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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S f 

49 ncu Birleşim 

6 . 4 . 1967 Perşembe 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

4. — Demeçler ve söylevler 

İçindekiler 
Sayfa 

574:575 

575:576 

576 

576 

1. — Turizm ve Tanıtma Bakanı Ni
hat Kürşad'm, Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker'in, 48 nci Birleşimde, turizm ve tris-
tik tesislerin ihtiyacı için kotalardan veya 
yabancı sermayeden memlekete girmesi is-
tenmiyen bâzı eşyanın ithal edilmekte bu
lunduğuna dair demecine cevabı 576:579 

5. — Sorular ve cevaplar. 

A - Sözlü sorular ve cevapları. 

579 

579 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hi
dayet Aydmer'in, İstanbul'un çöp ve çöp
çülerine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/403) 579 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hi
dayet Aydmer'in, İstanbul Belediyesin-
deki kırtasiyecilik hakkında İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/404) 579 

Sayfa 
3. —Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üye

si Salim Hazerdağlı'nm, ElâzıgMa kurul
makta olan Teknik Okula dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/407) 579 

4. — Cumhuriyet Senatosu Artvin 
Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Rusya'dan ithal 
edilip Hopa iskelesine indirilen çimento
lara dair Sanayi Bakanmından sözlü soru
su (6/412) 579 

5. — Cumhuriyet Senatosu Artvin 
Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Murgul Bakır 
Fabrikasının bacasından intişar eden gaz
ların zararlarına dair sözlü sorusu ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'-
in cevabı (6/413) 579:583 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi Hayri Mumcuoğlu'nun, piyasadaki 
margarin darlığına dair sözlü sorusu ve 
Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in, cevabı 
(6/415) 583:586 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Arslan Bora'nm, yabancı memle
ketlerdeki işçilerimize dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/419) 586 
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Şayia 
8. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 

Üyesi Arslan Bora'nın, bir memurun tâ
yinine dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/421) " 586:587 

9. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Erdoğan Adalı'nın, Denizcilik Ban
kası Anonim Şirketi tarafından yapılan 
zamlara dair sözlü sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Sadettin Bilgiç'in, cevabı (6/422) 587 

10. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
Üyesi Salim Hazerdağlı'nm, Keban Bara
jı sebebiyle yapılmakta olan istimlâklere 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/423) 587 

11. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, Denizli şehri
nin telefon santraline dair sözlü sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç.'in, 
cevabı (6/424) ^ 587:589 

Ankara Üyesi Yiğit Köker; turizm ve turistik 
tesislerin ihtiyacı için kotalardan veya yabancı 
sermayeden, memlekete girmesi istenmiyen bâzı 
eşyanın girmekte olduğunu beyanla Hükümetçe 
gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hasan Kangal; İs
tiklâl Savaşı malûllerine vatani hizmet tertibin
den yardım edilmek suretiyle sefaletlerine mey
dan verilmemesinin lüzumunu belirtti. 

Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu; Cum
hurbaşkanınca Seçilen Üye Hasan Kangal'ın ifa
de elttiği statüye giren İstiklâl Savaşı gazilerine 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması ile il
gili birçok kanun tasarılarının Millet Meclisi ve 
Bütçe Komisyonu gündemlerinde bulunduğunu, 
bunların süratle intacı için prensip anlaşmasına 
varıldığını açıkladı. 

Amerika Birleşik Devletlerini ziyareti süresin
ce, Anayasanın 100 ncü maddesi gereğince ken
disine Cumhuriyett Senatosu Başkanı İbrahim 
Şevki Atasağun'un vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Sayfa 
12. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 

Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, bâzı gümrük 
idarelerinin uygulamalarına dair, Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/425) 589 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, Kastamo
nu'da tapulanan arazilere dair sözlü soru
su ve Devlet Bakanı Hüsamettin Atabey
li ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm ceva
bı (6/426) 589:592 

B - Yazılı sorular ve cevabı 593 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sa
di Koçaş'm, Fen Lisesi mezunlarının duru
muna dair yazılı soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in, cevabı 
(7/323) 593:594 

1951 sayılı Kanuna göre yeni bir Devlet Ba
kanlığı kurulduğuna ve bu Bakanlıkla, istifa 
eden bâzı bakanların yerine yapılan tâyinlere 
dair Başibakanın teklifinin uygun görüldüğü hak
kındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na; dönüşüne 
kadar, Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'm ve 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Safbri Çağlayangire, dönüşüne ka
dar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okun
du, bilgi edinildi. 

Amerika Birleşik Devletlerine yapacağı ziya
rette Cumhurbaşkanına refakati uygun görülen 
İzmir Üyesi Cahit Ofcurer hakkında Anayasanın 
78 nci maddesi uyarınca karar verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi okundu ve kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya Na-
mi Şerefhanoğlu'na izin verilmesi hakkında Cum-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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huriyot Senaitösu Başkanlığı tezkeresi okundu ve I 
izin kalbul edildi. 

Maliye eski Bakanı İhsan Gürsan'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 9 . 7 . 1965 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3656; I 

Maliye eski Bakanı İhsan Gürsan'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 9 . 7 . 1965 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3657 ve 

Maliye eski Bakanı İhsan Gürsan'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 9 . 7 . 1965 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3658 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları gö
rüşüldü ve kabul olundu. I 

Cumhuriydt Senatosu İstanbul Üyesi Erdo
ğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakanlığı I 
için dinlenme evlerinin yapılıp yaıpılmadıgma 
dair sözlü sorusu, Tarım Bakanı Bahri Dağdaş; 

Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi Selâ-
hattin Cizrelıiioğlu'nun, Diyarbakır'da kurulacak 
olan üniversiteye dair sözlü sorusu, Başbakan adı
na Millî Eğitim Bakanı İlhamı Ertem; ı 

Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi Se-
lâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle Nehrinde baraj I 
yapılıp yapılmıyacağma dair sözlü sorusu, Ba§- ; 
'bakan adına Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı 
Kefet Sezgin; 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet Ha-
zer'in, Doğu Bölgesinde uygulanan sağlık sosya
lizasyonuna dair sözlü sorusu Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Vedaft Âli Özkan; 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'nm, şoförlerin Devlert ilgisine ka- | 
vuşturulmasma dair sözlü sorusu Başbakan adı
na Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem; 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nm, öğretmenlerin usulsüz olarak nakli- | 

2. — GELEN 

Tasarılar I 
1. — Yabancı memleketlerde yapılan evlen

me meıasiminin kolaylaştırılması hakkındaki 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (Millet Meclisi 1/181, Cum- | 
huriyet Senatosu 1/728) (Anayasa ve Adalet, 
İçişleri ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonlarına) I 

ne dair sözlü sorusu, Millî Eğitim Bakanı İbra
him Ertem tarafından cevaplandırıldı. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hidayet Aydmer'in 
403, 404, 

Tekirdağ Üyesi Hayri Mumcuoğlu'ııun 415, 
Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm 425 sayılı 

sorularının görüşülmesi ilgili Bakanların ; 
Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın 412, 413, 
Tunceli Üyesi Arslan Bora'nm 419, 421, 
İstanbul Üye'si Erdoğan Adalı'nın 422 sayılı 

sorularının görüşülmesi soru sahiplerinin bu 
birleşimde hazır bulunmamaları ve, 

Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağlı'nın 407, 42? 
sayılı sorularının görüşülmesi soru sahibinin 
izinli bulunması sebebiyle gelecek birleşime 
bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem 
özden'in, Avukatlık kanun tasarısı hakkındaki 
çalışmalara dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu, soru sahibinin isteği veçhile yazılı soruya 
çevrildi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1964 ve 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1965 yı

lı kesinhesapları hakkında Cuırihuriyet Senato
su Hesaplarım inceleme Komisyonu raporları 
görüşüldü ve kabul olundu. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalma
dığından 6 Nisan 1967 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,35 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Hatay 

Mehmet Ü naldı Enver Bahadırlı 

Kâtip 
Kırşehir 

Ali Rıza Ulusman 

KÂĞITLAR 

2. — Ceza işlerinde karşılıklı adlî yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/147, Cumhuriyet Senatosu 1/729) (Anayasa 
ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonlarına) 

3. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan Millet
lerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümlerini 
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değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (Millet Meclisi 1/260, Cumhuriyet 
Senatosu 1/730) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Sosyal İşler komisyonlarına) 

4. — Nükleer enerji sahasında hukukî mesu
liyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Protoko
lün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (Millet Meclisi 1/261, Cumhuriyet 
Senatosu 1/731) (Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma Komisyonuna) 

5. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel 
Konferansının kırkbeşinci toplantı dönemi sıra
sında kabul edilen 116 sayılı Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
(Millet Meclisi 1/309, Cumhuriyet Senatosu 

1/732) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal 
işler komisyonlarına) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Kıral-
lığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik hak
kında Genel Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/315, Cumhuriyet Senatosu 1/733) (Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İşler komisyon
larına) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/264, Cumhuriyet Senatosu 1/734) (Bayın
dırlık, Ulaştırma ve imar ve İskân ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonlarına) 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — 49 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake 
relere geçiyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kür-
şad'ın, Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 48 nci 
Birleşimde, turizm ve turistik tesisler ihtiyacı 
için kotalardan veya yabancı sermayeden mem
lekete girmesi istenmiyen bâzı eşyanın ithal edil
mekte bulunduğuna dair demecine cevabı. 

BAŞKAN — gündem dışı Sayın Turkm ve 
Tanıtma Bakanı Nikad Kürşad. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (İzmir Milletvekili) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler; Yüce Senato
nun bir önceki oturumunda gündem dışı bir ko
nuşma yapan Sayın Senatör Yiğit Köker'in 
Bakanlığım icraatı ile ilgili iddialarını cevap
landırmak üzere huzurunuzdayım. 

Sözlerime başlamadan evvel dedikodusu 
ve akisleri günlerden beri ticari çevrelerde, 
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Parlâmentoda ve basınımızda devam eden bir 
konuda bize bir açıklama yapmak fırsatını 
verdiği için Sayın Senatöre teşekkürlerimi ifa
de etmek isterim. Sayın Senatör bu konuşma
sında turizm ve turistik tesislerin ihtiyacı için 
gerek kotalardan ve gerkse Yaıbancı sermayeyi 
teşvik Kanunu gereğince memleketimize istenii-
miyen bâzı malların ithal edildiğini bildirmek
te, bu hususta misaller vererek Bakanlığımca 
kontrollerin yapılmadığından bahisle tahsisle
rin mahalline masruf olmadığının yerinde tes-
bit ettirilmesi gereğine dokunmaktadır. 

Bu hususlara cevaplarımı arz edeceğim. An
cak, hâdisenin vuzuha kavuşması bakımından 
müsaade ederseniz bu mevzuda tatbik edile-
gelen mevzuat ve usuller hakkında kısa bir bilgi 
vermek isterim. 

Her altı aylık kot aldan «Turizm ve turis
tik müesseselerin ihtiyacı için lüzumlu mad
deler» in ithalini temin maksadiyle Bakanlı
ğımız emrine miktarı her kotada değişen dö
viz tahsisi yapılmaktadır. 

Bakanlığımda teşkil edilen ve Ticaret, Sa
nayi, Gümrük ve Tekel, bakanlıkları, Türkiye 
Turizm İşverenleri Sendikası, Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği ve meslek teşekkülleri temsilcileri ile 
Bakanlığımın bir temsilcisinin katıldığı komite 
her kota devresinin başlangıcında turizm mü
esseselerinden gelen ihtiyaç taleplerini incele
mekte, bir taraftan kota imkânları, diğer ta
raftan taleibin mahiyeti üzerinde durularak mâ
kul hadler içinde tahsisler yapılmaktadır. 

Bu tatbikat Bakanlığımız kuruluş tarihi 
olan 1963 ten beri devam etmektedir. 

Bu yolda yapılan tahsislerde ithal edilen 
malların yerinde kullanılmasını temin için vaz'-
edilen müeyyide sadece yolsuzluğu tesbit edi
len müessesenin iki kota devresinde tahsisler
den faydalandırılmasından ibaret idi. 

Birtakım suiniyet erlbalbmm bu sahada ka
rışık yollara sapmaları ve bilhassa prim yapan 
mallar ithal ederek piyasaya sürmeleri muva
cehesinde yeni yeni tedbirlerin düşünülmesine 
ve alınmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Nitekim 16 ncı kota devresinde Hükümeti
mizce ilk andan itibaren yukarda zaruretine 
işaret edilen yeni tedbirlerin tatbikine başlan
mıştır ve bu tedbirler her kotanın tatbikatında 
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karşılaşılan güçlüklere muvazi olarak arttırıl
mış ve şiddetlendirilmiştir. Bugün geldiğimiz 
tatbikat noktası şudur : 

1. Tahsisler yapılırken müessesenin duru
mu, yeri, sınıfı, kapasitesi ve işletme kalitesi 
gö'z önüne alınmakta ve kıstaslar buna göre 
vaz 'edilmektedir. 

2. Aynı müessesenin daha önceki kotalar
dan aldığı tahsisler göz önünde bulundurul
maktadır. 

3. İhtiyaç belgelerine sadece yekûn rakam
lar değil, ithali talebedilen imalın açık olarak 
cinsi, fiyatı, miktarı teker teker tadadolunmak-
tadır. 

4. Gerekli tedbirlerin zamanında -alınaıbil-
aı!33İ için belge ve tahsis evrakından bir suret 
Gümrük ve Tekel Bakanlığıma derhal bildiril
mektedir. 

5. —• Amblem konulması mümkün olan mal
larda siline'miyeeek şekilde -amblem konmak 
kaydiyle tahsis yapılmaktadır. 

6. Yerli -sanayiimizin zarar göreceği mal
ların ithalinde ço!k titiz davranılmaktiadır. 

7. İthal müsaadesi verilirken müesseseden 
yapılan tahsisleri maksat dışı kullandığı takdir
de turizm müessesesi belgelerinin iptal olunaca
ğı yolunda noterden tasdikli taahhütname 'alın
maktadır. 

8. — Bakanlığımız yukardaki şartlarla ya
pılan tahsislerle ithal edilen malların müesse
seye getirilip hizmete konup konmadığı husu
sunu da. teftiş kurulu vasıtasiyle denetlemekte
dir. Teftiş Kurulumuzun elinde halen 28 dosya 
muamele görmektedir. 

Burada şu hususu hemen ifade etmeliyim 
ki, ımuhtereım senatörün Bakanlığımın denetle
mede geciktiği iddiası varit 'değildir. Bir kere 
konulmasında işaret ettiği yolsuzlukların bü
yük bir kısmı zamanımızdan evvel cereyan et
miştir. Yukarıda sıraladığımız müeyyideler o 
•siralarda vaz'edilmiş, olduğu cihetle yolsuzluk
lara iadı karışan müesseseler hakkında takibat 
güçlük arz etmektedir. 

16 ncı kotadan ''itibaren papılmış olan itha
lât şu sırada tahakkuk etmekte bulunduğun
dan* gelen malların bir kısmı gümrüklerimizde, 
diğer bir kısmı da müesseselerde takip ve tah-

" kik edilmektedir. Yukarda bahsettiğim 28 dosya 
^bunlarla alâkalılır. 
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Sayın Senatörün teftiş ve murakabede ih
mal bulunduğu yolundaki iddialarına karşılık 
gerek Bakanlığımın gerekse Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının hâdise üzerine ciddiyetle eğilmiş 
bulunduğu, böylelikle de Hükümetimizin vazi
fesini gerektiği şekilde yaptığı rahatlıkla ifade 
olunabilir. 

Sayın senatörün isim ve rakamı vererek ile
ri sürdüğü bâzı hususları da cevaplandırmak is
terim : 

İstanbul Piyer Loti ve Boğaziçi otellerine 
tahsisler yapılıp 'burslarla 146 aded «v tipi hava
gazı fırını ithal edildiği Gümrük ve Tekel Bakan
lığınca incelenmektedir. Ancak, hemen açıklıya-
yım ki, tahsisler zamanımızda yapılmış değildir 
ve hâdiseye taraflınızdan el konulmuştur. Kaldı 
ki, yapılan tahsisle ilgili ihtiyaç belgesinde Otel 
Boğaziçi için 5 268 dolar kıymetinde «4 parça 
yemek pişirme aracı» ibaresi ve Piyer Loti 
Oteli için de 3 126 dolar kıymetinde «Paslan
maz çelikten muhtelif kazanlar» ibaresi bulun
masına rağmen yukarıda ifade edilen çeşit ve 
cok sayıda analın ithaline imkân bulunması bi
zim mevzuatın açık kapılarını tıkamak husu
sunda aldığiimız ve konuşmanın başında ifade 
ettiğimiz .tedbirlerin isabetini ortaya koymak
tadır. 

Sayın senatörün kotalardan verilen tahsis
lerle 64 500 aded kahve fincanı, 82, 500 .aded 
su bardağı, vazo ve küllük gibi eşyayı ithal 
ettiğinden bahsettiği firma Ankara Palas oteli
dir. Yurda sokulduğu iddia edilen bu malla
rın bir kısmına gümrüklerde el konmuş bulun-
mıakta, Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tahki
kat devam ettirilirken Bakanlığımın Teftiş Ku
rulu da bu /müessesenin bütün muamelâtını tah
kik ederek belgesinin iptali yoluna, tevessül et
miş bulunmaktadır. 

Yapılan tahsislerin isabetsizliği ve (bu iddi
aya misal olarak Büyük Ankara Oteline 48 000 
dolar tahsis verildiği halde Ankara'da buna 
nazaran küçük ve yatak sayısı az ıbir «tele 
65 000 dolarlık taihsis yapılığı iddiasını da ce
vaplandırmak isterim. 

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ait Bü
yük Ankara O oteli gibi lüks ibir tesisin ihtiya
cını karşılayan tahsisler 48 000 .dolardan ibaret 
değildir. Bilindiği gibi Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü Maliye Bakanlığınca Almanya'da 

tesis edilmiş bir fondan istifade etmekte ve ih
tiyacı için 'bu fonu kullanıp akreditifleri direkt 
olarak açılmaktadır. Adı geçen otel için 
6 424 042,68 Alman Markı karşılğı 1 606 010 
dolarlık ithalât yapılmıştır. İfade etmeliyim ki, 
bu ımiktar bu devre Bakanlığımız emrine ve
rilen bütün tahsis yekûnunun 8 ımislinden faz
ladır. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 
48 963,37 'dolarlık gümüş takımlar ithal etmek 
hususundalki talebi Bakanlığımca aynen kabul 
olunmuş ve ihtiyaç belgesi verilmiştir. Şüphe
siz ki, miktar 'daha fazla olsaydı kota imkân
ları çerçevesinde 'bunun da teımini yoluna (gidi
lecektir. Anikara'daki diğer otele yapılan tahsis
lerin yerinde kullanılıp kullanılmadığı inşaat 
bittikten 'sonra araştırılacak ve gereğine teves
sül edilecektir. 

Sayın senatör memleketimizdeki porselen 
sanayii hakkında ıgeniş izahat verdiği konuş
masında Bakanlığımızca buna rağmen porselen 
ithaline müsaade edildiğini belirtmek istiyorsa 
hemen ifade edelim ki, millî bir sanayi kolunun 
(korunması elbetteki Bakanlığımızca da üzerin
de hassasiyetle durulan bir konudur. Ancak 
lüks tesislerimiz için (kaliteli olarak imal edil-
miyen veya hiç imal edilmiyen porselen eşya
nın ithaline çok cüz'i miktarlar içinde de olsa 
müsaade olunmaktadır, ve olunacaktır. 

Özkar Kolektif Şirketinin yapmaya tevessül 
ettiği porselen ithalâtı ile ilgili iddialara ge
lince; Bakanlığımın hunda en ufak bir ilgisi 
yoktur. Belge alma muamelesi 1964 yılında ce
reyan etmişse de hâdise tamamen 6224 sayılı 
Kanun çerçevesi içinde cereyan etmiştir. 

Bu hususta Sayın Ticaret Bakanı arkada-
şnm gerekli bilgiyi muhterem heyetinize arz 
'edeceklerdir. Bu müesseseye verilen 'belgenin 
esaslarına eğilen Bakanlığım eksperleri ithali
ne tevessül edilen malların kurulması mutasav
ver tesiste kullanılamayacak evsafta ve mik
tar itibariyle ihtiyacın çok üstünde olduğunu 
tesbit etmişler ve ilgililere ithalâtın durdurul
ması lüzumunu bir raporla duyurmuşlardır. 

Ayrıca aynı 'konuda yabancı sermaye ithal 
ettiği bildirilen Etrüska Travel isimli Şirkete 
Bakanlığımca Turizm Müessesesi Belgesi veril
memiş .olduğu gibi bahsedilen 18 000 dolarlık 
kota tahsisi de yapılmış değildir. 
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Yukardan beri verdiğim izahat tmuvacehe-
sinde anlaşılmaktadır ki, birtakım suiniyet er
babı (mevzuatın açıklarından faylanarak piya
sada prim yapan mallar ithal etmekte aşırı kâr 
hevesine kapılmaktadır. 

İdarenin vazifesi her zaman 'olduğu ıgilbi bu 
kabil .gedikleri tıkayacak tedbirleri almak ve 
takibötmek olmaktadır. Hükümetimizin ıbu ımev-

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, İstanbul'un çöp ve çöpçülerine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/403) 

BAŞKAN — .Sayın soru 'sahibi.. Burada. iSa-
ym İçişleri Bakanı yok? Gelecek ıbirleşime kal
mıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, İstanbul Belediyesindeki kırtasiye-
oilik hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/404) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi burada. Sa
yın Bakan yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

3. —- Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Hazer dağlı'nın, Elâzığ'da kurulmakta 
olan Teknik Okula dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/407) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdalı izinlidir. Gele
cek birleşime kalmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Rusya'dan ithal edilip Hopa 
iskelesine indirilen çimentolara dair Sanayi Ba
karandan sözlü sorusu (6/412) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan! Bura
da. Sayın Sanayi Bakanı? Yoklar. Soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Murgul Bakır Fabrikasının 
bacasından intişar ederi gazların zararlarına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/413) 

zuda ıbir ihmali (bulunmadığına ve tedbirleri 
zamanında aldığına kaani bulunmaktayız. Kal
dı ki, bu kötü tatbikat ve bundan doğan yolsuz
luklar mesuliyet devremizden evvel cereyan et
miş olup ızamanımıza 'kadar intikal edenlerin 
durdurulması ve takibi hususunda da vazifemi
zi yapmış 'olduğumuza emin olmanızı rica öde
rim. Bu vesile ile Muhterem Heyetinizi saygiyle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

rE CEVAPLAR 

R VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan burada. Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı? Buradalar. 
Soruyu okutuyorum. . 

8 . 12 . 1996 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı tarafından, sözlü olarak ce
vap] andırılımasma delâletlerini .saygiyle rica 
ederim. 

Artvin Senatörü 
Fehmi Alpaslan 

Soru 

1. Murgul Bakır Fabrikasının bacasından 
intişar eden ıgazlarm tevlideylediği zararın 
tazmini ve devamının ünlenmesi ile ilgili iola-
rak 1964 yılında ilkmal edilmiş bulunan çalış
maların neticesi ne olmuştur ? 

2. Başlbakan yardımcısı olarak Murgul'u 
ziyaret etmiş bulunan Sayın (Süleyman Demi-
rel'in, İnönü Hükümetinin çalışmalarını en kısa 
zamanda neticeye vardıracağına dair ısözileri, 
yürürlükte midir ? 

3. Sözü edilen gazların insan sağlığını teh
didi yetkililerce de teabit edilmiş fbir vakıa ol
duğuna ıgöre, bilhassa bu konuda ne düşünül
mekte ve ne yapılmaktadır? 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Refet Sezgin buyurun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
muhteı^m üyeleri Artvin Senatörü Sayın Feh
mi Alpaslan'ın sorularına cevaplarımı arz -edi
yorum. 

5. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULA 
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Birinci soru Murgul Bakır Fabrikası baca
sından intişar öden zehirli gazların arazi, mah
sul ve şahıslar üzerindeki tahripkâr tesirlerinin 
ortadan kaldırılması için, 1964 yılında ikımal 
edilmiş hukman çalışmaların ne zaman fiilî ne
ticeye bağlanacağına 'mütedair bulunmaktadır. 

Sayın Alpaslan'ın 1964 yılındaki çalışmalar
dan ne kasdettiği vazıh olarak anlaşılamamak^ 
la beraber eğer iSülfrikasit fabrikasının tecrübe 
işletmesi safhasından normal işletme rejimine 
intikali için yapılan çalışmalara temas etmek 
istiyorsa bugün gaz intişarı asgari hadlere yak
laştırılmış olmakla beraber değişen ve çeşitli 
şartların, tecrübe safhasını uzatması ve hattâ 
tam istenilen neticeyi vermemesi ihtimali göz 
önünde tutularak daıha kati tedbirlere tevessül 
olunmuş .bulunulmaktadır. 

Samsun'da yapılacak olan bakır izabesi tesis 
lerinin, ki bunun temelinin Temmuz ayının ilk ya
rısında atılacağını ümidetmekteyiz ve buna göre 
hazırlıklarınım süratlendirmiş bulunuyoruz, 1970 
yılı içinde ihmaliyle Murgul'daki gaz intişarının 
tamamen önlenmesi kolaylıkla mümkün olacaktır. 

Malûmdur ki, bir tecrübenin ne zaman kati ne
tice vereceği önceden kestirilemez. Ciddî ve çok 
engellere rağmen, istenildiği gibi müspet bir so
nuca erişilmesi için üstün gayretler sari' olunmak
tadır. Vaktiyle bir heyelan bakiyesinin üzerinde 
kurulmuş ve yine heyelan tehlikesine mâruz iza
be tesislerinin bulunduğu dar bir sahada tadilât 
ve ilâveler yapılmasındaki müşkülâta rağmen 
konvertür ve reverber fırınlarının süifirik asit 
fabrikasiyle bağlantı tertibatında önemli tadilât 
işlerine girişilmiştir. Bir eritme fırını olan rever-
berden çıkan gazlar da bu suretle asit fabrikası dev
resine alınması düşünülmüştür. Fakat % 03 ile 
1,5 arasında kükürt dioksid ihtiva eden gazlarla 
reaktörlere girecek karbon dioksit ve hidrojen gi
bi diğer gazlarla birlikte bilhassa konsant.ro cev
herinden hâsıl olacak su buharının menfi tesirle
rini önleyici tedbirlerin tatbikatı üzerinde de ça
lışılmaktadır. Ayrıca konvertisör tesisleriyle as.t 
fabrikaları arasındaki gaz kanallarının ela geniş
letilmesi ve siklon tertibatının daha büyük çapta 
yeniden yapılması, buna göre elektroflitre terti
batı için donelerin tâyini ve daha muvafık şekil
de bunun da tadili sıcak vasatta mütemadiyen 
arıza gösteren vantilatör cihazlarının ıslahı işle
rinin başarılmasına da çalışılmaktadır. Eeakıör-
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lerin daha muntazam ve kesif kükürt dioksit gaz-
lariyle tediyesini temine pritlerin ihtirakını sağ-
lıyacak bir kavurma fırınının ilâveten tesisi etüt 
edilmekte ve çareler aranmaktadır. Yukarıdan 
beri arz ettiğim hususların daha kısa zamanda 
realize edilmesi için izale tesislerinin faaliyetini 
uzunca bir zaman tatil etmek gerekir. Bugünkü 
yüksek konjonktür ve şiddetli döviz ihtiyacı dik
kate alınarak bu yola gidilememektedir. Bununla 
beraber 5 Nisan 1967 tarihinde ittihaz edilmiş 
bulunan bir kararla 1966 yılı içinde bu çevrede 
hâsıl olan zararların tamamının tediyesi hususu 
karargir olmuş bulunmaktadır. Bu suretle cem'-
an 2 350 000 liraya vâsıl olacak çeşitli tazminat
lar ilgili şahıslara tediye edilmiş bulunacaktır. 
Bunun içinde tütün tazminatı, aynî olarak verilen 
ot bedelleri de dâhil bulunmaktadır. Ayrıca me
selenin âdil esaslar içinde ve köklü olarak haili 
rakımından yapılması iktiza eden, ikmali iktiza 
eden, çevrenin kadastro faaliyetleri Haziran ayın
da ikmal edilmiş olacaktır. Bunu iki gün evvel 
tetkik etmiş bulunmaktayım. Bundan önce Ni
san ayında kadastrosunun bitirileceği derpiş edil
miş bulunan 11 köyden 9 unun fillıai kadastrosu 
ikmal edilmiş, 2 köyün kadastrosunun da Hazi
ran ayında bitirileceği resmen Genel Müdürlük 
tarafından ifade edilmiş bulunmaktadır. Bu su
retle zararların tediyesi hususu derpiş olunmuş, 
7'ouktezi kararlar ittihaz edilmiş ve merciine ge
rekli emir verilmiş bulunmaktadır. Ayrıca ka
dastro işleminin ikmalinden sonra bu konuda âdil 
olarak yapılması lâzınıgelen işlerin tamamı, buna 
istimlâk de dâhil bulunmaktadır, imkânlar içeri
sinde bölgede yaşıyan şahısları mutazarrır etme
mek hususları dikkate alınmak suretiyle ifa ve 
ikmal edilmiş ve bu suretle de 1965 seçimleri sıra
sında Sayın Fehmi Alpaslan tarafından Sayın 
Süleyman Bemirel'in senet olarak ifade ettiği hu
susun gerçekleşmesi temin olunacak ve Sayın Al
paslan müvekkilleri adına umumiyetle biz de bü
tün millet adına verdiğimiz senedin bedelini tah
sil ettirmenin imkânını bulmuş olacağız. 

Burada bir hususa daha dokunmak istiyorum; 
bu muamelenin icrası, Sayın Fehmi Alpaslan da 
takdir buyururlar ki, gayet uzun, girift çalışma
ları müeddi bulunmaktadır. Nitekim tesbitierlm 
doğruysa 1961 seçimlerine tekaddüm eden gün
lerde Sayın Alpaslan'ın mensubolduğu partiden 
bâzı şahıslara izafe edilen ve kativet derecesini 
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.lesbit etmediğim buyanlara göre seçimlerden yir
mi gün sonra bu istimlâkleri derhal yapacağız be
yanı da gerçekleşememiş bulunmakladır. Bu zor 
bir iştir. Bunun da dikkate alınacağını umarını. 
Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Saym Baş

kan, sayın arkadaşlarını; çok uzun zaman geçtik
ten sonra yeni hâdiselerle, yeni şekil ve safhamı 
almış bir mühim mevzu üzerinde Sayın Bakandan 
ancak bilgi almış olmak, bizim soru müessese
si ile, denetleme hakkımı kullanma yolundaki 
isteklerimizin ve vazifelerimizin güçleşmiş ol
duğunu ifadeye mecburum. Ben bu önergeyi 
verdiğim vakit hâdiseler daha başka türlü idi, 
ondan sonra inkişaf vukubuldu. 

Şimdi Sayın Bakan, verdiğim önergede ça
lışmalardan ne kaydediliyor, demek suretiyle 
geniş izahlarında daha ziyade Murgul Bakır 
Fabrikasının ve hemen yanubaşmda tesis edilmiş 
bulunan Asit ıSülfirik Fabrikasının teknik mese
lelerini geniş şekilde izah buyurdular. Bunun 
için de kenidlerine teşekkür ©derim. Ama, lüt
fedip biraz daha derinliğine tetkik imkânı bul-
salardı daha 1964 senesinde Tarım Bakanlığı, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığından teşkil edilen heyetler mahalline 
gönderilmek suretiyle uzun, uzun tetkikler yap
tırılmış, raporlar hazırlanmış ve bu raporlara 
göre bir defa hu zehirli gazın tahribedeceği kı
sımlar üzerinde neler yapılmak lâzımgeldiği, 
hangi esaslarla istimlâke gidilmek icabettiği, 
biraz daha uzakta kalan kısımlardaki yine za
rar görmüş arazinin ne suretle ıslah edilip 
ekime ve vatandaşın istifadesine faydalı hale 
getirilebileceği, sağlık bakımından ne gibi ted
birler alınmak icabettiği hususları o raporlar
da uzun, uzun zikredilmiş idi. Hakikaten de o 
zaman durum öyleydi. 7 Mart Artvin Kurtuluş 
Bayramıydı. Zamanın Eenerji ve Tabif Kay
naklar Bakanı 7 Martta Artvin'in Kurtuluş 
Bayramına katılmak üzere Artvin'e gidecekti 
ve yetkili heyetlerle beraber Murgul Fabrika
sını da ziyaret etmek suretiyle orada kendi gö
züyle de bir defa meseleyi görüp, vaziyeti gö
rüp ve kesin kararı ilân edecekti. O zaman
dan bu yana uzun zaman geçti. Sayın Demir el 
Başbakan Yardımcısı olarak Murgul'u teşrif 
ettikleri zaman ıstırabı bizzat gözleriyle gör

düler. İçinde bulunulan sıkıntılı durumu mü
şahede ettiler ve orada notlar almak suretiyle 
bu çalışmaların en kısa zamanda değerlendiri
leceğini de ifade buyurdular. Memleketin bin-
bir meselesi vardır. Elbette ki her şey sıraya 
girer. Bunun üzerinde fazla iddialı olmaya 
'gönlüm razı gelmez. Eğer Sayın Bakan mese
leyi bir parti, iktidara ve saireye götürerek 
1961 seçimlerinin akabinde de yahut ona te-
kaddüm eden günlerde de bu yolda taahhütler
de bulunulmuş falan gibi söz etmiş olmasaydı, 
o zaman işin bu tarafına sureti katiyede hiç 
temas etmiyecektim. 1961 seçimlerinde yetkili 
ağızlar bu tarzda bir taahhütte bulunmuş de
ğillerdir, çalışılacağını va'detmişlerdir. Nite
kim çalışmalar da devam etmiş ve 1964 sene
sinde tamamlanabilmiştir. Ondan sonraki deği
şen iktidar da, çalışmaları, tamamlanmış olarak 
elinde bulmuştu ve onun, neticelendirilmesi ar
zu ediliyordu. Çalışması yapılmıyan ve ne gibi 
tedbirler alınacağı yolunda teknik elemanların 
bir raporu ortada bulunmakta, bunun üzerin
deki talepler siyasi sebeplerle ortaya atılmış 
olabilir, öyle mütalâa edilir. 

O itibarla bizim Yüksek Bakanlığa takdim 
etmiş olduğumuz önergede ileri sürdüğümüz 
çalışmalar teknik çalışmalardır ve bütün bu 
çalışmaların da hitam bulmuş olduğuna söz ver
miştir. Şimdi, Sayın Demirel de teşrif ettik
leri zaman notlar almışlardı ve bu notları da 
üzülerek arz edeyim ki, Murgul'da unutmuş
lardı ve bu unutma da birhayli gülüşmelere, 
gülmelere mevzu olmuş idi. Ama neden mese
leyi buraya getirdiler onu bilmiyorum. 

ıSaym Bakan, bir de müvekkil, vekil sözü 
ettiler. Hemen arz edeyim Sayın Bakana, eğer 
sırf siyasi kanaat itibariyle bir hizmeti yap
mak bahis konusu olacak ise Murgul, kahir 
ekseriyetle eskiden beri bizim partimizi değil 
onların partisini tutan insanlarla doludur ve 
bu işte devam edeceklerini de biliriz. Bizim me
seleyi illâ ve illâ reye -götürmüş değiliz ve gö
türmem de. 

Şahsan huzurunuzda' ifade ediyorum, hiç
bir vakit, hiçbir yerde söylemedim. Hele Mur
gul'da, siz reyinizi veriniz biz de işinizi takibe-
deriz şeklinde vekil, müvekkil havasına işi gö
türmeye tenezzül edecek adamlardan değilim. 
Eğer iSayın Bakan lütfeder, bu insanları ıstı-
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raptan kurtarırlarsa reylerini kendi siyasi par
tilerine vermeleri için derhal ayrıca kendile
rinden ricada bulunmaya amadeyim. Bu ka
dar da geniş saha bırakıyorum. Yani zaten 
umumiyet itibariyle böyle. Meseleyi rey me
selesine şötürmiyelim. 

Şimdi Sayın Bakan, «Bu ıstırabın dineceği
ni, zira Samsun'da kurulmakta olan Doğu -
Karadeniz bölgesi bakır tesislerinin izalesiyle 
alâkalı tesislerin oradaki kensantire maddeleri 
alıp Samsun'a getirmesi suretiyle bu işin hal
ledileceğini» buyurdular. Bu bir büyük teşeb
büstür. Doğu - Karadeniz mıntakasındaki ba
kır ^cevherlerinin işlenmesinden her Türk ve hu
susiyle Doğu - Karadeniz'in kaderine kendi ka
derini ıbağlamış olan benim gibi pek çok kim
se ziyadesiyle memnun olur. Nasıl olur, nasıl 
gider, bunun üzerinde münakaşaya girmiye-
ceğim. 40 bin ton istihsal yapabilecek kapasite
deki Samsun'da kurulacak tesisin en az 30 bin 
tonunu Murgul Bakır Fabrikası verecektir. 
Ama tesis Samsun'da kurulacaktır. Bu hangi 
hesaba dayanmıştır, rantabilitesi nedir, bunla
rın üzerinde münakaşa açmayı istemiyorum. 
Şimdi, ben Sayın Bakandan, geçenlerde buraya 

gelmiş olan ve Sayın Başbakanla da görüşmüş 
bulunan heyete tazelenen, yeniden verilen söz 
dairesinde, raporları tamamlanmış olan bu 
mevzua biran evvel hal çaresi bulunmasını tek
rar rica edeceğim. Bir kısım yer vardır ki, ar
tık toprak vasfını kaybetmiştir. Bu kükürt 
dioksit gazları tamamiyle öldürmüştür ve çırıl 
çıplak arazi haline gelmiştir. Binaenaleyh, bun
ları vatandaşın malı imiş gibi elinde bırakıp 
cüzi bir miktarda kendilerine tazminat vermek 
suretiyle meselenin halledilmesi mümkün de
ğildir. Binaenaleyh, istimlâk cihetine gitmek 
lâzımdır. Hemen onun yanıbaşında olan bâzı 
köyler vardır. Gazlardan zarar görür; ama, 

ıslah edilirse hem orada yaşıyan insanlar için 
bir geçim vasıtası olur, hem de memleketin 
umumi istihsal hayatında tesirlerini muhafaza 
eder. O halde onları da ıslah edici tedbirlere 
kavuşturmak lâzımıgelir. Fabrika bünyesinde 
teknik tesisleri geliştirmek suretiyle yapılacak 
hizmetler, millî bir müessese olan bu bakır 
fabrikasının millet için yapacağı büyük hiz
metlere yol açmış olur. O itibarla henüz vazi
feye yeni başlamış olmaları itibariyle kendi

lerine takdim edilen raporun muhtevasında 
kalmak mevkiinde 'olduğunu kabul ettiğim Sa
yın Bakanımın biraz daha lütfedip o mevcut 
raporları da incelemek suretiyle Başbakanın 
da çok yakın günlerde inzimam eden kesin 
vait ve taahhütlerini işin içine ekliyerek bu 
meseleyi biran .evvel intaç hususunda yardım
cı olmalarını ve bu suretle hem millete, memle
kete ve hem de mahalline, hakikaten yıllardır 
büyük ıstırap çeken ve zehirli gazlarden akci
ğer kangreni ile ölenlerin sayısı her gün biraz 
daha artan o insanlara el uzatmış olmanın çok 
hayırlı ve faydalı neticelerini almış olmasını 
temenni ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletve
kili) — Efendim, ikinci defa huzurunuzu iş
gal ettiğim için affmızı rica ederim. Mesele, 
bütün raporlardan incelenmek suretiyle tara
fımdan vuzuhla tetkik edilmiş bulunmaktadır. 
Bendeniz raporların da teferruatını Yüce Sena
toya arz etmek suretiyle vaktinizi işgal etmek 
istemedim.. Vesikalarda, dosyamda bulunmak 
tadır, Sayın Alpaslan'ın bu konuda mutmain 
olmasını rica ederim. Meselenin en âdil, en isa
betli şekilde ve bütün şümulü ile hallini der
piş etmiş bulunmaktayım. Bunu ifade ediyo
rum. Bu konunun bir rey mevzuu olduğunu 
beyanlarımla ifade etmedim. Ama, Sayın Al
paslan'a bu çalışmaların ne kadar uzun zama
nın müeddil olduğunu ifade etmek bakımından 
kati olarak tesbit etmemekle beraber 1961 se
çimlerinde mensubolduğu partiye bağlı bâzı şa
hıslara izafe edilen ve katiyetini bilmediğim 
sözlerle istimlâkin yapılması va 'dinin gerçek
leşememiş olmasını meselesinin uzun bir sürede 
ancak hallinin mümkün olabileceğine dair delil 
sadedmde arz ettim. Yoksa, bu kabil hizmetlerin 
bütün vatandaşlara, siyasi kanaatleri ne olursa 
olsun, âdil ölçüler içerisinde en kısa bir zaman
da götürülmesi, müşküllerinin ve meselelerinin 
halli gereklidir. Bu vazgeçilmez bir prensiptir. 
Bunun mücadelesi içindeyiz. Bundan hiç kimse
nin şüphesi olmamak ioabeder. İstimlâk dâhil, 
diğer konularda da elbette ki vatandaşm ısdıra-
bını dindirmek vazifemizdir. Bunun çaresini 
zamanında bulacağız. Ciddî olarak tarafımız-
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dan takibedilmektedir. ' Haziran ayında diye 
ifade etmek meselenin istimlâk yönünden hal
linin teminine kadastronun bitmesinin bağlı ol
masındandır. Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan buyurunuz. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok de

ğerli arkadaşlarım, bu soru filhakika bir dene
tim mevzuudur ama, realite odur ki, kepimizin 
bildiği odur ki, biraz teşvik müessesesi, yani bir 
işi biran evvel çıkarılmasının çarelerini arayıp 
bulmak için bir gayrettir. Bu arada belki, bâzı 
sözlü sorularımızda da seçmene de selâm mahi
yeti görülebilir. Olmaz olsa çok daha iyi olurdu. 
Sayın Bakana son verdiği izahattan dolayı te
şekkür ederim. Bir noktada zannediyorum ki 
mutabakata varmış oluyoruz. Gerçi söylenen söz
ler, vatandaşı bir zaman için bir noktaya imale 
eder, ama vatandaşı bir yerde tutmanın, bir ye
re götürebilmenin tek çıkar yolunun kendisine 
ıgötürülmesi lâzımgelen hizmetin tamamlanması 
olduğu bir vakıadır. Bakan da bunu gayet iyi 
anlamıştır. 

Bu noktada Sayın Bakanla beraberiz. Fi
lân seçimde falan gayrimesul zat şöyle söyle
miş, falan zamanda da filân mesul zat bu tarz
da bir beyan vermiş. Bunların hiç birisinin öne
mi yok. Yani, en salahiyetli ağızlardan dâhi ne 
söylenirse söylensin, eğer söylenen sözleri tatbik 
yerini bulmazsa vatandaş artık inanmama yolu
na girmiştir. Bu, bir uyanıklığın ifadesidir ve 
bu aynı zamanda büyük bir ikazın ve ihtarın 
mânasını taşır. Bundan böyle mesul devlet 
adamları, mesul politika adamları vatandaşına 
yapılamıyacalk işler için beyan ve taahhüdde bu-
lunmıyacaklardır ve bulunmamalıdır. Çünkü, 
halk, vatandaş, kendi devletine, kendi Hüküme
tine bir güvensizlik içerisinde bulunursa bunun 
akıbeti iyi olmaz. O halde Sayın Bakan arka
daşıma bu noktalardaki mutabakatımızı da be
lirtmek suretiyle teşekkür ediyorum ve kendile
rine bu konuda başarılar dilerim. Saygılarımla. 

BAŞKAN —Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayri Mumcuoğlu'nun, piyasadaki margarin 
darlığına dair sözlü sorusu ve Ticaret Bakanı 
Ahmet TürkeVin cevabı (6/415) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi buradalar. 
Sayın Ticaret Bakanı burada. Soruyu okutuyo
rum efendim. 

12 Aralık 1966 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Ticaret Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâlet ve müsaadelerinizi saygılarımla rica 
ederim. 

Tekirdağ Senatörü 
Hayri Mumcuoğlu 

Bugün piyasada margarin darlığı had saf
haya ulaşmış ve vatandaş vita, ufa gibi yağ
ları bir kilosunu 8 liradan dahi bulamaz hale 
gelmiştir. 

Bu darlığın giderilmesi için Ticaret Bakan
lığınca ne düşünülmektedir, nebati yağ ithali 
bir tedbir olarak mütalâa olunmakta ise ne mik
tarda, ne suretle ve ne zaman ithal yapılacaktır, 
1963 yılından itibaren yurda ithal olunan ne
bati yağ miktarı, fiyatı ve ithal şekli, yıllar 
itibariyle, nedir1? 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Ahmet 
Türkel buyurun. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (Bur
sa) — Yüce Senatoya saygılarımı sunuyorum. 
1966 yılının sonuna doğru piyasada duyulan 
margarin darlığı hakkında Sayın arkadaşımız 
Mumcuoğlu'nun sorularına cevaplarımı arz 
ederken, sözlerime meselenin kısa bir tarihçe
sini yaparak başlamak istiyorum. 

1966 yılında ilk tahminlere göre yağb tohum 
rekoltesinin yüksek olduğu sanılmakla bera
ber, netice böyle olmamıştır. 

Filhakika, mevsim başında ayçiçeği) tohu
mu rekoltesinin 300 000 ton olacağı ilgililerce 
tahmin edilmiş olmakla beraber, en son duru
ma göre bu rekolte 204 000 ton olarak tahak
kuk etmiştir. 

Başlangıçta müstahsil ve kooperatifler el
lerindeki malı satmadığı için, likid nebati yağ 
fabrikaları işliyecek yağlı tohum bulmakta güc
ük çekmişlerdir. Aynıca, bu fabrikaların istih

sal ettikleri malın bir kısmı ükid yağ piyasa
sına kaymıştır. 

Bu sebeple margarin istihsal eden fabrika
lara likid yağ muvaredatı azalmıştır. Marga
rin fabrikalarının o tarihlerdeki istihsalleri de 
bunu açıkça götermektedir. 

Bu durum karşısında margarin talebi art
mış, darlık ve suni fiyat yükselişi başlamıştır. 
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Malûmunuz olduğu üzere, Ticaret Bakanlı
ğının fonksiyonu müstahsilin emeğini değer
lendirmek ve aynı zamanda müstakar bir fiyat 
politikası takibederck büyük müstahsil kütle
sinin mağduriyetine mâni olmaktır. 

Bakanlığım bu iki hedefi telif ederek -me
seleyi çözümlemekle görevlidir. 

İste bu espri altındadır ki, mütahsılla kar
şı karşıya gelerek, açık ve samimî bir sohbet 
yeklinde, üretici elindeki ayçiçeği tohumunu 
180 kuruştan sattıkları takdirde, likid yağların 
4öo kuruştan margarin fabrikalarına intikal 
edeceğini ve margarin fiyatlarının da, evvelce 
olduğu gibi 650 kuruştan piyasaya sürülekile
ceğini ifade ettik. 

Zira, anagıda maddesi olan yağ ve margarin 
fiyatlarındaki yükselişin diğer maddelere de 
inikas edeceğini ve bu durumda, ilk nazarda ay
çiçeği müstahsili her ne kadar mahsulünü yük
sek fiyatla satıyor gibi görünür ise de, haddi
zatında diğer maddelerde husule 'gelebilecek 
fiyat artışı dolsyısiyle, müstahsilin yapacağı öde
melerle, kârlı değil zararlı çıkacağını ve bu zara
rın diğer müstehlik kütlede daha büyük ölçüde 
hissedileceğini kendilerine açıkladık. 

Ayrıca, fiyat istikrarını sağlamak mecbu
riyetinde olan Bakanlığımızın, müstahsil elin
deki mahsulü aybasına kadar piyasaya sürme-
yip stok yapması halinde, yağ ithal etmek mec
buriyetinde kalacağını 20 - 30 gün evvel ken
dilerine ikaz yollu izah ettik. Bunda ne bir emir, 
ne bir tehdit ve tazyik hiçbir suretle bahis mev
zuu değildir. 

Geçmiş yıllardaki ayçiçeği tohumu fiyatla
rını tetkik edersek, bu fiyatların 90 - 150 ku
ruş arasında değiştiği görülür. Arz ettiğim 
180 kuruşluk fiyatın ise müstahsili memnun 
edeceği ve emeğini değerlendirmiş olacağı bir 
gerçek halinde ortaya çıkar. 

Bu suretle hem müstahsilin, hem de müs
tehlikin korunmuş olduğuna inanıyoruz. 

Bununla beraber, sayın arkadaşımız bu tu
tumun hatalı olduğu kanısında olacaklar ki. 
yapılacak ithalâtın memleket zararına olacağını 
1.12J96G tarihinde yaptıkları gündem dışı ko
nuşmalarında ifade etmişlerdir. 

Arkadaşımızın o günkü kanaatlerine muka
bil tarafsız basının kanaatini da müşahhas bir 
misalle arz etmek isterim. 

İstanbul'da çıkan Ekonomi gazel: esinin 
5 . 12 . 1966 t ar'hli nüshasında aynen: 

«Bundan bir müddet evvel Trakya ve İstan
bul'u ziyaret ederek tetkik gezisinde bulunan 
Ticaret Bakanı, tüccar, müstahsil ve fabrika
törleri uyararak, yağ piyasasının normal sevi
yede kalmasının, memleket ve kendileri için ha
yırlı olabileceğimi anlatması ferahlık yarat
ın: i] bulunmaktadır.» dedikten sonra yazısını, 
«Bolluk içinde yokluk yaratmanın imkân
sızlığı bir kere daha meydana çıkmış bulunmak
tadır» diye bitirmektedir. 

Sayın arkadaşımız 12 . 12 . 1966 tarihinde 
yani gündem dışı konuşmalarından 12 gün son
ra vermiş olduğu sözlü sorusunda ise, marga
rin darlığının had safhaya ulaşmış ve vatan
daş vita, ufa gibi yağların kilosunu 8 liradan 
bile bulamaz hale gelmiştir. Dedikten sonra, 
darlığın giderilebilmesi için, ne düşünüldüğünü, 
nebatî yağ ithali bir tedbir olarak telâkki edil
mekte ise bunun miktarı, ne suretle ve ne za
man ithalât yapılacağını, sormaktadır. 

Yanılmıyorsak arkadaşımız, bu sözlü soru
su ile, hissedilen darlık karşısında, yağ ithali
ni bir tedbir olarak tavsiye etmektedir. 

Bu takdirde, sayın arkadaşımızın, 12 gün 
evvelki gündem dışı konuşmaları, ile sözlü so
rularını bağdaştırmak mümkün değildir. 

Şimdi arkadaşımın sorularına cevaplarımı 
sıra siyle arz ediyorum. 

Trakya'da ayçiçeği ve likid yağ piyasası 
ile margarin fabrikalarının o tarihlerde, kapa
sitelerinin ancak yarısı ile çalışabildiğini ko
nuşmamın başında arz ve izah etmiştim. 

Filhakika mezkûr devrede durum şöjde 
idi: 

Bir tarafta tüccar, müstahsil, kooperatifler 
ve elinde bir miktar stok bulunan likid jTağ 
fabrikalar] fiyatları yükseltme çabası veya yük
seleceği düşüncesiyle piyasaya kâfi miktarda 
mal sevk etmiyorlar. 

Diğer taraftan, yine margarin sanayiinde 
büyük ölçüde kullanılan pamukyağı istihsali 
ise, tarişe ait yağ fabrikası hariç, İzmir'deki 
diğer yağ fabrikalarında iki aydan fazla sü
ren grev cholayısiyle, tamamen durmuş bulunu
yordu. 
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Ayrıca, mevsim bası olması ve birçok mües
seselerin işlemek üzere yeterli emniyet stükr 
bulunmaması dokıyısiyle, piyasada bir darlık. 
jinside 'gelmiş ve bunun sonucu olarak da Ba
kanlığımız Sovyetler Birliğinden, döviz öde 
m eksizin 5 000 ton yağ ithali etmiştir. 

Alınan bu tedbirler sayesinde, piyasa do
yurulmuş ve fiyat istikrarının devamlılığı sağ
lanmıştır. 

İthal edilen yağlar gelinceye kadar, arz 
ettiğim sebeplerle ortaya çıkan sıkıntıyı gi
dermek üzere, Et ve Balık Kurumu elinde bu
lunan Kopra ve Soya gibi margarin sanayiinde 
kullanılan yağların tamamı piyasaya verilmiş
tir. 

Arkadaşımızın, ikinci kışını sorularını 1963 
yılından itibaren yurda ithal edilen nebatî yağ 
miktarları, fiyatları ve ithâl şekilleri ile ilgili
dir. 

Durum yıllar itibariyle şöyledir : 

1 defa rafine 
Yıllar Pamukyağı Soya yağı 

1.963 -20 457 ton 
1964 23 894 'ton 

5.1 524 ton 
15 716 ton 

Tam rafiner 
Soya yağı Toplam 

8 038 ton 
27 843 ;ton 

80 019 ton 
70 453 ıton 

Bu neibaıti yağlar P. L, 480 sayılı Amerika 
Kanunu hükümleri dâhilinde, Türk parası kar
şılığında itihâl -edilımiştir. 

1965 yılında ııdbati yağ ithâl edilmemiştir. 
1966 yılında 21 460 ton ayçiçeği yağı, 

4 000 ton pamuk yağı ve 8 633 ton da bir defa 
rafine edilmiş soya yağı olmak 'üzere cem'an 
34 094 'ton ndbati yağ 'döviz ödemek suretiyle 
ithâl .edilmiştir. 

•Saygı ile arz e de; im. 
BAŞKAN — Sayın Hayri îJninıcuoğlu, 
HAYRI MUMCUOĞLü (Tekirdağ) — Sa

yın Başkan, çok (değerli arkadaşlarım. Mâruzâ
tı/ma başlamadan 'evvel iki noktayı tesıbit et
mek zorunluğunu duymaktayım. 

Binincisi Sayın Bakanın cevabi 'konuşma
larında belirttiği veçhile, sözlü sorumuz 12 nci 

ayın 'başında verilmiştir. Bugün konu ak
tüalitesini kaybetmiştir. 

İkinci, nokta Sayın Bakan lütuf kâr açıkla
malarında, cevaplarında ibenim Aralık ayının 
başında yaptığını gündem dışı konuşmama ce
vap venmişlerdir. Üç gün evvel Ticaret Bakan
lığı ıma.kamını şereflendiren arkadaşıma na
çizane takdirlerimizi arz ederim. Meseleye üç 
gün içinde 'bu kadar vukuf ve ı'üsuh peyda et
mişler, cidden takdire değer bir gayret, tak
dire değer bir anlayış. 

Efendim; aktüalitesini kaybetmiş 'olması 
itilbariyle mâruzâtımı uzatıp kıymetli vakitle
rinizi israf 'etmeyeceğim. Ama vaki bir - iki 
tarize cevap vermek zorunluğunda olduğumu 
•bilhassa kaydetmek isterim. Benim 'gündüm dışı 
konuşmaımla sözlü soru metilin arasında bir 
tenakuza işaret 'ettiler. Böyle bir tenakuz ycık-
tur. Ticaret eski Bakam Sayın jJüftüoğlu'nun 
ibenim '.gündem dışı konuşmamdan mukaddem 
Trakya gezisinde ayçiçeği 'üreticilerine hita-
h'en mallarınızı d'80 kuruşa matınız, satmadığı
nız takcllıde ithal zorunda kalacağız dediği 
vakıadır. 

Bu sözün, bu ıcümiesinin Tüıkçe olarak yo
rumlanması, köylüyü İSO kuruştan .satmaya 
şorlama mânasına gelir. Tehdit sözü hakikaten 
bir Devlet, adamına yakışmaması lâzımgelon 
bir harekettir, »bir fiildir. Bunu (ben söylemek
ten sakınırım. Yalnız, (bir Ticaret Bakanı üre
ticiye malını 180 .kuruştan satma'zsan ithal ya
parım, derse köylü 'bundan, üretici bundan 
'memnun olmaz, neşesi, şevki azalır, Ibundan 
kimsenin iştübahı iolmaması ica.becler. Halbuki 
Trakya'da bizim ide çok emeğimiz geçti koope
ratiflerin kurulması için. Bir Anayasa mües
sesesi olan kooperatiflerin kurulması için çok 
•cmeğ'imiz 'geçti. Geoen sene hu 'gerçekleşebildi. 
Daıha evvel kurulmuş olanlara IMveten koope
ratifler kurulda. Aksine tenkid yapanlar bunu 
kunnıak norunda kaldı. Yeni kurulmuş koope
ratiflerin bu sözle büyük zararlara duçar ol
ması ihtimaline değindim. Ye foıı sözden son
ra kooperatifler üreticiler üıkbü. Piyasada bu 
sefer 'margarin darlığı başladı. Aralık ayında, 
Ocak ayında dışarı ile tornası olan ve şimdi 
'beni dinlemek lûtfunda bulunan arkadaşlarım 
'da takdir ederler, 8 liradan vita yağı bulun
maz oldu. Bu vanlıs mı? Ama neden bu doğ-
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dıı? Eğer rekolte talhdidinde (bir isabetsizlik 
varsa ızaımanmda ithal yapılmalı idi. 

HalbuOd bu ithal sözü, daha Mayıs ayı bi
dayetinde çıkmış idi ve ben 28 . 3 . 1967 ta
rihinde ibir sözlü soru vesilesi ile burada sözlü 
«oru müessesesinin ihdası (hikmeti ile bağdaş-
ımıyacak cevaplar verildiği sırada Sayın Müf-
tüoğlu'nun 28 . 3 . 1967 tarihli zabıtlardan 
aldım, 1966 yılında istihsal artışı ve devredi
len stokların ihtiyacı karşılıyacak durumda 
olması sebelbiyle ithal cihetine gidilmemiştir, sö
zü var. Şimdi Sayın Bakan eğer yanlış anlama-
ıdıysa taim aksine işaret buyurdular. Ben Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tesbit edil
diği veçhile ithali zorunlu ahvalde, elbette ka
bul ederim. Ama Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânımızda 1967 yılında nebatî yağ ithalinin ön
lenmesi için öngörülen (bâzı rakamlar, hedefler 
vardır. Ben dedim ki, 'bu rakamlara bu yıl ula
şılmıştır. Bu takdirde ithalat sözü neden edili
yor. Hazine açık verir, transferler ancak işçi dö-
vizleriyle karşılanır: Maliyesi ibu kadar zor 
durumda bulunan 'bir Hükümet niçin ithal lâfı 
•eder? Memlekette ide tesbit edilen rakamlar 
ihtiyaca yeter margarin ve onun nıaddei ipti-
daiyesinin elde edildiğini (gösterir. Niçin bu 
söz yapılır ? Bu söz ihatalıdır, dedim. 

Bir muhalif senatör olarak vazifemi ifa et
tim. Şimdi eğer <geçen oturumda Ticaret Eski 
Bakanı Sayın Müftüoğlu'nun dediği doğru ise 
ben vazifemi kemaliyle yapmış olmanın (hazzını 
duydum. Ama Sayın Bakan, yanlış 'anlamadıy
sam, bu oturumda, bir müktar, 30 'bin ton civa
rında ithalât yaptıklarını ifade ettiler. Eğer 
bu lâzım idiyse pekâlâ yerindedir. Elbette ki, 
en hayati ibir maddeyi icabında ithal edeceğiz. 
Geniş bir müstehlik kitlesini -koruyacağız. 

Sayın senatörler, (ben sözlerimi uzatmıyaca-
cağım. Yalnız şunu ehemmiyetle arz ederek 
mâruzâtıma son vereceğim. 

Türkiye'nin 3 ncü Tarım bölgesi telan bölge
nin üreticisi ancak ay çiçeği tohumu ile yüzü 
güler bir haldedir. Köylünün kalkındırılması 
asla sözle olmaz. Mahsule bir talban fiyatının 
teslbit edilmesi köylünün finanse edilmesi ve 
Anayasamızın icabı olan da kooperatifleşmeye 
gidilmesi ibir emri zaruridir. Dinlemek lûtfunda 
bulundunuz, şükranlarımı sunarım. Sayın Ba
kana da lütfettikleri cevaıbî konuşmaları sebe
biyle şükranlarımı arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyrunuz. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

^Bursa) — Değerli senatörler, kıymetli arka
daşımı incitmek maksadım değildir. Kendileri
ne geniş bilgiyi bir açıklık içinde, (bütün konu
lara rahatlıkla igirme imkânını vererek sami
mî bilgiler arz ettim. 

Kooperatifçilik (bizim de teşvik etmek iste
diğimiz, bizim de inandığımız ilkelerden biri
dir. Bu maksat içinde müstahsil malının değer 
fiyatla satılabilmesini, müstahsil alın terinin de
ğerlendirilmesini sağlamak için kooperatiflere 
gerekli imkânlar sağlanmış ve bu imkânlar için
de müstahsil malı evvelki yıllara kıyasla değeri
ni fazlasiyle bulmuştur. Demek ki, Hükümet 
bu maksadı arkadaşımızın da arzu ettiği isti
kamette sağlamış 'bulunuyor. Yağ ithali bir za
ruretin kalbi olmuştur. Arz (ettiğim sebeple re
kolte tahmin edilenin altında bir seviyede kal
mış ve bâzı mubayaacılar bunu bir fırsat vesi
lesi ittihaz etmiş, diğer tarafta da /grev dolayı-
sı ile margarin piyasasında ve margarin fabri
kalarına likit akımında aksamadan doğan bir 
fiyat teşekkülü .hâdiseyi buraya sürüklemiştir. 
Bu mevzu kapanmıştır. Arkadaşımızın bu mem
lekette iktisadi istikrara, müstahsilin malının 
alın terinin değerlendirileceğine ve Kooperatif
çilik hareketlerinin lüzumlu takviyeyi bizden 
bulacağına emin olmalarım rica ediyor, teşek
kür ©diyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, yabancı memleketlerdeki işçi
lerimize dair Başbakandan sözlü sorusu (6/419) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Başba
kan veya adına cevap verecek Bakan? Yok. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Sayın Baş
kan, bu suale yazılı olarak cevap versinler. 
Çünkü 1966 yılında bu soruyu sönmüştüm. 
Çok igeoikti. Yazılı olarak işitiyorum, lütfen ya
zılı versinler. 

BAŞKAN — Peki efendim, soru yazılı ola
rak cevaplandırılacaktır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, bir memurun tâyinine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/421) 
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BAŞKAN — Sayın soru sahibi ıburada. Güm
rük Tekel Balkanı ydk. Gelecek Birleşime (bıra
kılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Denizcilik Bankası Anonim 
Şirketi tarafından yapılan zamlara dair sözlü 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç'in 
cevabı (6/422) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi burada, Sa
yın Ulaştırma Bakanı burada. Soruyu okuyo
rum ©fendim. 

19 . 1 . 1967 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarınızı rica ederim. 

Erdoğan Adalı 
Cumhuriyet Senatosu 

İstanbul Üyesi 

1. Denizcilik Bankası Anonim Şirketi tara
fından yapılan son zamların mucip sebebi ne
dir? 

2. Hususi bir kanunla kurulmuş olan ve 
ehemmiyetli bir âmme hizmeti ile vazifeli bulu
nan Denizcilik Bankasının vatandaşı zor durum
da bırakan bu zamdan vazgeçmesi düşünülmekte 
midir ? 

BAŞKAN — Ulaştrıma Bakanı Sayın Sadet
tin Bilgiç, buyurun. 

ULAŞTIRMA BAKANI SADETTİN BİLGİÇ 
(İstanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler, İstanbul Senatörü arkadaşım 
Erdoğan Adalı'nm sualine arzı cevaıbediyorum. 
Şehir hatları için bir artırma, tarifelerde bir ar
tırma düşünülmüş ise ele yapılan tetkikler neti
cesinde şimdilik bunun uygulanmamasına karar 
verilmiş olduğu cihetle arkadaşımızın sorduğu 
suallerin üzerinde durmayı icabettiren bir husus 
kalmamıştır. 

Bundan sonrası için de katî bir zaruret hâsıl 
olmazsa böyle bir fiyat artışı tatbik edilmiyecek-
tir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Adalı buyurun. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu mevzu üze
rinde Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi sırasında 
uzun uzun durmak fırsatını bulmuştuk. Suali 

Sayın Bakan cevaplandırdı. Bu, şimdilik zam
ların durdurulduğunu öğrenmekle, elbette mem
nun oldum. Yalnız bunun altında bir «şimdilik» 
kaydı yattığı gibi asıl sözlü sorumuzun birinci 
suali bu zamların mucip sebepleri nelerdirden 
kasdımız bankanın içinde bulunduğu durumun 
tebarüz ettirilmesine fırsat verilmesi idi. 

Muhterem arkadaşlarımın, kıymetli vakitleri
ni almamak için, uzun uzun durmıyacağım. Ben 
muhterem senatörlerin ve kıymetli Vekilimizin 
bu hususta yeteri kadar malûmat sahibi olduğun
dan eminim. Yalnız şu temennide bulunmak 
istiyorum; yeni Vekilimizin bu sözlü sorumuzun 
altında yatan mânayı kavrıyacağındarı ve ulaş
tırma yalnız Denizcilik Bankası değil, ulaştır
manın diğer bütün müesseselerinin de, Bakan
lığa bağlı diğer bütün müesseselerinin de üze
rinde hassasiyetle durmasını ve zammın ancak 
en son bir çare olarak düşünülmesinin lâzımge^, 
leceğini idrak edeceğinden emin olduğumu te
barüz ettirmek istiyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ üyesi 
Salim Hazerdağlı'nın, Keban Barajı sebebiyle 
yapılmakta olan istimlâklere dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/423) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı izinli olduğun
dan gelecek birleşime bırakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nm, Denizli şehrinin telefon san
traline dair sözlü sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sa
dettin Bilgiç'in cevabı (6/424) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi?... Burada. Sa
yın Ulaştırma Bakanı?... Burada Soruyu okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Ulaştırma Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim. 

9 . 11 . 1967 
Hüseyin Atmaca 
Denizli Senatörü 

1. Denizli şehrinin telefon santrali yetersiz 
olduğundan pek çok esnaf, işyeri hattâ gazete 
idarehaneleri telefonsuzclur. Zamanımızın en 
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önemli ve en seri muharebe araçlarından olan 
telefon sıkıtısı bu müesseselerin çok güç şartlar 
içinde çalışmalarına sebebolmaktadır. Ticaret 
ve Sanayi yönünden büyük hamle yapan 75 000 
nüfuslu Denizli merkezi için 2 000 numaranın 
kâfi gelmiyeeeği takdir buyurulur. Bu medeni 
ihtiyacın acilen giderilip halkın sıkıntıdan kur-
tarilması zaruridir. 

.Denizli şehrinin telefon santralinin ne zaman 
tevsi edileceğinin, 

2. Yıllardır iskelet halinde duran Denizli İs
tasyon binası tabiî tesirlerle harabolmaktadır. Bu 
yapının harabiyetini önlemek ve barakalarda güç 
şartlar içinde çalışan görevlileri sıkıtıdan kurtar
mak için inşaatın biran evvel ele alınması gerek
mektedir. Bu inşaatın ne zaman ihale edilece
ğinin. 

3. Denizli - Acıpayam - Muğla demiryolu ya
pınınım 2 nci Beş Yıllık Programa dâhil olup 
olmadığının, 

Açıklanmasını saygı ile rica ederim. 
BAŞKAN —• Ulaştırma Bakanı Sayın Sadet

tin Bilgiç buyurum 

ULAŞTİ EM A BAKANI SADETTİN BİLGİÇ 
(İstanbul Milletvekili) — Muhterem Başkan, 
muhterem senatörler; Sayın Senatör Hüseyin 
Atmaca ;nm suallerine sır asiyle arzı cevabediyo-
rum. 

Ocak 1967 sonu itibariyle bin hat kapasiteli. 
Denizli otomatik santraline bağlanan 996 abone 
ve 1537 bekliyen talep mevcuttur. Bekliyen ta
leplerin karşılanmasını teminen İkinci Beş Yıllık 
Plân döneminde Denizli otomatik santraline 
1 500 hatlık bir kapasite ilâvesi programa bağ
lanmıştır. Programın uygulanması mukavelesi 
yapılmış bulunan telekominiskasyon sanayiinin 
kurulması ile ilgilidir. 

İkinci sual : Denizlide evvelce başlanmış bu
lunan gar binası inşaatı 1960 yılında Millî Bir
lik Hükümetince alman bir kararla benzeri işler 
nıeyanında durdurulmuştur. Mezkûr bina pro-
düktiv bir yatırım olmadığından Birinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânına alınmamıştır. Diğer taraf
tan yüksek malûmları olduğu üzere her yıl zarar 
etmekte olan kuruluşumuzun önkaynaklariyle, 
440 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince 
ancak teşekkülümüze kâr sağlıyor, seyri seferle 
ilgili ve yapılmam alan halinde işletmeyi devamlı 
şekilde aksatıcı vasıflardaki işlerden en önemli-

— 588 
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lerinin karşılanmasına çalışılmakta, hattâ bu 
yüzden aynı karakteri taşıyan pek çok işlerimiz
de sırada beklemektedir. Söz konusu binanın 
İkinci Beş Yıllık Plânda derpiş edilen gar ve is
tasyonlarının ıslah ve organizasyonu programa 
ithali suretiyle tamamlanması mümkün olacak
tır. 

Üçüncü sual ise; Denizli - Acıpayam - Muğ
la demiryolu bâzı hatlarımız gibi verimsiz olaca
ğından İkinci Beş Yıllık programa ithal edil
memiştir. 

Arzı cevap ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN. ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan; 
Sayın Bakanın sorularıma verdiği cevap do-
layısiyle kendilerine teşekkür ederim. Ancak 
verdikleri cevapta bu işlerin, bu kamu hiz
metlerinin ne zaman yapılabileceğine dair ke
sin bir tarih belirtmediği ce.iıı işin yine uzun 
zaman bekliyeceği ümitsizliğine düşmüş bulunu
yoruz. Denizli'nin 75 bini geçen nüfusuna 
ve son zamanlarda ticaret ve sanayi alanın
da büyük mikyastaki genişlemesine karşılık 
bugün için bulunan bin abone kâfi gelme
mekte, sorumda da belirttiğim gibi birçok 
ticarethaneler, gazete idarehaneleri ve evler 
Sayın Bakanında ifade buyurdukları gibi 1 500 
ü mütecaviz abone isteği beklemektedir. 

Zamanımızın em seri ve en uygar bir aleti olan 
telefon hattının kurulması bu sıkıntıların 
biran evvel giderilmesini sağlamak bakımın
dan büyük faydalar sağlıyacaktır. 

Kendilerinden bu işin en kısa zamanda 
yapılması hususunda gayretlerini tekrar istir
ham ediyorum. 

Denizli Gar binası, gerçekte kâr ge-
tirmiyen bir bina olmakla beraber, bir kamu 
hizmetinin rahatlıkla yapılmasını sağlaması, 
diğer taraftan da bugüne kadar sarf edilmiş 
olan 100 000 liranın üstündeki, bir ödeneğin, 
paranın heder olmaması bakımından biran 
evvel ele alınması bir zarurettir. Zira bu istas
yon binasının beton karkas kısmı bitmiş, 
tabiatın tesirlerine terk edilmiş bulunmak
tadır. Eğer bu terk ediş daha birkaç yıl uza
dığı takdirde sarf edilen 100 000 liranın üs
tündeki para heder olacaktır. 



C. Senatosu B : 49 6 . 4 . 19Ö7 O : 1 

Diğer taraftan bugün Denizli istasyonun
da görevli olan memurlar eskiden depo ola
rak kullanılan ahşap, çürük ve yetersiz bir 
barakada güç şartlar içinde' vazife görmekte
dirler. Güç şartlar içinde vazife gören bu 
memurların da rahatlıkla vatandaşa hizmet 
edebilmelerini saklama bakımından ve millî 
bir varlık olan bu binaya sarf edilen paranın 
korunması bakımından bu binanın da kâr 
nazariyesi düşünülmeden biran evvel yapıl
masını istirham edeceğim. 

Denizli - Acıpayam - Muğla demiryolu 
30 - 40 senedir yapılması, yapılacağı söylene 
gelen bir iştir. Bu geniş bir bölgeyi içine 
alan ve özelLlkle millî savunma hizmetleri 
bakımından da ileride büyük faydaları ola
cak bir işin İkinci Beş Yıllık Plânda etüt 
edilmesini rica ederim. 

Verdikleri cevap dolayısiyle Sayın Bakana 
teşekkür ederim. Dinlemek lûtfımda bulundu
ğunuz için hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 

12.. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, bâzı gümrük idarelerinin 
uygulamalarına dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından, sözlü sorusu. (6/425) 

BAŞKAN — Say:ın soru sahibi burada. Güm
rük ve Tekel Bakanı yoklar. Gelecek birleş'-
ffie bırakılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, Kastamonu'da ta-
pıdanan arazilere dair sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeyli ve Tarım Ba
kanı Bahri Dağdafın cevabı (6/426) 

BAŞKAN — Sayın soru sahi'bi burada. Sa
yın Devlet Bakanı ve Tarım Bakanı burada
lar. Soruyu okutuyorum efendim. 

Bir dakika; b u r a l ı «Arazilere dair» denil 
m"ş. Her halde b'r yanlışlık o1muştur. «Arazb 
zatım cemidir, «araziye dair» olması lâzımdır. 
«Arazilerine» okmıyacağı için sehven düzelti
yorum. 

m tarafından cevaplandırılmasına tavassutlarını
zı saygılarımla rica ederim. 27 . 3 . 196. 

Cumhuriyet Senatosu 
üyesi 

Ahmet Nusret Tuna 

Kastamonu arazisinin tamamına yakm kıs
mının, kadîmen, ormanlarla kapalı olduğu eski 
vesikalardan anlaşılmaktadır, iskân derbederliği 
ve nüfus artışı yüzünden, bugün Kastamonu Vi
lâyeti hududu dâhilinde 900 e yakın köyde 
350 000 kişi orman içinde ve civarında yaşamak
tadır. 

Kültür arazilerinin pek cüzi bir kısmı tapulu 
ise de krokisi yoktur. Bütün eski tapularda ol
duğu veçhile yüzölçüsü yarım dönüm, bir dönüm 
gibi çok küçük gösterilmiştir. Kültür arazileri
nin diğer kısmı fiilen ve ilmen orman olma vas
fını kaybetmiş, atalarımızdan miras olarak kal
mış, zilliyedliklerinde bulunan, tapusuz sahalar
dır. 

Tapulama Kanununun tatbikatı Kastamonu 
köylerinde de başlamıştır. Tapulu tarlalarının, 
kayıtlı yüz ölçüsüne uygun kısmı köylüye veril
mekte, ölçü fazlası saha ile, kadîmden beri zilliyed
liklerinde bulunan gayrimenkuller, ormanda ik
tisabı müruru zamanın cereyan etmiyeceği gerek
çesi ile Orman İdaresine bırakılmaktadır. 

Bu tatbikat sonunda arazislz kalan aileler ol
duğu gibi bir, iki dönümlük tarlası kalan aileler 
de pek çoktur. Fiilen ve ilmen orman olma vas
fını kaybeden, köylü elinden alınmış bu sahalar 
tamamen boş bırakılmakta, esasen geçim imkân
ları çok dar olan orman sakinleri açlıkla karşı 
karşıya getirilmektedir. 

Ormanın yaprağına zarar verilmesine taraf
tar değiliz. Fakat vatandaşlarımızı da en az 
ağaçlar kadar korumaya mecburuz. Nemli gözler
le, nereye sürüleceklerini soran hemşehrilerimiz 
için Bakanlığınız ne düşünmektedir1? Aldığınız 
veya alacağınız âcil tedbirler nelerdir? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Hüsamet- • 
tin Atabeyli. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
ben Sayın Ahmet Nusret Tuna'nm sormuş bulun-

Cumhuriyet Senatonu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Sayın Tarım 

Bakanı ve Tapulama işlerine bakan Devlet Baka-
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duğu sorulara, hukuk ve kadastral faaliyetleri
miz yönünden cevaplarımı arz etmeye çalışaca
ğım. 

Yüksek malumlarınızdır ki, tapulama faali
yetlerimiz 776 sayılı Tapulama Kanununa göre 
cereyan etmektedir. Bu kanunun «Kayıt belge
lerinin kapsamını tâyin» başlığını taşıyan 42 nci 
maddesinin ikinci fıkrası değişebilir ve genişle
meye elverişli sınırları tapu kayıtlariyle diğer 
belgelerin muhtevası belirtilmekte kayıt ve belge
lerde yazılı miktara itibar olunur hükmünü koy
maktadır. Mevzuatımızda ve Yargı tavım izm müs
takar içtihatlarında vergi ve tapu kayıtlarında 
sınırı orman olarak görünen gayrimenkulier de
ğiştirilmeye müsait hudutlar olarak kabul edil-

. mistir. Buna göre tapulama uygulamasında or
mana ilişkin sınırların ve dolayısiyle gayrimen
kullerin yüz ölçümlerinin tesbitinde iki yol taki-
bedilmektedir. 

Bunlardan birincisi; orman tahdidi yapılmış 
ise, bu tahdit haritaları csus alınmalı suretiyle 
gayrimenkullerin yüz ölçümleri tesbit olunmak
ta ve tahdit haritalarına itibar olunmaktadır. Bu 
766 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükmü icabı
dır. Pek tabiî olarak tapulama postalarımız tes-
bitlerini yaptıkları zaman bu madde hükmüne 
riayet etmek mecburiyetindedirler. 

İkincisi; tesbit sırasında, tahdit görmemiş yer
lerde Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlümü 
ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında 
1965 tarihinde yapılmış olan bir anlaşma gere
ğince bir teknisyen, bir temsilci bulundurulmak
tadır. Tahdit görmemiş olan bu yerleri temsilci 
şayet sınırlarını orman olarak göstermediği tak
dirde, tapuları veya vergi kayıtlarının tatbika
tında bu gösterilen sahaya itibar edilmekte ve 
tesbit, kadasral tesbit buna göre yapılmaktadır. 
Tahdidedilen parsellerin yüzölçümü tapu ve ver
gi kaydından fazla çıksa bile yukarıda arz ettiğim 
46 ncı madde ve Temyiz Mahkemesinin takarrür 
etmiş içtihatları muvacehesinde yüzölçümü keza 
46 ncı maddenin şümulü dairesinde tesbit olun
maktadır 

Gösterilen fiilî orman sınırına göre yapı
lan tesbitte yüz ölçümünde vergi veya tapu 
kaydına nazaran fazlalık çıktığı takdirde bel
gedeki miktara itibar olunmaktadır. Ancak 
Tapulama Kanununun ikinci maddesiyle bu 
konu ayrı bir muameleye tabi tutulmaktadır. 

Zira bu konunun ikinci maddesinin ikinci fık
rası, «Birlik sınırları içinde kalan bu gibi 
gayrimenkullerin tapulamaya tabi olup olma
dığı hususunda ilgililer arasında anlaşmazlık 
çıkarsa tapulama tutanağı ve krokisi yapılır 
anlaşmazlık sebebi tutanakta belirtilir. 

Binaenaleyh, biz de bu 2 nci madde gereğin
ce, muameleye tabi tutmakta ve gerçekten çı
kan fazlalığın ormandan sayılıp sayılmaması 
hususunda, orman idaresi ile yer sahibi ara
sında bir ihtilâf çıkarsa ihtilâfı yer ölçüsü ya
pılmak suretiyle krokiye bağlamakta ve halli 
için de tutanaklar mahkemelere tevdi edilmek
tedir. Bu yeni Tapulama Kanununun uygulan
ması da tatbikat rahatlığı ve kolaylığı temin 
eden bir usuldür. Bu uygulamada arz ettiğim 
gibi, bir düzen temin etmek ve sağlamak için 
de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile, Or
man Genel Müdürlüğü arasında bu esasları 
sağlıyan 1965 tarihli bir anlaşma yapılmıştır. 
Ve hassasiyet ve titizlik gösterilmektedir. Yal
nız, sayın arkadaşımın bahsettiği Kastamonu 
bölgesindeki tatbikatı, mahallinden sordum, 
tahdit yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır diye, 
bunu inceledik, henüz cevap gelmediği için 
kanuni durumu arkadaşıma burada arz edemi
yorum, fiilî durum ve kanuni durumu arz ede
miyorum. Bu cevabı aldığımız zaman arzu 
ıbuyıırurlarsa yazılı olarak yahut yine sözlü 
olarak bildirmiş olurum. Ben tatbikatı ve hu-
kikî durumu arz etmiş oluyorum, teşekkürle
rimi sunarım. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı Sayın Bahri 
Dağdaş. 

TAEIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Konya 
Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri, Cumhuriyet Senato
su Kastamonu Üyesi Sayın Ahmet Nusret 
Tuna'nm Kastamonu'da tapulanan arazilere 
dair sözlü sorularına cevaplarımı arz ediyorum. 

Orman içerisinde ve kenarında yaşıyan va
tandaşların çeşitli dertlerine çare bulmak ve 
onları her türlü sıkıntıdan kurtaracak ted
birleri almak için, Bakanlığım büyük bir gay
ret içerisindedir. 

1967 yılı bütçe müzakereleri sırasında da 
belirttiğim gibi Türk halkının refahı için or
manları korumak, birim sahadan alman veri
mi artırmak ve orman - halk ilişkilerini düzen-
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lemek için, bugünün ihtiyaçlarına cevap ver
mekten uzak orman mevzuatını değiştirmeye 
matuf çalışmalar sonuçlanmak üzeredir. 

Tatbikatta çeşitli yorumlara, şikâyet ve 
haksızlıklara yol açan ormanın tarifi üzerinde 
•durulmakta, mutlak orman sa.halariyle orman 
olmıyan arazileri birbirinden kesin olarak ayı
racak yeni bir ilmî, ekonomik orman tarifini 
öncelikle Yüksek Meclisinize sevk etmek üze
reyiz. 

Tevali edip giden ihtilâfları Türk halkının 
menfaatlerine en uygun şekilde halletmek için, 
yepyeni bir anlayış içinde hazırlanan Orman 
kanunu tasarısını Yüksek Heyetinize en kısa 
zamanda sunacağız. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde ümidediyo-
ruz .ki, devam edip giden yüzbinlerce dâva, şi
kâyet ve ıstıraplar kökünden ve en kısa zaman
da halledilmiş ve temelli varlık içinde fukara
lığa dayanan bu dâvalar halledilmiş olacaktır. 
Ormanların geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve 
devamlı kılınması da getireceğimiz bu mevzu
atla bütün medeni âlemde olduğu gibi yurdu
muzda da bir dert değil, bir servet ve refah 
müessesesi haline gelecektir. 

Mâruz tasarı kanunlaşınca : Şimdiye kadar 
devam edegelen haklar üzerindeki icralar dur
durulacaktır. Hali hazırda karara bağlanmış 
dosyalar icra yolu ile değil rızaen ve idareten 
tahsile çalışılmakla vatandaşların tazyik ve 
mağdur edilmelerine sebebiyet verilmemesi ci
hetine gidilmektedir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Nıısret Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, sözlü sorumun mahiyeti 
okundu. Bugün .orman 'köylerinde yapılan bir 
tatbikatla ilgilidir. Maalesef bugüne kadar bi
zim gayrimenkul hukukumuzda ormanı ayır-
detme, ormanlık vasfını kaybetmiş gayrimenkul-
lerin zilyedi eline tesciline medar olacak ıbir 
hüküm bugüne kadar mevcut değildir. Bugün 
orman idaresi, Çubuk ovası için dâva açsm, 
tarihî vesikaları göstersin, işte Timur burada 
fiillerini muhafaza etti desin, şu tarihî vesika
nın yanında orayı ata ocağı olarak tutan köy
lülerin 'buradan müdahalesinin meni çıkarıl
ması lâzımdır. Eğer Kastamonu köylerinde va
tandaş yaşayabiliyonsa mutlalk bir onman idare
sinin müsamahası ile yaşayabilmektedir. Bir 

milletin fertleri müsamaha ile anatoprağında 
yaşar halde bırakılmamalıdır. Bugüne kadar 
bir mevzuat yok şimdiye kadar; Mecelle zama
nında yok, medeni kanunda yok, hâlâ da yok. 
Geçenlerde 'bir kanun çıkarıldı zaruretlerle. Bu 
da Anayasa Mahkemesince iptal olundu. Bu 
suretle ıbir yer orman olmuş ise ne zaman or
manlık vasfını kaybederse etsin, üzerinden ne 
kadar yıl geçerse geçsin, nasıl imar edilirse 
edilsin, bugün onu bir vatandaş mülk olarak 
tescil ettiremez. 

Şurası da muha'kikak ki, âmme vicdanında 
bir Çubuk ovası orman idaresi namına tescile 
müsait değildir. Ben bu sorumla mevzuatın 
tatbikinden ziyade şu hali Hükümetimiz nasıl 
görüyor, buna ıbir çare ve bir tedbir düşünü
yor mu mealin dedir. Yoksa elbette kanuna uy
gun ıhareket edilmektedir. Tatbikat kanuna uy
gundur. Fakat işin icabına uygun değildir. Bu
gün bir mahalle haline gelmiş, üzerine binalar 
yapılmın bir sahada binaların yıktırılması su
reti ile halkm müdahalesinin meni için isteme
ye maşerî vicdan razı değildir. Benim arzım 
mevzuatla ilgilidir. Muhterem Tarım Bakanııoıız 
bir haber veriyorlar. Orman Kanununun tarifi
ni değirdirmek üzere bir hazırlıklarının oldu
ğunu bildiriyorlar. Hakikaten bu milletin der
dine deva olaealktır. Bugünkü tatbikatta bunu 
hepimiz biliyoruz. Bilhassa aç ve perişan du
rumda olan orman köylüsünün vergiyi az ver
din diye gidildiği zaman, bunların tapuları tes-
bit olunduğu zaman yarım dönümün, bir dönüm 
olarak ıgösterildiği bir vakıadır. Zaten ova köy
lerinde dahi bir küçülme vardır. Dağ köylerin
de dahi 'büyük tarla yine yarım olarak gösteril
miştir. Bugünkü yarım dönümlük bir saha ay
rılıyor, ımiktan bu kadardır deniliyor, diğer ta
raf elinden almıyor. Zilyedlikle 'bugün orman 
dışındaki her yerde iktisap mümkündür. 20 
yıldan beri zanediyorum namına işletilir. Fa
kat orman içinde ise bu köy tescil olunmaz. 
Niye müruru zaman cereyan etmez. Binaena
leyh bu mevzuatta hakikaten ilmen ve fiilen 
orman olma vasfını kaybetmiş sahaların zilyed-
leri namına -tesciline imkân verecek bir tedbiri 
nazara almaya mecburuz. Biz, ormanın yapra
ğına halel gelmesini istemeyiz. Onmanın fayda
larını saymak lüzumunu hissetmiyorum. Fa
kat vatandaşın ormanda yerleşmesine imkân 
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vermişiz, bugün Türkiye nüfusunun 1/3 ü or
manlarda yaşar. Bir iskân politikası takib ede
memişiz. Orman Kanununda bir 13 neü madde 
almışız, demişiz ki, hakikaten bir içtimai muka
vele gibidir Orman Kanunu, 'baş tarafında va
tandaşa tanıdığımız haklar, var ıson tarafında 
cezai müeyyideler vardır. Baş tarafında 13 ncü 
maddede ne demişiz? Orman köylüsünü ormana J 
zarar vermiyecek şekilde geçim için tedbir alı- ı 
nacaktır. Bunun için Devlet Hazinesinden 1946 
dan 'beri en az 50 milyon lira ayırmayı, Ziraat 
Bankasının sermayesine ilâve etmeyi, burada 
tahsis olunan fon ile orman köylüsünü, onma
na zarar vermiyecek şekilde barmdıroıayı, ıge- j 
çim imkânlarının sağlanması kabul edilmiştir. I 
Maalesef 1956 dan 'bu yana 11 yıl geçmiştir son 
yıl Bütçesi de dâhil olmak üzere bu para kon-
;mamaktadır. Onlara zarar vermiyecek şekilde iş 
sahaları açmak: bir kanun emri olduğu halde 
yerine getirilmemektedir. Ancak -son tarafın
daki cezai müeyyideler tatbik edilmektedir. Bu 
şekilde ormanın korunması iktisadi tedbirler
le korunmadığı için mütemadiyen ormanlar tah-
ribedilnnektedir. O vatandaşların dâva dosya
ları artmakta, bunlar köyü ile mahkeme arasın
da gidip gelmek suretiyle zamanını geçirmekte, 
fakat orman da korunmama'ktadır. 

Bu ezelî bir derttir. Bugünkü Hükü
metin meydana getirdiği bir hal değil
dir. Bugüne kadar da bir mevzuat yok. Fiilen 
ve ilmen orman olma vasfım kaybetmiş köy
lerin vatandaşa temlikine imkân verecek bir 
hüküm yek. Bunun diğer kanunun iptali mu
vacehesinde -görülen hal ormanın tarifinin öyle 
birkaç satıra sıkıştıralım diye yine tatbik edil
mez bir halde bırakılması, uzun tariflerle mad
de ne kadar uzun olursa olsun, fakat bir yer 

i orman olmayabilir, herkesin anlıyacağı dille 
tarif olunmalıdır ve orman olma vasfını kaybe
den yerlerde vatandaş namına tescil edilmelidir. 
Yani kanunların umumiyet prensibi, orman ol-
mıyan sahalarda nasıl tatbik ediliyorsa orman 
sahasında da öyle tatbik edilmelidir. Tarım 
Bakanından son ricam şudur: Köylü mektup 
yazıyor diyor ki, geldi Tapulama Dairesi, artık 

I (tapularımızın sahibi olacağız diye ümitle 'bekle
dik. Geldi. % 30 unun tek karış toprağı yok. 
% 30 - 35 inin bir, iki dönüm arasında gayri
menkulu 'bulundu. Öbür tarafı üç - dört dönü
mü geçmiyen arazileri var. Bu diyor, orman 
idaresi ıbize bıraktırdığı 'bu yerleri onman ola-

I rak kullansa, ormana ağaç dikmek üzere etra
fını çevirse bir diyeceğim yok. Fakat bu ta
puyla tesbit edilmiştir, dışındaki yerlerden biz 
zorla arazi almaktayız. Orman alınmamaktadır, 
ağaç dikümemdktedir. Fa'kat tasarrufumuz kal
dırılmıştır. Biz 'bu milletin ferdi isek, ıbu vata
nın evlâdı isek halihazır kulanılmayan sahala
rın ıbu işler yapılıncaya karlar bizim kullanma-

| nnza imkân vermelerini rica ediyorlar diyorlar. 
Vatandaşları! bu dertlerini Sayın Tarım Baka
nına arz ediyorum. Hakikaten 'bunları yapsın
lar, yapmıyacaklarsa eskisi gibi vatandaş bu
radan istifade etsin. Bu dert çok fakir insan
ların 'derdidir, ne 'kadar yardım edilirse bu za
vallı omletin yüzü o kadar güler. Beyan buyur-

I dukları kanunun biran evvel «gelmek üzere ol
duğu müjdesinden memnun oidıJk. Süratini ay
rıca rica edeceğim. Hürmetlerimle. 

I BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Gün
demimizdeki 'maddelerin müzakeresi tamamlan
dığı için 11 . 4 . 1967 Salı günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere ıbirleşLmi kapatıyorum. 

| Kapanma saati : 16,45 
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B) YAZILI SOR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
gaş'ın, Fen Lisesi mezunlarının durumuna dair 
yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Or
han Dengiz'in cevabı (7/323) 

4 Şubat 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına (müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 

Sadi Koçaş 
C. Senatosu Üyesi 

1. (Memleketimizde yüksek kabiliyetli 
gençleri özel bir fen eğitimine tabi tutarak, 
ilim ve fen adamı yetiştirmek gibi, hakikaten 
müspet ve yapıcı 'bir gaye ile kurulmuş ve bu 
sene ilk 'mezunlarını verecek 'olan Fen Lisesi 
talebelerinin velilerinden aldığımız mektup
lardan odindiğiimz bilgiye göre : 

a) Bu .okulda okuyan talebelerin fen ders
lerinden, diğer liselerde okutulandan çok fark
lı ve yüksek bilgi verildiği, 

b) Buna mukabil diğer dersleri daha genel 
mahiyette okudukları, 

c) Bu sene mezun olacak talebelerin Üni
versitelere ne şekilde girecekleri, hangi fakül
telere girecekleri, Üniversite giriş imtihanları
nın ne şekilde ve hangi esaslar dâhilinde yapı
lacağının henüz 'belli olmadığı, 

d) Programları liselerden farklı olduğu 
için, ılise mezunları ile aynı giriş sınavına tabi 
tutuldukları takdirde (Giriş- sınav soruları di
ğer lise programlarına 'göre ayarlanacağı için) 
gayrimüsait bir durumda kalacakları, 

e) Bâzı fakülte derslerini daha lisede iken 
okudukları için »bu kabil fakültelere 'gitmek du
rumunda kalanların lisede kendilerine verilen 
üstün bilgiden tam mânası ile faydalanamıya-
cakları, 

f) Bilhassa, yukarıda arz edilen şekilde 
durumlarının henüz meşkûk olmasının veliler 
kadar, hattâ daha da fazla talebe üzerinde tesir 
yaptığı anlaşılmaktadır. 

2. Yukarıda vbelirtilen iddialar doğru mu
dur? 

;AR CEVAPLARI 

3. Doğru ise, Lise mezuniyet imtihanların
dan evvel bu talebenin durumunu tavazzuh et
tirecek bir çalışma yapılmakta mıdır? 

4. B^yle bir çalışma var ise, ıbu ıgüne ka
dar tesıbit 'edilen esaslar nelerdir ? 

5. Böyle bir çalışma lise mezuniyet imti
hanlarına kadar bitirileni ez ve bu talebenin du
rumu tam üniversite sınavları sırasında halle
dilmeye kalkılır ve zamanında yapıcı bir usul 
tatbik edilemezse şimdiye kadar emsalini sık sık 
gördüğümüz nahoş hâdiselerin benzerlerinin te
kerrürü endişesiyle, yukarıdaki sorularımın ya
zılı olarak cevaplandırılmasına yüksek müsaa
delerini saygılarımla. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Tenbiye Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 1060 4 . 5 . 1967 

Konu : Cumhuriyet . Senatosu 
Üyesi Sadi Koçaş'uı yazılı soru 

önergesi Hk. 

Cumhuriyet iSenatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaş'm, 

Fen Lisesi Öğrencileri hakkındaki yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevap notumuzun ilişikte su
nulduğunu arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaş tara
fından verilen 14 . 2 . 1967 gün, 7240/3527 -
7/323 sayılı yasılı soru önergesinin cevabıdır. 

1. — a) Fen Lisesinde halen uygulanmak
ta olan fen ve matematik öğretim programları 
diğer liselerimizde uygulananlardan oldukça 
farklı ve onlardan yüksek seviyededir. Lâbora-
tuvarları ve diğer imkânları ile dünyada sayılı 
okullar arasında bulunan Fen Lisesinde, en mo
dern metotlar uygulanmaktadır. Fen ve Mate
matik programlarındaki bâzı konular Üniver
sitenin birinci sınıfı seviyesindedir. 

b) Fen Lisesi programlarının ağırlrk mer
kezini fen dersleri teşkil etmekle beraber sos
yal bilgilere de yeteri kadar önem verilmekte
dir. 
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c) Fen Lisesi mezunu öğrencilerin Üniver
siteye ne şekilde (girecekleri konusunda gerekli 
çalışmalar yapılmıştır. Ön •çalışmalar sonu
cunda elde edilenler şöyledir. 

I - Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Fen Li
sesi mezunlarını bu lisede uygulanan program
lara göre düzenlenecek bir sistem içerisinde 
sınavla kabul etmeyi, ve Üniversiteye giren öğ
rencilerin Fen Lisesinde -okuduğu dersleri de
ğerlendirerek, diğer lise mezunlarından farklı 
•olarak ibirkaç -sömestre ileriden bajlıyabileeek-
-lerini kalbul etmiştir. 

I I - Hacettepe Tıp Fakültesi, Fen Lisesi 
mezunlarını, sınavsız -olarak almayı, ve her han
gi bir dala istekli öğrenci sayısı 10 dan az ol
madığı takdirde bu öğrenciler için özel sınıf 
açarak 'birinci sınıfı okutmadan doğrudan doğ
ruya ikinci sınıftan başlamalarını kararlaştır
mıştır. 

III - Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 
Fen Lisesi mezunları için 40 kişilik -bir konten
jan ayırmış -olup hu öğrencileri Üniversiteye 
.sınavsız kabul edecektir. 
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Ayrıca, Fakülteye giren öğrenciler Fen Lise
sinde olduğu gibi, Üniversitede de özel «olarak 
yetiştirilecektir. 

Üniversitelerin ilgili .organları tarafından 
alman ve yukarıda belirtilen kararlar henüz 
Bakanlığımıza resmen bildirilmemiştir. 

Konu ile ilgili çalışmalar devam etmekte 
olup, 'bütün Üniversitelerimizin Fen Lisesi me
zunu öğrencilerin farklı durumunu göz önünde 
tutarak hâzı imkânlar bağlıyacakları ümidedil-
ımektedir. 

d) Yukarıda açıklanmıştır. 
e) Yukarıda açıklanmıştır. 
2. Yukarıda açıklanmıştır. 
3. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışma

lar ve alman sonuçlar yukarıda açoklanaııştır. 
4. Yukarıda açıklanmıştır. 
5. Üniversitelerimizin Fen Lisesi öğrenci

leri için tesb't ve uygulıyacakları statülerin gi-
r;h sınavlarından çok önce kesinleşmemesi için 
bir scöep 'mevcut değildir. Konu, «şasen dik
katle takibedilmektedir. 
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49 NCU BİRLEŞİM 

6 . 4 . 1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

* 1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, İstanbul'un çöp ve çöpçülerine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/4C3) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, İstanbul Belediyesindeki kırtasiye
cilik hakkında İçişleri Bakanından söçlü sorusu 
(6/404) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Hazerdağlı'nm, Elâzığ'da kurulmakta 
olan Teknik Okula dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (G/407) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Rusya'dan ithal edilip Hopa 
iskelesine indirilen çimentolara dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/412) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Murgul Bakır Fabrikasının 
bacasından intişar eden gazların zararlarına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/413) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayri Mumcuoğlu'nun, piyasadaki margarin 
darlığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/415) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, yabancı memleketlerdeki işçi
lerimize dair Başbakandan sözlü sorusu (6/419) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, bir memurun tâyinine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/421) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'mn, Denizcilik Bankası Anonim 
Şirketi tarafından yapılan zamlara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/422) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Hazerdağlı'nm, Keban Barajı sebebiyle 
yapılmakta olan istimlâklere dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/423) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nm, Denizli şehrinin telefon san
traline dair, Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su (6/424) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, bâzı gümrük idarelerinin 
uygulamalarına dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü sorusu. (6/425) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusrct Tuna'nm, Kastamonu'da ta-
pulanan arazilere dair. Devlet ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu. (6/426) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




