbürünün kabulü veya reddi bu mad
deyi nıüstakillen etki altında bırakmaz, ancak
tamamlar diyorsunuz ?
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
DOĞAN BARÜTÇUOĞLU (Manisa) — Evet
efendim.
BAŞKAN — Peki, bir yanlışlık yapmayalım.
Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim1?
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
DOĞAN BARÜTÇUOĞLU (Manisa) — Katıl
mıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet?
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR
LER (Tokat Milletvekili) — Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını
oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerine söz isteyen sa
yın üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir.
4 ncü maddeyi cikutuyorum.
Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok.
Ma deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz
isteyen sayın üye? Yok.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miş1-ür.
Tasarı açık oya sunulacaktır.
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V - SORULAR VE CEVAPLAR
A)
1. — Cumhuriyet Senatosu
Hamdı Özer'in Yunanistan'da
azınlığı ile Türkiye'de bulunan
dair Dışişleri Bakanından sözlü

SÖZLÜ SORULAR
Malatya Üyesi
bulunan Türk
Rum azınlığına
sorusu, (6/567)

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı?.. Yok.
Sayın Haımdi özer?.. Burada. Sora, gelecek so
ru gününe bırakılmıştır.
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ah
met Yıldız'ın, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2)
BAŞKAN — Sayın Barbakan?.. Yoklar. Sa
yın Yıldız?.. Yoklar. Sora, gelecek soru gününe
•bırakılmıştır.
3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Belil Beler'in, yurt dışında, mahkûm olan Türklere
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8)
BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı?.. Yok.
Sayın Beliğ Beler?.. Buradalar. 'Sora, gelecek so
ru birleşimine bırakılmıştır.
4. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi
Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara
Bayram Gazetesinde neşredilen
bir yazıya dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/10)
BAŞKAN — Sayın Ucuzal?.. Buradalar. Sa
yın Başbakan?.. Yoklar. Soru, gelecek soru bir
leşimine bırakılmıştır.
5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in Türk Hava Yollarına dair, Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/11)
BAŞKAN — Sayın ulaştırma Bakanı?.. Yok
lar. Sayın Beliğ Beler?.. Burada. Sora, gelecek
soru birleşimine bırakılmıştır.
6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, tarım ürünlerinin
fiyatlarına
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/18)
BAŞKAN — Sayın Atmaca?... Yoklar. Sayın
Barbakan?.. Yoklar. Soru, gelecek soru gününe
(kalmıştır.
7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, haşhaş ekiminin yasaklanması
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/20)
BAŞKAN - Sayın Barbakan?.. Yek. Sayın
Atmaca?.. Yok. Soru, gelecek soru birleşimine
bırakılmıştır.
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8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'ın, Atatürk Üniversitesindeki olaylar
hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/24)
BAŞKAN — Sayın Barbakan?... Yok. Sayın
Yıldız?.. Yok. Soru, gelecek soru birleşimine bı
rakılmıştır.
9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı
At alay'in, 12 Mart 1971 öncesi yatırımlar ve ih
racat politikasına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/25)
BAŞKAN — Sayın Başbakan?.. Yok. Sayın
Atalay?.. Yok. Soru, gelecek soru birleşimine bı
rakılmıştır.
10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdi Özer'in, 1967 yılında İtalya'ya ihraç edi
len zeytinyağına dair Ticaret Bakanından sözlü
sorusu (6/28)
BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı?.. Burada
lar. Sayın Özer?.. Buradalar. Soruyu okutuyo
rum efendim.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bekanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı
11 e arz ederim.
Malatya Senatörü
Hamdi Özer
3 967 yılında İtalya'ya ihraç edilen 530 ton
zeytinyağı tehlikeli maddelerle karışık bulundu
ğu gerekçesiyle iade edilmiştir. Bu zeytinyağı
imha, edilmiş midir? İmha edilmemişle yurt içinde
yatışma nasıl müsaade edilmiştir?
BAŞKAN — Sora okundu. Buyuran Ticaret
Bakanı Sayın Fellim Adak.
Sayın Bakan, söze başlamadan arz edeyim;
sözlü 'soruların gerek cevabı ve gerekse karşılığı
15'er 'dakika ile Tüzüğümüzce tahdit edilmiştir,
hatırlatırım.
TİCARET BAKANI FEHİM ADAK (Mar
din Milletvekili) -— Sayın Başkan, Cumhuriyet
Senatosunun muhterem üyeleri;
1967 yılında İtalya'ya ihraç edilen 530 ton
zeytinyağı, o tarihte bu madde kontrole tabi nrallar arasında bulunmaması sebebiyle 'mağşuş ola
rak sevk edilmiştir. Ancak, ithalâtçı firma ta-
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rafından iade olunan hu yağ, tüketici sağlığına
zararlı olması itibariyle İznnir Belediyesince ku
rulan ıbir heyet marifetiyle tamamıyle sabun ima
lâtçılarına tahsis edilmiştir.
Bu (konuda daha -geniş malumat] arz ediyo
rum :
İzmir'de Gomet re Şürekâsı Komandit Şirke
ti tarafından 23 . 5 . 1967 tarihinde İtalya'ya
ihraç edilip, c/c 4,99 oranında parafin likit ile
'karıştırılmış bulunması nedeni ile iade olunan
500 ton ve firmanın deposunda mevcut olup) mah
kemece ayrıca elkoııulan 80 ten, ki cam'an 530
iten zeytinyağı ile ilgili olarak İzmir Beşin
ci Suillı Ceza Mahkemesinde açılan amme da
vası 15 . 12 . 1967 tarihinde sonuçlanmış ve ka
rışık olduğu tespit edilen ve belediyece mühür
lenmiş bulunan hu zeytinyağlarının, Gıda Mad
deleri Tüzüğüne göre hangi işlerde kullanılabile
ceğinin Belediye Başkanlığınca tayin ve takdir
edilmesi gerektiği hususu ayrıca hükme bağlan
mıştım.
Alman 'bilgilere göre, Gcmei Firmasınca da
ha sonra 24 . 4 . 1968 talihinde İzmir Belediye
Başkanlığına müracaat, edilerek İtalya'dan geTİ gel on ve mühürü altında bulunan bahis konu
su 530 ton zeytinyağının, Belediye nezareti altın
da küçük partiler halinde satışına müsaade olun
masının talep edilmesi üzerine 6 . 5 . 1968 tari
hinde Belediye Kimyageri, Vilâyet ve Belediye
Sağlık İşleri Müdür Muavinleri ile Ege Bölgesi.
'Sanayi Odası Genel Sekreteri Yardımcısından
müteşekkil bir heyet huzurunda mühürler açıla
rak, söz konusu yağlara 400 kilogram stronch
200 kilogram bifenigiöksit ve 10 kilogram yara
esansı karıştırmak suretiyle sabunluk yağ dışın
daki bir sahada kullanılmaz. İmle geldiği anlaşıl
mış tu1.
Yine bu kere alman bilgilere ve vâki bir ih
bar üzerine, Bakanlığımızın b;r müfettişi tara
fından -verilen, İzmir Pamuk Başiksperi ve bir
ithalât kontrolü tarafında;! Temmuz 1972'cle fir
ma ııezdinde yapılan incelemeye göı e, parafin ve
'esansları havi bahis konusu sabunluk 53D ton zey
tinyağının $ . ^) . 1968 tarihinden
itlhaıen
2 . 12 . 1968 talihine kadar ilişikte sunulan satış
listesine göre, sabun imalâtı ile iştigal eden fir
malara tamamen satılmış, olduğu ve yapılan sa
tışlar hakkında firma tarafından ayrıca İzmir
Pamuk Başeksperl iğine ve Bölge Sanayi Müdür-
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lüğüne muntazam bilgi verildiği ve bu satışların
ayrıca İzmir Ticaret Borsasından da geçirildiği
anlaşılmıştır.
530 ten sabunluk zeytinyağını satmalan fir
malar; Huma Sabun Fabrikası, Sabuncular Tica
ret Limited Şirketi; Cumhur Sevinç Enver Ka
lay Zaplı Kollektif Şirketi, İzzet Yılmaz Alâaddin Sunucu Selçuk Kollektif Şirketi, Demirci Ta
sarruf İplik Fabl-İkası, Elmalılar Kollektif Şirke
ti, İbrahim Turgay Fehmi Bakım Demirci, Ethem
Belerce, Mustafa Özkara, Sabri Dalan, Alemdar
Kolektif Şirketidir.
Bilgilerinize arz olunur. Teşekkür ederim
e / endim.
BAŞKAN — Açık oylamaya oylarını kullan
mayan sayın üye var mı?.. Yok. Oylama işlemi
bitmiştir.
Sayın Özer, buyurunuz.
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan,
sayın senatörler;
Önce Sayın Ticaret Bakanına süratle soru
ma cevap verdiği için teşekkür ederim.
Birbuçuk iki yıldan beri Gündemde bulunan
Batı Trakya ile ilgili sorum maalesef bugüne
kadar ilgili Dışişleri Balkanları tarafından ce
vaplandırılmamıştır. Bundan birkaç dakika ön
ce Sayın Dışişleri Bakanı burada olduğu halde.
beklemeden, yine soruyu Gündeme terketmiş ay
rılmışlardır. Bu bakımdan Sayın Ticaret Baka
nına süratle sorumu cevaplandırdığı için huzu
runuzda tekrar teşekkür ediyorum.
Muhterem arkadaşlar; minareyi çalan kılıfı
nı hazıılar. Gomeller bu ticaretlerini o kadar
hünerli bir şekilde ilerletmişlerdir ki; Sayın Ba
kanın şimdi vermiş olduğu tatminkâr cevaba hiç
bir şekilde itimat edemeyeceğim.
Bu dava ile ilgili hâkim bugün Ordu ilinde
bulunmaktadır. Daha doğrusu oraya sürgün
edilmiştir. Geçenlerde yine kendisinin yazılı be
yanına göre 248 ton daha da zehirli zeytinyağı
Gomellerin ambarlarında muhtelif yerlerde giz
li bulundurulmaktadır. 530 ton zeytinyağının
sabun yapılmak üzere verildiği firmaları incele
mek lâzım; ben buna inanamıyorum. Yok gön
derilmiş, belediye heyeti marifetiyle, yok falan
la filânla bir heyet huzurunda tahlil edilmiş.
Ben buna inanamıyorum; çünkü büyük maha
retle bu işleri yapmaktadırlar.
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Ticaret Bakanından çok istirham ediyorum
Bakanlığı zamanında, İzmir'de bu durumla yakmen ilgili bulunan kimselerle 'bu konu hakkın
da soruşturana yapsın. Bu zeytinyağı yurt için
de pelkâlâ satılmıştır ve bu sinsi katiller 36 mil
yon Türkü zehirlemişlerdir. Mide hastalıkları,
(bağırsak hastalıkları, kanser hastalıkları işte bu
sinsi katillerin eserleridir.
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Ayrıca 248 ton zeytinyağının da nerede sak
lanmış olduğunu da sayın hâkim kendisi ihbar
etmiştir. Bunun üzerinde de Hükümetin dikka
tini -çdkmek isterim.

bu gibi uygunsuz olayların önüne geçilebilecek
tir. Birçok kimyagerlerimiz işsiz, güçsüz dolaşmakta ve Gomeller gibi vjırguncu birtakım şirketler de Türk Milletinin hayat ve haysiyetini
dışarıya satmakta, kanımızı emmekte ve âdet a bize çarpmak suretiyle bizi bize ezdirmekte
dirler.
Arkadaşlar, 'bugün o hâkimin bir tek suçu
sadece vazifesini doğru yaptığmdandır. Maale
sef o hâkim bizim kendimiz tarafından da ceza
landırılmıştır, çeşitli cezalara çarptırılmıştır.
Netice itibariyle de sürgüne yollanmıştır. Ço
cuklarından ayrı, 1 300 kilometre uzakta bulunan bu hâ'kim yüce Senatonun, yüce Parlâmen
tonun kararını bekliyor.

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Af dışı, af dışı. j
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bir arkadaşımız aftan bahsediyor. Za
Bu vesileyle bu konuyu tekrar huzurunuzda
ten bugüne kadar sürüklenmelerinin tek se/bebi,
tazeletmek imkânını bulduğum için müsterihim,
minderin dışına kaçmalarının tele selbebi aftan
hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar.)
faydalanmak içindir. Bunun için çırpınmakta
BAŞKAN — ıSoru cevaplandırılmıştır.
dırlar; fakat şükranla belirteyim ki, muhterem
senatör arkadaşlarımız, 'her parti ve Hükümet
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir mad
olarak bunları af dışı bırakmanın basireti için
de ve bir geçici madde eklenmesine dair ka
de bulunmaktadırlar. Bu bakımdan bilhassa Tür
nun teklifinin açık oylamasına 113 sayın üye iş
kiye çapında değil, dünya çapında huzur veri
tirak etmiş; 107 ka'bul, 6 ret oy kullanılmıştır.
ci bir karara vasıl olmuşlardır. İnşallah; bunun
Teklif kabul edilmiştir.
kanun (halinde çıkacağına güven duyuyorum ve
Gündemimizde müzakeresini yaptığımız mad
ibunun için de huzurluyum.
deden gayri maddelerle ilgili zevat bulunmadı
ğından, Hükümet üyesi bulunmadığından Gün
Ayrıca, yurdumuzda yüzlerce binlerce kim
demimizde başka görüşülmesi mümkün olan
yager vardır. Bunlar Ticaret Bakanlığı tarafın
madde kalmamıştır. 14 . 3 . 1974 Perşembe günü
dan çalıştırılırsa gıda maddeleri kimyagerlerin
saat 15,00te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
elinden geçer, tahlillerden geçer. Yurt içinde ve
yorum.
yurt dışında sarfı için Ticaret Bakanlığının mü
Kapanıma Saıaiti : 16,40
saadesi alındığı takdirde, öyle zannediyorum İd, I
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T. C.
1. •—Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri I
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Kaplan*m, İstanbul Haliç çevresinin ve uzantısı
Bakanlığı
9 . 3 . 1974
havzasının yeniden düzenlenmesi konusunda ya
pılacak çalışmaya dair soru önergesi ve Enerji ve
Sayı : 112/052.7/125
Tabiî Kaynaklar Bakanı Cahit Kayra'nın yazılı
Konu : Cumhuriyet
cevabı. (7/175)
ıSenatosu Tabiî Üyesi
Kadri Kaplan'm yazılı
I
soru önergesi Hk.
Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Kanunlar 'Müdürlüğü
tlgi : Genel Sekreterlik. Kanunlar Müdürlü
Sayı : 7/175
ğü 11 . 11 . 1973 gün ve 1775 - 1687 - 7/175 sa
13 . 11 . 1973
yılı yazılan.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
I
Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Ka,dri
İstanbul Haliç ve çevresinin uzantısı havza
Kaplan'm İstanbul Haliç çevresinin ve uzantı
nın yeniden düzenlenmesi konusunda bazı çalış
I havzasının yeniden düzenlenmesi konusunda
malar yapılıp protokollara bağlandığı malumlayapılacak çalışmalar ile ilgili yazılı so-ru öner
ı-i'dır. Hayatî önemdeki bu müzmin konuya ke
gesinin cevabı ilişikte sunulmuştur.
sin bir çözüm getireibilmeik üzere planlama ve
I
Bilginize arz ederim.
uygulama baÜomından yasal bir örgütlenme ve
Cahit Kayra
tedbirler konusunda çalışma yapaca-ğımdan
Enerji ve Tabii Kaynaklar
1957, 1965, 1966 tarihli protökollarla bu tarih
(Bakanı
ten sonra Karayolları, limanlar ilgilileri ve Sağ
lık İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen ra
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri
porlara dayanılarak, bu dokümanlarda sözü ge ! Kaplan'ın, «İstanbul Haliç çevresinin ve uzantı
çen aşağıdaki bakanlıklarca;
I havzasının yeniden düzenlenmesi» ile ilıgili yazili soru önergesi cevabıdır.
.1. — Bugüne kadar yapılan işler,
Soru :
2. — Alınan sonuçlar
İstanbul
Haliç ve çevresinin ve uzantı hav
3. — Harcamalar,
zasının yeniden düzenlenmesi konusunda bazı
4. — Yapılması düşünülen işler,
çalışmalar yapılıp protokol!ara bağlandığı ma
5. — Bu müanıin konunun halli için düşün
lumlarıdır. Hayatî önemdeki bu müzmin konuceler,
I ya kesin bir çözüm getiirelbiimek üzere planlama
Konusunda Tüzüğümüzün hükmüne dayanı
ve uygulama balkımından yasal bir örgütleme
larak 15 gün içerisinde yazılı bilgi alınmasına
tedbirler konusunda çalışma yapacağımdan
aracılığınızı arz ederim.
1957, 1965, 1966 tarihli protokollarla bu tarih
Sanayi Bakanlığı
ten sonra. Karayolları, limanlar ilgilileri ve Sağ
lık İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen ra
Orman Bakanlığı
porlara dayanılarak, bu dokümanlarda sözü ge
S a ğ lık Bakanlı ğı
çen Bakanlığınızca,
'Bayındırlık Ba.kanhğı
İmar ve İskân Bakanlığı
1. — Bugüne kadar yapılan işler,
İçişleri Bakanlığı
2. — Alınan sonuçlar,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Tapu ve Kadastro Gn. Müdürlüğü
Devlet Plânlama Müsteşarlığı
Saygılarında.
Tabiî Senatör
Kadri Kaplan

3. — Harcamalar.
4. — Yapılması düşünülen işler.
5. — Bu müsmiıı konunun halli için düşüaı-
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E'Oîiiüstıni'dâ Tüziiğömüzün hükmüne daya- | canmıştır. Ancak cer sahasının tekrar dolması
niilaraik 15 gün içerisinde' yazdı bilgi alınması
üzerine yeni bir tarama daha yapılması gerek
na aracılığnıızı ara ederim.
miştir. Bayindir.Uk Bakanlığının keşfine göre
6 milyon TL. na çıkacağı hesaplanan bu tarama
Cevap :
işleminin1 genel bütçeden sağlanacak yardımla
Baikanlığumızm, İstanbul. Haliç çevresi ve
yapılması hususundaki Bakanlığımız teklifine,
uzantı havzasının yeniden düzenlenmesi konu
Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, mas
sunda yapdan çalışmalarla ilgisi;
rafların Türkiye Elektrik Kurulu Genel Mü
'Bu komtda alınacak tedbirleri tespit eden
dürlüğünce. karşılanması şeklinde
mütalâada
1957 - 1965 - 1966 tarihli protokolları hazırla
bulunmuştur.
yan Bakanlılklararası kurullarda;
Haliç ve civarının dolmasını önlemek üzere
&) Halic'in her iki saih.il gerisindeki mıntı
.kirleticilerin tespiti ile ilgili bazı çalışmalarda
kalara ait ha.zırlanımış olan kanalizasyon proje
Bakanlığımıza bağlı Devlet Su İşleri ve Türlü
lerinin biran evvel ikmalinin istenmesi,
ye Elektrik Kurumu Genel Müdürlükleri tara
,b) Orman Genel Müdürlü günün çalışma
fından yapdmış'tır.
sahası dışındaki rüsup hareketlerinin önlenmesi
1965 yılında DSİ'ce yapılan incelemeler so
hususlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
nucunda Özetle :
ğünce yerine getirilmesinin öngörülmesi, ve;
1. — Alibey deresi, Keçe, Balık, Turşu dere
Enteı'koraıekte sisteiminin
enerji emniyeti
cikleri rüsup hareketleri bakımından staibl bu
yönünden büyük önem taşıyan Türkiye Elek lunmuştur.
trik Kurumu Genel Müdürlüğü
Süâhtarağa
2. — Kâğıthane deresi, Ayazağa, Katır, Ke
Termik Santralının bu bölgede bulunması ne
çi, Galata derecikleri rüsup hareketi ve kayna
denlerinden ileri gelmektedir.
ğı bakımından problem yaratacak seviyede gö
Halicin her ilci sahili gerisindeki mıntıkala
rülmemiştir.
ra ait hatzırlanmış bulunan kanalizasyon proje
3. — Keçi ve Galata dereciklerinde inşaat
lerinin uygulama ve inşaatına geçilmesi husu
artıkları, Ayazağa deresinde de mevcut taşosunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne
caldarı rüsup kaynağı olarak tespit edilmiştir.
mevzuat gereğince her hangi bir görev terettü1971 yılında da Türkiye Elektrik Kurumu
betimenneıkte ise de, anılan genel müdürlükçe
Genel Müdürlüğünün yaptığı araştırmada kirle
İstanbul şehrinin içınesuyu ve kanalizasyon iş
ticiler 4 anagrup'ta toplanmıştır.
lerine ait «Master plan» tanzim ettirilmiş bu
1. — Alibey köy deresine asitli, yağlı mülunmaktadır.
levves pis sular, artık makine yağları atan fab
Bilinidiği gibi -Süâhtarağa Termik Santralı
rikalar,
nın yakıtı olan taşkömürü Haliç yoluyle getiril
2. — Alibeyköy deresine barsak, deri par
mekte, santral için gerekli soğutma suyu da
çası ve artık yağlar atan fabrikalar,
gene Haliçten sağlanmaktadır. Halicin çeşitli
3. — Alibeyköy deresine boya artıkları ve
sebeplerle dolması gemiler için yeterli su se
İtimyasal madde artıiklan atan fabrikalar,
viyesinin azalmasına, dolayısıyle seyrüsefer ve
'kömür tahliye işlerine engel olmaktadır. Diğer
4. — Alibeyköy deresine diğer pislikler, ka
yönden deniz suyunun kirli olması ve çabuk
nalizasyon, çöp, naylon parçaları v. s. atanlar.
ısınması, fabrika soğutma suyu olarak kulla
SUâhtara-ğa Termik Santralının ihtiyacı
nılmasını imkânsız kılmakta, kondense ve jene •olan kömür ikmali ve soğutma suyunun temini
ratör gibi tesisat üzerinde de tahribata yol aç
konularında karşılaşılan darboğazlar süregel
maktadır.
mekte olduğundan, bir yandan tarama işlemle
rine devam olunması için gerdkli temaslar yü
IBu nedenlerle çeşitli tarihlerde Bakanlığı
rütülürken, diğer taraftan da Halicin kirlen
mızca Bayındırlık Bakanlığına
başvurularak
Halicin Süâhtarağa cer sahasına isabet eden mesini önlemek amaeryle civardaki fabrikalaruı
gerekli tesisleri kurmaları hakkında Bakanlığı»
(kısmının taranması isteğinde
bulunulmuş ve
mızca ügili merciler nezdinde önerilerde bulubu iş için 1965 yılında İstanbul Elektrik Tram
vay ve T.rolevfoüs İşletmesince 337 000 TL. har nıiıknustur.
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,; Haliçkı ye çevrcisinin giderek kirlenmesi ve
insan sağlığına-verdiği zararlar ye diğer nıabEiırlan yanında turistik ve tarihî değerini kaybetımekte olması gibi nedenlerle de konu üze
rinde ilgili muhtelif bakanlıklar ve kuruluşlar
ca daha titizlikle durulmaya başlanmıştır. Nite
kim ilk merhalede Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığının öncülüğü ile Haliçte mevcut gayrisilıhî müesseseler meyanmda yer alan gemi
sökme yerlerinin durumları ele alınmıştır. İçiş
leri, Bayındırlık, Ulaştırma, Sanayi ve Tekno
loji, İmar ve İskân, Enerji ve Tabiî Kaynaklar,
Turizm ve Tanıtma Bakanlıklarının müsteşar
ları seviyesinde toplantılar yapılarak Haliçte
mevcut gemi sökme ve inşa yerlerinin durumla
rı gözden geçirilmiştir. Bu gibi yerlerin bilhas
sa sağlık bakımından zararları dikkate alına
rak Haliç dışındaki bir ye.re nakilleri konusu
yukarıda adı geçen başkanlıkların temsilcilerin
den teşkil olunan bir heyet tarafından yerinde
incelenerek bir rapor tanzim edilmiştir.
Raporda; Halicin genel durumu gözden ge
çirilerek, kiri enime ve dolma sebepleri ayrı ay.rı belirtilmekle birilikte gemi sökme yerlerinin
kirletici unsurlar arasında kirlenme etkisiııiıı
az olmasına rağmen bunların da Haliç dışına
taşınmalarının gerekliliği prensib olarak kabul
edilmiş, ancak yeni ve uygun bir yer bulunup
nakil işlemleri tamamlanıncaya kadar sanayi
dallarının hurda demire olan ihtiyacı nedeniy
le hizmetin aksamaması için şimdilik faaliyet
lerine devam etmeleri uygun görülmüştür. He
yet; İstanbul Nazım plân bürosu çalışmaları
nın tamamlanmamış olması nedeniyle kesin bir
sonuç alamadığından adı geçen teşkilâtın çalış
malarının tam anılanım asını müteakip bir yer
tefrikinin uygun olacağı görüşüne varmıştır.
Ancak şimdilik faaliyetlerine devam etmesi
ne müsaade edilecek gemi sökme yerlerinin ge
rekli tedbirleri alması da zorunlu görülmüştür.
Bakanlar Kurulunun 12 . 2 . 1973 tarih ve
7/5836 sayılı kararı ile kurulması
öngörülen
Bakanlıklararası Çevre Sorunları
Koordinas
yon Kurulu ve bu kurula, bağlı teknik komite
nin koordinatörlük görevi bakanlığımızca yürütülmöktedir. Söz konusu kararname ekinde
teknik komitenin, öncelikle hava kirliliğini ön
lemeye yönelik bazı tedbirleri alması ve çevre
sorunları ile hava kirliliğini önlemek için ye
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terli bir kanun tasarTsım hazırlaması- önerildi
ğinden bu çalışmalar da ayrıca sürdürülmekte
dir.
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in,, Alâgöz Köyü ve Atatürk Müzesi
nin elektrik ve yola kavuşturulmasına dair soru
Önergesi ve İçişleri Bakanı Oğuzhan
Asütürk'ün
yazılı cevabı (7/192)
17 . 2.1974
•Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorunun İçişleri Balkanı tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Cumhuriyet Senatosu Üyesi
Mehmet Özgüneş
Soru :
Sakarya Meydan Muharebesi için Atatürk ta
rafından 12 Ağustos - 13 Eylül 1921 târihleri
arasında Başjkımıandanlık Cephe Karargâhı ola
rak kullanılan bina, 'karargâh personel ve hayvanlari'nın iaşe ve ibatesini karşılıksız olarak te
min etmiş bulunan köylüler tarafından Atatürk
Müzesi yapılmak üzere hiiıbe edilmiştir.
Yerli ve yabancılarca büyük bir ilgi ile •ziya
ret edilen Alâgöz Atatürk Müzesinin bulunduğu
Alâgöz Köyünü Ankara - Eskişehir asfaltına
bağlayan 3 Km. lik yol özellikle yağışlı havalar
da ziyaretçiler için güçlükler meydana getir
mektedir. Ayrıca Alâgöz Köyü. ve Atatürk Mü
zesi elektriksizdir.
Alâgöz Atatürk Müzesinin «3 Km. lik yolu
nun asfaltlanması, köyün ve Müzenin elektriğe
kavuşturulması düşünülmekte midir?
T. C.
İçişleri Bakanlığı
Mahallî İd. Gıı. Md.
3. D. Mua.
8.3.1974
Şb. Md. 531. (74). 802-1 5953
Konu: Yazılı soru önergesi Hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi: 20 . 2 . 1974 günlü ve Genel Sekreterlik
Kanunlar Müdürlüğü 2750-1828-7/192 sayılı ya
zınız.
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Meh
met Özgüneş'in tarafımdan (^-aplaııdınlması is
temiyle Başkanlığınıza verdiği Ankara ili Polatlı
ilçesine bağlı Alâgöz köyü ve bu köyde bulunan
Atatürk Müzesine elektrik verilmesine ve 3 Km.
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-İlik-'yolun asfaltlanmasına'ilişkin yazılı soru-öner
gesi incelenmiş ve çorap!arımız aşağıda belirtil
im iştir.
1. — Alâg'öz köyüne halen stabilize muntazam
»bir yol ibul ummaktadır. Köy İsleri re Keopera'tifl-eı* Bakanlığından alman bilgiye göre 1974 yı
lı köy alsfalt programı kabul edildiğinde, im kö
yün yolu asfaltlanacaktır.
2. — Adı geçen köyün elektrik .tesisinin 1973
yılında programa alındığı ve projelerinin ta
mamlandığı, 1974 yılında Alâgöz köyünün de
içinde 'bulunduğu 12 köyün elektrik tesisi yapı
mına (bir grup olarak başlanacağı T. E. K'den
alman bilgiden 'anlaşılmıştır.
Arz ederim.
Oğuzlıan Asibiir'k
İçişleri Bakanı
3. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürldün, PTT'yi zarara uğratanlar hak
kında ne gibi işlem- yapddığına dair soru öner
gesi ve Ulaştırma Beıkanı Ferda Gülc-y'in yazdı
cevabı. (7/191)
22 . 2 . 1974
'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Baka
nı'tarafından vazıh olarak cevaplandırılması
na müsaadenizi saygılarımla arz ve rica ede
rim.
Sivas Senatörü
Hüseyin Öztürk
Soru :
1. Telef unken Şirketi ortaklarından Fik
ret Akçalımın ve genel olarak bu şirketin
PTT'ye olan üçimçuk milyon cezasının affı
hangi esaslara göre yapılmıştır? Bu işlem sonu
cu işletmenin zararı nedir? PTT'yi bu zarara
uğratanlar halikımda ne gibi işlem yapılmıştır?
2. Kanada Northern Eleetrlk Company
Limited Telekomünikasyon A. Ş. nin PTT'ye
zamanında yapıp teslim edemediği telefon sant
ralleri ve telefon makineleri için kanunen ge
cikme cezası olarak tahakkuk ettirilen 8 mil
yon liranın affı hangi esaslara göre yapılmış,
kimler yapmış ve PTT teşkilâtının zararı ne ol
muştur? Bu şahıslar hakkında ne gibi işlem ya
pılmıştır?
3. Kanada Northern Electrik Firması bu
8 .milyon liralık cezasının affı karşılığı her tür
lü masrafları firmava aidolmak üzere o zaman

O :1

ki Ulaştırma Bakanı Sayın Rıfkı Danışman,
Müsteşar Ekrem Ceyhun, Müsteşar Yardımcısı
Ali Turaşiı, Teftiş Kurulu Başkanı Nafi Satır,
PTT Genel Müdürü Hicri Göçeoğlu, Genel Mü
dür Yardımcısı Muhittin Elker, 'Genel Müdür
Yardımcısı Ergim Orçum, Yönetim Kurulu üye
leri Zeki Gül soy, Ruhi OıJbay, Sadi Erdem, Fet
hi Bozkır, Teknik Daire Başkanı Fadıl Sarıoğlu, Malzeme Daire Başkanı Feridun Özdikici,
Maliye Muhasebe Dairesi Başkanı Emin Heral'm, 5'er kişilik gruplar halinde davete ica
bet ederek gittikleri doğru mudur?
4. Bu şahısların ayrıca Devletten yeni ça
lıştıkları dairelerden ayrıca harcırah aldıkları
da gerçek midir? Bu kişiler hakkında bugüne
kadar ne gibi bir işlem yapılmıştır veya yapıl
maktadır?
5. PTT direklerinin bantlannı'a ve enjenksiyonu için Ramptaş Firmasına usulsüz 7 milyon
liralık acele bir sipariş yapıldığı ve 700 bin lira
da
avans verildiği 'doğru mudur?
Ya
ni PTT .alım - satım yönetmeliğine göre sa
dece işletmeyi 'durduracak kadar bir mal
zemenin acele hallerde ilansız alımına (Devlet
kuruluşlarından
yapılacak siparişler hariç)
imkân olmadığına ve ilânlı alımlarda sürenin
en az 30 gün olduğuna 'göre 125 bin adet Wol-manit Bandaj siparişi için bir alım ilânı yapıl
madan 22 . 10 . 1973'te ihaleye çıkarıldığı
9 . 1 1 . 1973 günü rakipsiz olarak 7 milyon li
raya direkt bir teklifle Ramtaş Şirketine veril
diği ve 31 . 1 . 1974 günü de 700 000 lira avans
ödendiği doğru mudur ?
G. Sözleşme yapılmı'ş ise teslim programı
nasıldır? Teslimat 1976Via olacağı 'söylendiğine
^öre bu acele ve usulsüz ilân şeklinin anlamı
nedir?
7. PTT direklerinin enjenksiyonu kısmen
voya. tamamen kaç yıldan beri Ramtaş Firması
tarafından yapılmaktadır.
8. Türkiyeile direkt enjenksiyonu
yapan
başka firma Veya kuruluş var mıdır? Varsa
•bunlara niçin y apt inim a maktadır ?
9. PTT tarafından 1967 yılından 1973 yılı
sonuna kadar her yıl hangi firmaya ve kuruluş
lara bu konuda ne kadar para ödenmiştir.
10. Ramtaş Firmasının derekt enjeksiyon
tesisleri nerede kurulmuştur. PTT arazisi için
de midir? Nasıl kurulmuştur, karşılığında mües
seseye ne ödemiştir?
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11, Hailen AVolmanit bandaj imal edecek te
sis memleketimizde mevcut mudur? Mevcut de
ğilse ne zaman kurulacaktır 1 ? Kurulduğu tak
dirde tesis tutarı bir milyon lirayı bile bulma
yacağı teknik bir gerçek olarak ortaya koymuş
ken her yıl PTT'nin 15 - 20 milyon ödediği pa
ra işi doğru mudur?
12.—Orman Bakanlığına ait "VVolmanit ban
daj telsisi niçin çalıştırılmamaktadır, ve PTT bu
tesisten neden faydalanmayı düşünmemiştir?
13. Bu yolsuzlukların ve suçluların hakkın
da gerekli işlemin yapılması için PTT teşkilâtı
dışında kurulacak ehliyetli bilirkişilerce bu du
rumun saptanarak neticenin aydınlığa kavuş
turulmasını saygılarımla rica ederim.
T. C.
Ulaştırma Bakanlığı
.Sayı : 47 - 2/9 - 74/192

8 . 3 . 1974

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreter
lik Kanınnlar Müdürlüğü 23 . 2 . 1974 gün ve
2819 - 1884/7/194 sayılı yazıları.
İlgideki yazıları ekinde yer alan, Sivas Se
n a t o m Sayın Hüseyin öztürk'ün Bakanlığımı
za tevcih eylediği yazılı soru önergesi ile alâka
lı (3) .nüsha cevap elkte sunulmuştur.
'.Saygılarımı arz ederim.
Ferda Güley
Ulaştırma Bakanı
Sorular ve cevapları
Boru 1. — Telefunken Şirketi ortaklarından
Fikret Akçalımın ve genel olarak bu şirketin
PTT ye olan üç buçuk milyon cezasının affı
hangi esaslara göre yapılmıştır? Bu işlem sonu
cu işletmenin zararı nedir? PTT yi bu zarara
uğratanlar hakkında ne gibi işlem yapılmıştır?
Cevap 1. — Ankara - Eskişehir - İstanbul İzmir arası 1800 TX kanal R/B şist emi radyo
teçhizatı ve aksamımın temini, tesisi ve monta
jı için 28 . 2 . 1968 tarihinde açılan uluslararası
ihale sonunda en müsait teklif veren AEG Te
lef imik en Firması ile 11 . 6 . 1958 tarihinde
22 278 932,52 TL. lık sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme şartlarına göre anlaşmada yer alan
teçhizatın 24 . 8 . 1970 - 24 . 10 . 1970 tarihleri
arasında mükemmelen isler bir durumda teşek
küle teslimi gerekmektedir.
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Ancak, 'belgelere istinaden, salgın hasfcakifclar sebebiyle bir ay, Kırşehir gemisinin yolda
arızalanması nedeniyle malzeme sevkiyatımdaki
aksama, dolaynsıyle 28 gün, İstanbul Tahtakale
montaj mahallerinin zamanımda hazır olmaması
nedeniyle 21 gün, akreditif kırlın, açıktıasımdaki
gecikme sehelbiyle 113 gün olmak üzere firma
ya toplaım. olarak 192 gün süre uzatımı imkânı
tanınmıştır.
Yapılan tetkikte süre uzatımımın sözleşme
nin 6.1.2 ve 39.1.4. ncü maddelerine uygun diişt üğü a n 1 aşı lımıştı r.
Açıklanan hususlar dışımda yazılı soruda be
lirtildiği şekilde firmanın 3,5 milyon TL. ceza
sının affedilmiş olması söz konusu değildir. Esa
sen adı geçen sistemin henüz katî kaıbuiü de ya
pılmamıştır. Kati kabulü müteakip firma ile ya
pılacak kesilin, esap neticesinde, kesilmesi gere
ken her hangi bir ceza bulunduğu takdirde ge
reğinin yapılacağı tabiîdir.
iSoru 2. — Kanada Northern Electric Cornpany Limited Telekominikasyon A. Ş. nin PTT
ye yapıp teslim etmediği telefon santralleri ve
telefon makineleri içlin kanunen gecikme ceza
sı olarak tahakkuk ettirilen 8 milyon liranın
affı hangi esaslara göre yapılmış, kimler yap
mış ve PTT teşkilâtının zararı ne olmuşturf
Bu şahıslar hakkında ne gibi işlem yapılmış
tır?
Cevap 2. — Kanada Northern Electric Fir
ması ile PTT arasında vaki sölzleşme gereğince
27 . 2 . 1967 tarihinde % 51 Kanada % 49 da
PTT ye aidolmalk üzere bir ortaklık kurulmuş
olup, halen bu ortaklık faaliyetine devam et
mektedir.
iSo.ru önergesinde belirtildiği sekilide, Kana
da firmasının taahhütlerini ifa edememesi ne
deniyle PTT ye ödemek zorunda bulunduğu 8
milyon liranın affı şeklinde bir olay mevcut de
ğildir. Aksine, adı geçen firmaya, birimci ka
deme tatbikatımda vaki gecikmeden dolayı söz
leşme hükümleri uyarınca 935 517 TL. gecikme
cezası tahakkuk ettirilmiş ve bu para 18.9.1972
tarihinde tahsil edilmiştir.
Öte yandan, basında çıkan haberler dolayısıyle Cumhuriyet Savcılığınca hadiseye el ko
nulmuş bulunduğundan Bakanlığımız müfettiş
leri marifetiyle aynı konuda yapılan inceleme
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sonumda, düzenlenen 20 . 12 . 1973 gün ve 3/15
sayılı rapor Cumhuriyet Savcılığına tevdi olun
muştur.
ISoru 3, 4 Soru 3. — Kanada Northern
Bleotiröc Firması bu 8 milyon liralık ceza
nın affı karşılığı her türlü masrafları fir
maya aidolmaik üzere o zamanki Ulaıştırma
Bakam Sayıaı Eıflkı Danışman, Müsteşar Ek
rem Ceyhun, Müsteşar Yardıımeısı Ali Turaçlı, Teftiş Kurulu Başkanı Nafi Satır,
PTT Genel Müdürü Hicri Göçeoğlu, Genel Mü
d ü r Yardımcısı Muhittin Elker, Genel Müdür
Yardımcısı Ergun Orçun, Yönetim Kurulu üye
leri Zeki Günsoy, Ruhi Orbay, Sadi Erdem, Fet
hi Bodur, Teknik Daire Başkanı Fadıl Sanoğlu, Malzeme Dairesi Başkanı Feridun Özdikici<oğlu, Maliye Muhasebe Dairesi Başkan Eımin
Heral'ın 5'er kişilik gruplar halinde davete icaIbet ederdk gittikleri doğru mudur?
ıSoru 4. — Bu şahısların ayrıca. Devletten,
yani çalıştıkları dairelerden ayrıca
harcırah
aldıkları da gerçek midir? Bu kişiler hakkın
da bugüne kadar ne gibi bir işlemi yapılmıştır
veya yapılmaktadır?
Cevap 3, 4. — Kanada Northern Electric
Firması ile PTT arasındaki sözleşme 27.2.1967
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Sözleşme gereğince bidayette fabrikanın ka
pasitesi 40 000 olarak (Santral ve telefon ma
kinesi) tespit edilmiştir. Fakat memleket ihti
yacı hızla arttığı için kapasite karşılıklı anlaş
ma sonunda 60 000'e çukarılımıştiir.
'Bu mikıtar da ihtiyacı karşılamadığından
kapasitenin 150 000'e çıkanlması düşünülmüştÜT.

(Bu işin müzakeresi ve memleket çıkarları
mın korunması için Türkiye'de ve Kanada'da
çalışsmaların yapılması zorunluluğu ortaya çık
mıştır.
Northern Electric'in Telekomünikasyon işlet
me ve tesislerinde modern işletmecilik ve yöne
tim konusunda uygulanan usulleri yerinde tet->
kik etmek üzere Ulaştırma Bakanlığı üst kade
me ilgilileri ile PTT üst kademe yöneticileri
min Kanada'ya gönderilmesi uygun görülmüş
tür.
©unu gerçetkleştirni'elk üzere, Kanada Hükü
metinin resmî daveti Bakanlar
Kurulunun
4 . 12 . 1972 gün ve 7/5439 sayılı karan gere
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ğince, Hükümetlimizi temsilen zamanın Ulaştır
ma Bakanının başıkanlığınıda soru önergesinde
isimleri geçen zevattan dördünün iştirakiyle
teşkil olunan ilk grup, Kanada'yı ziyaret ede
rek, gerekli resrmî görüşmeleri yapmış ve ka
pasitenin 150 000 hata. çıkarılmasında önimutabakatı sağlamıştır.
(Sağlanan bu mütalbakatın detay göriişimelerini yapmak üzere yine Kanada Norbhem Elec
tric Firmasının vaki daveti ve Başbakanlığın
olumlu müsaadeleıtime istinaden de sözü edilen
personel beşer kişi halinde 2 ve 3 neü grupta
15 gün süre ile Kanada'ya gitmiş ve müzaikerelerde bulunmuşlardır. Bu arada yatırımın hız
landırılması için tedbirler aranmış ve çözüm.
yolları tartışılmıştır.
ıSoru önergesinde sözü geçen personele 6245
sayılı Harcırah Kanununun 34 neü maddesi,
"Sayıştay Genel Kurulunun bu konuya ilişkin
kararları ve Bakanlar Kurulunun 11 . 4 . 1973
gün ve 7/6257 sayılı k a r a n esasları içerisinde
yurt dışı geçici görev yolluğu ödendiği daha
önce aynı konuda Bakanlıkça
Millet Meclisi
'Başkanlığına
ve
Başbakanlığa
gönderilen
23 . 10 . 1973 gün 1745/1 sayılı yazılar ve ekle
rinden anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan, bu konuda basındaki neşri
yat üzerine hadiseye Ankara Cumhuriyet Sav
cılığınca el konulmuş olup soruşturana halen
devam etmektedir.
Adlî mercilerden verilecek karara göre Ba
kanlığımca gereğinin yapılacağı tabiîdir.
Sora 5 - 6 . Soru 5. — P T T direklerinin bantlanma ve enjeksiyonu için Ramtaş Firmasına usul
süz 7 milyon liralık acele bir sipariş yapıldığı ve
700 000 TL. da avans verildiği doğru mudur?
Yani PTT Alım - Satım yönetmeliğine göre sa
dece .işletmeyi durduracak kadar bir malzeme
nin acele hailende ilansız alımına (Devlet kuru
luşlarından yapılacak siparişler hariç) imkân
»olmadığına ve ilânlı alımlarda sürenin en az 30
gün olduğuna göre 125 000 adet \\Tol)manit Ban
daj siparişi için bir ahım ilânı yapılmadan
22 . 10 . 1973 günü rakipsiz olarak 7 milyon
liraya direkt bir teklifle Ramtaş Şirketine ve
rildiği ve 31 . 1 . 1974 günü de 700 000 TL.
avans ödenldiği doğru mudur?
iSoru 6. — Sözleşme yapılmış ise teslim prog
ramı nasıldır? Teslimat 1576'da olacağı söylen711 —
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diğine- göre bu acele "ve usulsüz il-â-ır şeMirijn
anlamı nedir?
Cevap 5, 6. — Yazılı soruda yer alan direk
bautlaima ve enjeksiyon ihale işlemine, Cum
huriyet -Gazetesinin 13 . 2 . 1974 tarihli nüshasındaıki neşriyat üzerine tarafımdan derhal el
konulmuştur.
ıBu konuda Bakanlık müfettişlerince yapıl
makta olan incelemeler devam etmektedir.
İnceleme sonunda düzenlenecek rapora gö
re, Bakanlıkça her türlü tedbirin alınacağı ta
biidir.
Bu meyanda, olaya Ankara Cumhuriyet Sav
cılığınca el konulmuş olup, tanzim edilecek ra j
por Savcılığın talebi üzerine dairelerine gönde
rilecektir.
iSoru 7. — PTT direklerinin
enjeksiyonu
kısmen veya tamamen kaç yıldan beri Tî.amtaş
Firması tarafından yapılmaktadır?
•Cevap 7. — 1974 yılından bu yana Ramtaş
Firması sahiplerince PTT direklerinin büyük
>bir kısmının enj-ekte edildiği tespit olunmuştur.
Enjekte işlemlerinin bir kısmı teklif isteme,
bir kısmı da ilân suretiyle sözü edilen firma sa
hip le rine yaptırılmıştı r.
Soru 8. — Türkiye'de direk enjeksiyonu ya
pan başka firma veya kuruluş var mıdır? Var
sa bunlara niçin yaptırılmamaktadır?
•Cevap 8. — Ekli listenin tetkikinden de an
laşılacağı üzere Ramtaş dışında Türkiye'de di
rek enjekte eden kuruluş ve firmalar mevcut
bulunmaktadır.
Sözü edilen firmalara direk enjekte işlerinin
yaptırılmaması bahis konusu
değildir. Bütün
firmaların (şartları yerine getirmek suretiyle)
ihaleye iştirak etmelerinde kanunî bir engel bu
lunmamaktadır. İhale sonunda hiç bir tefrik ya
pılmaksızın firma tekliflerinin
değerlendirile
rek kalite ve fiat yönünden en müsaidolanının
tercihi zorunludur.
Nitekim, ekli listede mevcut ihalelerin muh
telif firmalar üzerinde kalmış olması bu husu
sun doğruluğunu göstermektedir.
Soru 9. — PTT tarafından 1967 yılından
1973 yılı sonuna kadar her yıl hangi firmaya
ve kuruluşlara bu konuda ne kadar para öden
miştir 1
Cevap 9. — PTT İşletmesi tarafından 1967
yılından 1973 yılı sonuna kadar direk enjektesi,
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cobra tuzu: ve bandaj alimi- k i r i - ödenen : para
miktarları ekli listede gösterilmiştir. .
Soru 10. — Ramtaş Firmasının direk enjek
siyon tesisleri nerede kurulmuştur? PTT arazi
si içinde midir? Nasıl kurulmuştur, karşılığın
da nıüesseceye ne ödenmiştir?
Cevap 10. — Ramtaş Firmasının (Kereste
Sanayii ile Emsan Fi um ası da aynı şahıslara
aittir) Eskişehir, Ezine ve Bolu'd a enjekte te
sisleri vardır.
Yapılan tetkikte bu firmaya direk enjektesinde kullanılmak üzere sadeee Eskişehir'deki
PTT arazisinin bir kısmının kiraya verildiği
tespit okunmuştur. Kayıtlara göre, firmadan ki
ra ücreti olarak 1965 yılından 1970 yılma ka
dar yıllık 3 600 TL. alınmıştır. 1970 yılında,
enjekte isi başka firmalara verildiği takdirde
kiralanan yerin derhal tahliyesi şartı ile ve ma
hallî rayice göre yıllık kirası 7 500 TL'dan aynı
firma ile 3 yıllık sözleşme aktedilmişıtir.
1973 yılında ise, 3 yıllık sözleşme yapılıp
yine mahallî rayiç dikkate alınarak kira bedeli
12 000 TL. sına çıkarılmıştır. Sözü edilen- PTT
•arazisi ham ve enjekte edilmiş direk depolan
olarak kullanılmaktadır.
Enjekte tesislerinin direk depolarının için
de veya yakınımda bulunması; ham direklerin
depodan enjekte tesislerinin bulunduğu mahal
le götüralmesi zorunluluğuna binaen Teşekkü
lü taşıma, yükleme ve boşaltma masraflarından
ku rta nmak i a di r.
Enjekte tesislerinin direk depolarından-uzak
(mahalde bulunması, sözü edilen hizmetler için
lüzumlu masrafların teşekkülce karşılanmasına
veya firmaca verilen direk enjekte fiyatının
aynı sebeplerle daha yüksek tutulmasına sebebo la çaktır.
Bu itibarla, belirtilen kolaylıkların sağlan
ması gayesiyle sözü edilen tesisin PTT araızi&inde kurulmasını tem in en bir kısmı arazinin bu
işi yapan firmaya kiralanmış olması.; teşekkül
menfaati bakımından yelinden görülmüştür.'-.
Soru 11. — Halen Wolmanit bandaj imal
edecek tesis memleketimizde mevcut mudur?
Mevcut değilse ne zaman kurulacaktır? Kurul
duğu takdirde tesis tutarı bir milyon lirayı bile
bulmayacağı teknik bir -gerçek'olarak- ortaya
konmuşken her yıl PTT nin 15 - 20-milyon -öde
diği para işi doğru mudur?
•
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.iOevap 11. — İlân suretiyle yapılan bandaj
reken para ; miktarı ekli listede' g-österiimiştîf..
ihalelerine bugüne kaidar Ramtaş dışında hiç . Soruönergesiinde yer alan 15 - 20 milyon TL. sı
•bandaj ücreti bir yılda değil, 5 yılda ödenen
ıbdr firma iştirak etmetmiştir.
parayı kapsamaikta ayrıca, belirtilen bu mikta
tBu iştirake göre Ramtaş dışında "VVolimannt
ra 1976 yılına kadar olan bandaj ihtiyacı için
ibanidaj imal eden firlma bulunup bulunmadığı
yapılan bağlantılar da dahil bulunmaktadır.
hakkında Bakanlığıımda her hangi bir bilgi
iSorıı 12. -— Orman Bakanlığına ait "Woİma
mevcut değildir.
li it bandaj tesisi niçin çalıştırılma maktadır ve1
OEnjekîte tesisinin kaıırulması PTT yetkililePTT bu tesisten neden faydalanmayı düşünme
rinee 1968 yılında ele alınmış, yapılan çalışma miştir ?
lar sonucunda böyle bir tesisin teşekkülce kuıCevap 12. — Orman Bakanlığının "VVolmanit
ırulınıası rantalbl olmadığı gerekçesiyle tesisin
TS bandajı imal ,edeıı tesisi bulunmamaktadır.
den vazgeçilerek ihale yöluyle bu hizmetin yü
Sadece Bolu - Karasu'da Orman Genel Mü
rütülmesi karara bağlanmıştır.
dürlüğüne ait Kereste Fabrikasında mevcudolan
ÖBu konu Bakanlıkça yeniden ele alınacak,
en j ekte tesislerinden kapasiteleri dahilinde
'böyle bir tesis kurma olanağı ortaya çıktığı tak • PTT İşletmesi de faydalanımaktadır.
dirde derhal gerçekleştirme yoluna gidilecek
ISoru 13. — Bu yolsuzlukların ve suçluların
tir.
hakkında gerekli işlcımin yapılması için PTT
Diğer taraftan, bandaj imalâtı hususu ayrı teşkilâtı dışında kurulacak ehliyetli bilirkişiler
bir etüt konusudur. Ortada bunun imalât ma
ce bu durumun saptanarak neticenin aydınlığa
liyetini belirten doneler mıevcudollmadığmdan
.kavuşturulmasını saygılarımla rica ederim.
yazılı soru önergesi sahibi sayın senatörün, te
Cevap 13. — Bu kahil yolsuzluk ve usulsüz
sis tutarı bir milycn TL. sim bulmayacağı yo
lük iddiaları hakkında 440 sayılı Yasanın 9 ncu
lundaki beyanına bugün için tatmin edici bir
ve bu kanuna ilişkin tüzüğün 95 nci maddesi
cevap vermek mümkün görülmemektedir.
hükümleri uyarınca işlem yapılmaktadır. Ba
kanlığımızda da bu yasa hükümleri uygulan
1969 yılından 1974 yılına kadar bandaj be
deli olarak firmalara ödenen ve ödenmesi ge maktadır.

713 —
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1967 yılından 1973 yılı Sonuna kadar ham direk Enjelkteöi ve Oobra. tuzu ile bandaj
hakkındaki bilgiler

.alımları

1. [Direk Enjektesi
Yılı

-Miktarı (m8)

1968 - 1969
1968 - 1969
1970
1970
1970 -1971
1971
1971
1972
1973
1973
1973
1973
1973
2. Bandaj
1969
1972
1973
1974
1974
1974
3. Cobra Tuz
1967
1969
1972
1974

10 000
14 000
12 500
4 000
10 250
1 510
9 600

470
2
1
8
1

000 ' Bedelleri
250 öden
500 memiş
500 tir.

2 000
20 000 Adet
75 000
20 000
55 000
50 000
125 000
8 000 Kg.
9 000
22 600
10 000

Tediye
tutarı (TL.)

İhale edilen firma

2 235 566 Kereste Sanayii (Eskişehir)
3 759 093 Emsan Firması (Bolu)
2 300 000 Kereste Sanayii (Eskişehira)
820 000 Orman Genel Müd. (Bolu)
2 277 000 Emsan Firması (Bolu)
386 000 Emsan Firması (Bolu)
2 535 000 Kereste Sanayii (Eskişehir)
88 000 Orman Geenl Müd. (Bolu)
905 000 Orman Geenl Müd. (Bolu)
570 000 Emsan Firması (Bolu)
3 875 000 Ramtaş Firması (Eskişehir)
717 000 A. Ergin Kilkış Fifması
(Balıkesir)
956 000 Emisan Firması (Ercine)
480 000 Kereste
3 807 300 Kereste
1 120 000 Ramtaş
3 080 000 Ramtaş
950 000 Ramtaş
7 000 000 Ramtaş

Sanayii
Sanayii

(direk başı koruyucusu)
(direk başı koruyucusu)

451 770 împregna Fir. (İsviçre)
684 051 împregna Fir. (İsviçre)
2 356 596,36 Împregna Fir. (İsviçre)
1 317 503
Împregna Fir. (İsviçre)
(Teklif fiyatıdır)
(Alım henüz tetkik safhasındadır.)
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dönemi ve nihayet 14 Ekim 1973 genel seçimle
rinden sonra ortaya çıkan sonuç ve fiilî durumu
karşılayacak bir biçimdeki düzenlemeyi zorunlu
kılmaktadır.

Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plan Korjıisyonu
Esas No. : 2/70
Karar No. : 4
12 . 3 . 1974
Cumhuriyet Senatosunun 7 Mart 1974 tarih
li 35 nci Birleşimindeki görüşmeleri sırasında
komisyonumuzca geri alınan, Bütçe ve Plân Ko
misyonunun 5 Mart 1974 tarihli ve Esas 2/70;
Karar 2 sayılı raporuna esas 648 sayılı Siyasî
Partiler Kanununa 1 madde ve 1 geçici madde
eklenmesine dair kanun teklifinin 2 nci madde
sinde yer alan geçici 6 neı maddesi komisyonu
muzun, 12 Mart 1974 tarihli Birleşiminde Dev
let Bakanı İsmail Hakkı Birler ile Maliye Ba
kanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde
tetkik ve müzakere olundu.
Görüşmelere konu geçici 6 nci madde; Anaya
sanın 56 nci ve geçici 22 nci maddelerinin esas
larında £48 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 74
noü maddesi ile yapılacak Devlet yardımının
1973 malî yılı Genel Bütçe Kanunu uyarınca
dağılımın nasıl gerçekleştirileceğini düzenlemek
tedir.
5 Mart 1974 tarihli ve Esas 2/70; Karar 2
sayılı raporumuzda derinliğine ve genişliğine in
celenip açıklandığı üzere, işbu maddenin Millet
Meclisince kabul olıman metni, «Uygulamaya
açıklık getirmek gayesi ile ve gerek uygulama
nın, gerek düzenlemenin 14 Ekim 1973 tarihinde
yapılan genel seçimlere katılan siyasî partileri
de kapsadığım belitfgin bir şekilde ortaya koya
bilmek ve anılan siyasî partilere Anayasamızın
öngördüğü bu yardımın yapılacağını açık bir dil
le ifade etmek üzere» yeniden kaleme alınmıştı.
Ancak, maddenin Genel Kurul görüşmelerin
de üyeler tarafından ileri sürülen görüşler; ge
rek düzenlemenin, gerek uygulamanın kapsam
ve biçim yönünden Anayasanın ruhuna, metnine
ve mevcut fiilî durumuna en uygun bir biçimde
kaleme alınmasını sağlıyacak esasları ortaya koy
muş ve işbu maddenin bu görüşmeler ışığı altın
da yeniden kaleme alınması zorunluluğu doğ
muştur.

Bu zorunluluklar nedeni ile komisyonumuz
da, anılan döneme ait Ödemenin hangi şekil ve
şartlar altında yapılacağı Anayasanın 56 nci ve
geçici 22 nci maddelerinde yer alan ilke ve ku
rallar muhafaza edilmek kaydıyle yeni' bir dü
zenlemeye ka\Tişturulmuş ve Genel Kurulda be
lirtilen görüş ve düşünceler karşılanmıştır.
Bu düzenlemede de 1973 malî yılına ait Dev
let yardımının da 1974 malî yılı Genel Bütçe Ka
nunu ile yapılacağı ve bu dağıtımda yukarıda
değinildiği üzere 2 ayrı dönemin ve 2 ayrı döne
me ait esas ve fiilî durumların gözönünde bulun
durulacağı kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.

D.

Başkan
Manisa
Barutçuoğlu
Sözcü
Sivas
K. Kangal

C. Bşk. Seç. Üye
S. Babüroğlu

Başkanvckili
Rize
T. Doğan
Kâtip
Yozgat
S. E. Ergin
Toplantıda bulunamadı

L.

İçel
Bilgen

Kars
Kocaeli
M. Şâmiloğlu
L. Tokoğlu
Toplantıda bulunamadı. Toplantıda bulunamadı.
Konya
F. Özlen

Mardin
M. Ali Arık an

Muş
1. İlhan
Toplantıda bulunamadı.

Tabiî Üye
S. Karaman

Trabzon
A. Ş. Ağanoğlu

M. F. Atayurt
Raporlu

Gerçekten, 1973 malî yılı itibariyle yapılacak
Dovlet Yardımı evvelâ Anayasanın 56 nci ve ge
çici 22 nci maddeleri yanında 1969 genel seçim
leri ile 14 Ekim 1973 genel seçimleri arasındaki
— 715 —

Yozgat
V. Uyar
Toplantıda bulunamadı.
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Bütçe ye Plân Komisyonunun kabul
. ettiği' metin .
Madde 2. —• 648 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nuna aşağıdaki geçici 6 nci madde eklenmiştir.
Geçici madde 6. — 1973 yılı Devlet yardımı,
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa, bu kanu
nun 1 nci maddesi ile getirilen 74 neü maddesi
ne ve aşağıdaki esaslara göre, 1974 malî yılı Ge
nel Bütçe Kanununun yürürlüğe girmesini takibeden 10 gün içinde yapılır.
1973 malî yılı'Genel Bütçe Kanununun (B)
cetveline göre hesap olunacak Devlet yardımının

12 . 3 . 1974

0:1

1 Mart 1973 - 14 Ekim 1973.devresini kapsayan
miktarı; bu miktardan Anayasanın geçici 22 nci
maddesine göre Devlet yardımı yapılması gereken
siyasî partilere, bu kanuna göre Devlet yardımı
na hak kazanan en az oyu almış siyasî partiye
yapılacak oran ve miktarda yardım ayrıldıktan
sonra, 12 Ekim 1969 seçim sonuçları esas alınmak
suretiyle siyasî partiler aracında dağıtılır.
İkinci fıkra hükümlerin göre dağıtılan Dev
let yardımından arta kalan miktarın siyasî par
tiler arasında dağılımı, 14 Ekim 1973 seçim so
nuçları esas olmak üzere yapılır.
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C. Sanatosu

B : 36

12 . 3 . 1974
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648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir madde ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi
ne verilen oyların sonucu (S. Sayısı : 330)
(Kabul edilmiştir.)
Üye~ sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinscrler
Oya katılmayanlar
Acık üyelikler
[Kabul
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersii
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Selâhattin Özgür
M. Şükran Özkaya
Cevdet S un ay
Ahmet Yıldız
AFYON KARAHİSAR
M. Kâzını Karaağaçhoğlu
Ahmet Karay iğ it
AMASYA
Macit Zeven
ANKARA
Turhan Kapan!ı
Yiğit Köker
Mahmut Vural
İsmail Yetiş
ANTAKYA
Reşat Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman.
AYDIN
Ali Celâl et t in Coşkun
Halil Goral
BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu
Kaif Eriş
Nejat Sarhealı

BİLECİK
Mehmet Orhan Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
BURDUR
Ekrem Kal)ay
BURSA
Cahit Ortaç
Saffet Ural
ÇANAKKALE
İma d et t in Elmas
İsmail Kutluk
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Selâhattin Oizrclioğlu
Azmi Erdoğan
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuza 1.
Hasan Ergeçen
GAZİANTEP
İbrahim Tevfik Kutlar
Salih Tanyeri
GİRESUN
İhsan Topaloğlu
GÜMÜŞHANU
Abbas CHâra
HAKKÂRİ
Naci Cidal

184
113
107
:
:
:
:

(i

69
9

edenler]
HATAY
Kemal Kılıçoğlu
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Lûtfi Bilgen
Talip Özdolay
İSTANBUL
M. Erdoğan Adalı
Solmaz Belül
Rahmi Erdem
Fevzi Hakkı Efjatoğlu
Fikret, Gündoğan
İZMİR
Mustafa Bozoklar
Mümin Kırlı
Orhan -Kor
KAHRAMAN MARAŞ
Adnan Karaıküeük
KARS
Muza ffer Şamil oğlu
KASTAMONU
Mehmet Ça<mhca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
11 üs e y in Kalp akl ı o ğl u
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KOCAELİ:
Lûtfi Tokoğhı
KONYA
Osman Nuri Canpolat
! Fevzi Halıcı
Fakih Özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
Ahmet Özmumeu
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MALATYA
Hamdi Özer
MANİSA
Doğan Barut çııoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARDİN
Sait Mehmetoğlu
MUĞLA
İlyas Karaöz
Haldim Meinteşeoğlu
NEVŞEHİR
İ. Şevki Atasağun
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Selâhattin Acar
Şevket Koksal
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Osman Salihoğlu
Mustafa Tığlı
SAMSUN
Ballın Cömert
Ziya Gökalp Mülayim
Refet Rendeci
SİİRT
'Süreyya Öner
SİVAS
Âdil Altay
Nurettin Ertürk
Kâzım Kangal
Hüseyin Öztürk
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
Cemal Tarlan

4. —• Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1 9 7 3 )
5. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi
ihsan Topaloğlu ile istanbul Üyesi Fikret G-ündoğanin, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6)
6. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdı Özer'in, mason localarına dair Senato
Araştırması isteyen önergesi. (10/7)
7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köker'in, Kızılay alt geçidi ve çarşı yapı

mı inşaatına dair Senato
önergesi. (10/9)

Araştırması isteyen

8. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayla
rına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senato
su Hesapları inceleme Komisyonu raporları
(5/9) (S. Sayısı : 261 'e 1 nci ek) (Dağıtıma ta
rihi : 27 . 2 .1974)
V
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