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İÇİNDEKİLER 

I. 

n. 
III. 

— Geçen tutanak özeti 

— Gelen kâğıtlar 

— Yoklama 

Sayfa 
540:541 

541:542 

542 

IV. — Başkanlık Divanının Genel Kurula 
sunuşları 542 

1. — Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Malatya' 
da kimliği meçhul kişilerin açmış olduğu yaylım 
ateşi sonucunda bir polis memuru ile bir bekçi
nin öldürülmesi ve birçok vatandaşın yaralan
ması konusunda gündem dışı demeci ve Devlet 
Bakanı Gıyasettin Karaca'nın cevabı. 542:546 

2. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, Et - Balık 
Kurumunun mamullerine yaptığı zamlar konu
sunda gündem dışı demeci ve Ticaret Bakanı 
Halil Başol'un cevabı. 546:551 

3. — Görev ile yurt dışına gidecek oları Dış
işleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/723) 551 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Ferid Melen'e, Devlet Baka
nı - Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun 

Sayfa 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/722) 551 

5. — Görev ile yurt dışına giden İçişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'e, Adalet Bakanı İsmail 
Müftüoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/721) 551 

6. — Kayseri Üyesi Sami Turan'ın, Cumhu
riyetçi Güven Partisine katıldığına dair önerge
si. (4/253) 551:552 

7. — Tabiî Üye Vehbi Ersü'nün, Bayındır
lık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu üye
liğinden çekildiğine dair önergesi. (4/259) 552 

8. — Tabiî Üye Emanullah Çelebi'nin, Sağlık, 
Çalışma, Sosyal Güvenlik Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi. (4/260) 552 

9. — 1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair Danışma 
Kurulu kararı. 552:557 

10. — Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın, Dev
let Planlama Teşkilâtınca kurulan «Kalkınma 
Fonu» na ayrılan 400 milyon liranın dağıtım 
şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/32) 557:565 
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Sayfa 
11. — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs

kân Komisyonu Başkanlığının, Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Kanununda bazı deği
şiklikler yapılması hakkındaki kanun teklifini 
görüşmek üzere kurulacak karma komisyona 
katılacak üyelere dair tezkeresi. (3/724) 565:566 

12. — Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - iskân 
Komisyonunda açık bulunan bir üyeliğe seçim 566 

V. — Sorular ve cevaplar 566 
A) Yazdı sorular ve cevapları 566 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 

Hilmi Nalbantoğîu'nun, 1975 yılı başından 1 Ka
sım 1975 tarihine kadar Bakanlıkça verilen teş
vik belgelerine dair soru önergesi ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Abdüikerim Doğru'nun yazdı 
cevabı. (7/429) 566:567 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçesinden han
gi kooperatiflere ne miktarda yardım yapıldı
ğına dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı 
Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. (7/435) 567:568 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Solmaz Belül'ün, İstanbul - Fulya mahallesinde 

Sayfa 
yapılacak olan liseye dair soru önergesi ve Mil
lî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı ce
vabı. (7/436) 568 

4. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Ekrem Kabay'ın, Burdur ili Bucak ilçesi Kı-
zılkayâ bucağı ortaokulunun ne zaman yapıla
cağına dair soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/442) 568:569 

5. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri'nin, Gaziantep ilindeki «Pişi
rici». isimli yapıta dair soru önergesi ve Kültür 
Bakanı Rıfkı Danışmanın yazılı cevabı (7/455) 569 

6. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lût-
fi Bilgen'in. Toprak Komisyonuna dair soru 
önergesi ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın 
yazılı esvabı. (7/465) 569:571 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğîu'nun, Trabzon - Erzurum 
yoluna dair seru önergesi ve Bayındırlık Bakanı. 
Fehim Adak'ın yazılı cevabı. (7/469) 571 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Malatya ilinin Darende ilçesi 
Sağlık Ocağına ne zaman hekim verileceğine 
dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı. (7/482) 571:572 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu, memleketimi
zin ve milletimizin dert ve sorunarmm çözüm bekle
diği bir sırada Cumhuriyet Senatosunun görevinin ne 
olması lâzım geldiği konusunda gündem dışı demeçte 
bulundu. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu; 
İçişleri Komisyonu; 

Tarım - Orman, Köy İşleri ve 
Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlıklarının, ko

misyonlarının görev bölümüne dair tezkereleri; 
Erzurum Üysi Sakıp Hatunoğlu'nun, Bayındırlık. 

Ulaştırma ve İmar ve İskân Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi ve 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağımsız üye 
seçimine dair Başkanlık Divanı karan Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Avrupa Konseyi Danışma 
Muş Üyesi ismail İlhan: 

Meclisi asil üyenmne 

Dilekçe Karma Komisyonu Üyeliğine Kütahya 
Üyesi Osman Albayrak seçildiler. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer' 
in, mason localarına (10, 7) ve 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri'nin. 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri (10/30) konularında Senato Araş
tırması açılması ve 15'er kişiden müteşekkil birer 
Araştırma Komisyonu kurulması kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, 
Milliyetçi Hareket Partisi örgütünün bazı davranış ve 
eylemleri hakkında (10/20) Senato Araştırması açıl
masına dair önergesi reddolundu. 
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10/6, 1G/12, 10/13, 10/15 ve 10/17 numaralı Se
nato Araştırması isteyen önergelerin görüşülmesi, ilgi
li bakanların; 

10/11, 10/14, 10/21, 10/23, İ0/25, 10/26, 10,23, 
10/29 ve 10/44 numaran Senato Aratşırması isteyen 
önergelerin görüşülmesi, önerge sahiplerinin Genel 
Kurulda bulunmamaları ve 

10/16, 10/24 ve 10/27 numaralı Senato And ı r 
ması isteyen önergelerin görüşülmesi, önerge sahiple

rinin komisyonda görevli bulunmaları nedenleri ile er
telendi. 

27 . 1 . 1976 Sal; günü saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 17,12'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu Üyesi 
Maclt Zeren Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Diyarbakır Üyesi 
Sebahatiin Savcı 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 

Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi 
ve değişik 2i nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 1/392) (Mil
lî Savunma Komisyonuna) (Müddet 10 gün) 

2. — 2 . 3 . 1954 tarih ve 63 03 s aylı Hava Harp 
Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin, geliş, gidiş 
ve kabul süresince nakil, iaşe ve yatırımlarının Dev
letçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin Kanun tasansuv.ri Millet Meclisin
ce kabul olunan metni (M. Mcdisi : 1/258; C. Sena
tosu : 1/393) (Millî Savunma ve Bütçe ve Plan Ko
misyonlarına) (Müddet : ICfar gün) 

3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağ'ı 
Sağhk Kurumları ile Esenieşîsrme (Rehabilitasyon) 
tesislerine verliecek döner sermaye hakkındaki 
4 . 1 . 1951 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 25.6.1965 
tarihli ve 641 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile de
ğişik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi : 1/201; C. Senatosu : 1/394) (Sosyal İşler 
ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müddet îöfar gün) 

4. — Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi 
ve Ek Protokolünün onaylanmasının uysrun bulundu
ğuna dair Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi : 1/256; C. Senatosu : 
1/395) (Sosyal İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
komisyonlarına) (Müddet : lCTar gün) 

5. — Millî Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları 
için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gay-
rimenkuîlerder. lüzumu kalmayanların satılmasına sa
lâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü maddesi

nin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/265; 
C. Senatosu : 1/396) (Millî Savunma ve Bütçe Plan 
komisyonlarına) (Müddet : HTar gün) 

6. — Türkiye Cumhuriyet ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasında Emlâk sorunlarının çözülmesine 
dair Sözleşme ve Eki Ödeme Protokolünün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi : 1/2; C. Senatosu : 1/397) (Dışişleri, Turizm ve 
Trn-tma ve Bütçe ev Plan komisyonlarına) (Müddet 
lû'ar gün) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya 
arasında Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin Türki
ye Cumhuriyeti ile Fiji Devleti arasında uygulanma
sına ilişkin sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (M. Meclisi : 1/2C3; C. Senatosu : 

I 3 398) (Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonlarına) (Müddet 10'ar gün) 

8. — 633 sayılı Diyanet îşleri Başkanlığı Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 4 geç;ci madde 
eklenmesine dair Kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/290; C. Sena
tosu : 2/399) (Bütçe ve Plan Komisyonuna) (Müd
det : 20 gün) 

Teklifler 
9. — Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 

18G3 sayılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şo
för ve sürücülerin, mesleklerini icra^ edebileceklerine 
dair Kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi : 2/389; C. Senatosu : 2/92) (Ana
yasa ve Adalet komisyonuna) (Müddet : 10 gün) 
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10- — Abdurrahman Vahitoğlu 1924 İstanbul do
ğumlu Mehmet Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mah
mut Hayrettinoğlu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır 
Demir'in esine vatanî hizmet tertibinden maaş bağ

lanmasına dair Kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni (M. Meclisi : 2/İ69; C. Senato
su : 2/93) (Bütçe ve Plan Komisyonuna) (Müddet : 
15 gün) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kâzım Kangal 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumir.ırbaşka ısınca S, İX) Abdülgani Demirkol (Urfa) 

BAŞKAN — 28 nci Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

III. — YOKLAMA 

i BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Malatya Üyesi Hamdı Özerin, Malatya'da 
kimliği meçhul kişilerin açmış olduğu yaylım ateşi 
sonucunda bir polis memuru ile bir bekçinin öldürül
mesi ve bir çok vatandaşın yaralanması konusunda gün
dem dışı demeci ve Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca' 
nın cevabı. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel iki sayın 
üyeye gündem dışı konuşmak için söz vereceğim. Sa
yın üyelerden konuşmalarını 10'ar dakika içerisine sığ
dırmalarını istirham edeceğim. 

Sayın Erdoğan Adalı buradalar mı efendim?. Yok
la; 

Malatya Senatörü Saym Ham di Özer; «Malatya' 
nın en işlek bir semtinde maskeli kişilerin saat 21.00 
sıralarında açmış olduğu yaylım ateşiyle bir polis me-
muruyle bir bekçi öldürülmüş, birkaç vatandaşımız 
da yaralanmıştır. Bu konuda gündem dışı konuşmak 
istediğimi saygıyle arz ederim.» diyor. 

Sayın Özer size söz veriyorum. Yalnız istirhamım 
şudur: gündem dışı söz isteme talebinizden sonra olay- ) 
lar hayli gelişmiştir, tahkikat safhasındadır. Bu husus
ları dikkate alarak 10 dakika içerisinde konuşmanızı 
istirham ediyorum. 

Buyuran Sayın Özer. 
HAMDİ GZER (Malatya) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Birkaç gün önce Malatya'da korkunç bir olay ol

muştur. Güvenlik görevini yapmakta olan polis ve bek-
çilenırrz şüpheli gördüğü dört kişiden hüviyet sormuş
lar, kendilerini gizlemekte direnen bu meçhul kişiler; 
otomatik silahlarla ateş ederek bir polisimizle bir bek
çimizi şehit etmişler, üçünü de yaralayıp kaçmışlardır. 
Daha sonra bu katillerden biri yakalanmış ve üçü de 
öldürülmüştür. 

Bu katiller kimdir?. Kesinlikle söyleyebilirim ki, 
bu tip katilleri ve karargâhlarını şu veya bu parti için
de aramakla bulamayız. Böyle bir arayış onları perde
le; ve onlara yardımcı el ur. Bunları, ancak ve ancak 
düşman saflarında bulabiliriz. Bunlar, Türk Devletini 
yıkmayı ve ülkemizi yutmayı amaçlayan emperyaî'st 
devletlerin ücretli askerleridir. Bunlar, Vietnam'ı ve 
Lübnan'ı yıktıktan sonra Türkiye'yi tutuşturmak gö
reviyle bağrımıza s;zan düşman çeteleridir. Banların 
hüviyetlerinde ne yazarsa yazsın Türk Milletinin ola
mazlar. 

İyi bilelim ki, Devlet düşmanı anarşistler hiç bir 
sivasî partinin dostu olamazlar. 
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Milletimizi zıt kutuplara toplayarak birbirine düş
man eden cephelere karşı hep birden birleşelim, bir
lik olalım; «Parti yok, iktidar yok, millet var» diyenler 
birleşelim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu hale niçin gelinmiştir, kısaca bunu özetleye

ceğim. Beni çok iyi bilirsiniz ki, bir partiden olabilirim; 
fakat hiçbir zaman partizan olamam. Benim bölün
meyen, tek bütün olan partim; bölünmez bir bütün 
olan Türk Milletidir. Onun için çok istirham ediyorum, 
burada açıklayacağını hususlara da zannederim muh
terem arkadaşlarım herhangi bir itirazda bulunama
yacaklardır yahut bulunurlarsa gelir burada ifade buyu
rurlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'nin bu duruma gelmesinin başlıca neden

lerini sıralıyorum: 
Partizanlığı bir din haline getirenler, halkımızı 

demokrasiden bezdirmeye ve diktanın kanatları al
tında güven aramaya zorlamaktadır. Bu tutumla hiç 
bir siyasî parti yaşamını sürdüremez. 

Demokrasiyi kendi çıkarlarına örtü ve kendi sal
dırılarına kalkan yapanlara demokrasi kefen olur. 

Siyasî partilerden husumet cephesi -kuranlar; ken
disini doğuran demokrasiyi öldürerek, anarşiye teslim 
bayrağı açarlar. 

İktidar, Devlet güçlerine kendi silâhlı militanları
nı yardımcı ilân ederek karşıt partileri Devlet güven
liğinden umutsuzluğa sokarsa; her partili kendisini 
korumak için silahlanmaya kalkışır ve ihkakt hak 
yoluyle anarşiye geçilir. 

İşte içinde bulunduğumuz Türkiye bugün bu du
ruma düşmüştür. Bunun tek sorumlusu, kendisine 
«Milliyetçi Cephe» adını takarak başka cephelerin 
de doğmasına sebep olan İktidardır. Düşmanların 
milyarlar sarf ederek kuramadığı böyle bir cepheyi 
bu İktidar bir koltuk uğruna kurmuştur. Emperya
list ajanların taktik ve stratejileri böyle cephelerde 
kolayca uygulanabilir. 

Anarşistler, işledikleri cinayetleri örtmek için kar
şıt cephenin etiketiyle dolaşır ve onların işaretlerini 
suç yerinde delil diye bırakarak cephelerin çarpışma
larını fitiller. İktidarlar şaşkınlık içinde suçlu arar, 
bulamaz ve yangınlar ülkeyi kasıp kavurur. 

Millete karşı hem sorumlu ve hem de bu sorum
luluğun suçlusu haline gelen bir iktidardan bahsede
ceğim. 

Ülkemiz bugün bir anarşi yangını içine düşmüş
tür. Devletin güvenlik kuvvetlerine saldıracak kadar 
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bir kolaylık içinde anarşi kol gezmekte, Hükümet 
bunlara güç yetiremediği için muhalefeti suçlamakla 
kendisini mazur göstermeye çalışmaktadır. Bunun ne
denleri : 

Çünkü, bu Hükümet; cephe kurmak pahasına da 
olsa, iktidar olmak sevdasıyie kurulduğu için, çabu
cak iktidarsız hale düşmüştür. 

Çünkü bu Hükümet; kendi iktidarını meşru dü
zenle değil, cephe savaşıyîe korumaya çalıştığı için, 
millete olan sorumluluğunu suçluluk haline dönüştür
müştür. 

Çünkü bu Hükümet; asıl görevin ve hünerin Hü
kümet olmak değil, Hükümet edebilmek olduğunu 
hesaplamadığı için, şaşkın hale gelmiştir. 

Çünkü bu Hükümet; «İnadım muradımdır» diyen 
bir hırsın eseri ve esiri olduğu için, çıkış yolunu çı
kar çöllerinde yitirmiştir. 

Çünkü bu Hükümet; sık sık kaza yapan ve eh
liyeti iptal edilmiş bulunan bir ele direksiyon teslim 
ederek 40 milyon insanın kaderini frensiz bir arabaya 
yüklemenin gafleti ve hatta dalâleti içine düşmüştür. 

Bu Hükümeti uyarmak, hem kendisini, hem de 
milleti kurtaracaktır. 12 Mart'lar, 27 Mayıs'lar gel
meden, demokrasimiz yeniden yara almadan Cumhu
riyetimizi kurtaralım ve koruyalım. Bu herkesin gö
revi olmalıdır. İşte bu görevin sorumluluk şuuru için
de millet adına Milliyetçi Cephe Hükümetini uyar
mak için sesleniyor ve soruyorum: 

Bir avuç anarşist karşısında paniğe kapılarak 
sık sık orduları imdada çağıran bir iktidar cephesi 
nasıl milliyetçi olabilir? 

Ülkede cephecilik imajı yaratarak, cepheler kur
durmaktan başka neye yaradın?.. 

Millî Birlikten kopan her cephenin ikilik yarata
cağını hiç mi düşünmedin? 

Anarşiyi, anarşiyle bastırmaya kalkışmaktan baş
ka ne yapabildin? 

Devletin meşru güvenlik güçlerine itimat etme
yerek kendi militanlarını çağırman, nelere mal ol
du?.. 

Hiç mi tarih okumadın ve hiç mi düşünmedin 
ki, bir iktidar haktan ve nizamdan saparak, kaba 
kuvvetten medet umarsa, o kuvvete esir düşer? İşte 
şimdi sen esir düştün, kendini kurtaramıyorsun... 

Muhterem arkadaşlar; 
Milliyetçi Cephe, militanlar cephesi haline gel

miş, bu cephenin komutası başka ellere geçmiştir. 
Şimdi bütün yalvarışlar ve yakarışlar karşısında bu 
başka ellerin elinden emri, komutayı alamamanın 

j aczi içine düşmüşlerdir. 
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Şu halde, çok istirham ediyorum; biz, bir iktida-
nn bu tutumunu gözümüz önüne bir hedef olarak 
değil, bu iktidarı da, memleketin bu durumunu da 
feeaattan kurtarmak için birlik olalım, birleşik ola
lım. 

Muhterem arkadaşlarımız; 
Kamplar kurarak, hasını cepheler kurarak, kar

deş kardeşi kurşunlamakta, Devletin temellerinde di
namitler patlamaktadır. Ölsn de, öldüren de Türk, 
sönen ocaklar da Türkün ocağıdır. 

Şu halde, eğer bir tek cephede birleşmek lâzım 
geliyorsa, o cephe 40 milyon Türkü içine alan Türki
ye Cephesidir; Türkiye Cephesinde birleşelim, Cum
huriyetimizi koruyalım. 

Saygilar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tefekkür ederim Saym özer. 
Sayın Kars Senatörü Sırrı Atalay in. bir önerge

leri var: «Et - Balık Kurumu, mamullerine geniş çap
ta zam yaprn'ş bulunuyor. Hükümet Başkanının te
mel mallardan, Devlet tarafından üretilenlerin zam 
görmeyeceğini söylediği gün, temel gıda maddesine 
zam yapılmıştır, halkın resmî ve en yetkili kişTere 
güven duygulan yitirilmiştir. 

Bir müddet önce canlı hayvan et fiyatları için uy
gulanacak fiyatlarla, Et. - Bahk Kurumu mamullerine 
yapılan zam arasmda üretici aleyhine büyük çelişki 
/ardır. Hükümetin halka güvence vermeyen davranı-
şıyie üreticiyi sömüren bir kısım tüketiciye imkân 
veren, bir kısım tüketiciyi ise külfet yükleyen uygula
ması hakkında 26 . 1 . 1976 Salı günkü Birleşimde 
gündem dışs konuşmak istiyorum» demişlerdir. 

Söz veriyorjm. buyurun Sayın Atalay. 

DEVLET BAKANI GIYA3ETTİN KARACA 
(Erzurum Milletvekili) — Biraz evvel konuşan Sena
tör arkadaşıma Hükümet adına cevap vermek istiyo
rum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cevap olmaz da, 
gündem dışı isleyebilir. 

DEVLET BAKANI GJYASETTİN KARACA 
(Erzurum Milletvekili) —• Tabiî o manada. Başka 
türlü anlamaya imkân yok, arif cknak lâzım değil. 

BAŞKAN — Buyurun efendim., Hükümetin önce
lik hakkı vardır. 

• Saym Atalay, Hükümet konuştuktan sonra size 
söz vereceğim. 

DEVLET BAKANI GÎYASETT'İN KARACA 
(Erzurum Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; 
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Gündem dişi konuşan Sayın Hamdi özer arka
daşımızı büyük bir dikkat içerisinde dinledim. Ko
nuşmalarının başlangıç ve bitiriş kısmı ile orta kı
sımları arasında bir münasebet bulmak cidden çok 
zordur. 

Bu gündem dışı konuşma da dahil olmak üzere, 
Yüce Senatoda yapılan konuşmalar, Türkiye'nin en 
yüksek düzeyinde yapılan konuşmalar ve tartışma
lardır. Bu konuşmaları ve tartışmaları, dinleyen, bura
da oturan parlamenterler ve bunu dışarıdan takip 
edenler, gönül arzu eder ki, bu konuşmalar arasında 
gerçek dışı veya mantık dışı olan veyahutta hissi duy
gularla ifade edilen tek bir cümle, tek bir tabir ve
ya ibare olmasın... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi hepimiz aynı Devletin, aynı ülkenin insan

larıyız. Parlamento olarak. Hükümet olarak hepimi
zin ayrı ayrı ve hepimizin müştereken mesuliyetleri 
vardır. Hiçbir düşünce, hiçbir akıl, hiçbir ide kabul 
edemez ki. iktidar olan bir siyassl grup veyahutta hü
kümet içerdi başına, kendi kendine memlekette em
niyeti ve asayişi selbedebilecek derecede tutum ve dav
ranışların içerisine girsin veyahut kendi başına yeni 
ga'leler açsın, Bunu dünyada aklı başında oları hiç
bir kimsenin kabul ermesi mümkün değildir. 

Siyasî parriRrin gavesi iktidar olmaktır; iktidarı, 
iktidar oldukları memleketin anayasal kanunları ve 
ö/jisr mevzuatlara göre huzur ve sükun içerisinde ida-
' e etmektir. Ben iktidar olmuşum, hükümet olmuşum, 
rrri" biç yektan milleti veyahutta memleketi huzur
suz hareketlere ve hadiselere sevkedeyim?.. Bunu dü
şünmenin anlamı nasıl, nereden, hangi mantık ölçü
sünden ç.kar?.. 

FİKRET' GL.NDOĞAN (istanbul) — İktidar de
ğilsiniz, cephesiniz siz... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Beyefendi biz 
saygılı dinledik Hamdi Özer Beyi. saygılı olun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Arkadaşlar al
kışladılar da. 

BALKAN — Saym Gündoğan. lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

DEVRET BAKA.NÎ GÎYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Doğrudur, biz cepheyiz. Bizim cephe
miz milliyetçilerin ve cumhuriyetçilerin, işbirliği ettiği 
bir cephedir. Milliyetçiyim ve cunıhuriyetçiyinı diyen 
her kimsenkn bizim cephemizde ve başımızın üzerinde 
yeri vardır. (C. H. P. sıralarından, «öyle yok, öyle de
ğil» sesleri) 

544 — 



C. Senatosu B : 28 27 . 1 . 1976 O : 1 

Eğer öyle değilse, bizi rnuahaze edenler, «Ger
çek milliyetçi ve cumhuriyetçi benim» desin; ben on
larla işbirliği yapayım, ben sizin aranıza geleyim. 
(C. H. P. sıralarından «Gel öyleyse» sesleri) 

Arkadaşlarım; 
Şimdi konuya gelelim, Malatya'da birkaç gün ev

vel hepinizin basından, gazetelerden izlediğiniz gibi, 
normal olarak bekçi, polis görevini yapıp, devriye ola
rak gezerken durumundan, tutumundan, elbisesinden, 
kıyafetinden, giyiminden şüphelendiği 4 kişiye göre
vini ifa etmek için yaklaşıyor ve «Hüviyetinizi sora
bilir miyim?» diyor. Hüviyetlerini vermiyorlar, Türk 
Halk Kurtuluş Ordusuna mensup bu 4 anarşist; Af 
Kanunundan beraat ederek çıkan bu 4 anarşist, «Biz 
sana hüviyetimizi vermeyiz, sen polis olduğuna dair 
hüviyetini bize ver» diyorlar. Polis çıkarıp hüviye
tini ona verdiği zaman, anarşistlerden birisi o hüvi
yete baktığı sırada, diğer anarşistler üzerlerinde bulu
nan otomatik silâhları çevirerek, Devletin polisini ve 
bekçisini hadise yerinde öldürüyor ve kaçîyorlar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şehit ediyorlar. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Şimdi arkadaşlarım; sual sormak lâ
zım : 

Polisin günâhı ne, bekçinin günâhı ne?.. Bir. 
İkincisi, kimliklerinden tespit edildiğine göre : 

Birisi, Mimar Odalarının eski Genel Sekreteri, 
metalürji mühendisi. Birisi, inşaat mühendisi. Birisi, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi mühendislik kısmı
nın son sınıfında olan 3 silâhlı, dinamitli, özel ter
tibatlı silâhlı olarak Ankara'daki mevkilerini, makam
larını her şeyi unutarak Malatya'ya gelmişler. Niye 
geldiniz, niçin geldiniz, ne arıyorsunuz burada?.. Ar
kadaşım gündem dışı konuştuğu zaman, bu suali sor
mak lâzımdı; ne işin var burada, ne çevireceksin?.. 
Siz vatandaşsınız, bugün mühendislik mertebesine 
erişmişsiniz, Devletin zabıta kuvveti sizden hüviyeti
nizi istiyor, çıkarın, «Buyurun efendim hüviyetimi» 
deyin; çıkm gidin, 

Hüviyetini soran polisi, bekçiyi öldürüyor. Ondan 
sonra önüne gelene ateş ediyor ve kaçıyor: yeni suç 
ortaklarıyle birlikte. Niçin kaçıyorsun, nereye kaçı
yorsun, sen kimsin kardeşim?.. Bunlar «Türk Halk 
Kurtuluş Ordusunun mensubuyuz» diye ifade edi
yorlar : 

«Türkiye'de komünist bir düzeni sürdürmek için 
çaba sarf ediyoruz. Biz 12 Mart öncesinde Türkiye' 
de demokratik cumhuriyeti, layik cumhuriyet ilkesini, 
Atatürk ilkelerini devirip, Türkiye'yi komünist bir 

{ ülke, Maocu, Leninci bir idare kurmak için müca
deleye girmişiz, and içmişiz. İşte biz bu Türk Halk 
Kurtuluş Ordusunun mensuplarıyız. 12 Mart önce
sinde işlediğimiz suçların kefaretini, 12 Mart sonra
sı kurulan hükümetler zamanında tesis edilmiş nor
mal mahkemelerde mahkûm olduk, 1974 yılında çı-

1 kanlan Af Kanunundan istifade ettik, eski Orgene-
I rai Kemalettin Eken'e kurşun sıktık, 8 yıl, 12 yıl, 
I 15 yıl mahkûmiyet aldık; aftan istifade ettik, şimdi bu 

mecrada gidiyoruz. Memlekette huzursuzluğu yay-
] mak, komünizmi, anarşizmi daha yaygın bir hale 
ı getirmek için Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Hü-
' kümetini yikmak için bir faaliyetin içerisine girdik. 

l'şte bu mücadeleyi yapıyoruz» diyorlar. 

I Şimdi, arkadaşlarım Malatya'da bulunuşlarının 
t sebebi bu... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hükümetse-
j niz indirin aşağıya, değilse istifa edin çekilin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Feyyat. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Türk Devleti ve Türk Milleti tarihinin 
hiçbir yerinde yapılan taarruzlarda, savaşlarda, «Ben 
komünistim, Türk Devletini yok etmek için çalışıyo
rum» dediği zaman, onun karşısında bulunan hükü-

j metler, onun karşısında bulunan milliyetçi güçler, 
«Evet, siz geliyorsanız biz kaçıyoruz, gelin öyleyse 

I bu ülkeyi komünist yapın» demediler. Onların de
mediklerini biz de demeyeceğiz. 

Şimdi arkadaşlarım, bir polisi, bir bekçiyi öldür
düler; aynı silâhlarla diğer hadiseleri yapmak üzere 
dağa gittiler. Devletin güvenlik kuvvetleri ve Hükü
met bu suçluları, bu eşkiyaları, bu komünistleri, 
Maoculan, Leninistleri takip etmesin mi, kovalama
sın mı arkadaşlar? Aramasın mı?.. (C. H. P. sırala-

I nndan «Arasın elbette» sesleri) 

Onların kovalanmasından, yakalanmasından, vu
rulmasından, içinizde veya içimizde herhangi bir kim-

I semti üzüntü duyacağını katî surette düşünmek iste-
I mem arkadaşlarım. Takip edilmişlerdir; havadan ve 

karadan, Devletin gücü onu yakalamıştır. Kendileri-
j ni ikaz etmiştir; «Lütfen teslim olunuz arkadaşlarım» 

denmiş; «Olmuyoruz» demişler. Bu defa yine Devle-
I tin güvenlik kuvvetleri üzerine ateş açmışlardır. Peki 

vurulsunlar mı, teslim almasınlar mı?.. 
I İçlerindeki bir anarşist mühendis arkadaşlarına, 
I «Teslim olalım» dediği zaman, diğer anarşistler, ken-
I di arkadaşlarını makineli tüfekle taramak suretiyle 
I öldürmüşlerdir. 
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Şimdi, namusu olan hiçbir insan, bu dört kişiyi 
Hükümet oraya gönderdi, diyemez. Bu hadiseyi Hü
kümet tertip etti, diyemez. Bunu diyebilmesi için, 
insanın ardan, namustan, haysiyetten, şereften ve 
vatan duygusundan mahrum olması lâzımdır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Geliniz hep birlikte ve beraberce; siz bizimle be
raber, biz de sizinle beraber, bu anarşistleri bu ak
şam TRT'de, basında söz birliğiyle tekin edelim., Bu 
derece bir gafletin, düşmanca Devleti ortadan kaldır
manın hıyaneti içerisinde bulunan cahiller, aklanmış
lar, aldatılmışlar, gelin doğru yola yönelin, diye ken
dilerini ikaz edelim arkadaşlarım. Hükümet bu ha
diselerin içinde değildir, tertipçisi değildir. Hiçbir si
yasetçinin, hiçbir siyasî teşekkülün bunların yanında 
olmaması lâzımdır. Elbirliğiyle, sözbirüğude bunîann 
üzerine vardığımız zaman, bunların maneviyatı ve 
cesareti kırılacaktır. Biz bunları, bu milletin aldatıl
mış, hıyanet yönünden fikirleri ceîbediimiş birer ca
hil insan olarak görmek istiyoruz; bunların bu haline 
üzülüyoruz da... Elbirliğiyle yaptığımız takdirde doğ
ru yola getirmememiz için bir sebep yoktur. 

Türk Hükümeti gücünü Yüce Meclisten, Türki
ye Büyük: Millet Meclisinden almaktadır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin güvenine sahip olduğu müd
detçe Hükümetimiz, değil bu içten türemiş üç - beş 
tane vatan haininin, isterse vatan haininin dışarıda iş
birliği yapbğı en büyük devletin ordulanyle dahi mü
cadele edeb:lecek, savaş edebilecek; onu yenebilecek 
güçtedir. Türk Devleti, Allanın inancıyle, Türk Mil
letinin. Devletin:n, Ordusunun. Meclislerinin, öğlen
cisinin: bütün vatandaşların güçbirliği içerisinde, Tür
kiye Cumhuriyetine. Hükümetine, Devletine ve Mille
tine gelecek taarruz ve tecavüz nereden gelirse gelsin 
yenecektir, onlar hüsrana uğraşacaklardır. 

Son söz olarak. Hükümet olarak Devletin meşru 
güçlerinin dışında hiçbir teşekkülün, hiçbir kimsenin 
dışarıda yanmış olduğu eylem ve davranışları katî su
rette tasvip etmiyoruz; hepsinin karşısındayız. 

Saygdarım: sunarım arkadaşlarım. (A. P. sırala
rından -Bravo» sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK' (Sivas) — Komando faali
yetleri nedir Sayın Bakan... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

.? — Kar? Üyesi Sırrı 
/'i"--71 m'aaııllcrirıe yaptı c 
dam dışı demeci ve Tican 
cevabî. 

A t il u:uy •-.'... Et-Balık Kuru-
zamla? konusunda gün-
Bakam Halil Basol'un 

BAŞKAN — Sayın Ataîay, önergenizi daha önce 
okumuştum. Gündem dışı konuşmanızı yapmak 
üzere buyurunuz efendim. 

Sayın Atalay, konuşma için ayırdığımız müddet 
10 dakikadır. Bu müddet içerisinde konuşmanızı yap
manızı istirham ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan; 
Gündem dışı konuşmamın mahiyetini, bir önerge 

ile size sunmuş bulunuyorum. 

Geçtn Cuma günü Hükümetin başı, en yetkili, 
en sorumlu zat, saat 2Q.CÛ"de Televizyonda flaş haber 
olarak, «Devletin ürettiği temel mallara zam yapılma
yacağını» ifade ediyordu. Zihinlerde henüz bunun 
değerlendirilmesi yapılmadan, 54 saniye sonra Tele
vizyon «Et ve Balık Kurumunun mamullerine zam 
yapıldığı» haberini yayıyordu. 54 saniye içerisinde 
Hükümet boy aynasında kendisini gösteriyordu. Tıp
kı, biraz önce burada Hükümetin konuştuğu gibi.. 

Sayın Demire!, Hükümetin Başı olarak, «Devle
tin ürettiği teme! mallara zam yapılmayacağını» ifa
de ediyordu. Ya Sayın Demire!, Et ve Balık Kuru
munun bir Devlet müessesesi olduğunu bilmiyor (ki, 
bilmemesine imkân yoktur) yahut Sayın Demirel, etin 
hır temel mal olduğunu bilmiyor (ki, bilmemesine 
imkân yoktur). Zira, Sayın Demirel, 16 Ocak 1976 
tarihli Kararnamede, canlı hayvan taban fiyatlarını 
yükselttiği zaman, bu yükseltmeyle Hazinenin omuz
layacağı meblâğın bir temel mal olduğunu açıkça 
göstermektedir, O halde, Sayın Demirel bile bile, mil
yonlarca et tüketieismin ve hayvan üreticisinin gözü 
içme baka baka. «Zam yapılmayacağını» ifade eder
ken neyi planlıyordu veyahut niçin böyle ifade edi
yordu? Bunu iyice anlayabilmek için uzağa gitmeye 
lüzum yok; hemen o gün, bir - iki dakika sonra bir 
diğer haber, aynı televizyon progıamı içerisinde boy 

gösteriyordu. Bunda da Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanı, «Hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvan 
üreticilerinin kalkınması için üç büyük projenin geliş
tirildiğini ve başarıya ulaştığını» ifade ediyordu. 

Kurnazlığı bilinen, gerçekten Asyalı kurnazlığı 
ortada olan Hükümet, sanıyor ki. geniş halk kitlesi 
çok saftır ve bu kurnazlığını gerçek mahiyetiyle or
taya koymayacaktır veyahut koyamayacaktır. Et ve 
Balık Kurumu mamullerine, temel gıda maddesi ola
rak ete zammı planîâryan As3'aiı kurnaz Hükümet, 
bundan önce canlı hayvan taban fiyatlarını yükselte
ceğini kamuya; («Kamu» tabiri yanlıştır. «Kamu
oyu» diyoruz; kamu Devlettir, asıl halk oyudur.) 
halk oyuna vermek suretiyle yapacağı zammın bir 
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gerekçesini, kendisine has ve bilinen kurnazlığı içe
risinde (Biraz önce bu kurnazlığın bir örneğini de 
gördük; Vatan, Millet, Sakarya..) ama üstesine tevdi 
edilen hususlara geünce, acı maceralardan başka mil
lete bir şey vermeyen bu sözüm ona kurnaz Hükümet, 
bir teselli mükâfatı kabilinden, i. 1.1976 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere, 16.1.1976 günü yayın
lanan Resmî Gazetede, canlı hayvan taban fiyatla
rına zam yaptığını ilân ediyordu. 

Aslında bu ilânı aklı başında bir Hükümet Tem
muz veya Ağustos ayında yapardı; yani canlı hayva
nın, bütün varlığıyle üreticinin elinde olduğu bir ta
rihte yapardı. Nitekim, Cumhuriyet Halk Partisinin 
ortak Hükümetinde ilk defa canlı hayvan fiyatları 
için taban fiyatı konduğu zaman, ilk kararname 
Temmuz ayında çıkmış idi. Üretici köylünün elinden 
canlı hayvan çıkmış, vurguncu ve sömürücü düzenin 
politik kişilerinin kurduğu komisyoncu ağının eline 
düşmüş, bu ağın elinde büyük kârı saptayabilmek 
için Hükümet, Ocak ayının sonuna doğru et taban fi
yatlarına, canlı hayvan fiyatlarına zam yapıyor... 
Bunun açık fatura hesabı şudur: Vurguncuya ve sö
mürüye açıktan ulusun milyonlar ve milyonlarını peş
keş çekmektir; ona dağıtmanın bir başka yoludur. 

Taban fiyatlarını yükseltiyor Hükümet. Ne nispet
te yükseltiyor?.. Canlı hayvan birinci kalite et fi
yatını 12 liradan 13 liraya, sığırı 11 liradan 12 liraya; 
artış ortalama oranı c/c 8 ilâ % 9. 15 gün sonra, sö
züm ona kurnaz Hükümet. Et - Balık mamullerinin 
fiyatını arttırıyor; ortalama artış % 35,6. Kendi ma
mullerinde; Devletin ürettiği mamullerde % 35,6 yük
selteceksin; fakat taban fiyatlarına geldiğin zaman, 
ortalama yükseltme sadece % 8 - 9 olacak ve bunun 
içinde de neler olacak?. 

Yeni kararname hükümlerine göre, Et - Balık 
Kurumu, Gıda - Tarım ve Haycancılık Bakanlığının 
onayını almak üzere, c/0 20 bu fiyatlara zam yapa
bilecektir; ama nasıl yapacaktır?.. Üreticinin yanında 
olan, aklı başında (Biraz önce aklı başında olup ol
madığını ifade etmişti bir Hükümet üyesi), aklı ba
şında bir Hükümet; gerçekten halkın olan bir hükü
met, halktan yana olan bir hükümet, halka dayanan 
bir hükümet, bir menfaat ortaklığı şeklinde kurul
muş olmayan bir hükümet, bir macerayı beraber yü-
rütebilmenin ortaklığı etrafında, zıtların bir araya 
getirmediği bir hükümet, gerçek bir hükümet, bu 
halkın hükümeti, ancak, % 20 zammı üreticiye 
ve halka yapabilir; ama bu hükümet getirdiği 
kararname ile ne yapıyor?.. «% 20 zam ya

pılacaktır» diyor. Ne zaman bu zam yapıla
cak?.. (Kararnamede aynen var. Şimdi size kararna
meyi okumayacağım; uzundur) c/0 20 zam, ihracaat 
ve bağlantılarda... 

Türkiye'de hayvancılık ihracaatını üretici köylü
nün yaptığı görülmemiştir şimdiye değin; yapama-
mamıştır köylü. Kim yapmıştır?.. Tüccar yapmıştır, 
vurguncu ve sömürücü, aracı yapmıştır; özellikle 
Ziraat Bankasından büyük kredi alan Adalet Partisi 
mensubu tüccarlar yapmışlardır. 

Adam bakkaldır, tüccardır, kahvecidir; ama A. 
P'lidir, Ziraat Bankasından büyük kredileri alır, hay
van ihracatçılığı yapar. Hiç kimse en ufak şekilde 
«Bunun hayrı vardır» diye iddia edemez. Çünkü bu
nun acı ve ağır örneklerini hep beraber yaşamış bu
lunuyoruz. 

f/ı 20 zammı, ihracaatçıya ve bağlantı yapılacak 
olanlara verecektir. Böylelikle halktan yana olmayan, 
sömürücünün ve komisyoncunun ortağı olan bu Hü
kümet böylelikle vur.juncu'nun, sömürücü düzeninin, 
tüketicinin ve üreticinin nasibini ve kaderini bu ka
rarname ile bir kez daha, (diğer bütün hususlarda ol
duğu gibi) bir kez daha oyununa getirmekte ve böy
lelikle bu Hükümet tüketicinin omuzuna bir yük, 
üreticinin de kaderini elinden alabilmek için yeni bir 
tuzak kurmuş bulunmaktadır. 

Aslında bir kararname iie canlı hayvan taban fi
yatlarının tespitine lüzum da yok. Çünkü, daha önce 
Cumhuriyet Halk Partisinin paylaştığı bir iktidar dö
nemindeki kararname sırasında taban fiyatları 11-15, 
12 - 16 arasında idi. Hiç bir dönemde bu taban fi
yatı yükseltilmemiştir. Hükümet veyahut Et - Balık 
Kurumu birinci kalite canlı hayvan sığır ve koyun et 
fiyatlarını 1 3 - 1 4 liraya çıkarabilir, bu yetkiye sa
hip. Bunu yapmıyor; bir yeni kararname ile sanki 
taban fiyatlarında üreticiyi koruyacak, ona yardım 
edecek gibi bir aldatmaca... İtiyadıdır, huyunda var
dır bunların, huyları budur; daima milleti, daima bu 
halkı kandırmak, onu, kendi kurnazlığı içerisinde, 
saftır zannedip, dilediği sömürü düzenini devam et
tirmek huyu vardır. 

AHMET CEMİL KARA (TRABZON) — Kârı 
ne kârı?... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kârı, politikacı
ları, ahbapları, yandaşlarını zengin etmek.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hayır 
Milleti rahat ^ettirmek.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim, dinleyelim rica ediyorum. 
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AHMET CEMİL KARA (Trabzon) 
beri taarruz ediyor. 
.. SIRRI ATALAY (Devamla) — Millet şimdi, sev
gili arkadaşımın dediği gibi, nasıl rahat edecek?. Et 
ve Balik Kurumu c/c 40 oranında et fiyatlarını artırdığı 
zaman tüketici; dar gelirli memur, öğretmen, küçük 
esnaf, hatta hayvanı, üreten; fakat hayvanının etini 
yalnız ve belki 5 - 1 0 Kurban Bayramında bir defa 
yiyebilen, (O da tüketicidir, hayvanı üretir; ama biza
tihi etin tüketlcisidir, çünkü yiyemez) domates yetiş
tiren, tahıl yetiştiren, onun bir kısmını ayırır, kendi 
emeğinin karşılığını tüketir; ama hayvancıkkta öyle 
değildir. Hayvancılıkta zavallı köylü, bir sığırını, bir 
koyununu kendi ihtiyacı için kesemez. Çünkü zat;;;; ya 
iki keçisi vardır, ya üç koyunu vardır, ya dört tane ine-
ği vardır, o da geçimine yarayacaktır, onun bir veya 
ikisini satıp, bir yi! geçinecekte. Onu kesip gıda ola
rak kullanmasına, yani bizatihi kendisi kendi emeği
nin tüketimini yapamayacaktır, onu satacaktır; ko
misyoncu, aracı, üç misli, beş misli fiyat yükledikten 
sonra gidip alacaktır. Bu insanlar nasıl rahat edecek
tir?. 

Et fiyatlarının yükseltilmesindeki büyük meblağ
dan bu millet mi, yoksul halk mı, bu fakir halk mı 
yararlanıyor, yoksa aracı mı, komisyoncu mu?. 

Arkadaşımın bir şeyi çok iyi bilmesi lâzım, o da 
şu: Ekonomisi sağlam, halktan yana, özgürlükçü de
mokraside tüketici halk, tüketici insan, ICO kuruş öde
diği takdirde, hayvan ürünlerinin üreticisinin ekine... 
bunun % SO'i geçer. Yani üretilen teme! hayv?.nc:kk 
mallarında tüketicinin ödediği her 100 kuruşun S0 ku
ruşu üreticiye gider, ancak 20 kuruşu vergidir, harçtır, 
rüsumdur, tüketicinindir, komisyoncunundur, belediye
nindir, şunun bunundur. B:zde ise tam bunun aksi
nedir, ş7fc 75'i komisyoncunundur, aracınındır, vur
guncunundur; ancak % 25*1 üreticiye intikal etmek
tedir. Bunlar resmî rakamlardır. Şimdi anlayabiliyor 
musunuz vurgun nerede?.. Şimdi. Et Balık Kurumu
nun et fiyatlarına yaptiğı zam iie tüketicimi! cded:'ği 
her 100 kuruşun üreticiye intikal edeceği miktar 
c/c 20'ye inmektedir. Gördünüz mü?. 

P. A <^V A >J cr ı^KAN — Sayın Ataiay, muuaeî;nı 
üzeredir, konuşmanızı toparlaym-z lütfen. 

SIRRI ATALAY (Devanda) Vurguncu mı 
sömürü düzeni mi; yoksa millet mi bundan kazançlı?. 
Bundan kazançlı, bir a; JC \ -j.'i-_u. A> m .t .' 
sömürü düzenin bünyes'.ı.'cmb * ^ N \ i- ,, 
met, bizzat kaçakçılığı tahrik ve teşvik etmektedir. 
Erzurum'dan, Kars'tan, Van'dan tüccar gelip, bugün

lerde Ankara Borsasında piyasaya girmekte, et alıp 
götürerek ihraç etmektedir. Ankara Borsasına gelip 
piyasaya girerek eti alacaksın,'götürüp Van veyahut 
Mardin'den ihraç edip milyonları kazanacaksın.. İşte 
bizim, sömürü düzeni dediğimiz ve halkın yoksulluğu
na yel açacak bir düzen. Hükümet bu Kararnameyle 
böylesine vurgunculuğu bir kez daha kendisi, kendi 
eliyle açmış ve mustarip, yoksul köylüyü, çaresiz tü
keticiyi, küçük memuru ete muhtaç bir hale getirmiş 
bulunmaktadır. 

Böylelikle, aklı başında bir Hükümetle mi, yoksa 
aklı başından 5 karış yukarıda, macera peşinde, mil
letin bütün imkânlarını paylaşmarnn bir araya getir-
d:ği bir anonim ortaklığı niteliğinde bir Hükümetle mi 
karşı karşıyayız? Et Balık Kurumunun yaptığı zamlar 
ve sözüm ona canlı hayvan ryaüanna yapılan zam
mın 10 dakikalık ..bir zaman süreci içerisinde acı ve 
hazin hikayesi; ama.. 

ÖMER UCÜZAL (Eskişehir; — 25 dakika, 25 da
kika. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hükümet öylesine 
bir Hükümet "ki, öylesine bir siyasî iktidar ki, neresin
den tutsanız, hangi yanından alırsanız alın, yürekler 
acısı. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Kuyruk 
acısı. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen konuşmanızı 
bitirmenizi bekliyorum efendim. 

SİR RE ATALAY (Devamla) — Peki Sayın Baş
kan. 

Hükümetten Kararnamesini yeniden gözden ge
çirmesini .tüketiciyi ve üreticiyi gerçekten büyük bir 
haksızlığa sürükleyen bu davranışını düzeltmesini iste
yeceğim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Buyurun Sayuı Bakan, Hükümet adına konuşmak 

mı istiyorsunuz?. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ 

Milletvekili) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ 

Milletvekili) — Sayın Başkan, Senatonun değerli 
üyeleri; 

ii?u:ani olarak ıpılmıs olan 
konuşmayı, biraz aydınlatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de et ve hayvancılık meselesi, gerçekten 

çok ciddî bir meseledir. Türkiye'de tarım teknoloji-
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sindeki gelişme sürati, hayvancılık teknolojisinde 
daha yavaş yürümektedir. Bunun öteden beri süre
gelen birtakım sebepleri vardır. Bu sebepler üzerin
de durmak istemiyorum, yalnız bazı hususları orta
ya koymak istiyorum. 

Sayın Atalay, beyanlarında canlı hayvan fiyatla
rına çok az zam yapıldığından, buna mukabil ete 
daha fazla zam yapıldığından bahsederek ve Sayın 
Başbakanın ifadelerini de alarak bir hüküm çıkar
mak istediler. 

Saym Başbakan, «Devletin ürettiği temel malla
ra zam yapılmayacaktır.» beyanında bulunmuştur. 
Et üretimi, Türkiye'de, özel şahıslar tarafından ya
pılır. Üretici olarak Et ve Balık Kurumunu nitelen
dirmek mümkün değildir. Et ve Balık Kurumu, bu 
konuda tanzim görevini yapan ticarî bir kuruluştur. 
Et fiyatlarına zam yapılması gerekli idi; çünkü Tür
kiye'de hayvan fiyatları geçen seneden bu yana bü
yük ölçüde gelişme göstermiştir. Gelişme göstermesi
nin özel sebepleri var. Bu yıl mahsulün iyi olması, 
otun iyi olması ve 1 yıl evvel hayvan neslinin kah-
redilircesine mezbahalara götürülüp imha edilmesi, 
bunun önemli bir sebebidir. Bir yıl evvelin sorumlu
luğunu taşıyan bizim Hükümetimiz değildir. Bir yıl 
evvelin sorumluluğunu taşıyan, Hükümetin anaortağı 
Cumhuriyet Halk Partisidir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hava 
şartları. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Hava şartları bir yana, Doğunun sefaleti bir ya
na ve 1 milyar liralık kredi temin edilemediği için 
hayvanların Et ve Balık Kurumu tarafından değer-
lendirilememesi, satınahnamaması bir yana, büyük 
felâketin karşısında susan Sayın Atalay, burada 
«Hayvan fiyatları yükseliyor, et fiyatları yükseliyor.» 
diye feryat etmek hakkına sahip olmamalıydı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bundan bir sene evvelini hep beraber yaşadık. 

Radyolarda dinlediniz, gazetelerde gördünüz; Sayın 
Atalay'ın bizzat yerinde görüp müşahede etmesi lâ
zımdı, Türkiye'de bir hayvancılık felâketi ve fecaati 
hüküm sürüyordu. Et ve Balık Kurumuna sorduğu
nuz zaman, 1 milyar liralık kredinin temin edileme
mesi yüzünden hayvan satınalınmadığmı beyan edi
yorduk. Türk Devleti için 1 milyar lira değil, 15 mil
yar liraları üreticiye vermek zor bir şey değildir; 
yeter ki yerinde olsun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Harp 
vardı, harp. 
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TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım; eğer Sayın Atalay, münha
sıran et konusuna temas etmiş olsaydı, o zaman yi
ne de kendi seçim bölgesi itibariyle bir meselenin 
üzerinde ciddiyetle durduğuna inanırdım. Et mesele
sinden bahsederken, her zamanki küçümseyen ve za
man zaman Parlamento adabı dışına çıkan beyanlarda 
da bulundu. Sık, sık Hükümet kurnazlığından bahsetti. 
Hükümet, kurnazlık içerisinde değildir; ama sayın 
senatörler bilmenizi istiyorum, ki, Hükümetiniz cid
diyet içerisindedir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Çok... 

ORHAN KOR (İzmir) — Kaçan Hükümet değil
dir. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Evet ciddiyet içindedir. 

Hayvancılık konusunda alınan tedbirlerimiz, önü
müzdeki yıllarda semeresini verecektir. Hayvanın; 
canlı hayvanın para etmesini, canlı hayvan yetiştiren 
insanların millî hâsıladan daha fazla gelir almasını 
arzu eden bir arkadaşımız, piyasada et 35 lira iken, 
29 liradan etin ilân edilmesini memnunlukla karşı
lardı. 

Şimdi bir meseleyi eleştirmek istiyorum. Sayın 
Atalay, et konusunda çok önemli bir beyanda bu
lundu. Buyurdular ki; et konusunda aracılar ve vur
guncular c/c 70 hisseyi alır, fukara yetişiriciye hiçbir 
şey kalmaz. Tabiî cari bir sual var; sormak isterim, 
ama, sual soracak durumda değilim, bu vurguncu 
ve aracıya 8 - 9 aylık iktidarları zamanında ne yap
tıklarını sormak istiyorum. 

ORHAN KOR (İzmir) — Bravo... 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Şimdi meselenin bir başka yönüne geleyim. 

c/c 70 kazanç var bu et ticaretinde. Et ve Balık 
Kurumu da et ticareti 3'apıyor. Et ve Balık Kurumu
nun bilançosunu çıkarın orta yere, ortalama 50 bin 
ton et alıyor. Türkiye'nin 650 bin ton, 680 bin ton 
civarında et tükettiği biliniyor. Bunun 50 bin tonunu 
Et ve Balık Kurumu alıyor. 50 bin tonun karşılığın
da Et ve Balık Kurumunun bu vurgun hissesine iş
tirak etmesi lâzım, öyle ise büyük bir kârlılık bilan-
çosuyle orta yere çıkması lâzım. Bilançosunu tetkik 
ederseniz, et satışlarından dolayı zararlarının 100 mil
yonların üzerine çıktığını görürsünüz. Sonra, et ve
rimi Türkiye'de % 50'nin altındadır; canlı hayvanla 
ec arasmdaki fark. Çok iyi bakım sonucunda bu, 
% 50'nin üzerine çıkabilir. Borsalardaki canlı hay-

I vaıı fiyatları bellidir; herhalde 1 4 - 1 5 liranın altın-
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da değildir. Bunu ikiye katladığınız zaman et fiyatı [ 
orta yere çıkar. Satış fiyatı ile bu ikiye katlandıktan 
sonra çıkan fiyatın arasında % 70 bir kârlılık olma
yacağı bir bedahattır. Böyle bir kârlılığın süregelmiş 
olduğu bir dönemde, Kars'tan gelen bir arkadaşımız 
herhalde hayvan ticareti yapar. 

Değerli arkadaşlanm; 
Birtakım afakî meseleleri Senato kürsüsünden söy

leyip, millete ilân etmenin sıkıntılarını çekiyoruz. 
Bizim senatörümüz konuşuyor; «Bu et ticaretinde 
% 70 kâr varmış, birtakım vurguncular varmış ve j 
bunlar da Adalet Partiiiymiş.» diye burada ifp.de f 
ediliyor. Sayın Atalay'a, eğer isterlerse Cumhuriyet 
Halk Partili celeplerin isimlerini bildiririm. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Deme1-: ki 
ayırdınız, kredi için liste yaptmrz... j 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Kredi için lis-e; 
doğru... 

TİCARET BAKANİ HALİL BAŞOL (Devam
la) — Kredi için îiste yapmıyoruz; ama arkadaşlar et 
ihracı konusunda da bilgi vereyim. 

Et ihracı: Canli hayvan ihracatını iki ay evvel 
yasak ettik; ama kesilmiş et ihracını yamk etmedim. 
şu âna kadar da yasak etmedim. Yalnız, üzerinde 
vergi iadesi vardı, vergi iadesini kaldırdım, iki gün 
evvel Resmî Gazetede çıktı. Yaptığımız et ihracat! 
8 bin ton civarındadır. 650 bin, 680 bin tonluk bir 
ihtiyacın karşısında 8 bin ton önemli brr şey değildir. 
Yalnız bir gerçek vardır; Türkiye'de yedştirikıı hay
vanlar, üzerinde taşıyabileceği kadar eti yüklenmeden 
kasaba gitmektedir. Bunun bir gerçek sebebi var 
orta yerde. Eğer hayvana vereceğiniz yemi ve yara
cağınız masrafı bir kenara koyarsanız, sonra ela 
hayvanın bu yemle, bu masrafla üzerine koyduğu 
etin fiyatını bir kenera koyarsanız, etin fiyatı daha 
az ise, kimse hayvanını besiye çekmek suretiyle t 
kasaba götürmez. Türkiye'de bu olay vardır. Tür- I 
kiye'ae öteden beri et, fakir yiyeceğidir diye fiyat- i 
larının üzerine basılmıştır; buna mukabil eti mey
dana getirecek hayvan yemlerinin fiyatlarımı! üze
rine basilmamıştır. Geçen sene hayvan yemi iie et i 
fiyatı arasındaki büyük farklılık Doğu'daki büyük j 
faciayı doğurmuştur. Bu farklılık bir yana, bir de 
tedarik meselesindeki beceriksizlik bu faciayı doğur
muştur. Ama Türkiye'de et meselesi ciddiyetle ele 
alınmıştır Hükümetimiz tarafından. 

Besicilik projeleri özellikle desteklenmektedir ve 
hayvan başına et veriminin audnhnası için büyük | 
çaba sarf edilmektedir. Türkiye'de 75 milyon baş j 
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j hayvan yetiştirilmektedir ve ortalama büyük baş 
hayvanlarda eı verimi SO - 85 kilo civarındadır. Nor
mal büyük baş hayvanın et verimi 400 - 450 kilo 
civarındadır. Bizim hayvan neslimiz yetişkin olma
makla beraber, bugünkü veriminin iki misline çıkarı
labilir. iyi bir fiyat politikası ile iyi bir yetiştirme 
politikası ile iki misime çıkarıldığı zaman 650 bin ton, 
700 bin ton civarında yeni bir et üretimi orta yere 
çıkar. Bu. Türkiye için büyük bir ihracat' potansi
yelidir. Meselenin üzerinde durulması gereklidir. 

S Küçük hesaplarla ve birtakım tutarsız sözlerle Tür-
1 kiye'de hayvan meselesini, hayvan yetiştiriciliği mese

lesini, hayvan yetiştiriciiiğiııdeki büyük potansiyeli 
orta yere çıkarmak mümkün değildir. 

Bir hususa daha temas etmek istiyorum. Biz bütün 
! mesel elerimizde Hükümet olarak halkı kandırmanın 

çabası içerisindeymişiz?... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Kandıramazsınız... 

ORHAN KOR (İzmir) — Siz kandırdınız da kaç
tınız... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kandırma çabasında-
sınız, kandıramazsınız, o kadarını bilmiyor musu
nuz? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Ve Sayın Ataiay da bunu, «Adalet Partisi halkı 
kandırmaktadır» ifadesiyle tescil ettiler. Halkın kan
dırılacağını, halkın aldatılacağım kabul eden kim-
seîe-'in her şeyden evvel çoğulcu demokrasiye olan 
inançlarından şüphe ederim. 

Ayrıca, bir meseleyi daha orta yere koyup söz
lerimi bitirmek istiyorum. O mesele de şudur: 

Türkiye'de tüketilen etin % 8 kadarı Et ve Ba
lık Kurumu tarafından dağıtılmaktadır. </c STik 
bir kapasite ile Türkiye'de et meselesinde Devletin 
düzenleyici rolünü iyi bir biçimde oynamasına im-

ı kân yoktur. 3u rolü iyi bir şekilde görebilmek için, 
I bu görevi iyi bir şekilde görebilmek için Et ve Balık 
i Kurumunu güçlendirmek, tesislerini artırmak mut

laka lâzımdır. 
vŞimdi bir meseleyi ortaya koyacağım. Bundan 

s evvel Et ve Balık Kurumunun fiyatları 20 - 22 lira, 
\ serbest piyasadaki fiyatlar 35 lira civarında idi. Et 

ve Balık Kurumu dağıtım yerlerinin dışında birçok 
yerlerde düzenleyici görevini yapmak için gövde ola-

j rak da mal sat'ryor. Eğer bir mali 22 lira ile 35 lira 
I gibi çek açık farkla piyasada buîundurursanız, pi

yasayı tanzim etmek mümkün değildir. Herkes aynı 
| maluı c/c 50 ucuza satıldığı noktaya doğru gider. Bu-
j nıı önleyemezsiniz. Bunu belli bir seviyeye çıkarıp, 

http://ifp.de
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düzenleme görevinizi yapmak zorundasınız. Aslında 
bunun için et fiyatlarına zam yapılmamıştır. Aslın
da.. 

.SIRRI AT AL AY (Kars) — Ayarlama... 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Aslında, serbest piyasa fiyatlarına et fiyatları yak-
laştırılmıştır. Et fiyatları çok ucuz olsun; ama Kars' 
taki hayvan yetiştiren vatandaşın karnı tok olsun... 
K o k y kolay mümkün olacak bir şey değildir. Sayın 
Atalay. 

(Biz de üreticiyi de, tüketiciyi de eşit ölçüler içeri
sinde düşünen ve ona göre hareket eden bir Hükü
metiz. Kurnaz bir Hükümet değiliz, biz ciddî bir Hü
kümetiz. 

Sayın Atalay'ın bu konudaki beyanlarını şiddetle 
reddediyorum ve Yüce Senatoya saygılarımı sunuyo
rum (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz "sayın Bakan. 
,SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, bir 

dakika.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Soru sorulmaz 

sayın Başkan. 

SIRRI ATALAY (Kars) Sayın Bakan, benim «Et 
üretiminde tüketicinin ödediği ücretin % 70,'i ve da
ha çoğu aracıya, ancak c/0 30"u üreticiye intikal edi
yor» sözümün doğru olmadığım söylediler. Kendileri 
Maliye Bakanlığının Kamu Kurumları ve İstatistik 
Dairesinin hazırlamış olduğu son 10 yıllık raporları 
okusunlar. Şayet söylediklerim doğru değilse, Cum
huriyet Senatosunun önünde beni tekzip etsinler ya
hut yeni bir kurnazlık içinde olduklarını söylemek is
tiyorum, 

iBAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Bakan cevap 
vermişlerdir... 

SIRRI ATALAY (Kars) Sayın Bakan, bunu tar
tışalım. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın Sayın 
Atalay. 

;Saym Yılmaztürk, gündem dışı konuşmak istiyor
sunuz. Daha evvelce de ifade ettim; gündem dışı ko
nuşmak isteyen sizden başka dört arkadaşımız mev
cut idi. Bugünkü gündemi de dikkate alarak iki ar
kadaşa söz vereceğimi Birleşimin başında ifade et
miştim. Size, müsade buyurun, gelecek birleşimde söz 
vereceğim, o birleşimde konuşun. Olur mu efendim?.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

J 3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
i Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'e Devlet Bakanı Sey-
I // Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş ol-
\ duğuaa dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/723) 
] BAŞKAN — Sayın üyeler, gündeme geçiyoruz. 
| Birtakım sunuşlar var, bilgilerinize arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba

kanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; 
i Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün 

vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

j Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Millî 

Savunma Bakanı Ferit Melen e, Devlet Bakanı - Baş
bakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/722) 

BAŞKAN — Başka bir sunuş var, takdim ediyo
rum, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
i Görev ile yurt dışına gidecek olan Millî Savunma 

Bakanı Ferid Melen'in dönüşüne kadar; Millî Savun
ma Bakanlığına, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcı-

i sı Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu'nun vekillik etmesi-
j nin, Başbakannm teklifi üzerine uygun görülmüş ol

duğunu arz ederim. 
I Fahri S. Korutürk 
J Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
i 5. — Görev ile yurt dışına giden İçişleri Bakanı 

Oğuzhan Asiltürk'e, Adalet Bakanı İsmail Müftüoğ-
| hıram vekillik tlmcshıin uygun görülmüş olduğuna 
\ dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/721) 

BAŞKAN — Bir başka sunuş var, takdim ediyo-
! rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden İçişleri Balkanı Oğuz

han Asi'türk'ün dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, 
Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun .vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

j BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1 6. — Kayseri Üyesi Sami Turanın, Cumhuri-
I yetçi Güven Partisine katıldığına dair önergesi 
l (4/258) 
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BAŞKAN — Bir başka sunuş var, takdim ediyo- malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının, Cumhuriyet Se
rum. natcıu Genel Kurulunda ilişik programda tespit edi-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına len gen ve saatlerde görüşülmesi, 
Cumhuriyetçi Güven Partisine katıldığımı saygıîa- 2. Görüşmeler Anayasanın 94 ve İçtüzüğün 88 

rımla arz ederim. n c i m;ıcvieieri gereğince yürütülmesi, 
•Kayseri Senatörü 3. Görüşmeler, programlanan saatlerden önce 

Dr. Sami Turan biterse, bir sonra Bütçenin görüşülmesine başlanması, 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 4- Bürcder az l inde şahıslan adma konuşacak 
7. — Tabiî Üye Vehbi Ersunün, Bayındırlık, üyele-in. o Bakanlık Bütçesinin Cumhuriyet Sena-

Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu üyeliğinden iof}U Genel Kurulunda görüşülmesine ait programda 
çekildiğine dair önergesi (4/259) zonılt edilen günden bir gün önce başlamak üzere, 

BAŞKAN — Bir başka sunuş var, takdim ediyo- Birleşim açdd.kîan kapanıncaya kadar bizzat, Baş-
rum. kan]ne Db/anmda görevli Divan üyelerine yazılı mü-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına racasîia süz M vasi almaları ve kendilerine kayıt, ta-
Bayındırîık, İmar - İskân, Ulaştırma Komisyo- -'^- " : ; - vr- 'i'-'a^nı bildiren imzalı fiş verilmesi, 

nundan çekildim. Gereğini savgdanmla rica ede- e T-,.. • .. , , , , ^ 
0 - ° 5, Buer-rmn ramrı üzerindeki gcruşmelerae Ba

kan ve grup sözcülerinin konuşmalarının 2'şer saat, 
Tabii Senatör , . . , , ., ., 

uye;e: m iuşesei kora.: şra alarm ar oa 20 şer daı-enca ile 
sımulandınlmasn Bakan ve grup sözcüleri ikinci defa 

;BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. ^ z aldıklar- takdirde konuşmaların 30 dakikayı geç-
8. — Tabiî Üye EmamıUah Çelebinin, Sağlık, memesi. 

Çalışma, Sosyal Güvenlik Komisyonu üyeliğinden 6- Brkanbkbernı, dairelerin ve katma bütçeli ge-
çekildiğine dair önergesi. (4/260) - nel müdAhAbenn büfelerinin görüşülmesi sırasında 

BAŞKAN — Başka bir sunuş var, takdim ediyo- A'«p sözcülerinin konuşmaları için 3Cı*ar dakika ay
nım. I n İm as t (Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşülme-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına | Aırce Aaknrkk ve üniversiteler bütçeleri için 30'ar 
Sağlık - Çalışma - Sosyal Güvenlik Komisyonu daAAeran bir *aat) grup sözcülerinin ikinci kez ko-

üyeîiğinden istifa ettiğimi saygıyla arz ediyorum. rmşmalanmn 15'er dakika ile üyelerin kişisel konuş-
Tabiî Üve raakvrrvn da 10"ar dakika ile sınırlandırılması, Ba-

Emanullah Çelebi krrdarm krmîşraalarmm, sofulara verecekleri cevap-:BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
9. — 1976 malî yılı Bütçe Kanunu îaıa"isırun C 

nel Kurulda görfhülnvssine ehvr Danv:r.w. Kurulu 1 

^ dah:İ cAvak üzere 1 saati geçmemesi, 
ararlaştırılmiştır. 

Başkan Başkanvekili 
Te'rJn Arı burun Macit Zeren 

ran. 
p v ^ * >v < „ , T , r- v Easkanvekiii Başkanvekili 

r ılu"-"'7 h Kâzım Kancal Rahmi Erdem 
b. "-~> 1 „ ' L ! Divrn İÂ~eA Divan Üyesi 

?. Ekrem Kabav ip 1- p 
t~--^-

Genel Karıda Divan Üyesi Divan Üyesi 
Cumhuriyet Senatosu Daneşma lAmAmım 22 AbeAm'A DerviAeci Behrıye Üçok 

Ocak 1976 tarihli toplantımda aknan 2 saydı kevar Divan Üyesi Divan Üyesi 
ilişik olarak sunulmuştur. Yüksek Genel Kurulan tae- Sabahattin Savcı İsmail İlhan 
viplerine arz ederim. îdv:z Amiri İdare Amiri 

Saygılarımla. Tarde Remzi Baltan Mehmet Ali Ankan 
Tekm A- tv ı rm t â , r o /,::;_:.; A_ p_ G m p Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Brşkam S u p h i K a r a m a n İskender Cenap Ege 

1. Anayasanın 94 ncü maddesi hükmüne göre; C. H. P. Grup Başkanı M. B. Grupu Bşk. Vekili 
en geç 1.0 gün içinde karera brrüanmssı gerek-n 19"'6 Fikret Gündcğan Mucip Ataklı 
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C. Ba-;!, anınca S. Üyeler 
Gr, Başkanvekili 

Cihat Alp an 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Kurulunun 
kararım dinlemiş bulunuyorsunuz. Bir itiraz yoksa 
tasviplerinize arz edeceğim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, Bakanlık bu: çeleri üzerinde gruplar namına 
konuşmalar 3Q dakika, kişisel konuşmalar 20 dakika 
deniyor. Bu 30 dakika içerisinde Bayındırlık Bakan
lığı bütçesi nasıl görüşülür?.. 

BAŞKAN — Saya Naibanîoğlu, grup temsilcile
rinin de huzurlarında bu husus uzunboylu görüşül
dü, tartışıldı ve böyle bir karara varıldı. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bu hu
sus bir daha incelensin. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, biliyorsunuz 
vaktimiz de buna müsait değildir. Darnşma Kurulu
nun ikinci toplantısından evvel bütçe Genel Kurula 

gelecektir. Şimdi bütçemizin Genel Kuruldaki görüş
me programını okutacağım ve tasviplerinize arz ede
ceğim. Müsaade buyurun bu itirazınızı lütfen geri 
alin, bu işi halledelim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Konuş
ma süresinde ısrar edlj'orum. 

BAŞKAN •— Sayın üyeler, Danışma Kurulunun 
okunmuş olan bu kararını oylarınıza arz ediyorum. 

'Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Genel Kurulumuzda takip edilecek progra
mı okutacağım ve bunu da ayrıca tasviplerinize arz 
edeceğim. 

Sayın üyeler; gerek programın okunması, gerek 
gündemde birtakım araştırma önergelerinin okunması 
uzun sinecektir; müsaade buyurursanız, arkadaşımız, 
oturduğu yerde okumasına devam etsin. Bu hususu 
oylarınıza arz ediyorum... Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Oturarak okuyun lütfen. 

1976 Malî Yılı 
Biiios F.anun Tasansmm Cumhur:'yet Senatosu 

Genel Kurulunda görüşülmesine ait 
P E O G - R A M 

GÜNLÜK PROGRAMIN ÇALIŞMA SAATLERİ 

09.30 — 13.00 Birinci oturum 

13.00 — 14.00 Öğle yemeği 

14.00 — İ9.00 İkinci oturum 

19.00 — 20.00 A ham yemeği 

20.00 Üçüncü oturum 
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1 ne! gön 

2 Şubat 1976 Pazartesi 

Bütçenin SUKUIUŞU 

Bütçenin tümü üzerinde görüşme 

2 nci gün 

3 Şubat 1976 Salı 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesi : 

Millet Meclisi Bütçesi : 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 

Sayıştay Başkanlığı Bütçesi : 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi : 

Başbakanlık Bütçesi : 

1) Devlet Planlama Teşkilât, 

2) Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3) Diyanet işleri. Başkanlığı 

3 acil gün 

4 Şubat Î976 Çarşamba 

1) Damştay Başkanlığı 

2) Devkt İstatistik Enstitüsü 

3) Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar Lığı 

4) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi : 

Adalet 3akar«I?ğı Bütçesi : 

1) Yargıtay Başkanlığı 
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5 Şubat 1976 Perşembe 

îç'şleri Bakanlığa Bütçesi : 

î) Emniyet Genel Müdürlüğü 

2) Jandarma Genel Komutanlığı 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçeli : 

Bayındırlık Bakanbğı Bütçesi : 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

6 Şubat 1976 Cama 

27 . 1 . İ576 O : 1 

4 ncü gün 

Birlikte 
görüşülecektir. 

Birlikte 
görüşülecektir. 

5 nci gün 

Mllîî Eğitim Bakanlığı Bütçesi : 

1) istanbul Üniversitesi 
2) İstanbul Teknik Üniversitesi 
3) Ege Üniversitesi 
4) Ankara Üniversitesi 
5) Hacettepe Üniversitesi 
6) İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 
7) Çukurova Üniversitesi 
8) Diyarbakır Üniversitesi 
9) Cumhuriyet Üniversitesi 

10) 19 Mayıs Üniversitesi 
11) Bursa Üniversitesi 
12) Fırat Üniversitesi 
13) Anadolu Üniversitesi 

Birlikte 
görüşülecektir. 

Kültür Bakanlığı Bütçesi : 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi : 

1) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

7 Şubat 1976 Cumartesi 

Orman Bakanlığı Bütçesi : 
1) Orman Genel Müdürlüğü 

Sağlık ve Sösyaî Yardım Bakanlığı Bütçesi: 

1) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

Turizm ve Tansüna Bakanlığı Bütçesi: 

Ticaret Rakanksı Bütçesi : 

Birlikte 
görüşülecektir. 

6 ncı gün 

Birlikte 
görüşülecektir. 

Birlikte 
görüşülecektir. 
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8 Şubat 1976 Pazar 

27 . 1 . 1976 O : 1 

7 nci gün 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi : 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi : 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi : 

1) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
2) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

9 Şubat 1976 Pazartesi 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 

Birlikte 
görüşülecektir. 

8 nci gün 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi 

1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
2) Petrol işleri Genel Müdürlüğü 

Birlikte 
görüşülecektir. 

Gümrük ve Teke! Bakanlığı Bütçesi : 

1) Tekel Genel Müdürlüğü 

10 Şubat 1976 Salı 

Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi : 

1) Toprak ve İskân İşleri Gn. Md. lüğü 

Birlikte 
görüşülecektir. 

9 ncu gün 

Birlikte 
görüşülecektir, 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi : 

1) Devlet Hava Meyd. İşlet. Gen. Md. lüğü 
Birlikte 
görüşülecektir. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi : 

1) Gelir Bütçesi 
Birlikte 
görüşülecektir. 

11 Şubat 1976 Çarşamba 

Bütçe Kanun Tasarısının maddelerinin okunması ve 
oylanması. 

Bütçe Kanun Tasarısının tümü üzerinde konuşma 
(İçtüzük Madde : 74) 

1976 Malî Yılı Bütçe Kanun tasarısının tümünün 
açık oya sunulması. 

10 ncu gün 
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BAŞKAN — Saym üyeler; bir itiraz yok ise prog
ramın tamamını yüksek tavsiplerine arz edeceğim.. Bir 
itiraz olmadığına göre, programın tamamını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

10. — Erzincan Üyesi Niyazi Unsalın, Devlet 
Planlama Teşkilâtınca kurulan ((Kalkınma Fonu» na 
ayrılan 400 milyon liranın dağıtım sekli hakkında Se
nato araştırması isteyen önergesi. (10/32) 

BAŞKAN — Saym üyeler, Erzincan Senatörü 
Saym Niyazi Unsal tarafından bir araştırma önergesi 
verilmiştir, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devlet Planlama Teşkilâtının yapması gereken 

bazı işleri, yerli ve yabancı bazı özel girirncilere yap
tırarak, Devletin milyonlarca lirasını amacı dışında 
kullandığı, büyük paralarla yaptırdığı araştırmala
rın çoğunun biîimsel bir değeri bulunmadığı, bu işi 
sırf «adam kayırma, eş - dost zengin etme», siyasî 
yatırım yapma amacıyle kullandığı ileri sürülmekte
dir. 

Örneğin, şu ilginç yazıyı okuduğumuz zaman, işin 
ciddiyetini ve içyüzünü daha iyi anlamış oluruz. 

400 milyon liranın öyküsü : 

Yıl 1966, Devlet Planlama Teşkilâtının basma, 
zamanın A. P. İktidarı tarafından ilginç bir ekip ge
tirilmiş. Müsteşar Turgut Öza.l, Koordinasyon Daire
si Başkanı Ekrem Ceyhun, Sosyal Planlama Daire
si Başkanı Nevzat Yalçıntaş. Daha sonra bunlara 
Yılmaz Ergenckon eklenecek ve bu seçmece ekip ta
mamlanacak. Ergenekon, Süleyman Demirci tarafın
dan Planlamada yeni kuruları Teşvik ve Uygulama 
Dairesinin başına atanacak. 

Ekip gerçekten ilginçtir. Takunyalı Müsteşar Özai 
önce Demirel'e hizmet verecek, ancak 1959'larda Er-
bakan'a yönelecek, zekice buluşlarıyla Devletin kay
naklarını teşvik tedbiri sağlamak, araştırma yaptır
mak gibi bahaneler ardında eşe dosta, mukaddesat
çılara ve işbirlikçilere dağıtacak. 12 Mart'tan sonra 
o da Başbakanı gibi şapkasını giymek zorunda kala
cak. 

Nevzat Yalçıntaş'ı anlatmaya gerek yok. O gün
lerin Sosyal Planlama Dairesi Başkanı, MC'nin yasa 
dışı TRT Genel Müdürü. 

Koordinasyon Dairesi Başkanı Ekrem Ceyhun, 
daha sonraları Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı, öyle
sine değerli bir kişi ki, C. î î . P.'li Ulaştırma Bakanı 
bile kendisini koltuğundan uzaklaştırmaya kıyamıyor 
ve en sonunda MC'nin Başbakanlık Müsteşarı. 

Yılmaz Ergenekon Teşvik ve Uygulama Dairesi 
Başkanı. Sermayenin arayıp da bulamadığı adam ola
rak boy gösteriyor, Planlamada. Devletin milyarlar
ca lirasını teşvik tedbiri adı altında özel sektöre 
dağıtıyor; hiçbir kıstas, hiçbir bilimsel neden tanı
madan ve en sonunda MC'nin Maliye Bakam oluyor 
bu değerli kişi. 

O günlerin Planlama ekibi sadece bu kişilerden 
oluşmuyor. Bunların altında yüzlerce şeriatçı, tor
pilli ve sermaye işbirlikçisi atanıyor. Öylesine atanı
yor ki odalara sığmaz oluyor bunlar. Eş dost, akra
balar da cabası. Bunlardan biri de Müsteşar Korkut 
Özel'ın küçük kardeşi Yusuf Bozkurt Özal. Müste
şar Özal'ın Planlama da bir amacı vardır. Teşvik 
tedbirleri furyası sürüp giderken ortaya bir eksiklik 
çıkmıştır; araştırma eksikliği. Müsteşar Bey bazı ki
şilere araştırma yaptıracak, bu araştırmalar Türki
ye'de büyük bir boş alanı dolduracaktır. Bu bilim
sel (!) araştırmaların sonucunda ortaya değerli (!) 
projeler çıkacak ve özel sektör eliyle yurt kalkınması 
bu projelere dayanarak gerçekleşecektir. Bu düşün
cenin ürünü olarak Müsteşarlık Araştırma Grupu ku
rulur. 

Grupun başında güvenilir bir adam gereklidir. 
Müsteşar Beyin küçük kardeşi Yusuf Bozkurt özal, 
bu işi için biçilmiş kaftan olduğundan, birader 
Beyin atama işlemi ağabeyince hemen yapdır. Şimdi 
iş kalmıştır para durumunu çözümlemeye. Kimse 
kimseye bedava araştırma yapmayacağı için, malî 
kaynak yaratmak gerekmektedir. Demirel Hükümeti 
bu işe de hemen çözüm bulur; tutarı 400 milyon TL. 
olan bir fon yaratılır Devlet bütçesinden. 

Artık çocuğun adı konmuştur: «Kalkınma Fonu.» 
Bu fon 1963 - 1973 yılları arasında harcanacak ve 
Devletin 400 milyon lirası Planlamanın araştırma yap
tıracağı kişilere ve firmalara dağıtılacaktır. Araştırma 
konularını DPT saptayacak, kendi istediği firma ve 
kişilere, kendi uygun göreceği ücretle verecektir. 
İşte, ka'kmma fonunun kuruluş öyküsü kısaca budur. 
400 milyonluk fon Devlet kesesinden nice vatandaş
ları bir anda zengin etmiş, nice vatandaşların seçim 
giderlerine katkıda bulunmuş, ve Planlama yönetici
lerinin nice kişilerden hayır dua alarak cennetmekân 
olmalarına neden olmuştur. 

Böylesine verimli bir kaynağın yaratıldığını du
yan birçok kişi artık Planlama kapısında kuyruğa 
girmiştir. Amaçlan, konusu ne olursa olsun bir araş
tırma yapmak ve paraları cebe atmaktır. Planlama 
örgütünün kapılarında cebinde torpil mektupları ta-
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şıyanlar sıraya girmiş, gizli kulisler ve pazarlıklar 
başlamıştır. 400 milyon yağmurundan herkes pay 
alabilmek savaşındadır. Bu karlı ve hiçbir sermaye 
gerektirmeyen iş için görkemli isimler konulan gece
kondu şirketler bile kurulmuştur. 

Kalkınma fonu, daha ilk günlerden başlayarak 
Planlama yöneticilerinin elinde siyasal amaçlı bir 
oyuncak olmuştur. Araştırma konularını ve ödeme 
yetkisini hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan kullanma 
hakkı verilen bu kişiler torpillilere, eşe dosta ve mu
kaddesatçılara gizlice ve el altından araştırma ko
nuları dağıtmaya ve para ödemeye koyulmuşlardır. 
İleride bu fondan para alanları açıkladığımız zaman 
bu gerçek ortaya daha belirgin bir biçimde çıkacak
tır. 

Araştırmalar gizlice ve el aitmdan dağıtılmıştır. 
Hiçbir araştırma konusu daha önceden kamuoyuna 
doyurulmamış, kapalı kapıların ardında konular ve 
fiyatlar saptanmıştır. Yerli ve yabancı firmalarla 
yine gizlice yapılan sözleşmelere bazıları gülünç, ba
zdan utanç verici maddeler konmuş, Devlet kaynak
larının eşe dosta sorumsuzca dağıtımının en kötü ör
nekleri sergilenmiştir. 

Nitekim, «Devlet Planlama Teşkilâtınca Üçüncü 
Şahıslara Yaptırılan Araştırma, Proje ve Etütlere 
ilişkin İşlemlerin İncelenmesi» başlıklı 5-9-4 sayılı 
Maliye Teftiş Kurulu raporunda aynen şu ifadeler 
yer almaktadır: 

«Teşkilât kadrosunun kuruluş kadrosuna göre, 
t?.kriben 5,5 misli artmış bulunmasına rağmen, teş
kilâtın gerekli araştırmalar kendisinin yapmayıp, 
bunları elinde teşkilâtta mevcut elemanın kalitesinde 
ve adedinde personele sahip olduğu çok şüpheli kü
çük firma ve şahıslara yaptırması dikkat çekicidir. 
Bu durumda ya teşkilâtta bulunan elemanlar yeterli 
değildirler ve teşkilât kadrosu boş yere şişirilmiştir ya 
da elemanlar yeterlidir ancak teşkilâta aslî vazifesi
nin dışında görev yaptırma tercih edilmiştir. Kaldı 
ki, üçüncü şahıslara yaptırılan inceleme ve araştır
maların bir kısmı özel kanunlarla kurulmuş bazı 
kamu teşekküllerinin kanunu görevleri olarak yap
maları gereken aratşırma, inceleme ve projelerdir.» 
(Sayfa 6-7) 

Kalkınma Fonundan para alan kişilerden bazıları
nın adları, yaptıkları araştırma konuları ve aklıkları 
para aşağıda çıklnmıştır: 

Ahmet Rumeli - Yüksek Gerilim İzolatörler 
15 000 TL. Mustfa Sözeri - İmam Hatip okulları 
9 000 TL. Mustafa Renksizbuiut - 1967 yılı ithalâtı 

40 000 TL. Kudret Mavitan - Helikopter ve küçük 
uçak imali 200 000 TL. Kenan Bulutoğlu - Vasıtalı 
Vergiler 128 000 TL. Şakir Berki - Toprak Hukuku 
15 000 TL. Orhan Tuna - Toplu İş Sözleşmeleri 55 000 
TL. Nail Asaf - Kıbrıs'a ihracaat, Kıbrıs'tan ithalât 
4 500 TL. Hasan Ekici - Akdeniz'de Jeolojik Etüt 
115 000 TL. Saim Budin - Zamantı Çakılpmar Ga
lerisi 225 000 TL, Ünal Ersoy - Civata ve Defne 
Yaprağı 256 000 TL. Dündar Kalabalık - Yem Fabri
kası 126 000 TL. Ayhan Çilingiroğiu - Gıda Maddeleri, 
Yaş meyve sebze 55 000 TL. Kasan Mumcu - Bakır 
Yatakları Etüdü 15 000 TL. Hüseyin Yeğin - Yaş Mey
ve, sebze ihracı 60 000 TL. Ovvais Bayunas - Asfal-
tif Etüdü değerlendirmesi 10 000 TL. 

Yukarıdaki liste, 400 milyonluk fondan pay alan 
kişilerin sadece bir bölümüdür. Bunların dışında, daha 
pek çok kişi birkaç sayfalık rapor yazarak para almış
tır. Yukarıdaki konulara bakıldığı zaman, Devlet ku
ruluşlarınca çok kolay bir biçimde yapılması mümkün 
olan araştırmaların çcğu, bazı kişilere olanak yarattı
ğı açıkça görülmektedir. Olayın siyasal yönü de açık
tır. Örneğin Ahmet Rumeli M. S. P.'nin bugünkü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürüdür. 15 000 
TL alan Şakir Berki Doçent Yılmaz Ergenckon'un, 
55 000 TL. lira alan Orhan Tuna ise, o günlerde 
doçent olan Nevzat Yaiçıntaş'm kürsü profesörüdür. 
Din gervlisi Mustafa Sabri Sözeri A. P. eski millet
vekilidir. 200 bin lira alan Kudret Mavitan ise, Nec
mettin Erbakaırın ve Turgut Özal'm yakın dostları 
olup, A. P. eski milletvekilidir. Devrim Gazetesinin 
20 . 1 . 1970 tarihli sayısında, özel tarafından Kud
ret Mavitan'a verilen 200 000 liranın Erbakan'm 1969 
seçim giderlerinde kullanıldığı açıkça yazılmış ve ya
lanlanmamıştır. 

Verilen araştırmaları konulan da ilginçtir. 1967 
ithalâtının sektörlere göre dağılımı, İmam Hatip Okul
ları, Kıbrıs'a ihracaat gibi konularda yazılan bir kaç 
sayfalık raporlara binlerce lira ödenmiştir. Planlama 
yöneticileri sondaj yapım1, galeri açılması gibi tama
men teknik konulara da el atmışlar ve bu amaçla ha
tırlı kişilere, ne yaptıklarını bile izlemeden yüzbinlerce 
lirayı vermişlerdir. Bir Planlama Örgütünün jeolojik 
sondajlarla ya da galeri açtırmakla uğraşabileceği 
dünyada ilk kez «Takunyalı» planlama yöneticileri sa
yesinde Türkiye'de kanıtlanmıştır. 

Ancak kalkınma fonundan yerli ve yabancı firma
lara ödenen paralar ve elde edilen sonuçlar incelendi
ğinde, kişilere dağıtılan paraların solda sıfır kaldığı 
hemen anlaşılacaktır. 
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400 milyonluk kalkınma fonundan çeşitli yerli 
firmalara, çeşitli araştırmalar için milyonlarca lira 
ödenmiştir. Aslmda bu firmaların pek çoğunun firma 
olmakla uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Bazı uyanık 
girişimciler, araştırma konusu kapabilmek için ken
dilerine bir firma ismi bulmuşlar ve kendi adlaıını 
gizleme yoluna gitmişlerdir. Firmalara diye verilen 
pek çok raporu sadece bir kişi yazmış ve paraları 
cebe atmıştır. Fondan araştırma alan firmaların da, 
mukaddesatçı çevrelere olan yakınlığı kısa zamanda 
açıkça ortaya çıkmıştır. Devlet Planlama Teşkilâtının 
«Takunyalı» yöneticileri kendi siyasal yandaşlarına 
cömertçe davranmışlar ve Devletin milyonlarını giz
lice ve el altından dağıtmışlardır. Bu furyadan ya
rarlanan firmalardan bazıları şunlardır : 

TL. 

Ayyıldıs : 
Demircilik, dökümhaneler, Borging pres, 
Deri Sanayii, tarım aletleri 2 605 000 
Metag : 
Çinko, kurşun, civa ve nikel etütleri 27 874 867 

Alaçam : 
Asbest ve mermer etüdü 19 722 957 
Mim. Kol. : 
Demir çelik ve otomobil enstrümanları 80 000 

Şada : 
Gübre, hayvan yemi, meyve suyu, tiftik, 
ambalaj 1 436 000 

Ensa : 
RCD ülkelerinde hidrolik su türbinleri 245 000 

Tckser : 
îzmir ve İstanbul ulaşım etüdü genel satış 
mağazası 2 497 893 

Tüaıaş : 
Cam, bilgi işlem, soğuk hava deposu, su 
ürünleri, pamuk ipliği ve hayvancılık 4 385 000 
Kep. Ticaret : 
Asfalt etüdü 

Tüdaş : 
Meyve sebze ihracı 

Sema : 
Tekstil Sanayiinde stok kontrol 
Tekmaş : 
RCD ülkelerinde kömür potansiyeli 
Teksan : 
Tavukçuluk etüdü 

40 000 

60 000 

425 000 

200 000 

105 000 

369 000 

188 000 

195 000 

169 000 

170 000 

778 000 

199 000 

198 000 

TL. 

Tekar : 
Orman ürünleri 
Erfes : 
Kum etüdü 
Daısta : 
Patates unu 
Işıl : 
Meyan kökü 
Sepag : 
Çimento .dayalı ürünler 
Sisag : 
Bilgi biriktirme, çimento 
Ertes : 
Söndürülmüş toz kireç 
Set Proje : 
Un makarna etüdü 

Devlet Planlama Teşkilâtınca çeşitli firmalara 
dağıtılan konular da, fiyatlar da akıl durdurucu bir 
niteliktedir. İncelendiğinde açıkça görülmektedir ki, 
araştırma konularının tümü kamu kuruluşlarınca ya
pılması gereken araştırmalardır. Ancak, bu konular 
kamu kuruluşlarınca yapılsa idi, kuşkusuz eş dost 
ve siyasal yandaşları zengin etme olanakları kalma
yacaktı. Devlet Planlama Teşkilâtından çeşitli araş
tırmalar için 4 385 000 TL. olan Tümaş Firmasının 
patronu ve Genel Müdürü halen M. S. P. Genel Baş
kan Yardımcısı Recai Kutan'dır. 245 000 TL. ye RCD 
ülkelerinde - hidrolik su türbinleri etüdünü yapan 
Ensa Firmasının tek kişisi ve sahibi, M. S. P. Yozgat 
Senatörü Süleyman Ergin'dır. Bu kişi Planlamadan 
245 000 lirayı aldıktan sonra, bir yabancı firmanın 
komisyoncusu olarak Devlete yağmur bombası sat
maya kalkmıştır. Set - Proje adlı Firmanın sahibi ve 
tek kişisi ise, M. S. P. Milletvekili Turhan Utku'dur. 

Bu şahıs 196 000 TL. almıştır. Bunların dışında, 
kendilerine milyonlarca lira ödenen Metağ, Ayyıl-
dız ve Alaçam firmalarının sahipleri A. P. ve M. S. 
P. li kişilerdir. 23 . 6 . 1970 tarihli Devrim Gazete
sinde, 20 milyona yakın para alan Alaçam Firması 
sahibi Ispartah Mete Demirel'e, bu araştırmaların 
Hacı Ali Demirci'den Muammer Dolmacı'ya götür
düğü tavsiye mektubu üzerine verdiği yazılmış, ha
ber yalanlanmamıştır. 

(Muammer Dolmacı o günlerde Teşvik Uygula
ma Dairesinde görevlidir. M.C. Hükümetinin Bayın
dırlık Bakanlığı Müsteşarıdır.) Aynı gazetede Metağ 
ve Ayyıldız firmalarının sahiplerinin ve Turgut 
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Özal'ın yakın dostları olduğu belirtilmiş, bu husus 
da yalanlanmamıştır. 

Konunun siyasal yönü bir yana, bir de teknik yö
nü vardır, ki o da içler acısıdır. 

Yoktan var edilen firmalarla imzalanan sözleş
melere planlama yöneticileri öylesine maddeler koy
muşlardır ki, akıl ve mantık bunların hiçbirini al
mamaktadır. Örneğin, Ayyıldız Firması ile imzalanan 
gizli sözleşmenin 2 ve 4 ncü' maddesinde, her türlü 
masrafların firmaya fatura mukabilinde ödenmesi 
öngörülmüştür. Açıkçası, firma masraf faturalarını 
getirecek, Devlet, sözleşme uyarınca ödeyecektir. 
Aynı maddede şöyle bir hüküm vardır: 

«Gayri muayyen masraflar zuhur ettiklerinde be
yan veya vesaik mukabilinde ilgiliye ödenecektir.» 
Devletin «beyan mukabilinde» para ödemesi duyul
muş, görülmüş şey değildir. Bu imtiyaz 2 606 000 lira 
olan Ayyıldız Firmasına sağlanmış ve Devletin para
sı beyan mukabilinde ödenmiştir. 

Ispartalı Mete Demirel'in sahibi olduğu Alaçam 
Firmasına ödenen para ise. üç rapor için 19 722 957 
liradır. Bu firma mermer ve asbest konusunda üç 
rapor yazmış ve 20 milyon liraya yakın para almış
tır. Yapılan sözleşmede tüm harita, rapor ve etüt
lerin planlama tarafından sağlanması, (Madde 3-a) 
gerekli bütün ruhsatların planlama tarafından alın
ması, (Madde 3-b) öngörülmüştür. Ayrıca, 9 ncu 
maddede Alaçam Firmasına bağlı bütün personelin 
ücretlerinin, serbest meslek ücretlerinin, yabancı 
jeologun döviz ücretlerinin tümünün, planlama tara
fından ödeneceği belirtilmiştir. 13 ncü maddede Alaçam 
tararından üçüncü şahıslara yaptırılacak işlerle ilgili her 
türlü ücretin planlama tarafından ödenmesini, 14 ncü 
maddede ise çalışmaları yürütebilmek için lüzumlu 
her türlü vasıta, malzeme ve teçhizatın planlama ta
rafından Alaçam emrine verilmesini, bu malzemenin 
veya kiraları veya bakım ve teçhizatın satınaima be
delleri, onarım giderlerinin planlama tarafından öden
mesini öngörmektedir. 

Bütün bunların dışında, sözleşmenin 9 ncu mad
desinde şöyle bir hüküm yer almaktadır: «Bu meb
lâğın planlamanın uygun göreceği miktarı firmaya 
döviz olarak ödenir.» Bir kamu kuruluşunun Türki
ye'de yapılacak bir iş için, Türk Firmasına döv'z ola
rak ödeme yapmayı kabul etmesi de ilk kez görülen 
bir sorumsuzluk örneğidir. 

20 milyon liraya yazdırılan raporların sonucun
da, Abdülhamit devrinden beri mermer çıkartılan 
Marmara adasında mermer rezervleri olduğu saptan

mıştır. Nitekim, böylesine yüklü para ödenen rapor-
| lan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı değerlen-
I dirmiş ve konuyu yeniden incelemeye almak zorun

da kalmıştır. Bakanlık ayrıca, böylesine raporlara 
dayanarak hiçbir girişimde bulunmayacağını, kurul
ması öngörülen mermer şirketine Etibank'ın ortak 
olmasına izin vermeyeceğini de bildirmiştir. Mermer 
raporu şimdi arşivlerde yatmaktadır. 

Kalkınma fonundan toplam 27 487 867 lira olan 
METAĞ Firmasına; Türkiye'de çinko, kurşun ve cı
va yataklarım buima görevi Planlama tarafından ve
rilmiştir. Bu ülkede Maden Tetkik ve Araştırma Ens
titüsü, veya Eiihank gibi kuruluşlar olmadığından (!) 
Planlamanın «Takunyalı» yöneticileri bu görevi de 
yandaş bir firmaya 27 milyona vermişlerdir. Bu fir
ma ile de ilginç sözleşmeler imzalanmış, Devlet kay
naklan akıtılmıştır. Sözleşmenin 2 nci maddesinde 
sondajların Eİ'Eİ tarafından yapılması öngörülmüş
tür. Yine aynı maddede STOLBERG adlı yabancı 
firmanın METAG'a yardımcı olacağı belirtilmiştir. 
STOLBERG Firmasına planlama, METAĞ'a yardımcı 
olması için ayrıca 1 290 000 Alman Markı öden
miştir. Yine METAĞ Firmasına yardımcı olmak 
için EİEİ'ne toplam 7 700 000 lira ödenmiştir. Gö
rüldüğü gibi, Devletin tüm olanakları dost bir fir
ma için seferber edilmiş, EİEÎ gibi kamu kuruluşla
rı ile yabancı firmalara bile bu amaçla para Öden
miştir. Planlama, yine sözleşme uyarınca bu firma
nın personel masrafları dâhil, hemen her türlü har
camalarını ödemek durumunda kalmıştır. 

Bu konuya ilişkin olarak Maliye Teftiş Kurulun
ca hazırlanan raporda aynen şu ifade yer almakta
dır. 

«DPT ile METAĞ Firması arasında 1 . 3 . 1968 gü
nünde çinko kurşun, 1 . 1 . 1969 gününde civa, 
20 . 10 . 1969 gününde de bakır ve nikel araştırma
larına ilişkin sözleşmeler yapılmıştır. Aynı şirkete 
yaptığı ilk araştırmaları yaptırmak, gerek şirketin 
teknik elemanlarının kalite ve miktar bakımından 
yeterlilikleri açısından, gerekse yaptığı işin niteliği 
bakımından tam bir fikir sahibi olunmayacağı için 
dikkati çekmektedir.» (Sayfa : 13) 

Nitekim, Maliye müfettişlerinin bu kuşkusunun 
haklı olduğu zamanla ortaya çıkmıştır. Firmanın ra
porları uyarınca Türk Civa A. Ş. kurulmuş, ancak 
Civa maddenin gerek kalite ve gerekse miktarı 
yanlış hesaplanmış olduğundan bu şirketin işletmeye 
geçmesi mümkün olmamıştır. Yine bu raporlar uya
rınca kurulan ÇÎNKUR'da üretime geçmemiş, 
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nikel araştırmasını ise tamamlamak bile mümkün 
olmamıştır. Olan Devletin milyonlarına olmuş, so
rumsuz yöneticiler sayesinde bazı kişiler zengin edil
miştir. Bu sorumsuz kişiler 2804 sayılı MTA Ensti
tüsü Kuruluş Yasasının, Türkiye'de madencilikle il
gili tüm araştırma görevlerini bu kuruluşa verdiğini 
unutarak Devletin paralarını eş dost zengin etme uğ
runda kullanmaktan çekinmemişlerdir. 

Bunların da ötesinde, kalkınma fonu icat edile
ne kadar Planlamada görevli olan bazı kişiler, bu tat
lı ve kârlı işi görünce görevden ayrılmışlar, kendile
rinin veya yakınlarının adına şirketler kurarak dost
luk ve ahbaplık ilişkileriyle proje almaya başlamış
lardır. Projeler ve paralar gizlice dağıtıldığından, bu 
durum önceleri ortaya çıkmamış, ancak daha son
raları listeler ele geçince durum anlaşılmıştır. 

Planlama yöneticileri, özel şirketlere kendi görev
lerini yapmaları için bile para ödemekten çekinme
mişlerdir. Örneğin yaş sebze ve meyve ihracatı konu
sunda rapor yazıp 60 000 lira alan TÜDAŞ, aslında 
bu amaçla kurulmuş bir şirkettir. Şirketlere kendi ti
caret sahalarında araştırma (!) yapması için Devlet 
kesesinden para ödenmesi de ilk kez Türkiye'de gö
rülmektedir. 

Teftiş raporu sayfa; 10: «Devlet Planlama Teşki
lâtınca, Teşvik ve Uygulama Dairesinin talebi üzeri
ne TÜDAŞ»a, (Tarım Urünlet'i Değerlendirme A.Ş.) 
meyve ve sebze ihracatını geliştirme konusunda 60 000 
liraya bir araştırma yapılması onaylanmıştır. Ancak, 
TÜDAŞ firmasının kendi iştigal konusunu çok ilgi

lendiren ve bizatihi kendisinin geniş ölçüde yararla
nacağı bir araştırmayı, DPT adına ücret mukabili 
yapması enteresan görülmekte ve akla eğer ücret al
mamış olsa bile. TÜDAŞ'ın faaliyetlerini geliştirmek 
için bu araştırmayı zaten yapmak durumunda olup 
olmadığı sorusu gelmektedir. Bu haliyle ödenen bu 
ücret, firmanın araştırmalarının DPT'ca subvansiyo-
ne edildiği kanısını uyandırmaktadır. 

Buraya kadar, kişilere ve yerli firmalara ödenen 
paraların bir bölümünü izledik. Akla hemen şu soru 
gelmektedir: Bunca milyonlar ödenerek, bu firma
lara yaptırılan araştırmaların sonucu ne olmuştur? 
Hemen söylemek gerekir ki, sonuç sadece bir «Hiç» 
olmuştur. Raporların bir bölümünün yanlış olduğu 
daha sonra saptanmış, diğer bir bölümü ise para
lar yerini bulduktan sonra rafa kaldırılmıştır. Örne
ğin, milyonlara mal olan cıva araştırmasında sonu
cun yanlış olduğu, rezervlerin yanlış değerlendiril
diği ortaya çıkmış, ancak Devletin paraları yerini 
bulmuştur. 

Şimdi bu raporlar, arşivlerde tozlanmakta ve ol
gunlaşmaktadır. 

400 milyonluk kalkınma fonunun paylaşılması 
sadece yurt içinde gerçekleşmemiş, yurt dışına da taş
mıştır. Ne olduğu belirsiz birçok yabancı firmaya 
Devletin dövizleri oluk gibi akıtılmış, kapütülasyon 
dönemini hatırlatan ayrıcalıklar bu firmalara çekin
meden sağlanmıştır. Bu furyadan nasibini alan ya
bancı firmalar şunlardır:. 

Economics 
întilligence 
Litton 

Chemico 

Lea 

Tempo 
EROM 
Stolberg 

Trundle 
Basıcı 
Del monte 
HarWood 
Bechtel 

Tabi gazdan kimyevî madde imali, 
Gıda sanayiinde yatırım imkanları 
Küçük Menderes etüdü 

Furfural boron imali, boraks ve 
petrol ürünleri etüdü 
Basra Akdeniz ulaşım etüdü 

Güneydoğu yatırım imkânları 
Yeraltı suyu projesi 
Zamantı Çinko kurşun etüdü 

Otomotiv Endüstrisi 
Meyve sebze ihracaatı 
Konserve sanayii 
Otomotiv Endüstrisi 
Çukurova Bölgesel Kalkınma Planı 

+ 

+ 

+ 

+ 

48.000 
100.000 
408.600 
267.100 
485.000 

65.000 
300.000 
165.000 
47.450 

1.290.000 
50.000 

2.000 
229.250 

50.000 
23.500 

350.000 
1.200.000 

Sterlin 
Dolar 
T.L. 
Dolar 
T.L. 
Dolar 
T.L. 
Dolar 
Dolar 
Mark 
T.L. 
Dolar 
Mark 
Dolar 
Dolar 
Dolar 
T.L. 
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Bechtel France 
Mr. Ole 

Sand-D 
ESİ 

General 
SPDA 

HeIWeg 

Mmıng 

Irak'tan Türkiye'ye tabii ga,z nakli 
Güney Akdeniz sahillerinin kalkın
ması 
Asfaltit etüdü 
Altın araştırması 

Bakır - nikel etüdü 
Belek Tatil Köyü 

275.500 
270.000 

80.000 
8.200 
4.000 

10.000 
360.000 

58.000 

Dolar 
Dolar 
T.L. 
Dolar 
Dolar 
T.L. 
Dolar 
Dolar 

Zamanın A. P. İktidarı ve Devlet Planlama Teş
kilâtının sorumsuz yöneticileri, listede gösterilen ya
bancı firmalara Devletin dövizlerini cömertçe akıt-
m'şlardır. Yerlilerde olduğu gibi, yabancılarda da fir
malar konusunda hiçbir araştırma yapılmamış, rasge
le akla gelen konular, rasgele firmalara dağıtılmıştır. 
Bu dağıtmada firmalarla hazırlanan közleşmeler ise 
gerçekten utanç vericidir. İlk kez bu dönemde ortak
lıkta yabancı firmaların «Araştırma komisyonları» tü
remiş ve bunlar temsilcisi oldukları yabancı firma
lara yüklü araştırmalar koparabilmek amacıyle Plan
lamanın kapısını aşındırmışiardır. Burada, bu araş
tırmaların bu firma ve komisyonculara «Ne» karşılı-
ğ'.nda dağıtıldığını yazmaya gerek yoktur. Aşağıda 
bazı sözleşme örnekleri verildiği zaman durum çok 
iyi anlaşılacaktır. 

İşi alan: N. D.LEA 
Konu: Basra Akdeniz Ön Fizibilite etüdü 
Ücreti : 65.000 Dolar ve 300.000 TL. net. 
Sözleşme madde 3: 1. Ar.kara'daki çalışma süre

since DPT, Lea Firmasına Ankara'daki ofisinde ça
lışma imkânı verir ve iki yardımcı personel temin eder. 

Madde 3: 2 - 4 aylık süre içinde DPT bir sekre
te r bir proje irtibat mühendisi ve iktisatçı tem'n eder. 
(Ödemeler planlama tarafından olmak üzere} buna 
ek olarak DPT dört ay süre ile çalışacak yüksek mü
hendis, iktisatçı ve gerektiği kadar memur tayin ede
cektir. 

Görüldüğü gibi tüm masraflar planlama tarafın
dan yapılmış, işi yapan da Türk personel olmuştur. 
Firmaya ise paraları alıp gitmek kalmıştır. 

İşi alan : F-conomics İntelligence. 
Konu : Tabiî gazdan kimyevî madde imali ve kon

serve sanayii. 
Ücret : 48.000 Sterlin net. 
Sözleşmede işverenin (Planlamanın) kimliğinin ta

mamen gizli tutulması öngörülmektedir. Yine bütün 
masraflar Planlama tarafından ödenecek, ayr;ca fir
manın payına düşen paradan 37,500 lira Ankara'da 
ŞADA Firmasına ödenecektir. SADA'ya 37.500 lira

nın komisyon ücreti olarak verilip verilmediği sözleş
mede belirtilmemiştir. 

İşi alan : STOLBERG 
Konu : Zamanîı Bölgesi ç:nko kurşun etüdü. 
Ücret : 1 290 000 mark net. 
Madde 2. — Stolberg, müşavir mühendis olarak 

METAG firmasına yardımcı olacaktır. 

D P T tarafından ayrıca yapılacak ödemeler. 
Yedi adet personelin iz.'n yolculukları dahil Tür

kiye'ye gidiş ve dönüş uçak biletleri, Türkiye'deki yol
culukların 1 nci mevki masrafları, iaşe ibate masraf
ları. 

Madde 8. — Ödeme net olup bütün vergi, resim 
ve harçlar D P T'ye aittir. 

İşi alan : Mr. Ole Hehveg. 
Konu : Türkiye'nin Güney sahillerinin kalkınması. 

Ücret : 270 000 dolar net ve TL. net. 
Sözleşme madde 5. — 2 : D P T Ole Hehveg'e 

Türk Hükümetinin ve ilgili dairelerin muhtelif kay
naklarından elde edilen bütün malumat, harita ve ra
porları tedarik edecektir. 

Madde 6. — 1 — Araştırma süresi 8 aydır. 
Madde 7. — 2 — Bütün vergiler, damga resim

leri, hnrçlar ve diğer masraflar planlamaya aittir. 
Ödemeler nci ödemeler olup, bunlardan herhangi bir 
vergi, tasarruf bonosu kesintisi yapılmayacaktır. 

Madde 8. — Kes;n rapor, Mr. Ole Helvveg tara
fından teslim edildikten 45 gün zarfında tasvip edile
cektir. 

Görüldüğü gibi, aylık çalışması Türk Devletine 
35 000 dolara mal olan bu sıradan Danimarkalı mi
mar. net 270 000 dolarımızı D P T yöneticileri saye
sinde alıp gitmiştir. Kem de sözleşmeye, raporunun 
verildikten 45 gün için tasvip edileceği hükmünü de 
koydurarak. Mr. Ole Hehveg 270 C00 dolan alıp 
giderken, D P T yöneticileri bu rapor sayesinde Tür
kiye'de 270 0CO kişiye istihdam olanağı sağlanacağını 
vs yılda 390 milyon dolar döviz geleceğini iddia et
mekten bile çekinmemişlerdir. Hayal alemindeki he-
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saplar basittir. Ole Heftveg'e ödenen her bir dclar ' olduğu ya da gerçek milliyetçiliğin ne olduğunu bil-
karşılık bir Türk vatandaşı iş sahibi olacaktır. Bırakı
nız her bir doları, ödenen 270 000 dolar karşılığında 
bir tek kişi bile iş sahibi olamamıştır. Çünkü parayı 
ödeyenlerin kendileri bile bu işe inanmamışlardır. Ça
reyi bu bilimsel (I) raporu rafa kaldırmakta bulmuş
lardır. 

İşi alan : BECHTEL. 
Konular : Tabiî Gaz ve Çukurova Bölgesi Kal

kınma Planı. 
Ücreti : 607 500 dolar net ve 1 200 000 TL. net. 

BECHTEL CiA eski şeflerinden John M. Cone' 
nin Firmasıdır. Bu firma Türkiye'ye de el atmış ve 
Planlamadan paraca yüklü iki adet araştırma kopar
mıştır. Bunlardan Çukurova Bölgesi Kalkınma Planı, 
«Takunyalılar» döneminden önce Planlama uzmanla
rınca zaten hazırlanmış olduğundan, BECHTEL Fir
ması bu raporu îngilizceye çevirerek Planlamaya ye
niden sunmuş ve kabul ettirmiştir. Yapılan sözleşme 
uyarınca gerekli bütün belge ve bilgiler tarafından 
toplanarak firmaya verilecek, ayrıca D P T eğitilmiş 
altı teknik personeli BECHTEL emrine verecektir. 
Bütün vergi, resim ve harçlar D P T'ye aittir. 

Sözleşmenin 11 nci maddesi ise açık bir kapitülas
yon örneğidir. 

Madde 11. — «Anlaşmazlıklar, Cenevre'de Mil
letlerarası Ticaret Odalarında, Milletlerarası Ticaret 
Kanununa göre halledilecektir.» 

Benzer hüküm BASICO Firması ile imzalanan 
sözleşmede de yer almıştır. 

Madde 7. — «Sözleşmeden doğacak herhangi bir 
ihtilâf nihaî olarak Paris'teki Uluslararası Ticaret Oda
sında halledilecektir.» 

Benzer hükümler diğer yabancı firmalarla im
zalanan sözleşmelerde de vardır. Kendilerine milli
yetçi sıfatı yakıştıranların, milliyetçilik kavramı işte 
budur. Bu konuya değinen teftiş raporu ise böylesine 
milliyetçilere en güzel yanıttır. Elbette ki anlayana... 

«Sözleşmelere, doğacak ihtilâfların hakem eliyle 
çözümleneceğine dair hüküm konulmasına son ve
rilmelidir. Taraflardan birinin Devlet olduğu düşünü
lürse, Devletin kendisinin taraf olduğu bir ihtilâfı 
kendi adlî sistemin temel unsuru olan mahkemeleri 
dışında çözümlemeyi tercih etmesi savunulamaz.» 
(Sayfa : 17) 

Bir Türk kamu kuruluşunun, Türkiye'de yazıla
cak bir rapor iç;n Cenevre'de ya da Paris'te yargslan-

memeleri ile açıklanabilir. Ne yazık ki, Türk bürokra
sisi bu acı örneğe de alet edilmiştir. 

Zamanın A. P. iktidarı ve Devlet Planlama Teş
kilâtının Kalkınma Fonunda ayrılan 400 milyon lira
yı nasıl sorumsuzca harcadıklarının, 1 . 9 . 1971 ta
rih ve 5 - 9 - 4 sayılı teftiş raporunda da saptandığını 
belirtmiş ve bu rapordan çeşitli örnekler vermiştik. 
Teftiş raporundan aynen alınan birkaç örneği daha 
burada sıralamakta yarar vardır. 

«D P T'ce Engineerring Services International Fir
masına bir altın araştırması yaptırılmış ve firmaca 
8 . 5 . 1969 günlü rapor tevdi edilmiştir. Ancak o za
man, adı geçen firma ile yapılacak sözleşmenin he
nüz ikmal olunmadığı anlaşılarak, iş bitip rapor tes
lim alındıktan sonra firma ile 23 . 12 . 1969 günü 
sözleşme yapılmış ve bu sözleşmenin 5 . 1 . 1970 gü
nü Sayıştayca tescil edilmesi üzerinde, firmaya ücret 
ödenebilmiştir. Henüz arada tekemmül etmiş bir söz
leşme bulunmadan üçüncü şahıslara iş yaptırılması 
ve bilâhara yapılan işin bedelinin sonradan ikmal edi
len sözleşme ile ödenmesi Teşkilâtın araştırma konu
larında ne derece azade ve hiç bir usul ve şekle ria
yet etmeden hareket etme temayülünde bulunduğu
nun tipik bir örneğidir. (Teftiş raporu, sayfa : 9) 

«Devlet Planlama Teşkilâtı ile Litton arasında im
zalanan sözleşme ile D P T yapacağı iş karşılığında 
Litton'a 100 000 dolar ödemeyi kabul etmiştir. Söz
leşmeye göre Litton'un yapacağı iş II nci safha ola
rak isimlcndirilmekte ve sözleşmenin 1 - 3 ncü mad
desinde - «II nci safhadaki araştırmaların yapılması 
için yetki vermekle D P T III ncü safha girişmek 
hususunda taahhüt altına girmiş olamaz» denilmekte 
ise de, 2 - 5 nci maddesinde D P T'nin Litton'a Tür
kiye'de yaptığı masraflar için 50 000 doların D P T'ye 
III ncü safhanın uygulama kontratının bir kısmı ola
rak geri ödeneceği belirtilmektedir. Sözleşmenin hük
müne dayanılarak, Litton'a iş bedeli 100 000 doların 
dışında ödünç olarak 500 000 dolar karşılığı TL. öden
miş ve III ncü safha için uyuşmaya varılamadığından, 
bu para Litton'dan geri alınmıştır. 

Ancak, avans mahiyetinde verilen bu paranın III 
ncü safhada yapılacak işlerin bedelinden düşüleceği 
hükmü karşısında, III ncü safhanın adı geçen şirkete 
yaptırılmaması halinde bunun bir gizli tazminat nite
liğinde olduğu düşünülebilir, Eğer amaç bu ise, bu
nun sözleşmede açık olarak belirtilmesi gerekirdi. Yok 

mayı kabul etmesi, bazı kişilerin ya sahte milliyetçi j böyle bir amaç güdüldü ise, sözleşmeyi hazırlayanla-
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rın son derece basiretsiz hareket ettikleri açıkça or
taya çıkmaktadır.» (Teftiş raporu sayfa : 10) 

«D P T'ce Sink Master Lb. Breyyer Firmasına 
yaptırılan asfaltit etüdünün Türkiye şartlarına göre 
teknik ve ekonomik değerlendirilmesi için Owais Bay-
runas adlı bir Pakistanlı'ya 9 750 liraya verilmiştir. Bu 
durum, Planlama Teşkilâtının, yaptırdığı etütleri de
ğerlendirecek teknik bilgi ve kapasiteden yoksun araş
tırmaların en az bir kısmının gerek konularının se
çimi, gerekse sonuçları bakımından faydahlıkîarı üze
rinde şüphe uyandırmaktadır.» (Teftiş raporu sayfa : 
12) 

Devlet parasının böylesine pervasızca çarçur edil
mesine hiç bir yetkili «dur» dememiştir. Bir firma gel
miş, 4 000 dolara dünyanın en ucuz altm araştırması
nın, (t) hem de sözleşme yapmadan ve para almadan 
hazırlayıverm iştir. Bir diğer firmaya 50 000 dolar 
ödenmiş ve geriye alınamamıştır. Bir başka iş, Pakis
tanlı bir şeriatçıya verilmiş, bir dostun maddî duru
mu Devlet kesesinden düzeltilmiştir. 

Bunca döviz akıtılan yabancı firmaların raporları, 
daha verildikleri gün raflara kalkmıştır. Kaldı ki, ra
porları Planlama tarafından teslim alınırken incelen
memiş, ne gelirse onaylanmıştır. Raporların sonucu 
bir «hiç» ten ibaret kalmıştır. Nerededir 58 000 do
lar ödenerek SPDA Firmasına verilen Belek Tatil Kö
yü? Nerededir 165 030 dolar TEMPO Firmasına etü
dü yaptırılan Güneydoğu Anadolu yatırımları? Nere
dedir 270 000 dolara Mr. Ole Hehveg'i zengin eden 
Akdeniz projesi ve nerededir diğerleri?... 

Sadece Ole Hehveg projesiyle 270 000 kişiye is
tihdam olanağı yaratacaklarını gerine gerine söyleyen
lerin tatlı hayelleri yıkılıp gitmiştir. Devlet baba ya
bancı firmalara ve komisyoncularına diğer masrafları
nı, vergileriyle harçları da dahil olmak üzere ödemiş, 
bu kişileri aylarca ağırlaşmış; ama sonuç yine bir 
«hiç» olmuştur. Dolarlar, marklar, sterlinler hem de 
milyonlarla yurt dışına uçup gitmiş. Bu arada bir kaç 
firma komisyoncu, Devlet kesesinden sorumsuz kişi
lerin sayesinde zengin oluvermiştir. Elbetteki zengin 
olanlar sadece firmalar ve komisyoncular değildir. 

Kalkınma fonu, araştırma yaptırmak bahanesiyle 
kurulmuş, ancak kurulduğu andan başlayarak eş, dost 
z.ngin eden bir araç olmuştur. Siyasal iktidarlar yan
da larma bu fondan ödemeler yapmakta sakınca gör
m e n işlerdir. Kalkınma fonunu uygulanmasına, 12 
Mart döneminden sonra da devam edilmiş ve çeşitli 
kişilere ödeme yapılmıştır. Örneğin, Irmak Hüküme-

j ti Bakanlarından Baran Tuncer'e eğitim işleri için 
12 000, Safa Reisoğlu ile Kardeşi Seza Reisoğlu'na 
toprak reformu çalışmaları için 20 000 lira ödenmiş
tir. M. C. Hükümetinin Maliye Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Sekip Altay da toprak reformu çalışma-

j larına katkısından ötürü 32 000 lira almıştır. 

Kalkınma fonu öylesine ters amaçlarla kullanıl-
I mıştır ki, planlamada görevli olan bazı kişilere, gö

revleri gereği yapmakla yükümlü oldukları işler için 
bu altın madeninden ek para ödenmiştir. Bunun da dı
şında onun amaçlarıyle uzaktan yakından ilişkisi olma
yan konulara para ayrılmış, örneğin İçişleri Bakan-

I lığı emrine 300 000 lira, MİT Müsteşarlığı emrine 
i propaganda bedeli olarak 47 750 lira verilmiştir. Ayrı-
\ ca, yabancı firma elemanlarına dayalı, döşeli evler 
i tutulmuş, bazı yerli firmaların patronları bu fondan 
i turistik yurt dışı gezilere çıkmışlardır. Bütün bunla-
| rın belgeleri Devlet arşivindedir. 

Kalkınma fonunun güçiü bir parasal araç olduğu 
o günlerin A. P. Hükümetince «Takunyalı» plancıla-
nnca da bilindiğinden, yasal denetimden kaçmak için 

s ellerinden geleni yapmışlar, bu amaçla Devletin res-
| mi belgelerinde yalan söylemekten bile çekinmemişler-
i dir. Devletin milyonlarının eşe dosta dağıtıldığı pro-
J je ihaleciliği komedisinde oynanan şu oyun ibret ve-
! ricidir. 

j 933 sayılı Yasanın 10 nuncu maddesi, proje iha-
leciğinin yapılmasına ilişkin esasların Bakanlar Ku
rulu Kararnamesi ile düzenlenmesini öngörmüştür. 
Ancak, başta Başbakan Demirel olmak üzere, D P T ' 

| nın o günkü yöneticileri Turgut Özal, Nevzat Yal-
i çıntaş, Ekrem Ceyhun ve Yılmaz Ergenekon 1968 yı-
j h Programının 113 ncü sayfasında bu kararnameyi 
j çıkmış gibi göstererek açıkça gerçeğe uymayan be-
I yanda bulunmuşlardır. Oysa, 1968 yılı Programında 
i çıkmış gibi gösterilen kararname ortalıkta yoktur. 
j Devletin resmî belgesinde kararnameyi çıkmış gibi gös-
| tererek, yasal denetimden kaçan bu kişiler Devletin 
i milyonlarını araştırma yaptırmak bahanesiyle eşe dos-
i ta hızla dağıtmışlardır. «İstim arkadan gelsin» misâli, 
j 1953 Programında çıkarıldığı belirtilen kararname an-
| cak 27 Mart 1970 tarihli Resmî Gazetede yayınlana-
! bilmiştir. 

j Sadece bu örnek bile, Devletin milyonlarının han-
I gi kapkaç zihniyetle sorumsuzca dağıtıldığının en gü

zel bir kanıtıdır. 
4 milyon liralık kalkınma fonu, her türlü yasal 

I denetimin dışmda, eşi dostu ve siyasal yandaşları ihya 
I etmek için bilinçli olarak kullanılmıştır. Ulufe dağıtı-
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mı gizlice ve el altından yapılmış, alanla verenden 
başkasının haberi olmamıştır. A. P. iktidarının «Ta
kunyalı» plancıları, kamu kuruluşlarının rahatça ha
zırlayabileceği raporları eşe dosta milyonlar karşılığı 
yazdırarak hayır - dua almışlardır. Kendilerinden esin
lenen 12 Mart yöneticileri de aynı furyayı daha kı
sıtlı bir biçimde sürdürmüşlerdir. Yurt dışındaki işçi
lerin alın teriyle getirdiği dövizler yabancı torpillilere 
iade edilmiş, okulsuz köyün, hekimsiz ilçenin payına 
düşen milyonlar eşe dosta akıtılmıştır. Ancak, her za
man olduğu gibi bu konuda olanlar da unutulmuş, 
daha doğrusu unutturulmuş, alan aldığı, veren verdiği 
ile kalmıştır. 

Teşvik tedbirleri ve kalkınma fonu dağıtımının 
başarı ile gerçekleştiren D P T yöneticileri Yılmaz 
Ergenekon, Nevzat Yalçıntaş ve Ekrem Ceyhun bu 
yararlı hizmetlerinin sonucunu M. C. Hükümeti saye
sinde almışlardır. Müsteşar Turgut Özal, özel sektör
de çalışmaya başlamıştır. 

Bir Planlama örgütünün uygulamanın içine böy
lesine girmesi dünya iktisat tarihinde ilk kez görül
müştür. Sermaye işbirlikçisi A. P. iktidarının «Takun
yalı» plancıları gerçek ekonomik ve sosyal sorunları 
bir yana bırakarak maden aramaya, jeolojik sondaj 
yapmaya ve şirket kurmaya başlamışlar, sermaye ile 
içli dışlı olmuşlardır. Örneğin, bu kişilerin kurduğu 
Firintaş Şirketi başlı başına ve hesabı mutlaka so
rulması gereken bir skandaldir. Bu sorumsuz kişiler, 
genel müdürlerin bile Planlama örgütündeki kendi 
adamlarından atadıkları bu şirketin batmasına tek ne
denidir. 

Tüccarlığa özenen, ancak bu özlemi Devlet kese
sinden karşılamağa kalkışan kişilerin eşe dosta, tor
pillilere, mukaddesatçılara 400 milyonluk kal
kınma fonundan dağıttıkları paraların sonucu sadece 
bir «hiç» olmuştur. Kalkınma fonu Devlet parasının 
paylaşımında bir utanç ve sorumsuzluk örneğidir. Dev
letin kaynakları sermaye işbirlikçisi siyasal iktidarla
rın yönetime getirdiği belîi kişilerin sıçrama tahtası ol
muş, yandaşlara bol keseden dağıtılan paralar kimini 
zengin ederken, kimini de M. C. Hükümetinde ge
nel müdür, müsteşar ve bakan yapmıştır. 

Dürüst ve namuslu yurtseverler için hep aynı umut 
vardır : Hesabın bir gün sorulması umudu. 

Bu yazıda iddia edilen konunun doğru olup ol
madığını saptamak için, İçtüzük uyarınca Senato Araş
tırması açılmasını arz ve teklif ederim. 

20 . 1 . 1976 
Erzincan Senatörü 

Niyazi Unsal 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu araştırma önerge
si hakkında gereği yapılacaktır. 

11. — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Ko
misyonu Başkanlığının, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanununda ba^ı değişiklikler yapıl
ması hakkındaki kanım teklifini görüşmek üzere ku
rulacak karma komisyona katılacak üyelere dair tez
keresi. (3/724) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar - iskân Karma Komisyonu Başkanlığı
nın bir yazısı var, bunu okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
«26 . 1 . 1976 gün ve 3438 sayılı yazılarınıza... 
İlgide, kurulması kararlaştırılan Karma Komis

yonuna Komisyonumuzdan aşağıda adları yazılı (8) 
sayın üye katılacaklardır. 

Saygı ile arz ederim. 
Komisyon Başkanı 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

İlgi : 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanu

nunda bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul edilen metninin bir 
kısmı üzerinde Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunca yapılan değişiklik Millet Meclisi Genel Kuru
lunca benimsenmediğinden, her iki Meclisin ilgili 
komisyonlarından 8'er ü>e alınmak suretiyle Anaya
sanın 92 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 24 ncü mad
deleri uyarınca kurulacak 16 kişilik Karma Komis
yonda görüşülmesi, Millet Meclisi Genel Kurulunun 
7 . 5 . 1974 tarihli 71 nci Birleşiminde kabul edilmiş
tir.» 

Sayın üyeler; bu komisyon için şu sayın üyeler 
aday gösterilmiştir: 

«1. — C. H. P. : Hilmi Nalbantoğlu (Erzurum) 
2. — C. H. P. : Hüseyin Atmaca (Denizli) 
3. — Emanullah Çelebi (Tabiî Üye) 
4. — C. H. P. : Hasan Fehmi Güneş (Sakarya) 
5. — Sabahattin Özbek (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
6. — A. P. : Şerafettin Paker (Antalya) 
7. — A. P. : Osman Salihoğlu (Sakarya) 
8. — A. P. : Safa Yalçuk (Çorum)» 

Tüzüğümüzün 101 nci maddesi gereğince Genel 
Kurulun tasviplerine sunulması gerekiyor. 

Sayın üyeler; Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân Komisyonu Başkanlığından bildirilen ve isimle
rini okumuş bulunduğum bu sayın üyeler, Millet 
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Meclisinde kurulacak olan Karma Komisyona katı
lacaklardır. 

Bu hususu tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12. — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Ko
misyonunda açık bulunan bir üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimizin birinci 
maddesine geçiyoruz. Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonunda açık bulunan bir üye
liğe seçim yapılacaktır. Komisyonlarda açık bulunan 
üyeliklere Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân 
Komisyonu için iki üye; bir Adalet Partisinden, bir 
de Millî Birlikten bir üye seçilmek üzere iki üye se
çimi yapılacaktır. 

Sosyal İşler Komisyonuna da bir üye seçilecek
tir. 

Şimdi aday rica ediyorum, Saym A. P. Gaip Baş-
kanvekillerinden bir aday ismi rica ediyorum. 

Millî Birlik tarafından Saym Ekrem Acuner aday 
gösterilmişlerdir. 

Sosyal İşler Komisyonu için de Sayın Vehbi Er-
sü, Millî Birlik tarafından yine aday gösterilmişler
dir. 

Şayet tensip buyurursanız bunların seçimine ge
çeceğiz. İsimlerini yine arz edeceğim. Seçimin daha 
çabuk yapılabilmesi için, isimleri bir listeye yazmak 
suretiyle seçim yapılacak. Oraya bir sepet konulacak. 
Bir itiraz olmazsa... 

HÜSEYİN OZTÜRK (Sivas) — Grup adayları 
olduğu için, açık olabilir Saym Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, Tüzüğümüzün açık 
hükmü var, daha evvelce de böyle bir uygulamaya 
geçmiştik. Bu sebeple bunu... 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Saym Başkan, 
grup adayıdır, bunun aksi zaten varit olamaz. Başkası 
seçilemez ki efendim, açık oyla yapalım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O zaman arz et
tik, ama dinletemedik. 

. /. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalb.mtoğlu'rum, 1975 yılı başından 1 Kasım 1975 ta
rikine kadar Bakanlıkça verilen teşvik belgelerine da-
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HÜSEYİN OZTÜRK (Sivas) — Grupsuzlar. için 
söylediniz. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, her ne kadar bir iti
raz yok ise de, daha evvelce böyle bir uygulamaya 
girdiğim için, Tüzüğün hükmünü aynen tatbik ediyo
rum. Açık oylama yapılacak. İlgililer sepet koysun
lar, 

Üç kişilik bir tasnif heyeti için ad çekiyorum : 
Mehmet Ali Arıkan?.. Sayın Arıkan?.. Yoklar. 
Lûtfi Bilgen?.. Sayın Bilgen?.. Yoklar. 
Fethi Çeîikbaş?.. Saym Çelikbaş?.. Yoklar. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ekseriyet 

yok zaten. 
BAŞKAN — Saym Ege, bu hususta bir talep var

sa, Tüzüğün hükmü ne ise onu uygularım. 
Sami Turan?.. Saym Sami Turan?.. Yoklar. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben gönüllü

yüm Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Tasnif Heyetine Saym Ucuzal. 
Başka gönüllü var mı efendim? Bu seçimi bir an 

evvel, yapsak iyi olur. 
SÜLEYMAN ERGİN (Yozgat) — Var efendim. 

BAŞKAN — Saym Ergin. 
Başka bir gönüllü daha?.. Saym Öztürk. 
Sayın Öztürk, Sayın Ergin, Saym Ucuzal Tasnif 

Heyetine seçilmişlerdir efendim. 
A.P.'den bir aday ismi rica ediyorum, Sayın Grup 

Başkanvekülerinden. Saym Ege, bir aday ismi vere
cek misiniz efendim? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ekseriyet 
yok, boşuna uğraşmayalım efendim. 

BAŞKAN —• Saym üyeler; Sayın Ucuzal, Sayın 
Ege, Sayın Rendeci, Saym Zeren ve Saym Alkan aya
ğa kalkmak suretiyle ekseriyet olmadığım ifade et
mişlerdir. Gerçekten de ekseriyet olmadığı Başkanlı
ğımızca da tespit edilmiştir. 

Bu itibarla 29 Ocak 1976 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 17,25 

ir soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab-
dillkerim Doğrunun yazılı cevabı. (7/429) 

V, — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Teknoloji Ba

kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlır 

Sorular : 
1. — 1975 ydı başından 1 Kasım 1975 tarihine ka

dar Bakanlıkça verilen.teşvik belgesi, 
a) Şahıs ve firmaların, 
b) Konularının, 
c) Teşvik kredi tutarlarının, 
d) Yatırım ve işletme tutarlarının, 
2. — Bu teşvik belgelerinin kimler tarafından tas

dik ve imza edildiklerini mümkünse bir liste halinde 
bildirilmesinin, 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21.1,1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9.20-985 

Konu : Erzurum Senatörü Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu'nun soru önergesi ilk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 6 . 1 . 1975 tarihli 3226 - 7383/7/429 saydı 

yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hilmi 

Nalbantoğlu'nun 1 Ocak 1 Kasım 1975 tarihleri ara
sında verilen teşvik belgelerine dair yazılı olarak ce
vaplandırılması istenen soru önergesi ile ilgili not ek
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ve rica ederim. 
Abdülkerim. Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Erzurum Senatörü Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
soru önergesi ile ilgili not. 

Soru 1. — 1975 yılı başından 1 . 1 1 . 1975 tarihi
ne kadar Bakanlıkça verilen teşvik belgesi. 

a) Şahıs ve firmaların, 
h) Konularının, 
c) Teşvik kredi tutarlarının, 
d) Yatırım ve işletme tutarlarının bildirilmesi. 

Cevap 1. — Ocak 1975 - 1 Kasım 1975 tarihleri 
arasında Bakanlığ;m Teşvik ve Uygulama'Gcnei Mü
dürlüğünden teşvik belgesi alan şahıs ve firmalarla 
ilgili bilgiler ek tablolarda aylık olarak sunulmuştur. 

Not : Yazık cevaba ekli cetveller Kanunlar Müdür
lüğündeki dosyasındadır. 

Soru 2. — Bu teşvik belgelerinin kimler tarafın
dan tasdik ve imza edikükierinin mümkünse bir üste 
halinde bildirilmesinin. 

Cevap 2. — Teşvik tedbirlerinden yararlanabil
mek amacıyle Bakanlığımıza müracaat eden yatı
rımcıların projeleri yıllık programların ışığı altında 
sektör uzmanı tarafından incelenerek Sanayi ve Tek
noloji Bakani:ğı Müsteşarı başkanlığında Daire Baş
kanları ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü şube 
müdürlerinden müteşekkil ve haftada bir gün topla
nan Teşvik Kumluna sunulur. Teşvik Kurulunda gö
rüşülen ve uygun görülen projelere teşvik belgesi ve
rilir. 

Adı geçen belge düzenlendikten sonra konu ile il
gili uzman ve ilgili şube müdürünün parafı ile birlik
te Teşvik ve Uygulama Genel Müdürüne gönderilir. 
Genel Müdür bu belgeleri Sanayi ve Teknoloji Baka
nı adına imzalar. 

Genel Müdürün olmadığı hallerde yerine Genel 
Müdür Muavini veya T. U. Genel Müdürlüğüne ba
kan müsteşar muavini belgeleri imzalar. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığı bütçesinden hangi kooperatiflere ne 
miktarda yardım yapıldığına dair soru önergesi ve 
Köy İşleri Bakanı Vefa Poyrazın yazdı cevabı. (7/435) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Köy İşleri Bakanı 

tarafmdan cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygı
larımla arz ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye 

Fethi Çelikbaş 
1974 Bütçe Kanununda Köy İşleri ve Kooperatif

ler Bakanlığı bütçesinden hangi kooperatiflere ne 
miktarlarda yardım yapıldığının aynı zamanda bu 
yardımlarla istihdaf edilen maksadın hâsıl olup olma-
diğımn bildirilmesi rica olunur. 

T. C. 
Koy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı Tetkik ve Plan. 

Kooı. Kur. Bşk. lığı 
Sayı : 06/04-69 

Konu : Yazdı soru önergesi. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Gen. Sek. 6 . 1 . 1976 gün ve Kanunlar Müd. 
3243-7426/7-435 sayılı yazı. 

Not : Yazılı cevaba ekli cetveller Kanunlar Mü
dürlüğündeki dosyasındadır. 
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Kontenjan Senatörü Fethi Çelikbaş tarafından, 
ilgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal et
tirilmiş bulunan yazılı soru önergesi incelenmiş olup, 
istenilen bilgiler ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Not : Koop. yatırımlarının gerçekleşme durumları 

ekli dosyadadır. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sol
maz Belül'ün, İstanbul - Fulya mahallesinde yapıla
cak olan liseya dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Ali Naili Erdemin yazdı cevabı. (7/436) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak kanıtlanmasına ön olmanızı arz ede
rim. 

İstanbul Senatörü 
Solmaz Belül 

1. Millî Eğitim Bakanlığının 11 . 3 . 1975 tarih 
379/359 sayılı yazı ile Bakanlık İstanbul - Fulya ma
hallesinde yapılacak 21 derslik lisenin arsası olarak 
7584 M2 ayrıldığı muhtarlığa bildirilmiştir. 

Bu lise 1976 programına alınmış mıdır, Planlama 
Müsteşarlığından bu konuda cevap gelmiş midir? 
Gelmişse takip edilmekte midir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 26 . 1 . 1975 
Bakanlık Müşavarliği 

Sayı : 33 
Bölüm : Parlamento - İrtibat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 6 . 1 . 1976 tarih ve 3240-741S-7/436 sayılı 

yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Solmaz Be
lül'ün yazılı soru Önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygıyle arz ederim. 
Alı Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Solmaz Belül'ün 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

İstanbul - Şişli semti Fulya mahallesinde 2i ders
likli bir lise binasının yaptırılması planlanmış, ancak, 
adı geçen İl Valiliği tarafından bu projenin Şişli 
Kaptanpaşa semtine yaptırılması istenilmiştir. 

I Konu, Devlet Planlama Teşkilâtına intikal etti
rilmiş, daha sonra Yüksek Planlama Kurulu tara
fından programa alınmış, durum, İstanbul Valiliğine 
intikal ettirilmiştir. Belediyece ayrılan arsa ile ilgili 
bilgiler de Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 

1 Ali Naili Erdem 
i Millî Eğitim Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem 
Kabay'm, Burdur ili Bucak ilçesi Knjlkaya bucağı Or
taokulunun ne zaman yapılacağına dair soru önergesi 

j ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı ce
vabı. (7/442) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun; Millî Eğitim Bakanlığınca 

j yazılı olarak cevaplanmasını istiyorum. 
Gereğini dilerim. 
«Saygılarımla» 

C. Senatosu Burdur Üyesi 
Ekrem Kabay 

Soru : 
Burdur ili Bucak ilçesi Kızılkaya bucağı ortaokulu 

yapımı ne zaman programa alınmış, programa alın
dıktan sonra ne kadar para ayrılmış, ayrılan para ne
reye harcanmış, program uygulamasına uymayanlar 

] hakkında nasıl bir işlem yapılmıştır? 
Sözü geçen okul ne zaman yapılacaktır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 26 . 1 . 1976 

Say; : 031/34 
Bölüm : Parlamento - İrtibat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 6 . 1 .1976 gün ve 3258/7476 - 7/442 sayılı 

yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Ka

bay'm yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay'ın 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 

1976 - 1930 yıllarını içine alınan Temel Eğitim 
î yatırım teklif programında Burdur ili Bucak ilçesi 
i Kızılkaya bucağında 1976 yılında bir Temel Eğitim 
I okulunun, yaptırılması teklif edilmiştir. Bu okul, Ba-
| kanlığımızca hazırlanan 1976 yılı programına 8 ders-
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likli olarak alınmış ve Devlet Planlama Teşkilâtına 
teklif edilmiştir. Program henüz kesinleşmemiştir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

5. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, Gaziantep ilindeki «Pişirici» isimli yapıta 
dair soru önergesi ve Kültür Bakanı Rıfkı Danış
manın yazılı cevabı. (7/455) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyrulmasını 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Gaziantep Senatörü 

Salih Tanyeri 
Gaziantep şehrinde 700 yıl önce yapıldığı sanılan 

Pişirici isimli bir yapıt vardır. Geçme taşlarla örül
müş çok ilginç tavanı, kayadan oyma mescidi, tuva
leti, çimeceği, üç havuzu ile bir örneği daha bulunma
yan orjinal bir Türk - islâm eseridir. Asrının sosyal, 
Kültürel, sağlıksal karakterini yansıtmaktadır. 

Gaziantep şer'i mahkeme sicillerinden anlaşıldı
ğına göre yapılmasından sonra gelir getiren bir vakıf -
lada yaşaması sağlanmıştır. 

Müzeler ve Eski Eserler Genel Müdürlüğünce ko
runması gerekli yapıtlar listesine alınmıştır. 

Halen bu eski eser tam bir mezbele halini almış
tır. Tuvaletinin ve çimeceklerinin kapıları sökülmüş, 
suyu kesilmiş, taşlan çalınmaya başlamıştır. Eski
den var olan bakıcısıda şimdi yoktur. 

Soru : 
Devrinin sosyal ve kültürel karakterini yansıtan 

bu eski eserin şimdi harabiyete terk edilmesinin se
bebi nedir. Malları ne olmuştur. Eski eser olmaktan 
çıkartılmış mıdır. Eski eser vasfını muhafaza ediyor
sa bakılması, onarılması ve korunması düşünülmek
te midir? 

T. C. 
Kültür Bakanlığı 20 . 1 . 1976 
Genel Müdürlüğü 

Eski Eserler ve Müzeler 
Sayı : 00487 

Konu : Gaziantep'teki Pi
şiriciler Mescidi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli, 6 Ocak 1976 

tarih ve 758 - 3289/7 - 455 sayılı yazınıza : 
Gaziantep'teki Pişirici Mescidi hakkında Cumhu

riyet Senatosu üyelerinden Sayın Salih Tanyeri tara

fından verilen ve Bakanlığımızca yazılı olarak cevap
landırılması istenilen konu incelenmiştir. 

Bakanlığımızca düzenlenen Gaziantep'e ait eski 
eserlerin tescil listesinde korunması gerekli eserler 
arasında yer alan Pişirici mescidi vakıf eserler arasın
da bulunmaktadır. Mescidin onarımının yapılarak ba
kımlı tutulması Vakıflar Genel Müdürlüğüne yazıl
mıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Rıfkı Danışman 
Kültür Bakanı 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil
genin, Toprak Komisyonuna dair soru önergesi ve 
Köy İşleri Bakanı Vefa Poyrazın yazdı cevabı. (7/465) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı aracılığıyle 
Sayın Vefa Poyraz 
Köy işleri Bakanı 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırıl

masını saygıyla arz ederim. 
İçel Senatörü 

Dr. Lûtfi Bilgen 

4784 sayılı Yasaya göre kurulmuş olup da halen 
Bakanlığınızda görev yapmakta olan Toprak Komis
yonlarının: 

a) Sayıları kaç tanedir? 
b) Toplam personel sayısı ne kadardır? 
c) Görevleri nelerdir? 
d) Bugüne kadar uygulanan nedir? 
e) Bugün bu komisyonların sayısı ne kadardır? 
f) Bu komisyonlar hakkında ne gibi kararlar 

alınmıştır? 
g) Alınan bu kararların dayanağı nedir? 
h) Bu kararlardan komisyon personelinin özlük 

hakları zedelenmiş midir? 
i) Bu komisyonlar halen ne iş görmektedirler? 
j) 1975 yılı içinde bu komisyonlar ne kadar Ha

zine toprağı tevzi etmişler, ne kadar Hazine toprağını 
kiraya verme işlemi yapmışlardır? 

k) Bu komisyonlann lâğvedilmesi düşünülüyor 
mu? 

Fefa Poyraz 
,Köy İşleri Bakanı 23.1.1976 
•Sayı : 00204-2/48 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
Genel Sekreterliğine 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 7 . 1 . 1976 gün ve 
764C-3355 sayılı yazı. 
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Cumhuriyet Senatosu îçel Üyesi Sayın Dr. Lûtfi « 
Bilgen'in tarafımdan yazılı oiaraik cevaplandırılmasını ı 
istediği soruların cevaplan ekte sunulmuştur. j 

Gereğini arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Cevap : a) 4784 sayılı Yasaya göre kurulan 
toprak komisyonları adedi 65 idi. Bu komisyonlar j 
26.10,1975 tarihinde yapılan reorganizasyon çalışma
ları sonucunda 64 ilimizde yeniden düzenlenmiş bu
lunan toprak ve iskân müdürlükleri organizasyon şe
masında yer almıştır. 

Cevap : b) Toprak komisyonlarında mevcut 
personel sayısı; genel idare hizmetleri sınıfından 172, 
teknik hizmetler sınıfından 675 ve yardımcı hizmet- i 
ler sınıfından 373 olmak üzere toplam 1 220,'dir. 

Cevap : c) 4784 sayılı Yasanın 6'ncı maddesi j 
uyarınca hükme bağlanan toprak komisyonlarının gö- i 
revleri aşağıdadır. 

4753 sayılı Kanunun 8'nci maddesinde yazılı ara
zinin sınır ve -yüzölçüleri ile birlikte belirtilmesi, 

Aynı (kanunun 13'ncü maddesinde yazılı işlemlerin ! 
yapılması, j 

-Kamulaştırma ile ilgili hazırlıkların yapılması ve 
Bakanlıkça verilecek kamulaştırma kararlarının yü
rütülmesi, ı 

Dağıtılacak toprakların verilmesi üs ilgili işlem
lerin yapılması. 

Cevap : d) Toprak komisyonları 1947 - 1974 yıl
ları arasında 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu uyarınca aşağıdaki işleri yapmışlardır: 

Uygulama yapılan köy sayısı : 8 116 İ 
Topraklandırılan aile sayısı : 446 825 
Dağıtılan arazi (dönüm) : 22 054 283 
Tahsis edilen mer'a (dönüm) : 36 202 129 
Hazine adına tescil edilen arazi (dönüm) : j 

24 930 738 
Ancak 1973 tarihinde yürürlüğe giren 1757 sayılı 

TRT Kanunu uyarınca bu komisyonlar yoğunlukla 
reform bölgeleri dışında, Hazine arazilerinin kira- j 
lanması işlemlerini yürütmekle yükümlü 'kılınmışlar j 
ve bu görev kapsamında olmak üzere 445 915 dönüm s 
arazinin kiralanması işlemlerini yürütmüşlerdir. 

Cevap : e) Sorunun cevabı cevap (a) da sunul
muştur. t 

Cevap : f) Toprak komisyonları 26 . 10 . 1975 
günlü onayla Toprak ve İskân İi Müdürlükleri ile bir
leştirilmiş ve tek bir il örgütü haline getirilmişlerdir. [ 

— 570 

27 . 1 . İ976 O : 1 

Cevap : g) Alman bu kararın dayanağı aşağıda 
sunulmuştur. 

19 . 7 . 1973 tarihinde kabul edilen 1757 sayılı 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 235/a mad
de:! L'e 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
ile ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmış ve söz ko
nusu 1757 sayılı Kanunun 234 ncü maddesi, bu ka
nunun uygulanması ile ilgili olarak Toprak ve İskân 
îş-eri Genel Müdürlüğünü yeni görevlerle yükümlü 
kılmıştır. 

.Böylece 4784 sayılı Kanunla toprak komisyonla
rına verilmiş olan görevler tümüyle kaldırılmış ol
mak tidir. 

Eu nedenle toprak komisyonlarında görevli perso
nelin iş güçlerinde önemli bir atıl kapasite ortaya çık
mış ve yapılan reorganizasyonla bu elemanların iş 
güçleri yeni görevlerle değerlendirilmiştir. 

Cevap : h) Yapılan bu reorganizasyonla toprak 
komisyonları elemanlarının hiçbir Özlük hakkına ha
lel getirilmemiştir. Bu meyan da toprak komisyon
ları eleman?arının 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
50 nci maddesi uyarınca almakta oldukları yolluk 
kareliği tazminatlar da aynen muhafaza edilmiştir. 

Cevap : i) Yukarıda söz edilen reorganizasyon 
çalışmalarından itibaren yeniden düzenlenen i! top
rak ve iskân müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlu
lukları tespit edilmiş ve buna göre ile müdürlükleri 
bünyesinde yer alan toprak komisyonlarınca yürütü
lecek hizmetler ise aşağıda belirtilmiştir. 

Mera, yaylak ve kışlakların zorunlu hallerde köy 
veya beldelere tahsisi, 

Toprak ve tarım reformu bögleleri dışında kiraya 
verilecek Hazine arazisi genişliğinin ve kiralayacak 
topraksız vs yeter toprağı olmayan çiftçilerin tespiti, 

îrkân, köy yerleşimlerinin düzenlenmesi ve sosyal 
tesisler yspırnı projelerinin gerektirdiği köy gelişme 
alanlarının tefriki, ölçü ve topografik harita alımı, 
imar p'ânı aplikasyonu, tescil' ve ifrazen tescil işle
rinin yürütülmesi. 

Cevap : j) 26 Temmuz 1972 tarihinde yürürlü
ğe giren (Toprak ve Tarım Reformu Gntedhirler 
Kanunu) uyarınca toprak dağıtımları durdurulmuş 
bulunduğundan, o tarihten bu yana dolay:siyle 1975 
yılı içinde toprak komisyonları Hazine arazisi tevzi. 
etmemişlerdir. 

Toprak komisyonları 1975 yılı içinde TRT Ka
nunu uyarınca İ93 köyde 9 715 aileye 434 556 dönüm 
Hazine arazisinin kiraya verilmesi işlemlerini yürüt
müş'erdir. 
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Cevap : k) Bu komisyonların lağvedilmesi düşü- J 
nülmamektedir. Esasen yapılan reorganizasyonda 
il müdürlükleri bünyesinde bu komisyonlara aynen 
ve tüm özlük hazlarıyle yer verilmiştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Trabzon - Erzurum yoluna dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'm yazılı 
cevabı. (7/469) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına ön olmanızı say-
gıyle dilerim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

1. — Trabzon - Erzurum yol güzergâh İstikşafı bir 
uzman ekip tarafından yapılmış mıdır? 

2. — Bu uzmanlar Fen Ekibi kimlerden oluşturul
muştur? 

3. — Başlangıç ve sonu bildirilen bu yol için baş
ka bir güzergâh olasılığı var mıdır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 26 . 1 . 1976 

Özel Kalem 
Sayı : 256 

Konu : Erzurum Senatörü Hilmi Nal
bantoğlu'nun yazılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 1 .1976 gün ve 7653/3314-7/469 sayılı 

yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal

bantoğlu'nun, Trabzon - Erzurum yoluna dair yazılı 
soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1) Trabzon - Erzurum Devlet yolunun gerek ıs
lâhı gerekse yeni bir güzergâh aranması ile ilgili ça
lışmalar, 1950 yıllarından başlayıp günümüze kadar 
sürmüştür. Gelişen ve değişen şartlara cevap verebil
mek amacıyle bazı kesimlerde güzergâh çalışmalarına 
devam edilmektedir. 

2) Bu yola ait güzergâh istikşaf çalışmaları Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Merkez ve Bölgelerindeki 
teknik elemanlarınca yapılmıştır. 

3) Yapılan istikşaf çalışmaları bu günkü Trab
zon - Erzurum transit yolu güzergâhının en uygun gü
zergâh olduğu sonucunu vermiştir. 

Araklı - Dağbaşı - Varzahan üzerinden geçen ve 
47 Km. kadar daha kısa olan bir alternatif söz konu

su olmuşsa da, bu güzergâhın 2 235 rakamından geç
mesi ve 1 850 rakamı üstünde giden kesiminin 19 Km. 
oluşu sonucu kış mücadelesi ağır olacağından, adı ge
çen güzergâh seçilmemiştir. 

Zigana güzergâhı ise 1 850 rakamına yükselip he
men inişe geçmektedir. 

Bu arada Trabzon - Erzurum yolunda ilerde arta
cak trafiğe cevap verebilmek için Tirebolu - Torul 
arasında Harşit vadisi boyunca gidecek ikinci bir gü
zergâhın etüt çalışmalarına da başlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özerin, Malatya ilinin Darende ilçesi Sağlık Ocağına 
ne zaman hekim verileceğine dair soru önergesi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demirin ya
zılı cevabı. (7/482) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gı ile arz ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

Malatya'nın Darende İlçesi Sağlık Ocağında dok
tor yotkur. Ankara Malatya şosesi üzerinde birçok 
trafik kazaları olmakta ve Darende'ye bağlı yüzbini 
aşkın nüfus bulunmaktadır. Bu Sağlık ocağına ne za
man bir hekim verilecektir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 23 . 1 . 1976 
Sayı : 141 

Konu : Malatya Senatörü Sayın Ham
di Özer'in yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
İlgi : 7 . 1 . 1976 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7342-3214 7 482 sayılı yazınız. 
Malatya Senatörü Hamdi Özer'in Malatya İlinin 

Darende İlçesi Sağlık Ocağına ne zaman bir doktor 
verileceği hakkındaki yazılı soru önergesine cevabım 
ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 
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Malatya Senatörü Hamdi Özer'in yazılı soru önerge
sine cevabım 

Soru : Malatya'nın Darende İlçesi Sağlık Ocağın
da doktor yoktur. Ankara Malatya şosesi üzerinde bir 
çok trafik kazaları olmakta ve Darende'ye bağlı yüz-

bini aşkın nüfus bulunmaktadır. Bu Sağlık ocağına ne 
zaman bir hekim verilecektir? 

Cevap : Malatya Darende Merkez Sağlık Ocağına-
Dr. Mevlüt Çapanoğlu tayin edilmiş olup, 24 . 11 . 1975 
tarihinde de görevine başlamıştır. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

28 NCÎ BİRLEŞİM 

27 . 1 . 19 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Ko

misyonunda açık bulunan bir üyeliğe seçim. 
2. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım

sız bir yedek üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, 13 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun 
hükmünde Kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 
sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin (g) bendinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının 
Cumhuriyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun Hilâfetin kaldırılışının 50 nci yıl
dönümü nedeni ile PTT İdaresince bastırılması prog
ramlanan pul emisyonundan vazgeçilmiş olması se
bebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/32) 

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

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak kazasına 
dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. (6/27) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, A. E. G. Telef unken Şirketleriyle yapı
lan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/34) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Tekel İdare binasına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu. (6/36) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Lisesi Müdü-

Sah 

15.00 

rüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/37) 

8. — Cumhuriyet Sennatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınlarından fayda
lanması hususunda neler düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. (6/38) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kuruluna dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/48) 

10. — Cumhuriyet Senantosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı 
emekli işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

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

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

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, son günlerde vukubulan bazı öğren
ci ve işçi olaylarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/55) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcah'nın, Erdek İlçesi Cuğra mevkiindeki 1040 
metrekarelik arazinin Topraksu Genel Müdürlüğün
ce eğitim merkezi kurulmak üzere kamulaştırılması
na karar verildiğinin doğru olup olmadığına dair Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü sorusu. 
(6/56) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Celikbaşın, Ankara Belediye Baş-

(Devanıı arkada) 
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kanma atfen çıkan bir beyanata dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/60) 

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

18. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın. 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga
zetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/62) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fik

ret Gündoğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının 
nedenleri ve çözüm yollan konusunda Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/6) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun. Atatürk Devrimleri Ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato araş
tırması isteyen önergesi (1C i l ) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Celikbaş'ın. 1! sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/12) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının. Millî Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olar. tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato araştırması isteyen önergeleri (10 13) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'm, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. 10/14) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İ. Cenap 
Ege ve arkadaşlarının. TRT hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri (10/15) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce"nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve 
Tanm Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında Senato araştırması isteyen 
önergesi (10 16) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu

rettin Akyurt'un, TRT'nın malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri 
(10/17) 

9. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün, faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü 
raporu (10/44) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm. Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi (10/21) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, Dışişleri Bakanının Pakistan'a gitme se
bebine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/23) 

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

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu ve arkadaşlarının, Lice'de deprem
den sonra yapılan konutlar hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergeleri. (10/25) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in. belediyelere yapılan devlet yardımı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/26) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam' 
da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergesi, (i0/27) 

i 16. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Naci 
Cidal ve arkadaşlarının. Milli Eğitim Bakanı tarafın
dan yapılan nakil, tayin ve açığa alman Millî Eği-

| tim mensupları hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/28) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 
Özdilek ve arkadaşlarının, gençlik olayları ve gerek
tirdikleri. çözümlerin saptanması hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (1C/29) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca* 
nın. TRT yönetiminin tutumu. TRT Genel Müdürle
ri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10,31) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


