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İçindekiler 

1. 

2. 

3. 

— Geçen tutanak özeti 

— Gelen kâğıtlar 

— Yoklama 

Sayfa 
596:597 

597:598 

598 

4. 598 Demeçler ve söylevler 

1. — Kocaeli Üyesi Hikmet îşmen'in, 
Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilerin mal
larına Hükümetçe el konduğuna, bunda 
bâzı noksanlıklar, muvazaa ve suiistimal
ler bulunduğuna, tasfiye yönetmeliğinin 
biran önce çıkarılması gerektiğine dair de
meci 598:599 

2. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler
den Hasan Kangal'ın, istanbul'a gelecek 
bir turist kafilesinin karşılanması şekli ile 
millî saraylarda toplantılar yapmalarının 
millî duygularınıza aykırı "olduğuna dair 
demeci ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Ni-
had Kürşad'm, cevabı 599:603 

3. — Aydın Üyesi iskender Cenap 
Ege'nin; Aydın ve Muğla illeri hudutları 
içinde bulunan Bafa gölünen özel mülki
yette bulunduğu iddiasiyle gerek balıkçı-

Sayfa 
lık ve gerekse turizm bakımından âmme 
menfaatlerine açılamadığına, bunun Hü
kümetçe Hazineye intikali hususunda ge
rekli tedbirin alınması gerektiğine dair 
demeci 603:605 

4. — istanbul Üyesi Tekin Anburun'un; 
Devlet Orman işletmesi tarafından yapılan 
orman kesiminin usulüne uygun yapılma
dığına ve kesilen ağaçların yerine yenile
rinin dikilmediği hususlarına, katiyatta ka
nun ve tüzük hükümlerine âzami riayetin 
lüzumuna dair demeci 605 

5. — Kars Üyesi Mehmet Hazer'in; 
personel rejiminin hâlâ ıslah edilemediği
ne, alman geçici tedbirlerin mahallî idare
ler memurlarını güç duruma düşürdüğü
ne, Personel Kanunu ıslâhatının biran ev
vel yapılmasına dair demeci ve Devlet Ba
kanı Sadık Tekin Müftüoğhı'nun cevabı 605: 

606 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rala sunuşları 607 

1. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'ye izin verilmesi hak-
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kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi (3/561) 607 

6. — Sorular ve cevaplan 607 

A) Sözlü sorular ve cevapları 607 

1. — Cumhur'yet Senatosu Üyesi Hi
dayet Aydmer'in İstanbul'un çöp ve 
çöpçülerine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/403) 607 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyesi Hi
dayet Aydmer'in, İstanbul Bslediyesin-
deki kırtasiyecilik hakkında İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6 404) 607 

3. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
Üyesi Salim Hazerdağlı'nm, Elâzığ'da 
kurulmakta olan Teknik Okula dair 
sözlü sorusu Millî Eğitim Bakanı İlhamı 
Ertenı'in cevabı (6/407) 607:609 

4. — Cumhur'yet Senatosu Artvin üye
si Fehmi Alpaslan'ın, Rusya'dan ithal 
edilip Hopa iskelesine indirilen çimen
tolara dair sözlü sorusu ve Sanayi Bakan 
Mehmet Turgut'un cevabı (6/412) 609:610 

5. — Cumhuriyet Senatosu Artvin 
Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Hopa - Borçka 
karayolu inşaatına dair sözlü sorusu 

ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in ce
vabı. (6/414) 610:611 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Arslan Bora'mn, bir memurun 
tâyinine dair sözlü sorusu ve Gümrük 
ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in cevabı 
(6/421) 611:616 

7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
Üyesi Salim Hazerdağlı'nın, Keban Ba
rajı sebebiyle yapılmakta olan istim
lâklere dair sözlü sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Itefet Sezgln'in 
cevabı. (6/423) 617 

8. —• Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nm, bâzı gümrük 
idarelerinin uygulamalarına dair sözlü 
sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı İb
rahim Tekin'in cevabı. (6/425) 617:622 

B) Yazılı sorular ve cevapları 623 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Ekrem Özden'in, Avukatlık kanun 
tasarısı hakkındaki çalışmalara dair so
rusu ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in 

, yazılı cevabı (7/332) 623 

« * • * 

1. — GECEN TUIANAK ÖZSTÎ 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad; 
Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 48 no! Bileşim
de, turizm ve turistik tesislerin ihtiyacı için 
kotalardan veya yabancı sermayeden memleke
te girmesi istenmiyen bâzı eşyanın ithal edil
in dkt e bulunduğuna dair demecin? cevabola-
rak, bu konuda bâzı suiistimallerin olduğun.! 
dair neşriyat üzerine Tur'zm ve Tanıtma Ba
kanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı müfet
tişlerinin harekete geçirildiğini ve teftiş netice
lerime göre muamele yapılacağını, Bakanlıkça 
ayrıca tedbirler ittihaz olunduğunu açıkladı. 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi 
Alpaslan'ın, Mur^nl Bakır Fabrikasının baca
sından intişar eden gazların zararlarına dair 

sözlü sorusu Enerji ve Tabiî KaynaCdar Baka
nı Ref et Sezgin; 

Cumhuriyet Senatomu Tekirdağ Üyesi Hayni 
Mumcuoğlu'nım, piyasadaki margarin darlığına 
dair sözlü sorusu Ticaret Bakanı Ahmet Türkel; 

Cumhuriyet Senatosu îstaribıü Üyesi Erdo
ğan Adalı'nm, Denizcilik Bankası Acıon'm Şir
keti (tarafından yapılan zamlara dair sözlü so
rusu Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç; 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmaca'nm, Denizli Şehrinin telefca santra
line dair sözlü sorusu Ulaştırma Bakanı Sa
dettin Bilgiç; 
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Cumhuriyet Senatomu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuma'nın, Kastamonu'da tapulanan 
arazilere dair sözlü soncu Devlet Bakanı Hü
samettin Atabeyli ve Tarım Balkanı Bahri Dağ-
daş tarafından cevaplandı. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arşları 
Boranın, yabancı memleketlerdeki işçilerimize 
dair Barbakandan sözlü sorusu, rom sahibinin 
isteği üzerine yazılı soruya çevrildi. 

Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağlı*mn 407 ve 423 
sayılı soruları, soru sah'binin izinli bulunması; 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hidayet Aydıner-
in 403, 404; 

Artvin Üyesi Fehmi Alparslan'ın 412, 
Tunceli Üyesi Arslan Bora'nın 421, 

Denizli Üyesi IIüveyin Atmaca'mn 425 sayı
lı sorularını cevaplandırılması, ilgili bakanla
rın bu birlerinde hazır bulunmaları sebe
biyle gelecek birleşime bırakıldı. 

Gündemde görüşülecek başka madde kal
madığından 11 Nisan 1967 Salı günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,45 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanve'ki'li 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

Kât'p 
Kırşehir 

Ali Rıza Ulusman 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem özden "a, Avukatlık kan~~n tasarısı hak
kındaki çalışmalara dair yazılı soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmlrıtir. (7/332) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Ardan Boranın, yabancı memleketlerdeki işçi
lerimize dair yazılı soru önergesi, Başbakanlı
ğa gündeıilmiştlnr. (7/333) 

Tasarılar 
1. — Makinalardan korunmayla ilgili 119 sa

yılı Milletlerarası Çalama Sözlcşmss'nin onaylan
malının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni (M 
Meclisi 1/319; Cumhuriyet Senatosu 1/735) 
(Dışişleri, Tur'zm ve Tanıtma ve Sosyal îşler 
Komisyonlarına.) 

2. — Türk'ye Cumhuriyeti ile Holânda Kıral-
lığı arasında imzalanan Sosyal Güvcnl'k Sözleş
mesin" n onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir kanun tasarısrn Millet Meclisince kabul olu
nan metni (Millet Meclisi 1/293; Cumhuriyet Se
natosu 1/736^ (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve 
Sosval Pyor Komisyonlarda.) 

3. — İki kış.'ye vatani hizmet tertibinden av-
lık bağlanması hakkında kanrn tasarısının Mil
let Meclr/nce kabul olunan metni. (Mdlct M^s-
11si 1/226: Cumhuriyet S e n s e n 1/737) (Malî 
ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plân Komisyonları
na.) 

4. — Otuzbir kıs've vatani hizmet tertibrndnn 
avlıih ballanması hakkında kanrn tasarısının Mil
let M---T!-ince k^bul olunan metni. (MUM Mec-
}î*si 1/04- Cumh^^vet Sen".tr.su 1/738) (Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân Komisyonlarına.) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

5. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 
Trabzon'da bir Üniversite kurulması hakkında 
kanunun ve buna ok 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 
sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra eklen
mesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun ta^ansmın Millet Meclisince kabul 
olunan metni. (MTct Meclisi 1/338; Cumhuriyet 
Scn-ıtösu 1/739) (Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
Komisyonlanna.) 

Teklifler 
6. — Birinci Cihan S a v a n d a Kanal Sefer'yle 

Çanakkale muharebelerine ve İstiklâl Savaşına 
m d is. olarak katılan Mehmetoğkı İsmail Borazan'a 
vs/ani hizmet tertibinden ma°ç bağan ın^ma 
dair kanun teklif :n'n Millet M^îs 'nee kabul olu
nan metn'. (Millet M-c%i 2/355. Cumhu^Vet 
Senatom. 2/204) (Mal İktisadi içler ve Büt
çe ve Plân komisyonlarına) 

7, — Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasma dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul solman metni. 
(Midet Meclisi 2/119, Cumhuriyet Senatosu 
2''205) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlanna) 
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8. -— Âli Rızaoğlu 1314 doğumlu Abdurrah- ' 

man Özgen'e vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni. (Millet Meclisi 
2/264-, Cumhuriyet Senatosu 2/208) (Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonla
rına) 

9. — Abdullah Oğuz'a vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni. (Mil
let Meclisi 2/326), Cumhuriyet Senatosu 2/207) 
(Malî ve İktisadi İşler ve Büeçe ve Plân ko
misyonlarına) 

Raporlar 
10. — Alman uyrukluk Wilferd Herbercht'in 

geri kalan cezasının affı hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 

ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Mjllet Meclisi 1/243, Cum
huriyet Senatosu 1/726) (S. Sayısı : 900) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğünün 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (Cumhuriyet Senatosu 2/201) (S. 
Sayısı : 901) 

12.. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Zerin 
Tüzün ve Mehmet özgüneş'in, Cumhuriyet Se
natosu İçtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddelerinde 
değişiklik yapılmasına dair İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet. Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 2/202) 
(S. Sayısı : 902) 

B Î E Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale) — Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 50 nci birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

Yoklama 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Gün
deme geçmeden evvel beş üye gündem dışı söz 
istenmiş bulunmaktadır. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in, Suri
ye uyruklu özel ve tüzel kişilerin mallarına Hü-
metçe el konduğuna, bunda bâzı noksanlıklar, 
muvazaa ve suiistimaller bulunduğuna, tasfiye 
yönetmeliğinin biran önce çıkarılması gerektiği
ne dair demeci. 

BAŞKAN —• Suriye uyruklu özel ve tüzel 
kişilerin, Türkiye'de bulunan ta§mır ve taşın

maz mallarına hazinece el konulmuştur. Halbu
ki halihazırda bir kısım Suriyeliler arazilerini 
direkt şekilde işlemektedirler. Bu durum kira 
muvazaası ile mümkün olmuştur. Suriyeli top
rak sahiplerinin bu durumu çeşitli dedikodula
ra sebebolmaktadır. 

Bu mevzuda Kocaeli Senatörü Sayın İsmen 
gündem dışı söz istemiştir. Buyurun efendim, 
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HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, 

Suriye uyruklu özel .ve tüzel kişilerin Türki
ye'de bulunan taşınmaz ve taşınır mallariyle 
bütün hak ve menfaatlerine 26 . 5 . 1927 gün ve 
1062 sayılı Kanuna müsteniden Bakanlar Ku
rulunun 1 . 10 . 1966 ^iin ve 7/7104 sayılı Ka
rarnamesi ile kabul ve Resmî Gazenin 17 .10 1966 
gün ve 12428 sayılı nüshasında yayınlanan 
yönetmelik gereğince Hazinece el konulmuştur. 

Yönetmeliğin Resmî Gazetede yayınlanma
sından sonra Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Su
riye uyruklu kişilerin taşınmaz ve taşınır mal
ları üzerinde büyük yolsuzlukların yapıldığı 
şayiaları çıkmıştır. 

Bu yolsuzluk şayialarının çıkmasına sebep 
şunlardır : 

1. — Suriye uyruklu kimselerin bir kısmı 
akdettikleri muvazaalı kira mukavcleleriyle ta
şınmaz ve taşınır mallarını Hazineden kaçırmış
lardır. Mahallî idare bu duruma karşı pasif 
kalmaktadır. 

2. — Pasavan kapılarında Suriye uyruklu 
kimselere aidoldukları verilmiş beyannamelerle 
tevsik görmüş tarımsal araçların bir kısmına 
Hazine hâlâ el koymuş değildir.. 

3. — Suriye uyruklu kimselerin Suriye'ye 
çıkarılmasına komisyonlarca karar verilmiş ta
rımsal ürün hisselerinin, tamamen Hazinece el 
konulmamıştır. 

4. — Suriye uyruklu kimselerin taşınmaz 
ve taşınır mallariyle ilgili olarak, Maliye Bakan
lığından Hatay Valiliğine birbirini nakzeden 
emirler gönderilmiştir. Bu yüzden halihazırda 
Hatay'da Devlet makenizması mefluç bir hale 
getirilmiştir. 

Büyük toprak sahibi Suriyelilerin dönüm 
başına aralarında onar lira para toplıyarak sağ
ladıkları altı milyon lira ile bu yolsuzlukları 
mümkün kıldıkları şayiası Hatay'da gayet yay
gındır. Bu yosuzluk şayiaları Millet Meclisi 
kürsüsünde, iktidara mensup bir Milletvekili ta
rafından iki defa gündem dışı konuşma konusu 

-yapılmıştır. Suriye uyruklu kimselerin bir kıs
mının taşınmaz ve taşınır mallarına hâlâ Hazi
nece el konulmaması, Maliye Bakanlığının birbi
rini nakzeden kararlar vermesi, halihazırda Ha
tay'daki Devlet makenizmasmın mefluç hali, 
yosuzlukların Hükümet tarafından bilerek haz

medil diği inancı Hatay'da yaygındır. Bu riva
yetler Türk Devletinin haysiyetini zedeler bir 
mahiyet almış durumdadır. ' -

Hükümet bir an önce tasfiye yönetmeliği 
çıkarmalıdır. Suriye uyruklu kişilerin taşınmaz 
ve taşınır malları Hazine mülkiyetine intikâl 
etmelidir. 

Yüce Senatoyu sevgiyle selâmlarım. 

2.— Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 
Hasan Kangal'ın, İstanbul'a gelecek bir turist 
kafilesinin karşılanması şekli ile millî saraylar
da toplantılar yapmalarının millî duyguları
mıza aykırı olduğuna dair demeci ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'ın cevabı 

BAŞKAN — Büyük Millet Meclisine bağlı 
millî saraylar konusu üzerinde Sayın Hasan 
Kangal buyurunuz. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkamca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri, gazete haberlerinden öğ
rendiğimize göre Avrupa'da bir kulüp, ve 
yine gazetelerin tavsif ettiğine göre çılgınca 
eğlenmekten başka bir şey düşünmiyen bir 
kulüp, 29 Nisan günü Paris'ten 25 vagvmluk 
bir katarla hareket edecek ve yol güzergâ
hında bulunan büyük şehirlere ağır aksak 
uğrayarak 11 Mayısta İstanbul'a gelecektir. 
Bu katarın içinde bulunan zevat ve kimse
ler arasında kendi mevzuunda ve kendi bran
şında şöhret yapmış insanları da görmekte
yiz. Bilhassa basın bunların resimlerini bas
mak suretiyle bu katarın ehemmiyetini b:r kat 
daha canlandırmak istemektedir. Herkesçe ma
lûm ve bilinen filim artislerinden BıJgitte 
Bardote, Else Martinelli, artist Prenses İra ve 
emsali şöhretler bu katarda yer alıyorlar. Bu 
katarın Türkiye'ye gelmesinin bir sebebi de bi
lirsiniz, 1 001 gece masalları diye bir masal se
risi vardır. Bu bizim değildir. Fa'kat demin 
Sayın Banğuoğlu ile konuşurken bana söyle
miş oldukları gibi Avrupalı bir yerde bir kub
be ve onun yanında bir kemer görüne e Hindi, 
Arabi bizi birbirine karıştırır, Şark budur 
der. Bunlar da bu düşünüş ile binbir gece 
masallarını bin ikinci gece yapmak üzere bu 
kafile, bu topluluk Türkiye'ye gelecekler ve 
bin ikinci geceyi Türkiye'de idrâk edecekler
miş. Turizm bakımımdan bunun bize ne gibi 
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faydalarsağlıyacağmı ve binitin Türkiye'ye .gel
mesiyle bir 1 002 nci geceyi Türkiye'de idrâki 
ile turizm bakımından kazancımız ne olacağın: 
mevzuum, branşım ve ihtisasım içerisinde ol
madığından kestiremiyorum. Bu mevzuda de
ğerli Turizm ve Tanıtma Bakanının elbettekl 
bir cevaJbı veya bu hâdisede bir mütalâası var
sa söylerler. Ancak beni endişeye sevk edci-
husus bu katarın Sirkeci Garına geldiği an
dan itibaren başlıyor ve bu geliş anında tari
hime olan bağım, tarihime olan za'fım, ta
rihî heyecanım beni Hükümetin bir tekzibi ile 
karşılaştırması için huzurunuza çıkarmıştır. Te
menni ediyorum ve hattâ bu temennim bir 
niyaz haline gelmiştir, Sayın Hükümet gazete
lerden aldığımız bu haberi bu programı teikz.tel
sim. Huzura kavuşacağım. O da şundan : 

Muhterem senatörler, bilirsiniz bV-inı bir 
tarihî Mehter takımımız vardı.r. Bu mehter ta
kımı Şanlı Türk ordularının sur d ş:nda zafe 
re uğurlıyaıı ve yine Şanlı Türk ordularının Sı-
raybuımırnda ve sur dışında zafer dönüşünü 
karşılıyaıı nameleri içinde millî heyecanımız". 
taşıyan ve güftesinde dinî inançlarımızı teren
nüm ettben kutsallaşmış bir takımdır. Artık bu 
takım Türk Mille:i için, bizler için tarihten bize 
kaimi»1} bir hediyedir. Kutsî bir emanet halin
dedir. Bunu biz hiçbir zaman çılgınca eğlen 
mekten gayri bir şey düşü im'.yen böyle bir 
kafile, böyle bir topluluğun İstanbul'a gcli 
cinde karşısına çıkarıp, onlara karşı bu meh
ter takımımızı çaldıramayız, beyler. Bizler bunu 
yaptırımız gün tarih karşısında, dünkü ecdat, 
bugünkü nesil karşısında, zannediyorum ki 
küçülmüş cluruz, ağır clur, bu. 

Muhterem senetörler, hal bu kadarla ela kal
mıyor. Yataklı Vagonlar Şirketi Umum Müdü
rünün gazetelere verdiği beyana 'göre t u nak-
lett'ğim ve devam edecek olan program, Turizm 
Bakanlığı ile Yataklı Vagonlar Şirketi, Clup 
Medi Teramo'm müştereken yapmış bulunduğu 
bir programın tatbiki imiş. Bunun ikinci saf
hası şu: (A. P. sıralarından «çok güzel olmuş» 
sesleri), 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
HASAN KANKAL (Devamla) — Takdir za-

tiâlinize göre iyi, bendeniz kınıyorum, ayıplıyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım bu gelen misafir
ler dinlendirilmiş 1ü. k rakılarını içecekler ve 
kendilerine geldikleri günü Beylerbeyi ve Yıl
dız Sarayında öğle yemekleri verilecek ve gü
nün akşamı da Dolmabahçe Sarayındı taıihî 
linbir geceyi bin ikinci gece yapacak olan balo 
verilecek ve devlet rcislcıiııe, büyük kırallara, 
cumhurbaşkanlarına, şahlara ve bilhassa bi
zim için acı bir beşik olan Ata'nm yattığı 
Dolmabahçe Sarayında bu çılgınca eğlenmek 
istiyen ve eğlenmekle hayatında şöhret yapan 
insanlar o gece bu tarihî binada çılgınca eğle
necek ve bin ikinci geceyi tamamlıyacaklar. 

Muhterem senatörler, bu da kâfi de£il, 
mehter takımını, o tarihî mehter tak:m:: ı karşı
larına koyduk, Dolmabahçe Sarayını kendile
rine verdik, bu da kâfi değil. Ağızları içki ko
kan ve o gecenin çılgınca eğlenmesi ile vücut
ları nemlenen bu kafileyi alacaklar ve -götüre
cekler Haliçteki Piyerloti kahvesinde, Eyüp 
Sultan Cami'aelen okunan sabah ezanını, bu 
ağızları içki kokanlara dinletecekler. 

Muhterem senatörler, bu tamamen bir prog
ramın it'adesidir. Olmaz, arkadaşlarım beyle 
jir şey, Benim inandığım ve benim ile, nıbaki 
millî hudutları içnncle ya.şıyan hiçbir kimce böy
le bir programın tatbikine milyarlar Türki
ye'ye gebe elaîıi mukaddesatı satarak evet diye
mez. Evet diyemez. 

Muhterem senatörler, saraylar kiraya veri
liyor, olmaz böyle şey. Benim dış memleketler-
ele bulunmam yoktur, dış âlemle temasım çok 
azebr, ama öyle zannediyorum ki, hiçbir millet 
sarayını kiraya veremez. Saraylarda, bilhassa 
bizim saraylarımız millî saraylardır, saraylar-
ela mil î vasfını taşıyan insanlar misafir edi
lir. Ne yazık ki yakın mazimizde ben'.m şahsi 
kanaatlerim ile kınadığım bir hâdise cereyan 
etmiştir. 1954 - 1957 seneleri arasında vaktin 
Cumhurrcisi bu saraya Douglâs Feirbanks'mı-
dır, oğlu mudur, bilmiyorum onu getirmiş ay
larca misafir etmiştir. O zaman da çok gari
bime gitmiş ve bana ağır gelmişti. Ben bu acı 
derslerden ibret alındığını zannederken son za
manlarda Beylerbeyi Sarayının 1C66 nın Ey
lül ayı içinele kiraya ver'deliğiri bir gün sabah 
gazete1 erinden okudum. Bir Fransız kadın 
makyajı yapan, ruj imal eden bir firma ra
kam hatırımda değil, zannediyorum ki, Sayın 

- - 600 — 
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Divan Başkanlığı bedeli tashihan bana cevap 
vereceklerdir. Bedeli ne olursa olsun, benim 
duyduğuma göre 250 b'.n liraya, o tarihî Bey
lerbeyi Sarayn, o içinde tarihî saklı, Ata'mızın 
zaman zaman içinde bulunduğu, orada misafir 
olduğu Beylerbeyi Sarayı 250 bin liraya bir 
geceliğine kiraya verildi. 

Ne oldu? İstanbul'da ne kadar gece kulü
bü art'öti varsa, İstanbulda ne kadar, dışarıda 
ne kadar, kelime bulamıyacağım, gelenler var
sa, toplandılar, geldiler, o muhteşem mermer 
havuzlu kısımda ve Abdülaziz'in Fransız Krali
çesi Ojenin'in misafir olarak kalmış olduğu ya
taklar üzerinde, millet dâvalarının konuşuldu
ğu masaların üzerinde, gece kulübü artistleri 
vücutlarının her noktasını gösterebilecek bir 
şekl.lde, hepinizin manzuruâlisi olmuştur, bu 
şekilde tepindiler, o tarihî yataklar ve asar ve 
emsali nadide halılar üzerinde, bilmiyorum ne 
düşünüştür, ne mantıktır, ne sadist bir zevk
tir o gece yağlı güreş yaptırmak İGtediler. 
O halılar üzer'nde ve sarayın nadide tepsileri 
o gümüş takımları, o nadide eı-ya sanki Türki
ye çilingir safrası ile temsil edilmiş gibi, çilin
gir sofraları kurmak suret'.yle sarayda ve bo
ğazımızda, Boğaziçinde saray:n şanlı mazisi
ne de leke bırakacak bir gün yaşattılar. 

Muhterem senatörler, Türkiye her misafi
rine ananevi misafir perverliğini gösterir ve 
fakat gelen misafirlerin şöhretleri ne olursa 
olsun onun da bir karşılanması vardır. Onun 
bir karşılanma âdabı, şekli vardır. Dünyada 
bâzı öyle şöhretler vardır ki, bu şöhretleri her
kes tanır. Meselâ demin isimlerini okuduğum 
artistle/. Bunlar belki bugün dünyada yeni ye
ni Afrika'da şurada veya burada kurulan dev
letlerin reisleri kadar şöhretli değildir ve dün
yaca tanınmaz ve fakat bu tanmmıyan, dün
yaca bilinmiyen, büyük şöhreti olmıyan meselâ 
bir arap şeyhi veya bir arap kralı veya Afrika'
da yeni kurulmuş bir devlet kralı Türkiye'ye 
geldiği zaman Sayın Cumhurbaşkanı kendisi
ni hava alanında karşılar ve onu getirir, Bey
lerbeyi Sarayında, Dolmabahçe Sarayında ve : 

ya ekseriya yapıldığı gibi onları Şale Köşkün
de ağırlar, fakat hiçbir zaman, dünyaca şöhre
ti vardır diye, demin ismini saydığım ve emsa
li kimseler böyle bir protokolle bu gibi yerlerde 
misafir edilemezler. 

Muhterem arkadaşlarım; işin en korkunç ta
rafı, şudur: 

Saraylarımızın elektrik tesisatları, asgari 50 
seneden beri tamir görmemiştir. Sonra düşü
nünüz, bu sarayların dışları kârğir, içleri ah
şaptır. Burada verilecek bir baloda bir kontakt 
veya alkolün verdiği bir baş hoşluğu ile bir si
gara bu sarayları yakabilir. Bunlar yandığı za
man beyler bugünkü bütçemizle bunları ye
rine koyamayız, koymamız mümkün değildir. 
Hattâ size bunun en acısını söyliyeyim; bir Çi-
rağan Sarayının enkazını 70 senedir kaldıra
madık, enkazını kaldıramadık. Düşününüz, Dol
mabahçe Sarayının muayede salonunda dört 
tonluk bir avize vardır. Asıl yedi tonluk avLze 
sarayın altında mahzendedir. Onu koyacak yer 
bulamıyoruz. Allah korusun böyle bir hafif bir 
karar ile, affetsinler beni, ben bu karara ha
fif karar diyeceğim, böyle bir hafl.f karar ile 
buralarda bu emsali balolar yapılırsa, bu ye
rine koyamıyacağımız kıymetleri kaybederiz. 
Tarih bizi affetmez muhterem senatörler, öyle 
ümideriyorum ki, benden sonra burada bulu
nan Sayın Turizm Bakanı gazete haberlerinin, 
Kangal'ı heyecana sevk ettiği gibi olmadığını 
soyliyecek ve .bendenVÎ de müsterih olacağım. 
Hepinizi en derin hürmetlerimle selâmlarım. 
Efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kangal'ın gündem dışı 
görüşmesine cevap vermek üzere Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Sayın Nihad Kürsad buyurun. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NÎHAD 
KÜRŞAD (İzmir Milletvekili) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler, Sayın Senatör 
Kangal burada çok hissi bir konuşma yaptılar. 
Konuşmasındaki iddialarından şüphesiz Bakan
lığımızla ilgili olanlarını cevaplandıracağım. 
Ama konuşmasının tümü ile ilgili k ıanı üzerin
de hemen şunu söylemdk isterim: Bu kabîl 
hissi 'konuşmalarla meselelerin çözüleceğine 
inanmamaktayım ve Muhterem Senatonuzun bu 
konuşmaya katılmıyacağmı, bu hissi tonuna ka-
tılmıya,cağını da ümidetmek isterim. Bu kabîl 
davranışlar Türk turizmine büyük çapta zararlı 
olmaktadır. (A. P. sıralarından bravo sesleri, 
alkışlar.) 

Muhterem 'arkadaşlar, geliniz, artıik şu mem
lekette gazete bavadisleriyle iddialar ileri sür
mek usulünü terk edelim. Hele Senato gibi, 
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Meclis gibi Yüksek Heyetleri gazetelerin- iddi-
alariyle meşgul etmek kötü âdetinden vazgeçe
lim. Ortada bir hâdise vardır. Hükümetimizin 
her icraatı, şüphesiz, umumi efkârın, basının ve 
her şeyden evvel Parlâmentonun denetimi al
tındadır. Hangi senatör veya milletvekili ar
kadaşımız Bakanlığımızın kapısını çalmış, biz
den bir bilgi istemiş de vermemişiz? Bunu id
dia edecek bir tek arkadaşımız yoktur. Hele 
bizini idaremizde, bizim Hükümet anlayışımız
da böyle bir davranışı hiçbir zaman bizden gör-
miye çeksiniz. 

Muhterem arkadaşlar, senatörümüz burada 
bir takım iddialarda bulundular. Neye istinade-
diyoriar? Gazetede' Vagonli Genel Müdürünün 
beyanatına istinadediyorlar. «Biz bu organizas
yonu Turizm Bakanlığı ile müştereken yapıyo
ruz» diyorlar. Sureti katiyeden yalan. Bu or
ganizasyon sadece ve sadece Fransa'da yıllar
dan beri tatbikatını görmüş olan Oriand Eks
presin bir organizasyonudur. Bu sene- Paris'-
den hareketle Avrupa'nın belli-başlı merkezle
rini dolaşarak İstanbul'a kadar varan bu ge
zintinin organizasyonu Vagonîi'ye verilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, biz dışarıdaki 
bürolarımız vasıtasiyle bundan haberdar olu
yoruz. Büyükelçimiz bize1 müracaat ediyor, 
bütün bu organizasyonun içinde kendilerinin 
bir.£.''}"!ÎT!odiikleri olabilir. Aniavısları içinde bu 
.şahısları yerebilirler ve onların şöhretini kabul 
otmiyebiliıier. Ama muhakkaik ki, halk üzerin
de, umumi efkâr üzerinde tecessüs yaratan ve 
şöhretleri dolayısiyle alâka uyandıran bir takım 
şahsiyetlerin içinde bulunduğu ve paralı tu
rist addettiğimiz bir takım şöhretlerin bulun
duğu bir grup Türkiye'ye gelecektir. Bizden 
Hükümet olarak istedikleri nedir bilir inişiniz? 
Saraylarımızda bir - iki toplan'tı tertibetmek. 
Türkiye'nin bagta Mehter Takımı olmak üzere 
folklor varlığını, millî bâzı varlıklarımızı, mü
zelerimizi gezdirip ve göstermek. Bu imkânı 
bize verir misiniz? Diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, bütün Türkiye'de, 
İstanbul'da yapılacak olan bütün bu organizas
yonlarda da maddi bir menfaat düşünülmemekte
dir. Bu baloların hasılatı Kızılay veya Kızılhaç 
arasında müsavi şekilde paylaşılacaktır. Böy
lesine meşhur şahısların yanlarında radyocular, 
filimciler ve televizyoncularla beraber gelecek 

olan bir grupun, memleketimizin tanıtılması 
bakımından, büyük faydalar sağlıyacağına biz 
kaani bulunmaktayız. Kaldı ki, biz Hükümet 
olarak, ne kendilerini davet etmişiz ne de ken
diliğimizden bir organizasyona girmişizdir. 

Türkiye'ye ayak basan her turiste kolaylık 
göstermek, Türkiye'ye ayak basan her turiste mil
lî varlıklarımızı tarihinden tutun, folklorumuzu 
ve turistik bütün değerlerimizi tanıtmak, göster
mek bizim vazifemizdir. 

Sayın senatör Saraylar mevzuuna temas etti
ler. «Saray kiralanır mı?» dediler. Avrupa'da na
sıl olur bilmiyorum, dediler. Bilmemek ayıp de
ğildir, ama sorup öğrenmemek ayıptır arkadaşlar 
ve bir kusurdur bir senatör iein. 

Bütün Avrupa memleketini turizme açmış, bü
tün batılı memleketler, değil yılda bir kere bu ka
bil gösteriler için saraylarını devamlı şekilde tu
ristin hizmetine arz etmişlerdir. Saraylarını ku
marhane, yapmışlardır, saraylarını otel haline ge
tirmişlerdir. Kaldı ki, burada bir fazla gayret
keşliğe gitmeye de ben şahsan lüzum görmüyo
rum muhterem arkadaşlarım. 

Saraylarımızdan bir kısmı bir millî servettir. 
Bunu kabul ediyorum ama, millî mefahir addedi
lecek tarafı yoktur bâzı saraylarımızın. Millî bir 
servettir. Büyük bir varlıktır. Ama, bizim için 
övünülecek tek tarafı yoktur. Kimisini "Ermeni 
ustasının, kimisi İtalyan ustasının eseridir. Onun 
inşaatının neticesidir. 

Şimdi arkadaşımız yangından bahsettiler, doğ
rudur. Bu kabîi organizasyonları biz teşvik 
ederken Yüksek Parlâmentonun Riyaset Divanı 
ile yaptığımız görülmelerde bu mahzurla karşı-
laşmışızdır. Başta elektrik tesisatı olmak üzere 
birçok noksanlıklarının bulunduğunu müşahede 
etmişizdir. Fakat öyle bir devirde yaşıj^oruz ki, 
bugün her noksanın telâfisi mümkündür ve ted
birini almak mümkündür. Nitekim geçen Eylül 
ayında biz Beylerbeyi Sarayını, muhterem .sena
törün bahsettikleri, bir gecenin tertibi için, iste
diğimiz zaman elektrik mevzuu ileri sürülmüştür, 
haklı görmüşüzdür, İstanbul Belediyesi sabah
lara kadar tertibatını almıştır, sarayın sigortası 
yapılmıştır. Ve lıamdolsun umulan ve o içine gir
diğimiz evham tahakkuk etmemiştir. Ve geçen yıl 
yapılan bir ruj firmasının tertibettiği bu seyahat 
memlekete yüz binlerce dolar sağladığı gibi Fran-



C. Senatosu B : 50 11 . 4 .1967 O : 1 

sız tlevizyonunda da, başta istanbul olmak üzere, 
Beylerbeyi Sarayının tavanlarının bütün müşte
milâtına kadar bizim yüz binlerce dolar ödiyerek 
temin edemiyeceğimiz bir tanıtma kampanyasını 
Fransız televizyonlarında günlerce bütün Avru
palıların seyretmesi imkânı hâsıl olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, şüphesiz sözlerimin ba
şında ifade ettiğim bu zihniyet Türk turizmine 
zarar verecektir. Bir taassup içinde, bir turizm 
politikasını yürütmek mümkün değildir. Ama 
muhterem senatöre hassasiyetinin bir noktasında 
elbette hak vereceğiz. Biz millî varlıklarımızı, mil
lî haysiyetimizi, bu kabil organizasyonlar içinde 
korumanın tedbirlerini almaktayız ve bu mevzu
da bize en küçük bir kusur izafe etmek mümkün 
olamıyacaktır. En endişeli, evham içinde yüzen 
bir millet temsilcisine dahi bizi böyle bir hitaba 
mâruz bırakacak imkân vermiyeceğiz. 

Muhterem senatörler, tekrar kesinlikle ifade 
edeyim. Bu organizasyonda Bakanlığımın ve do-
layısiyle Hükümetin bir iştiraki yoktur. Doğru
dan doğruya dışarıdan tertibedilmiş ve bizden bâ
zı kolaylıklar, gelecek turistlere rehberlik etmek, 
Mehter takımını temin etmek ve sarayları açık 
bulundurmak gibi bâzı imkânlar dilemekten iba
rettir. Hükümetimizin bu organizasyonda dahli 
yoktur. Sarayların verilip verilmiyeceği mevzu
unda ve bu mevzuda yapılan tenkidler hususun
da ise, şüphesiz, Muhterem Riyaset Divanı cevap
larını Muhterem Heyetinize arz edecektir. Benim 
bu mevzuda söyliyeceğim bundan ibarettir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sırala
rından, alkışlar) 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Söz istiyorum, Bakana cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Gündem dışı görüşmeler müza
kereye tâbi değildir. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sataşma vardır. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında görüşür
sünüz gelece]: birleşimde. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Bendenizin gösterdiğim bütün hüsnüniyet
lerin cevabı böyle olmamalı idi. Zaptı sabık hak
kında değil, bendenize... 

BAŞKAN — Sayın Kangal, gündem dışı gö
rüşülüyor ve Hükümet cevap veriyor. Tartışma 
ve müzakere icrası, imkânsızdır, bilmeniz lâzım. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Şu halde Başkanlık Divanı sataşma değil 
bir tecavüz olan bu beyanı susturup vazifesini 
yapmalı idi, yapmadınız. Bu itibarla bana söz ver
meye mecbursunuz, vermezseniz reylersiniz. Ka
rarı Muhterem Heyet verir. 

BAŞKAN — Gündem dışı görüşmeler bitsin 
efendim de... 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Tecavüz vardır, direniyorum. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun Sayın Kan
gal, onun olup olmıyaeağmm takdirini Başkanlık 
Divanına aittir. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Başkanlık Divanı keyfemayeşa hareket ede
mez beyefendi. 

3. — Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin; 
Aydın ve Muğla illeri hudutları içinde bulunan 
Bafa gölünün özel mülkiyette bulunduğu id-
diasiyle gerek balıkçılık ve gerekse turizm ba
kımından âmme menfaatlerine açılamadığına, 
bunun Hükümetçe Hazineye intikali hususunda 
gerekli tedbirin alınması gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Bafa Gölü ve Söke 
köyleriyle ilgili konu üzerinde Aydın Senatörü 
Sayın iskender Cenap Ege söz istemiştir, buyu
runuz efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh
terem arkadaşlarım, basınımızı günlerden beri 
işgal eden Bafa Gölü ve bu gölün etrafında bu
lunan Söke köyleri hakkında mâruzâtta bulun
mak istiyorum. 

Arkadaşlarım, Bafa, Aydınla Muğla illeri 
içinde uzanan, Ege'nin en büyük gölüdür. Ba
lıkçılığa s.on 'derece elverişlidir. Ayrıca turis
tlik zenginliklere sahiptir. Ancak bu gölün ve 
gölden mütevellit çevre halkının huzursuzluğu 
da basında büyük yankılar uyandırmıştır. 

Uzun yıllar içinden süregelen huzursuzluk 
bir hazin hikâye gibi hâlâ anlatılmaktadır. 
Evet, hazindir, Bafa gölünün macerası. Bu ko
ca göl mülkiyete konu olduğu için hazindir ma
cerası. Söke'de bu gölü tapulu malı olduğunu 
iddia eden foir aile vardır. Bu aile ta İmpara
torluk devrinden yani bundan 75 yıl önce, her 
nasılsa alınmış bir belge ile koca göle sahip 

I çikmaiktadır. Gölden ve gölde mevcut dalyan
dan, hiçbir şekilde, civar köy halkları fayda-
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lanamaz. Hattâ tek bir 'balık dahi tutmalarına 
»müsaade edımez. 

Deniz, göl ve akarsular, Medeni Kanun ge
reğince, özel mülk olamaz. Ama, ortada bir ta
pu var. Köylülerle, göle sahip çıkanlar ara
s ı d a yıllar boyu çekişmeler süregelmiştir. Bu 
çekişme ve çatışmalar zaman zaman kanlı olay
lara sefcebı'yet vermiştir. Hal böyle -İken, dâva 
uzayıp gitmiş ve bir türlü maalesef halledile
memiştir. 

Muhterem arkadaşlarımı, da7yan veya îkey 
sahiplerinin zaman zaman, mevsim başları, gö
lün akıntılı tarafa olan kısmını tıkamak sure
tiyle gölü taşırmaktadırlar. Bu suretle civar 
köyleri ve bülhassa Şercin köyü arazili su1 ar 
•altında kalmaktadır. Köy içinde sandal 'kulla
nıldığı valedir. Yani köyde b :r evden dri'er 
eve veya kahveye sandalla g'dildiği zaman1 ar, 
devirler olmuştur. Yasak bölge haline getiri1-
m h ,r>lfm bu göb'm kamu yararına halledilmesi 
vacib olmuştur. Kanaatim eskidir. Yani* son ro
manlarda Muhterem Basının e'e almış olduğu 
jbu dâva 'bizi uyarmış değ!Mir. Biz bu dâvan-n 
ü~.erinde ç~»k eskiden ;beri durmakta vız. Daha 
1961 seçimlerinde fikrimizi ae-'kca 'beyan etmis-
t'k. Aydm senatör ve milletvekilleri olarak Sö-
ke'yi her ziyaretimizde Bafa gölüne ve köyle
re mutlaka gideriz, bu husufta kf-ylu'erle ve 
Hükümet ^aka.mian i1 e sıkı bir irv'ibah^z vn"*-
dır. Göl dâvası, köylüleri memnun edecek, bir 
sonuca mutlaka b a ğ a n ı "Pİ^Irr. 'ba^inn^a1"1"^^ 
Saym Ba-ıbakan bizzat dâvaya el atmıştır. An-
calk, as-rlılî; ihmale uğramış ve maeera^n ile 
hazin hikâyeleri çok gerilere giden gölün ve 
kövMiierin dert ve dâva1 arını birbuçuk yıllık 
iktidarın üzerine y'kma'k insafsızlık olur. De
mokratik bir re.iim içinde, kanun Devleti oîa-
rrlk vazife görmesi şart olan Hükümetin bu 
dâvayı müspet se'kiVe sonuç1ard'<racağma ir.ın-
'maıktayım. A. P. iktidarı bu dâvayı kökünden 
halledecektir, buna muktedirdir. 

Muhterem arkadaş''ar; 'biz ne zemorriden, ne 
ağadan, ne de ırgattan yanayız. Adalet Pare
si halk içinden cıkmıs ve halktan yana olan bir 
partidir. Onun 'için haklı kimse, onun yanmdn-
yrz. Bafa GöMi problemi -ki, bu meseleyi tetkik 
etmiş >bir ardadasınız olarak ifade ediiyorum-
Iköy'ünün hakkını çiğneyecek ne bir makam. 
ne de bir şahıs göremiyorum. Artık bu devirde 

bu tarz harekete tevessül edecek kimse hüsra
na uğramak mecburiyetindedir ve hüsrana uğ
rayacaktır. 

EKREM ÖZDEN (btanbul) — Tapular ne 
olacak? 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Efendim, tapular mevzuu, ayrıca hukukî bir 
mevzuu, ayrıca hukukî bir mevzudur, ele alı
nırsa, üzerinde durulur. 

Hayır, sizi n'ye eritere.se etti acaba, tapular 
bunu anhycmad:m? İlle polemik mi yapalım 
yani bu mevzuda? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Polemiği siz 
yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Saym Özden, lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bu 
mevzuda polemik mi yapalım. Elimde çeşitli 
gazetelerde çıkmış olan kupürlerden parçalar 
mı okuyabm şu veya bu parti diye. Yoksa elbir
liğiyle böyle millî dâvakar üzerine beraberce 
cyllmck yollarını ve inTkândarmı mı arayalım? 
Bendeniz bu mevzu üzerindeyim. Bendeniz bu
rada ne bir p d emik yapmak, ne yatarım yap
mak ne de şuna veya buna bir 'kinayede bu
lunmak niyctimdeylm. 

BAŞKAN — Saym Özden; siz «turluğunuz 
yerden tapular ne •oi'acak diye müdahale edi
yorsunuz. Gündem dışı konuşuluyor, bir konu
yu tartışmıyoruz. 

Bnvurunuz Saym Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 

Bafa Gölü probleminde köylünün hak imi çiğ
neyecek ne bir makam, ne de bir sa«Vs gör eni-
vonım. Bu dâva sükûnetle ve hukukî yoldan 
köy!ü1 erin. lehine, daha doğrusu ikamu vara-
r n a neticelenecektir. Ancak şunu da sözlerime 
Tâve edeyim İki, bu konuyu şu veya bu düşünce 
Ve kimseve sömürimîyeceğiz. Dâvanm üzerine 
büvük 'bir ha^-a^'yetle eğVd'ğine inandığımız 
Hükümet neticeye biran evvel ıdasmabdT. 

Sözlerime son verirken bu konudaki hassası -
vetini takdir ve raikra.nla karşıladığım muhterem 
basından da bir ricada bulunacağım. Dâv?da ger
çek b :r milliyetçi ve memleketçi anlayışla mes-eleyi 
kıymetlendirmek, karşılıklı yardımlaşma yollarını 
kapatmamak lâzımdır. Türkiye'de ne ağa, ne ağa 
zulmü vardır. Türkiye'de Devlet vardır, Türki
ye'de hükümetler vardır ve kanunlar vardır. Bü-
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tün mcr.eleler kanunlarla halledilir ve halledile
cekti:*. Kaldı ki, muhterem arkadaş1 arımın endi
şe ottiği meseleler yine büvük heyetlerlnizce çıka
rılabilecek krnunlarla halledilmek imkânına sa
hiptir. Artık bu asırda G4 Km. karelik koca bir 
gölü şu veya bu aileye kimse bağışlıyama^. Buna 
imkân yoktur. Türkiye'de bu şekildeki tasarruf
lara son vermek devri çc-ktan gelmiş ve çatmış
tır. Hangi iktidar o1 ursa olsun, hangi hükümet 
olunsa olsun bu meselelerin üzerine eğilmek zorun
luluğundadır, eğilecektir ve nitekim eğilmiştir. 
Biz de bölgenin milletvkili ve senatörleri olarak 
meseleye büyük bir ehemmiyet veriyorum. Ancak 
po^em-klerin içine girmek, şu veya bu şekilde tah
riklerde bulunmak, şu veya bu şekilde bir neşri-
yrA*. karışmak istemiyoruz. Vatandasın hakkını 
hiçbir kuvvet ve kudret keyfine göre kullanamı-

y°.cı.ktır. Bu .anlayışa sah'.bol an biz Aydın tem
silcileri meseleyi olgunluk içinde, süratle sona er
dirmesi için Hükümetle tema.0; halindeyiz. Ve bu
gün T-I. noktayı acıkca ifade edeyim; bu göl çev
resinde yarrıtılmak istenen bâzı hareketler ve bâ
zı kargaşalıkların önüne geçilmesi için de gerekli 
tedbiri er"n alınması, köylünün uyarılması, ilgi
li makamların meseleye ciddiyetle eğilmesi için 
el'ttr.zden <?elen bütün çalışmaları ve bütün temas
ları yapmaktayız . 

Yüksek Heyetinizi hürmotle selâmlarım. 

4 — İstanbul Üyesi Tekin Arıburun'un; Dev
let Orman İşletmesi tarafından yapılan orman 
kesim:nin usulüne uygun yapılmadığına ve kesi
len af;açların yerine yenilerinin dikilme diq i hu
suslarıma, ilahiyatta kanun ve tüzük hükümlerine 
âzami riayetin lüzumuna dair demeci. 

BAfVKAN — Orman İşi ötmeleri ve orman ke
simi hakkında S"vm Tekin Arıburun söz istemiş
tir. Buyurun efendim. 

TEKİN ARIBURUN (İ^anbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, Devlet Orman İş
letmeleri tarafından mevcut kanuni ahkâm ve tek
nik usullere göre kesilen her ağacın yerine yine 
teknik usuller dairesinde yeni fidanların dikilme
sinin gerekli olduğunu biliyor ve bu işlerin usu
len öylece yapılmakta olduğu zehabında da bu
lunuyorduk. Ne var ki, yerinde inceleme yapan 
bâzı zevatın söylediklerine göre birçok bölgeler
de bu usullere riayet edilmdiği ve; 

b) Ağaçlar devrilirken etrafında tahribat 
yapmaması için gereken tedbirler alınacağına ulu-
c:Cı kesilerek ve devrilerek birçok genç ağaçların 

a) Ağaçların kesilmesinde teknik ve tabiî 
şartlar değil, taşıma nerede kolay ise oralardan 
kesilmesi gibi bir yol tutulduğu, 
de trhribolmasına ssbebiyot verildiği, 

c) Kesilen bölgelerde yeniden ağaç yetişme
sini kolaylaştıracak tedbirler alınacağına büyük 
bir bölgenin çırılçıplak kalacak tarzda bütünle-
mecj kesimler yapıldığı, 

d) Ve hemen her yerde kesilen ağaçlar yeri
ne yeniden fidan dikilmediği müşahadelere isti
naden iddia edilmektedir. Bir taraftan orman; 
orman diye çırpınıp dururken öte yandan bu 
gibi ihmal ve dikkatsizlikler i1 e ormanlarımızın 
Devlet işletmeleri eliyle tahribedilmesini görmek 
hiç şüphesiz çok Hazin olur. Bu hususlarda tef
tiş veya kontroller olması muhakkaktır. Fakat ne
ye işlemezler? 

Savın Ziraat Vekâleti ve ilgililerden bilhassa 
ücra işlenme bölgelerinde kesim ve yeni yetiştir
me iş1 erinin sıkı bir kontrole ve daimî bir tefti
şe tâbi tutulmasını ve bu teftiş ve kontrollerin de 
mun^aza-n bir suroYe yapılarak, şimdi arz ede
ceğim tabirde haberi veren zatındır - fennî eller 
tarafından yapılmakta olan gayrifennî orman 
katliamlarının önüne kesin olarak geçilmesi ted-
b'"icrinin alınacağını ümit ve saygılarımı arz 
ederim. (Alkışlar) 

5. — Kars Üyesi Mehmet Ilazer'in; personel 
rejiminin hâlâ ıslah edilemediğine, alınan geçici 
tedbirlerin mahallî idareler memurlarını güç du
ruma düşürdüğüne, Personel Kanunu ıslahatının 
b'ran evvel yapılmasına dair demeci ve Devlet 
Bakanı Sadık Tekin filüftüoğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — Devlet Personel Rejimi ve Per
sonel Kanununun tatb'katı üzerinde Sayın Meh
met Hazer gündem dışı söz istemiştir. Buyurun 
Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, ıson gürjlerde çok konuşulan bir 
k^nıı üzeninde 'kısaca mâruzâtta bulunacağım. 
Yüksek Heyetinizin de malûmu olduğu üzere 
personel .reji'mı'miiz bugün perişan bir halde
dir. Bunun telâfisi için cezH IvTİYrVr acınma
sı lâzımgelirken geçici tedbirlere başvurulmuş 
ve bu arada bir 'kısım memurların durumu büs-
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bütün ağırlaşmıştır. Bu geçici tedbirlerin alın
ması yüzünden artan fiyat seviyesi karşısın
da bâzı memurlar daha ağır şartlar altına gir
miş, daha sıkıntılı bir duruma gelmişlerdir. Bir 
taraftan bu personel rejiminin tashihi, teadülün 
temini beklenirken bir taraftan artan bu şikâ
yetler ve ibu hayat sıkıntısı karşısında unutu
lan, ihmal edilen bâzı memur kütleleri şikâ
yetçi durumdadırlar. Bilhassa özel idareler, be
lediyeler ve iktisadi Devlet Teşebbüsleri me
murları bu aradadır. Özel idarelerin yani ma
hallî idarelerin memurları her türlü garanti
den mahrum, işleri çok, gecesi gündüzü belli 
olmıyan ağır bir mesai altında bulunmakta
dırlar. Buna rağmen bunların hiç olmazsa Dev
let memurları kadar vaziyetleri düşünülme

miştir. 
Hatırlanacağı üzere bütçenin kabulü sıra

sında Hükümet, Devlet personeli için tanıdığı 
bâzı hakları yaptığı bâzı zamları adı avans da 
olsa, mahallî idareler memurları için de vade-
•dilmiş idi. Fakat bugüne kadar hu kanun Mec
lise henüz gelmemiş 'bulunmaktadır. Hükümet
ten ricam, istirhamım, özel idareler, belediye
ler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri memurları
nın durumunu tashih edecek bu kanunu biran 
evvel Meclise sevk edecek hiç olmazsa Devlet 
memurları seviyesinde enlarm da durumunun 
ıslâhını temin etmesidir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Gündem dışı görüşme bitmiştir, 
efendim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOÖLU (Zonguldak Milletvekili) — SÜZ isti
yorum. 

BAŞKAN — Hangi hususta efendim? Sa
yın Hikmet İşmen'in görüşmeleri hakkında mı 
Sayın Hazer Personel Kanunu hakkındaki gö
rüşmesi üzerinde mi? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili;) — Bu mev
zuda. 

BAŞKAN — Sayın Hazer'in gündem dışı 
görüşmeleri üzerinde Sayın Devlet Bakanı Sa
dık Tekin Müftüoğlu cevap vermek üzere söz 
istemişlerdir. Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; sayın arkadaşımın 
gündem dışı huzurunuza getirmiş olduğu Dev
let Memurları Personel Kanununun yüksek 

malûmlarınız olduğu üzere 1965 seçimlerinden 
evvel Geçici bir Komisyonda görüşülerek mec
lislerden geçtiği ve mütaakıp malî yıldan iti
baren tatbikata girmesi icaıbettiği yürürlük 
maddelerinde aşikâr olarak görülmektedir. An
cak tatbikata geçildiği zaman müşahede edil
miştir ki, çıkması lâzrmgelen (bir kısım sınıf 
tüzükleri kanunun bünyesinde mevcut bâzı nok
sanlıklar veya bünyeye uymıyan tatbikat sebe
biyle tüzüklerin Devlet Şûrasından geçmesi ve 
tahakkuk safhasına girmesi mümkün olmadığı 
gibi mevzubahse dilen kat sayısı da muayyen 
bir niabetin altına düştüğü takdirde küçük 
dereceli memurların bugünkü ücretlerinden 
daha düşük ücretlere anüstehak olacakları, bu
na mukabil daha yüksek bir katsayı tatbik 
edildiği takdirde Devletin malî gücünün taşı
yamayacağı kadar büyük bir meblâğa eriştiği 
yapılan hesaplar sonucunda ortaya çıkmış bu
lunmaktadır. Ancak, yine ıbütçe tanzim edilir
ken 1986 yılı içerisinde 480 milyon liralık bir 
•meblâğın Devlet Memurları Personel Kanunu
nun tatbikatı için 'bütçeye konulmuş olması se
bebiyle bu 'meblâğın Devlet memurlarına ini
kasını temin babında bildiğiniz kanun çıkmış 
ve meriyete girmiştir. Sayın arkadaşımızın bu
rada ifade etmiş olduğu özel idareler, mahallî 
idareler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri Perso
nel kanunlarına gelince: 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere Devlet 
Memurları Personel Kanunu haddi zatında 
ana bir kanundur. Diğer özel idareler, mahallî 
idareler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri Perso
nel kanunları bu ana kanuna atıf yaparak ha
zırlanması ve o şekilde yürürlüğe girmesi ica-
beden bir durum arz etmektedirler. Anakanu-
nun tatbikatından doğan bu aksaklık dolayı-
siyle haliyle diğer kanunların da hazırlanma
sında birtakım müşkülâtla karşılaşılmış bulun
maktadır. Ancak şunu ifade edebilirim ki halen 
Personel Dairesinde gerek anakanun gerekse 
diğerleri üzerinde gerekli hazırlık ve çalışma
lar süratle devam etmektedir. Kuvvetle tah
min ediyoruz 'ki yakın bir gelecekte müspet ta
sarılarla Yüksek Meclisin ve Yüksek Senato
nun huzuruna gelmek mümkün olacaktır. Say
gılar sunanım. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar bit
miştir. Gündeme geçiyoruz. 
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfik Inci'ye izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/561) 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, olrutuyö-
rum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tev

fik İnci'nin hastalığına binaen 4 . 4 . 1967 ta
rihinden itibaren 21 gün müddetle izinli sayıl
ması Başkanlık Divanının 7 . 4 . 1967 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı yerine 

Başkanvekili 
Mehmet Ünaldı 

BAŞKAN — Sayın Tevfik İnci'nin 21 gün 
müddetle 'tezkerede yazılı tarihlerde izinli sa
yılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

6. — SORULAR VE CEVAPLARI 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sorular »bölümüne geçiyo
ruz. 

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

BAŞKAN — Sayın Hüdayet AydmerL. Yök. 
Saym İçişleri Bakanı Faruk Sülkan?... Burada
lar. Sora bir defaya mahsus olmak üzere gele
cek Birleşimle bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, İstanbul Belediyesin deki kırtasiye
cilik hakkmda İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/404) 

BAŞKAN — Saym Hidayet AydmerL. Yok. 
Saym İçişleri Balkanı?.... Buradalar. Soru bir 
•defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Sa
lim Hazerdağlı'nın, Elâzığ'da kurulmakta olan 
Teknik Okula dair sözlü sorusu ve Milli Eğitim 
Bakanı İbrahim Ertem'in cevabı (6/407) 

BAŞKAN — Saym Salüm Hazerdağlı bura
dalar. Saym Millî Eğitim Bakanı İlhami Er
tem buradalar. Soruyu okutuyorum. 

17 . 11 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek: Başkanlığına 

Elâzığda kurulmakta olan Teknik Oku
lun, 

a) 1966 yılında öğrenime açılmamış olması 
sebebinin, 

b) Okul binaları inşaatının foâzı eksiklik
lerinin plân ve prograım icabı 1965 yılında ta
mamlanması lâzımgeMrken yapılamamış olması 
sebebinin, 

c) Gelecek yıl 'dkulun öğrenime açılması 
için ve öğretim üyesi ibulunaibil'mes'i için ne gibi 
tedbirler alındığının sözlü olarak Saym Millî 
Eğitim Bakanı tarafından bildirilmesine delâ- " 
lotlerinizi saygılarımla dilerim. 

Salim Hazerdağlı 
Cumhuriyet Senatosu 

Elâzığ Üyesi 

BAŞKAN — Saym Millî Eğitim Bakam İl
hami Ertem, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI EETEM 
(Edirne Milletvekili) — Senatonun muhterem 
üyeleri, Elâzığ'da kurulmakta olan teknik 
okulun 1966 öğrenim yılına Elâzığ'da baçlıya-
mamasmın sebebi inşaatın bitirilememesi ve bu 
okula öğretim üyesinin tedarik edilememesidir. 

İnşaatın bitirilememesinin sebebi 1963 yı
lında bu okul içiır 8 000 000, 1964 y h n d a 
7 000 000 küsur liralık ihale yapılmıştır ve 
bunlara göre 1965 yılında inşaatın bitmesi ge
rekirse de verilen tahsisat ve yapılan ihale in
şaatın bitmesine bilhassa su, yol, ısıtma gibi 
hususların sağlanmasına yetmemiştir. Yüzde 
20 ilâve ?ie inşaata devam edilmesine rağmen 
yine inşaat bitirilememiştir. Bu sebeple 1966 
yılında yeniden ihale yapılması lüzumu hâsıl 
olmuştur ve bu ihalenin müddeti de 1967 Hazi
ranında bitecektir. İnşaatın Haziranda bitme-
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sinden sonra inşaat engeli orta yerden kalk- I 
mış olacaktır. İnşaat bitemediğinden dolayı | 
Elâzığ'da tedris yapılamamasına mukabil 19G6 
yılında Yıldız Te.kni!k Okulunun patronajı 
altında Elâzığ Teknik Okulu açılmış, 40 öğ
renci inşaat, 40 öğrenci de makina bölümüne 
alınmıştır. Bu çocuklar İstanbul'da okumak
tadırlar. 1967 yılında Elâzığ'a döneceklerdir. 
Öğretim üyeleri noksanlığının telâfisi için il
gili kanun tasarıları hazırlanmıştır. Maliye 
Bakanlığının cevabı beklenmektedir. Tekrar 
tekidolunmuştur ve öğretim -üyelerine birinci 
sınıf memur maaşının % 100 ü nisbetinde taz
minat verilecektir. Bu suretle öğretim üyesi 
temini mümkün olacaktır. Bu gibi teknik okul
larda öğretim üyesi olabilmek için yüksek mü
hendis olmuş olmak ve beş yıldır da bu dereceli 
okullarda öğretmenlik yapmış bulunmak şartı 
aranmaktadır. Ama, arz ettiğim gibi bu öğ
retim üyelerine ödenecek tazminat kanunu çık
tığı zamanda bu mesele halledilmiş olacaktır. 
İnşaatı zaten Haziranda bitecektir. Tazminat 
Kanunundan sonra öğretim üyesi meselesi de 
halledilecektir. Ama, bu kanun çıkana kadar 
halen Bütçe Komisyonunda bulunup Sayın 
Elâzığ Senatörü Celâl Ertuğ'un mukaveleli 
öğretim üyesi almaya ha.k veren kanun teklifi 
kanunlaşırsa bu yol ile de öğretim üyesi bul
mak yine mümkün olabilecektir. Sayın Hazer-
dağlı emin olsunlar Elâzığ'ın eski bir valisi 
olarak ve bu okulun hazırlık safhasında vali 
olarak emeği geçmiş bir kimse olarak, bu 
noksanların biran evvel yapılmasına ve Elâ
zığ'da bütün teknik imkânları ve öğretim üye- ı 
leriyle yeterli bir okul olarak çalışmasına bü
tün varlığımla gayret edeceğime söz veririm. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, Millî Eğitim Baka
nının bilhassa 'eski Elâzığ Valisi olarak bu- j 
gün Senatodaki izahatı iyi bir tesadüf eseri ol
du. Verdiği izahattan dolayı kendisine teşek
kür ederim. Anca.k, Elâzığ Teknik Okulu yal
nız Elâzığ ölçüsünde bir konu değil, özellikle 
bütün Doğu illeri ölçüsünde bir konu olmasaj'-
dı lokal bir mesele için huzurunuzu işgal et- | 
mek istemezdim. Bir yandan Devletin 15 mil
yon lira sarf ederek yaptırdığı bir okul, ki ar- i 

I sası ile beraber 50 milyondan fazla tutan bir 
I tesistir. Bu okul öğrenime açılamamıştır. Bir 

taraftan yurt çocukları yüksek tahsil yapmak 
için üniversite kapılarında feryadederler, di
ğer taraftan bilhassa çocuklarını Ankara ve 
İstanbul'da okutmaya takati olmıyan Doğu 
illerindeki fakir halkımız bu okulun açılmasını 
beklerler. Elbette konu yalnız Elâzığ ölçüsün
de bir konu değildir. Çünkü, bu okulda yalnız 
Elâzığ'ın değil bütün yurt çocuklarının okuya
cakları tabiîdir. Bu bakımdan Senato kürsüsü
ne getirilmiştir. 

Asıl mühim sebep, evvelce bir Bakan bura
da kapımızı açıp bizden bu meseleyi soran öl
medi, diye bir beyanda bulundular. Biz mese
leyi halletmek için geçen Ağustos ayında Mec
lisin tatilinden evvel Sayın Orhan Dengiz'e bu 
okulun ne vakit açılacağını sorduk. Kendisi, 
mutlaka bu sene açacağım, diye söz verdi. 

I Seçim bölgemize gittik. Seçmenlerimize, vatan
daşlarımıza keyfiyeti müjdeledik. Heyetler gel
di, radyolar söyledi; okulun açılamadığını gör
dük. Bu yüzden sözlü soru meselesi yapmak 
mecburiyetinde kaldık. Yoksa daha evvel bu 
meseleyi Bakanla görüşüp halletmek mümkün 
olabilirdi. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; Sayın Milli 
Eğitim Bakanının verdiği izahata göre bu 
sene inşaat bitirilecektir. İnşaatın biteceğini 
biz de tahmin ediyoruz. Esasen bitirilmemiş 
olması Bakanlığın bu iş üzerinde daha hassasi
yetle durmamış olmasından ileri gelmiştir. 

j Şimdi, asıl mühim olan öğretim üyesi bul-
1 ma meselesidir. Sayın Bakan kanunun çıkma-

siyle öğretim üyesi bulunacağını beyan buyuru
yorlar. İnşallah Sayın Orhan Dengiz Beyin ver
diği söz gibi olmaz, Meclisin tatile girmesine 
az bir zaman kalmıştır. Bu kanun Meclislerden 
tatile girmeden evvel geçmezse Ekim ayında 
tedrisat bağlıyacaktır. Ben bu sözlü soruyu 
geçen Kasım ayında verdim. Önümüzdeki Ka
sım ayma kadar bu kanunun çıkması şüpheli
dir. Daha kanunun Maliye Vekâletinde oldu
ğu anlaşılmaktadır. Cidden memleket çocukla
rı bu okulun açılmasını senelerden beri bekle
mektedirler. Kendileri de, çok teşekkür ede-

j rim, Elâzığ Valisi iken bu işe hizmet etmiş
lerdir. Kendilerini bir ziyaretimizde bunu müj-

ı delemişlerdir. O gün - bugün bu okulun açı-
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lamamış olması hakikaten ıstırap vericidir. 
Kendilerinden rica ediyorum. Bu kanunu biran 
evvel Meclislere getirsinler ve 50 milyonluk 
bir tesis boşu boşuna yatmasın ve çocuklarımız 
okumak imkânını bulsunlar. Bakana ve beni 
dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sözlü soru cevaplandırılmıştır. 
4. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 

Fehmi Alpaslan'ımı, Rusya'dan ithal edilip Hopa 
iskelesine indirilen çimentolara dair sözlü sorusu 
ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgufun cevabı 
(6/412) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan? Buradalar. 
Sayın Sanayi Bs.kam Mehmet Turgut? Bura
dalar. Soruyu okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rini saygı ile rica ederim. 

Artvin Senatörü 
Fehmi Alpaslan 

Soru : 

1. Rusya'dan ithal edilip Rus şilepleri ile 
28 . 5 . 1966 ve 7 . 7 . 1966 tarihlerinde Hopa 
iskelesine indirilen çimento, hangi teşekkül ta
rafından getirilmiştir? Miktarı nedir? Tahsis 
ve tevziinde nasıl bir usul ve ölçü takibedil-
miştir? Bu çimentoların ithali ve Hopa'ya gel
mesinde Artvin Valiliğinin talep ve takibi mi 
müessir olmuştur? Vilâyette eskiden beri çi
mento ticareti ile iştigal edenler bulunduğu ve 
bu tüccarların depoları mevcudolduğu halde, 
teklif de yapmış olmalarına rağmen diğer vi
lâyetlerin aksine, bu işle ilgisi olmıyan tek 
şahsa mutemetliğin verilip depo ücreti ödemek 
suretiyle fiyatın yükselmesine sebebiyet veril
diği doğru mudur? Himayeli mutemedin gös
terdiği İskele Resmi ve tahmil - tahliye üc
retlerinin rayice uygunluğu araştırılmış mıdır? 
Mutemet kârı olarak % 4 teklifi varken özel 
mutemede % 10 kâr tanınması ve bu yetmiyor
muş gibi zayiat farkının kabul edilmesi ne ile 
izah olunabilir? Zayiat iddiası resmî makamlar
ca tevsik olunmuş mudur? Vilâyetin resmî iş
ler için aldığı 350 ton çimento iskeleye yanaşan 
gemiden alınıp doğrudan resmî kamyonlara 
yüklenmiş olduğu halde, mutemede tahmil -

tahliye ve depo ücretine göre hesaplanan fi
yat üzerinden para ödenmesinin sebep ve mâ
nasının açıklanması kabil midir? 300 tonilâto
dan fazla gemilerin Hopa iskelesine yanaşma
ması icabederken 554 tonilâtoluk Rus şilebinin 
iskeleye yanaşması ile tahliyeden elde olunan 
fark, fiyat tesbitinde niçin dikkate alınmamış 
ve navluncularm haklarına hangi hakla taar
ruz edilmiştir? Ve bütün bu karışıklıklar için
de fiyat hangi merci tarafından neye göre tes-
bit edilmiştir? 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere Sayın Sa
nayi Bakanı Mehmet Turjut, buyurun. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Senato Üyesi Fehmi Alpaslan'a ce
vabımı arz ediyorum. 1966 yılında Rusya'dan 
150 000 ton çimento ithal edilmiştir. Bu çimen
to Umumi Mağazalar T. A. Ş. tarafından getiril
miş ve tevzi edilmiştir. Karadeniz limanlarına 
getirilecek ithal malı çimentonun müşteriye vası
tada teslim satış fiyatı Bakanlığımız tarafından 
190 lira olarak tesbit edilmiştir. Başlangıçta Ho
pa limanından çimento çıkarılması düşünülmemiş
tir. Bilâhara Artvin Valisi, Türkiye Çimento Sa
nayiini ziyaret etmiş ve yol parasından kazanıl
ması için Hopa limanından bir miktar çimento
nun çıkarılmasını teklif etmiş, bunu Çimento Sa
nayii T. A. Ş. de uygun bulmuş, bunun üzerine 
3 000 tan kadar çimentonun Hopa Limanından 
çıkarılmasına karar verilmiştir. Yine Artvin 
Valisinin yazılı bildirdiğine göre bu çimentoların 
tesellümü için Necati Osman Ağaoğlu vilâyet mu
temedi elarak yetkili kılınmıştır ve yetkili kılın
dığı için de bu şahsa çimento teslim edilmiştir. 
ithal edilen bu çimentolar Umumi Mağazalar ta
rafından Artvin Valiliğinin tâyin ettiği Necati 
Onman Ağaoğlu'na Bakanlığımızca evvelce tesbit 
od ien 193 Tl. dan satılmıştır. Bakanlığımız ta
rafından tesbit edilen fiyattan mutemede satılan 
hu çimentoların mutemet tarafından ne şekilde 
satılmasının kontrolü 1180 sayılı Kararnameye 
G'öre val.Lklere verdmiştir. Bundan sonraki hu
sus, valilere aittir. Bakanlığımızla her hangi bir 
alâkası yoktur. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan Buyurun. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım, bir sene kadar evvel ver
miş olduğum bir sözlü soruya bir fene sonra mev-
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zu aktüalitesini kaybettikten, eğer zarar bahis ko
nusu ise bu zararlar sineye çekildikten sonra ce
vap veriliyor. Buna rağmen Sayın Sanayi Ba
kanına teşekkür ederim. Meselenin teferruatı üze
rinde mâruzâtta bulunmıyacağım ve sizleri yor-
mıyacağım. Benim sözlü sorum hâdisenin ne şe
kilde cereyan ettiğini zaten teferruatiyle ortaya 
koymaktadır. Çimentoların mutemede verilmesin
de kâr haddinin tanınmasında yolsuzluk vardır 
ve keyfilik vardır. Şikâyet bu konudadır. Bir 
taraftan % 4 ile talibolan bir adam vardır. Öte 
tarafta % 10 ile bir başka şahsa verilmiştir. Ni
çin verilmiştir? Tercih neden böyle yapılmıştır. 
Bunun cevabının verilmesine imkân yoktur. Vali
nin keyfî hareketi olmuştur. Ama, bu gelip geç
miş bir hadisesidir. Bu vesile ile Sayın Sanayi 
Bakanından büyük bir istirhamım vardır. Evet 
1180 sayılı Karara göre vilâyetlerde valiler mese
leyi tâyin ederler, takibederler. Ama bu çimento 
mevzuunda, çimento tevzii mevzuunda Bakanlık 
önceden hangi tedbirleri alırsa alsın, ne kadar sı
kı davranırsa davransın şikâyetler olmaktadır. 
Bulunmaması bir şikâyet mevzuudur, haksız ka
zançlarla satışı başka bir şikâyet mevzuu olmak
tadır. Temenni ederim ki, geçirilen tecrübelerden 
ve Sayın Bakanın da hassasiyetle takibedeceğin-
den emin olduğum bu şikâyetlerden sonra hiç 
olmazsa bu yılın ihtiyaçları için daha sıkı tedbir
ler alınmak suretiyle şunun, bunun kazandırılma
sı değil; halkın muhtaç insanların normal fiyat
la çimento elde edebilmelerinin sağlanması müm
kün olsun. 

Bu vesile ile saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Feh
mi Alpaslan'ın, Hopa - Borçka karayolu inşaatı
na dair sözlü sorusu ve Bayındırlık Bakanı Or
han Alp'in cevabı (6/414) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan?.. Buradalar. 
Sayın Bayındırlık Bakanı Orhan Alp?.. Burada
lar. Sözlü soruyu ouktuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Bayındırlık Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâletlerini saygılarımda rica ederim. 

8 . 12 . 1966 
Artvin Senatörü 
Fehmi Alpaslan 

Soru : 
1. Hopa - Borçka karayolu inşaatı ne zaınıan 

ve hangi tarihte işe başlamak ve bitirmek ka
yıt ve şartiyle ihale olunmuştur? 

2. Şimdiye kadar işe başlanmış mıdır; baş
lanmamış ise sebebi nedir? 

3. Büyük bir ihtiyacın mahsulü olan bu 
yol inşaatının öngörülen müddet içinde bitiril
mesi için Karayolları Genel Müdürlüğünce 
alınmış veya alınması düşünülen tedbirler var 
İnidir, nelerdir? 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere Sayın Ba
yındırlık Bakanı Orhan Alp, buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; Kabinede Bayındırlık Bakanlığına 
atandıktan sonra bu sual vesilesi ile huzurunu
za bu defa ilk olaralk çıkmış bulunuyorum. Bu 
vesile ile Yüce Heyetinizi en derin hürmetle
rimle selâmlarım. 

Artvin Seniatörü Sayın Fehmi Alpaslan'ın 
Hopa - Borçka yolu inşaatı ile ilgili olarak sor
muş olduğu üç suali cevaplandırmak: istiyorum. 
Evvelâ şunu belirtmek isterim ki, Hopa Lima
nı inşaatı devam etmekte olup iki sene içeri
sinde bu limanın inşaatı ikmal edilebilecektir. 
Soru sahibinin üzerinde durduğu Hopa - Borçka 
yolu bu limanın beslenmesi için hinterlândla 
irtibatı sağbyan önemli bir yoldur. Hopa - Borç
ka yolu 25 Şubat 1966 da mukaveleye bağlan
mış ve bu mukaveleye göre de, 30 Aralık 1970 
senesinde ikmali öngörülmüştür. Şunu üzüle
rek (kaydetmek esterim ki, biraz sonra izah 
edeceğim sebepler yüzünden de bu yol üzerin
de geçen inşaat mevsiminde her hangi bir fa
aliyet olamamıştır. Bu yolun liman inşaatına 
muvazi olaraik kabil olduğu kadar süratle ya
pılması ve işletmeye açılması için her türlü 
çareye başvurulacaktır. Bunu huzurunuzda be
yan etmeyi bilhassa lüzumlu görmekteyim. 

Bu yolun inşaasmdaki gecikmeye gelince : 
Muhterem arkadaşlar, bilirsiniz Karadeniz 

bölgemizde arazi çok kıymetlidir. Bu yol için 
tesbit edilen güzergânta Hopa - Çovuşlu köpırü-
sü arasında tahminen 8 Km. olan kısımda beher 
metrekare araziye 30 - 60 lira bir kıymet tak
dir edilmiş olduğu için ilgili komisyonlarca, 38 
Km. olan yolun ilk 8 Km. İlık kısmında 4 milyon 
lira kadar bir istimlâk bedeli ödenmesi gereik* 
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ımiştir. Bu istimlâk bedelinin ödenmesi o civar
da arazi fiyatlarını aırtırmaya götüreceğinden 
ve karayolu inşaatını güçleştireceğinden yolun 
güzergâhının değiştirilmesi üzerinde durulmuş 
ve yeni güzergâh çalışmalarına başlanmıştır. 
Mukavelesine göre yolun Hopa noktasından 
başlanması öngörülmüş 'olduğu için işte bahset
tiğim bu sekiz kilometrelik kısımdaki arazinin 
mütajahhide teslim edilememesi yüzünden geçen 
sene maalesef yolda inşaata başlanlamaanış'tır. 
Bu yolun kabil olan en kısa zamanda ikmal 
edilmelsi ve inşaata derhal başlanılması için 
gerekli eimirleri vermiş Iralunuyorum ve bunun 
takipçisi olacağım. Bu arkadaşıma bu sual do
layısiyle yaıkm alâkasından dolayı teşekkür 
'eder hu vesile ile Yüce Heyetinizi en derin hür
metlerimle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Saym Fehmi Alpas
lan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Saym Baş
kan, sayın arkadaşlarım, Hopa - Borçka ara
sındaki yol inşaatının gecikmesi dolayısiyle, 
takdim ettiğim sözlü soruya yakın alâkalarım 
lütfedeceklerini iburada da beyan eden ve esa
sen bundan da asla şüphem olmıyan, çok sevdi
ğim ve çok güvendiğim Sayın Bayındırlık Ba
kanı Alp'in lütfettikleri cevaba teşekkür ede 
rim. Ümit ile neticeyi belkliyeceğiz. 

Bir zamanlar plânlanma mevzuu görüşülür
ken ve yine bir zamanlar Karayollarına 
ayrılan 'ödenek meselesi üzerinde görüşme ya
pılırken, iktidarda o zaman mensubolduğum 
partim ^olduğu halde, ben ayrılan paranın sureti 
kafiyede kâfi gekniyeceğini, plâncıların bu ko
nuda yanlış düşünce içinde bulunduklarını bu 
kürsüden ıçıok acı Ibir dille ifade etmiştim. Ve 
o zaman (bu kürsüden Devletin millete götüre
bileceği en Ibüyük hizmetin yol olduğunu ve di
ğer hiametlerin de yol ile gelişeceğini ara ve 
izaha 'çalışmıştım. Bu defa sözlü soruma konu 
teşkil eden Hopa - Borçka yolunu da aynı görüş 
içerisinde ve Artvin'e, Artvin'den sonra da Do
ğu - Anadolunun Ardahan ve Erzurum bölge
sine hayat verici vasfından ötürü Yüksek Hu
zurunuza (getirmiş bulunuyordum. Sayın Bakan 
şüphesiz iligileriyle, dirayetleriyle çok güvendi
ğimiz karayolları teşkilâtının da inzimam ede
cek ıbüyük mesaileriyle bu mevzuda bize müs-
ptet neticeyi getirecektir. 

Yalnıız ibir hususa işaret etmeden geçemiye-
ceğim. Bugünün bütçe çerçevesinde Türkiye'
nin yol ihtiyaçlarının karşılanması mümkün 
olmıyacaktır. Plâncılarla birlikte biz siyaset
çiler de bir anlayışa varmak suretiyle Tür
kiye'nin yol dâvasını halledebilecek şekilde hiç 
olmazsa önümüzdeki seneden itibaren gerekli 
tahsisatı ayırırsak io zaman ne sözlü sorulara lü
zum kalır ne de Sayın Bakanın veya- ilgili daire 
mensuplarının kendilerini zorlaması suretiyle 
hizmet verebilmesinin çabasına girişmelerine 
lüzum hâsıl olur. Bunu da burada belirtmeden 
geçemiyeceğim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, bir memurun tâyinine dair söz
lü sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim 
Tekin'in cevabı. (6/421). 

BAŞKAN — Sayın Bora? Buradalar, Sayın 
Gümrük ve Tekel Bakanı İlbrahkn Tekin? Bu
radalar. .Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorulanımın, Gümrük ve 

Tekel Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi rica ederim. 18.1.1967 

Saygılarımla. 
Tunceli Senatörü 

Arslan Bora 

Ovacık inhisar memurunun ailesinin rahat
sızlığı dolayısiyle Genç kazasına çılkan tayini
nin Mayıs 1967 tarihine tehir edilmesi için Ba
kanlık nezdinde yapılan teşebüsler neticesinde 
Mayıs'a kadar tehiri uygun görülerek Ovacığa 
bildirildiği halde ': 

a) Buıgün 4 çocuk yavrusu ile kanserden 
ölüm döşeğinde can çekişen inhisar memurunun 
ailesinin bu acıklı durumu ortada mevcut iken; 
hemen yeni görev mahalline gitmesi için ikinci 
bir emrin verilmesini gerektiren mücbir sebep
ler nelerdir? 

b) Mezkûr memur hakkında bir şikâyet 
vâki mıdır. Vâki ise Bakanlıkça bu şikâyet tah
kik ettirîlmişmidir ? 

c) Saym Bakanın bâzı partili şahısların 
yalan ve uydurmalarına alet olarak, partizan
lığı insanlık his ve duygusundan daha üstün 
tutmayı nasıl tasviibediyorlar? 
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BAŞKAN — Soru okundu, cevap vermek 
üzere Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim 
Tekin, buyurunuz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Adana Milletvekili) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, Tunceli Cumhuriyet 
Senatosu üyesi Sayın Arslan Bora'nm, 18.1.1967 
günlü önergesindeki sorularına cevaplarımı 
arz ediyorum. 

Sayın Arslan Bora, sorularını (a), (b), (c) 
fıkralarında toplamış bulunmaktadır. Ancak 
hâdiselerin seyri ve kolayca anlaşılması bakı
mından önce (b), ondan sonra da (a) ve (e) 
fıkralarındaki sorularım cevaplandıracağım. 

Sorunun fh) fıkrasına göre : 
Ovacık Tekel Memurluğundan, Genç Tekel 

Memurluğuna nakledilen ve soru önergesinde is
mi yazılmamış 'bulunan Ali Yerlikaya hakkında 
bii' şikâyet meveudolup olmadığı, şikâyet yapıl
mış ise 'bu -şikâyetin 'tahkik edilip edilmediği so
rulmaktadır. 

Adı geeen memurun aşiret zihniyeti ile hare
ket 'edip halk arasında huzursuzluk yarattığı, 
idare işlerinde ve 'tekel maddeleri satışlarında 
kendi aşireti lehinde taraf ttulttıığn hakkında 3 
köy muhtarı tarafından şikâyet vâki olmuş ve 
işku şikâyet Malatya, Tekel Başmüdürlüğümüz 
vasıtasiyle 'tahkik ettirilmişftir. 

Tahkikat neticesinde; adı geçen memurun ev
velce aynı yerde nüfus memuru bulunduğu sıra
da da şikâyet edilen konularda tahkikata tâbi 
tutul dimi ve şikâyet edilen şekilde hareketi iti-
yad haline getirmiş 'bulunduğu, bu sebeple evvel
ce de İçişleri Bakanlığı tarafından memuriyet 
mahal 3 inin Ovacık'dan Nazimiye'ye değiştirildiği 
ve aynı hallerin Tekel Memurluğu sırasında da 
devam ettiği anlaşılmıştır. Bu netice üzerine; Ova
cık Tekel Memurluğundan da bir başka yere 
nakli zarureti hâsıl olmuş ve Ibu muamele yapıl
mıştır. 

Sorunun (a) fıkrasında ise; hu naklin Ma
yıs 1967 ye kadar tehir edilmiş olmasına rağ
men, hilâhara hu tehirden vazgeçilerek nakil mu
amelesinin derhal tatbiki cihetine gidilmesinin se
bebi sorulmaktadır. 

Yukarda yazılı sebeplerden ötürü Genç ilçesi 
Tekel Memurluğuna nakledilmiş bulunan Ovacık 
Tekel Memuru Ali Yerlikaya, Malatya Tekel Baş
müdürlüğüne müracaatla, eşinin hastalığı sebebiy

le yıllık iznini istemiş ve bu izni almıştır. Fakat, 
iznini kullanmadan, aynı sebeple hakkındaki na
kil kararının Mayıs 1967 ye kadar tehirini de 
istemiş ve idarece bu arzusunun da is'afı cihe
tine gidilmiştir. 

Ancak, işbu nakil muamelesi normal sebep
lerle yapılmış olmayıp halk tarafından vukubu-
lan ve dairesince bittahkik varit görülen şikâyet 
üzerine 788 sayılı Memurin Kanununun 35 nci 
maddesine dayanan bir (mecburi tahvil) olarak 
yapılmış olduğundan tehirine imkân bulunmadı
ğı gerekçesiyle nakil muamelesinin her hangi bir 
tehire -uğratılmaksızın uygulanması mecburiyeti 
hâsıl olmuştur. 

Şimdi soru önergesinin (e) fıkrasındaki bu 
muamelenin bâzı partili şahısların yalan ve uy
durmaları ile yapıldığı yolundaki, soruya değil, 
mütalâaya cevap veriyorum. 

Yukardaki açık (cevaplarımızla da anlaşılmış
tır ki, yapılan muamele tamamen hukukî ve 'ka
nunidir. İşbu muameleni)! yapılmasında her han
gi bir partinin yalan ve uydurmaları ile değil 
kanunların âmir hükümlerine göre hareket edil
miştir ve her zaman da hukuk ve kanun anlayışı 
içinde hareket edileceğinden sayın soru sahibi ar
kadaşımın emin olmasını bilhassa rica ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bora. 
ASLAN BORA (Tunceli) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, öyle tahmin ediyorum ki, 
Sayın Tekel Bakanı arkadaşımız hayatının ikin
ci yalanını çekinmeden söylemektedir. (A. P. sı
ralarından ne yalanı, sesleri) Evet... 

BAŞKAN — Ne dediniz efendim. 
ASLAN BORA (Devamla) — Müsaade buyu

run efendim, arz edeceğim. (Gürültüler) Bugün 
hissi bir... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bora o beyanınızı tavzih 
ediniz. 

ARSLAN BORA (Devamla) — Müsaade bu
yurun nedenini izah edeyim ondan sonra haklı 
ve haksızı ayırırsınız. İkincisi dört ay evvel so
rulmuş olan bir sualin mahiyetini ve kıymetini 
kaybettikten sonra bugün cevaplandırılması dahi 
bu hususda doğrudan doğruya İçtüzüğün ve Ana
yasanın sözlü soru müessesesine tanımış olduğu 
hakları çiğnemektir. Bu da Vekil Beyin sama
nında hu işe el koymadığının (bir delilidir. 
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Şimdi dâva nedir? (A. P. sıralarından müda
haleler) 

Sayın Tuna, istirham ediyorum, Bakan ora
da, o konuşmama cevap verir, ben de kendisine 
gereken cevabı veririm. 

Şimdi Vekil Beyin burada bir partizanlık his
siyle hareket etıtiği bir haki'kalt olarak meydan
dadır. Çünkü, bir tekel memurunun fonksiyonu 
ne olabilir? (A. P. sıralarından, «Çok şey», ses
leri) 

Küçük bir memurun hiçbir fonksiyonu olamaz 
Beyefendiler. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Mahalline göre. 
AESLAN BORA (Devamla) — Eğer mahal

line göre ise o halde mensubolduğunuz vilâyetteki 
yerli memurların da bu duruma düşmesi lâzım
dır. Yalnız Tunceli için değildir bu. Şu halde 
Tunceli'nin Ovacık kazasına yapılmış olan bu 
tâyin haksız, insami hislerden mahrum bir insa
nın yapabileceği bir iştir, öünkü dört yavrusuy
la, esi kanserden muztarip bir insanı kıs zamanın
da dört - beş metre kar bulunan bir bölgeden alıp 
başka bir bölgeye nakletmesi, acaba vicdan sahi
bi olan bir insanın yapılabileceği bir iş midir? 
Elbette değildir. Ya bu nedir? Partizanlıktır. 
Çünkü bu arkadaşımızın tâyini çıktığı zaman bu
raya bir heyet geldi, bütün ilgililerle temas etti 
ve Bakanlık da bunu, Mayıs sonuna tehire karar 
verdi. Arkasından Adalet Partisi İlçe Başkanı bu
raya geldi. Bir hafta geçmeden yıldırım telle der
hal bu arkadaş yeni vazife mahalline gidecektir, 
dendi. Bunun üzerine ailesinin bu ıstırap verici 
hastalığı karşısında kocası da asabi buhranlar ge
çirmekte ve dolayısiyle gidip hastaneden rapor 
almaktadır. Vekâlet tekrar tel çekiyor bu rapor
lar muteber değildir. Buyurun beyefendiler... İş
te biz bugün bir hastanenin, bir doktorun ver
miş olduğu bir raporu hiçe sayan bir Bakana na
sıl bakan ısıfatiyle o memleketin bir evlâdı olarak, 
bu ıstırabı duyan bir insan olarak o Bakana ba
kan diyebiliriz? Kaldı ki, şurada, ben o memur 
hakkında Başmüdürlükçe tahkikat yaptırdım di
yor. Yalan? Kimi göndermiş, hangi müfettişi git
miştir? (A. P. sıralarından vesikalar var sesleri, 
yalan olur mu, sesleri) .Yok efendim, gitmemiş
tir, beyefendiler. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun müdahale et
meyiniz, efendim. 

Sayın Bora, meram ve ifadenizi başka türlü 
ifade edemez misiniz?. Yalan... Bir Bakana ya
lan söylüyor demek. 

ASLAN BORA (Tunceli) — Başka türlü ifa
de edilmez ki, Beyefendi, yalandı, öünkü demin 
söylediğim hayatının ikinci yalanını söylüyor. İş
te yalanın bir tanesi burada. Bu yalan değil de 
nedir? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bora, hakikate uygun de
ğildir, diyemez misiniz, 

ASLAN BORA (Devamla) — Beyefendi, 
4 yavrusuyla gerçekten ıstırap çeken bir kadını 
buraya gelen birlikçe başkanının hissiyatına, te
sirine kapılarak derhal ikinci bir tâyin emri ver
mek suretiyle ve bu zavallı memurun oradan al
dığı raporları da hiçe sayarak derhal terkini ci
hetine gidilen bir vatandaşım hakkındaki bu gö
rüşler doğru mu, değil mi? 

BAŞKAN — Sayın Bora, her şekilde konu
şabilirsiniz, serbestsiniz. Ama tâbirler ve itham
lar yakışıklı olmalıdır. Senatomuza yakışacak şe
kilde. 

ARSLAN BORA (Devamla) — Yakışıklıdır 
beyefendi. Böyle bir şekilde vatandaşa karşı 
tutumu olan bir vekile karşı 'elbet'teki, ben ide 
burada Anayasaya göre yemin ettim, vatandaş 
ve memleketin huzuru, saadeti için yemin et
tik bu 'kürsüden lelbeıtteki vatandaşımı ilgilen
diren dâvaları burada dile getirmek vazifem
dir, beyefendi. Biraız evvel Sayım Ege'nin güzel 
bir tâbiri vardı. Adalöt Partisi halkın içinden 
gelmiştir. Binaenaleyh halkın, vatandaşın hak
kını diğer bir sömürücüye sömür'tem'ez ve ez-
diremoz. İşte ben bütün kalbimle Ege arkada
şının desteklerim. Hepimizin vazifesi bu olma
lıdır. Burada gönül arzu ederdi ki, benim bu 
konuşmalarımda bütün arkadaşlarımızın his
siyatına mağlubolmadan ve beni iyi bir şekil
de dinlemek suretiyle beni takdir etmeleri lâ
zımdır. Bir vekile haikaret içim veya onu küçük 
düşürücü şekilde konuşmalar yapmak için kür
süye gelmiş değiiliımdir. Burada bir haksızlığa 
mâruz kalmış bir vatandaşın durumunu, acıklı 
vaziyetini Yüksek Heyetinize arz etmek için 
isiöz aldım. (A. P. sıralarından yalan s'esleri) 
Hâlâ yalan diyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Sayım Bora bütün beyanlarınıza hiçbir müdaha
lemiz yoktur, Başkan olarak. Fakat kullandığı-
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nız 'kelime, tek bir ıkelime, yerinde değildir. 
Onu başka türlü ifade 'edin. 

ARSLAN BORA (Devamla) — Kaildi kıl bu 
vatandaş için aşiret zihniyeti ile hareket ettiği 
gi/bi tâbirler kullanılıyor. Sorarım sayın vekil 
beye Tunceli'nin Ovacık kazasında bulunan bu 
memurun mensulbolduğu aşiret var da acaba 
kendi ilçe başkanlarının aşireti yok mudur? O 
da aşiretten değil imlidir? O halde bütün Tunce
li 'İlliler aşiret zimniiyıeltürii ileri Sürtmek sure
tiyle birhiriııe 'kırdıralım. Yine bir 1988 geti
relim. Ne lüzum var öyleyse... 

İşte arkadaşlar görüyorsunue ki, buradaki 
vekil beyin konuşmaları serepa hissi ve tesir 
altında (kalmış ve o tesir altında doğrudan doğ
ruya vatandaşın mağduriyeti eihetine gidilmiş
tir. Raporları kaıbul edilmiyen ibu vatandaş hay
siyet ve şahsiyet saibîbi bir şalhı& olduğu için 
istifa ediyor ve bugün yirmi senelik memuriye
tini vekil beyin bu tutumu karşısında ayaklar 
altına 'alıyor. Bir darbımesel vardır. İğneyi 
kendine, çuvaldızı ele 'baıtır derler. Temenni et
mem sayın vekile aca'ba kendi gocukları böyle 
rahatsız olmuş olsa idi kendisine böyle bir ha
reket yapılmış olsaydı sayın vekil acalba bu du
rum karşısında ne yapabilirdi? Sonra kaldı ki 
bu vatandaşın ehliyetsiz olduğundan bahsedi
liyor. Bir dalki'kaniizı istirham edeceğim, bu ar
kadaşın eöıMyeti ölüp olmadığını Tekel Ba
kanlığına geliş gününden Iberi durumunu ve 
aldığı notları arz edeceğim. Bu arkadaş yir
mi seneden beri memurdur. Muhtelif vazifeler
de bulunmuş (meselâ Belediye Reisliği yap
mış, nüfus kâtipliği yapmış, nüfus memurluğu 
yapmış, tahrirat kâtipliği yapmış, kaymakam 
vekilliği yapmış ve Tekele geçtikten sonra da 
altı ay içinde ehliyet ve kalbiliyetinden dolayı 
müstakil idari memurluk unvanı veriliyor. De
mek ki, altı ay içinde terfi eden insan müm
taz bir arkadaştır. Şu halde vekil beyin bu nok
tadan da isöyledıMeri varil değiMiir. Eğer ve
kil bey insanî hislerle düşünür ve tekrar 
bu arkadaşı yerinde ipka ederse o zaman vekil 
beyin bitaraf olduğunun vekil beyin vicdanı 
ile hissiyatı ile hareket »ettiği kanaatine 
varır ve kendilerine Yüksek Huzurunuz
da teşekkür ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Ba
kanı. 

GÜMRÜK YE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Adana Milletvekili) — Muhterem ar-
kadaşlaom, gönlüm çok isterdi ki ben bu 
'kürsüye ikinci bir defa gelnıiyeykn. Fak:at 
sayın arkadaşımız gayet ımıütecaviz. Ye ben 
samimiyetle ısöyliyeyim, bu tecavüzü bir Sena
to üyesine asla yakıştıramadım. Ben tekrar 
ediyorum, ben ikinci defa yalan söylemedim. 
O diğer söylediğim yalandır. Bunu Senatoda 
dinliyen arkadaşlarımı bilirler, ben o şekilde 
sıöylememiştim, hem siz, hem gazeteler tahrif 
etti. İsterseniz, Senatodan bir kıoımisyon kuru
lur, benim seçim bölgemde ve sizin seçim böl
genizde benim politik tutum ve hareketlerim
le, sizin politik tutam ve hareketlerinizi, sizin 
politika alhlâkınızla benim politika ahlâkı
mı, sizin meslek ahlâkınızla benim meslek 
ahlâkzımı tetkiık ederler ve bu Senatoya 
Ibir rapor verirler. O zaman sizinle karşı 
'karşıya 'konuşuruz. Ben geçmişe dönme
diğim için öyle konuşmadımı muhterem arka
daşım. Partizanlık yapıyorsunuz diye de 
kimseyi itham etmedim. Ben ne ve
killiğimde, ne bundan ıewel milietvekil-
iiğimde, ne de ihtilâlden evvelki Demok
rat Partide çalıştığım zamanlarda par
tizandık yapmış bir kimse değilim. Bu
nu açık alınla burada isöylemeye daima 
hazırım. İspatına da hazırım. 

Ben geçmişe dönmiyeyim dedim, partizan
lık yapanlar 1963 senesinde sizlersiniz. 1963 sene
sinde aynı sebeplerden dolayı bu memur nüfus 
memuru iken nakledilmiştir. Fakat birtakım se
beplerle Malatya Başmüdürlüğüne alınmıştır. Ne
den gitmemiştir? Partizanlık o zaman mı yapıl
mıştır, şimdi mi yapılmıştır? 

ASLAN BORA (Tunceli) — Geçmişi bırak. 
GÜMRÜK YE TEKEL BAKANI İBRAHİM 

TEKİN (Devamla) — Partizanlık diyorsunuz 
söyliyeceğim. Ondan sonra bu arkadaş bir yolu 
bulunup tekrar Ovacık Tekel Memurluğuna geti
rilmiştir arkadaşlar. Ben bunu açıklamadan ga
yet açık olarak, samimî olarak nakil sebeplerini 
söyledim. Gayet açık olarak. Ondan sonra bu 
arkadaş aynı hareketlerine devam etmiştir. Da
nasını söyliyeyim arkadaşlar, bu arkadaş Ankara'
ya kurs için gelen bir memurun hanımına tasal
lut etmiştir. Bu tesbit edilmiş ve Dahiliye Vekâ
letince de diğer sebeplerden dolayı nakli yapıl-
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mıştır. Hanımına bu kadar bağlı... Baıîa müte 
madiyen kendi çocuklarına yapılsaydı ne yapar
dı Bakan, diye sordular. 

Muhterem arkadaşlar, hiçbir zaman, hieb.r 
kimseye reva görmem. Ama zamanında tasallû-
dettiği için bu sebeple de nakli yapılmıştır. Fa
kat Vekâlet değiştirerek Malatya Tekel Başmü
dürlüğüne alınmıştır, oradan da Ovacık Tekel 
Memurluğuna getirilmiştir. Bunları söylemek is
temezdim, mecbur ettiniz. Bilhassa bunun için ar
kadaşlarımdan özür dilerim. Nakil sebebi neden 
durdurulmuştur? Dediniz. Nakil edilmiştir, izin 
istemiştir, normal izni verilmiştir. Durdurulunca 
iznini bırakıp tekrar vazifeye başlamıştır, şikâyet
ler devanı edince de nakli emriverilmiştir. Ada
let Partisi İlçe Başkanı geldi, diyorlar. Ben tam 
tersini söyliyeyim. Bizim milletvekili arkadaşla
rımızdan bir arkadaşım geldi. (Nakil et dedi 
değilmi sesleri.) Hayır tam aksini söyledi, kalsın 
dedi. Normal bir nakil yapılmıştır, mecburi bir 
tahvildir, bu durdurulamaz demişimdir. Adalet 
Partili arkadaşlarımdan biridir 'bu. Durdurun, 
demişlerdi. Burada bir partizanlık olsaydı o mil
letvekili arkadaşın sözüne uyar o nakli durdurur
dum. 

Sayın Arslan Bora siz Adana'ya gidin, ben 
Tunceli'ne kadar gideyim, zamanımda sizin mi, 
benim mi partizanlık yaptığımız gayet açık so
ralım. O zaman anlaşılır. 

Bir aşiret mensubudur, diyorlar. Ben Şarkı 
iyi tanırım. Vardır bu aşiret. Ben her aşiret bu 
nu yapar ve her aşiret reisi de bunu yapar demi
yorum. Ama bu zihniyetle hareket eden memur 
olursa siz olsanız ne yaparsınız acaba? Onun için 
tahkikat yapılmıştır. Baş Müdürlüğe emir veril
miştir, Başmüdürlükçe tahkikat yapılmıştır. Tah
kikat raporu üzerine bu tahvil yapılmıştır, ar
kadaşlar. Bunlar yazılarla sabittir. Muhterem 
Arslan Bora'mn burada havaya uçan sözleri ini 
muteberdir, yoksa tahkikat yapan kimselerin ra
porları mı muteberdir? Tahkikat yapılmıştır. Bu 
tahkikat raporları üzerine bu tahvil yapılmıştır. 
Sayın Arslan Bora da gayet iyi bilirler her me
mur hakkında müfettiş gönderemeyiz, gönderebi
lir miyiz? Bu hususu kendileri de gayet iyi bilir
ler. Bu tahkikat yapılmıştır. Bu tahkikat neti
cesinde de ;bu tahvil yapılmıştır. Arkadaşlarımın 
bu şekilde anlamalarını bilhassa, istirham eder 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Bir tane tahki
kat raporu okuyabilir misin?. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arslan Bora, 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlarım, ikinci defa yüksek huzurlarınızı işgal 
ettiğim için özür dilerim, Sayın Vekilin ikinci ko
nuşmasında kendi kendisini tezat içine düşürdü
ğü hepinizin nazarından kaçmamıştır. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Yok öy
le bir şey. 

ARSLAN BORA (Devamla) — Şeker haya
tım, kaçmamıştır. Çünkü, müsaade buyurun, çün
kü, kendilerine tahkikat raporunu okuyun, de
dim. Efendim, yapıldı, diyor. Kim? Muhtar. Muh
tar vasıtasiyle tahkikat yapılmış, birader. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Vekil Bey Başmüdür vasıtasiyle 
demiştir, muhtar dememiştir. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Ayıp 
ayıp Başmüdür, dedi, zapta geçti, ayıp ayıp niye 
mesnetsiz konuşuyorsunuz. (Gürültüler ve yalan, 
sesleri.) 

ARSLAN BORA (Devamla) — Şimdi arka
daşım, ben yalan söylemem. Ben sapma kadar er
kek adamım. (Gürültüler) Yalancılar feryaclecler. 
Bakın mertçe konuşuyorum, mertçe dinle, mertçe 
gel bana cevap ver arkadaşım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bora, ne ifade edecekse
niz onu ifade edin bakalım. 

ARSLAN BORA (Devamla) — Kaldı ki, di
yor, ofendim oradan üç tane muhtar şikâyet et
miştir, diyor. Güzel. Bugün herkesi ş,kâyet ede
bilirler? Binaenaleyh, üç muhtar şikâyet etti, di
ye bu vatandaşı mağdur etmek insanlık hislerine 
uyar mı? Uymaz tabiî. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) - ^ Tasallut 
edenlerden bahset, onları yapanlardan bahset, Na
muslu adamlar öyle ba'hseder. 

BAŞKAN — Sayın Altan... 
ARSLAN BORA (Devamla) — Muhterem ar

kadaşım, onlarda... Lâyık değilseniz söylemiyeyinı 
öyleyse canım. Çok istirham ederim. Beyefendi 
diyeyim öyleyse yahu. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Siz hepsin
den namuslusunuz. 

ARSLAN BORA (Devamla) — Peki, çok is
tirham ederim. Ben zatıâlinizi daha tanımıyorum 
ama, her halde orada oturduğunuza, göre bir Ve
kilsiniz. (A. P. sıralarından «Hayır Vekil değil» 
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sesleri.) Değilse iyi, memnun oldum öyle ise. Çün
kü, lıiç tanımıyorum diyorum size açık söylüyo
rum. Arkadaşlarımızı daha tanımadık, yavaş ya
vaş tanıyacağız inşallah. 

BAŞKAN — Sayın Arslan Bora, arkadaşımız 
Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesidir ve Di
van Üyesidir. 

REFET SEZGİN (Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı) — Sayın Başkan Hükümete böyle 
hakaret ettiremezsiniz, burada Hükümete bu ka
dar hakaret ettiremezsiniz. 

ARSLAN BORA (Devamla) — Hayır, Beye
fendi için söylüyorum. Tanımadım dedim. 

BAŞKAN — Hükümete mensubolmadığımz 
için sevindim dedi, memnun oldum, dedi. 

ARSLAN BORA (Devamla) — Şimdi arka
daşlar, dâva kendiliğinden meydana gelmiştir. Ve
kil Bey hakikaten istediğimiz şekilde bir tahkikat 
yapmadan bir, iki muhtarın işte artık şu veya bu 
ne dediyse onların tesiriyle şikayetiyle böyle bir 
vatandaşı mağdur etmiştir. Kaldı ki, bir esbabı 
mucibesi de bu arkadaş eskiden bir arkadaşının 
ailesine tasallut etmiş... (Allah Allah... Bunun tâ
yinle ne alâkası var, sesleri.) 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Daha 
ne olsun? 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı, çok rica ederim. 
(Gürültüler). 

ARSLAN BORA (Devamla) — Muhterem 
arkadaşım, bu af buyurun... 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim. 
ARSLAN BORA (Devamla) — Af buyurun, 

istiyen razı, giden razı, bana, size ne oluyor? Eğer 
bir tahkikat mevzuubahis ise tasallut ettiği arka
daşın ailesi gelsin, o mahkemeye versin. Burası 
mahkeme yeri değil, burada haksızlıkları, uygun
suz halleri dile getirmek için biz bu Mecliste top
lanmış bulunuyoruz. Yoksa, onun ailesine tasal
lut etmiş, bunun ailesine tasallûdetnıiş... Bu bir 
tâyin meselesi olamaz. Eğer kabul ediyorsanız, 
buna bir diyeceğim yok. • 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Tabiî 
kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı... 
ARSLAN BORA (Devamla) — Bozcalı kar

deşim, seni çok iyi tanırım. 
BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanı sizin 

bahsettiğiniz Ovacık Tekel Memurunun sicilinden 
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evvelâ birinci konuşmasında bahsetmedi. İkinci 
görüşmesinde sicilinden bahsetti Bakan. 

ARSLAN BORA (Devamla) — Ben biliyo
rum, sicilinden bahsetti. 

BAŞKAN — Dahiliye Vekâletinden ayrılış 
sebebinden bahsetti. 

ARSLAN BORA (Devamla) — Şimdi, eğer 
Halk Partisi, böyle bir partizanlık hissiyle hare
ket etmiş olsaydı, her halde bugün burada hepi
nizin de olmaması icabederdi. Görüyorsunuz ki, 
Halk Partisi kendini bu millete adamış, menfaa
tini değil milletin menfaatini menfaatinden üstün 
gören bir partidir. Evet, bütün imkânları elinde 
olan bir Halk Partisi, iktidarı size verdi. Binae
naleyh, demek ki, Halk Partisi (A. P. sıraların
dan gürültüler, gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Sayın Bora, bu Ovacık memu
runun adı ne idi lütfen söyler misiniz? Mevzua gi
rin, çok rica ederim. 

ARSLAN BORA (Devamla) — Partizanlık
tan bahsediliyor Beyefendi. Partizanlıktan bah
sediyorlar. Binaenaleyh, partizanlık olsaydı bu
gün bu duruma, düşmezdik. Onu demek istiyorum 
kendilerine. Şu halde partizanlık yapan bir küt
le her halde bugün Hark Partisinin düştüğü şu 
duruma düşmezdi. Şu halde Halk Partisi kendini 
bu millete adamış, bu memlekete adamış bir par
tidir arkadaşlarım.. (Müdahaleler) 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, çok rica 
ederim... Sayın üyeler biraz tahammül buyurun 
sayın soru sahibinin görüşleri bitsin, çok rica ede
rim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Riyasetten şikâyetçiyim, zevkle dinliydim, müda
hale etmesinler... 

BAŞKAN —• Riyaset de hepinizden şikâyetçi, 
konuşandan şikâyetçi, dinliyenden şikâyetçi. 

ARSLAN BORA (Devamla) — Binaenaleyh, 
Vekilden ricam bir iki muhtarın, şunun bunun 
sözüyle, onun bunun şikayetiyle değil, hakikaten 
bitaraf bir müfettişin, çünkü kadrolarımızda 
müfettişlerimiz vardır, her şeyimiz vardır, bun
lara tahkik ettirip eğer bu arkadaşlar hakikaten 
uygunsuz veya kabiliyetsiz iseler sizinle beraber 
olalım bu gibilerini idare mekanizmasından ata
lım. Sizinle beraberiz. Ama bu şekildeki bir tu
tum her halde yüksek vicdanlarınızdan, kaçmamış
tır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 



C. Senatosu B : 50 11 . 4 . 1967 O : 1 

7± — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Sa
lim Hazerdağlı'nm, Keban Barajı sebebiyle ya
pılmakta olan istimlâklere dair sözlü sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Refet Sez-
fjin'in cevabı (6/423) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı? Burada. Sa
yın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Re
fet Sezgin? Burada, Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığınca sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla dilerim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Salim Hazerdağlı 

cevap birkaç oturum gecikmiş bulunmaktadır. So
ru önergesinin tarihiyle safahatını arz etmem
den maksat Cumhuriyet Senatosunun murakabe
sine atfettiğimiz öneme işaret etmek ve bundan 
önce cereyan eden bâzı sual takrirlerinde görüş
menin gecikmesinin de asılında Hükümete mâtüf 
katî sebeplerden mütevellit bulunmadığına işaret 
etmek içindir. 

Sayın Hazerdağlı soru önergesinde hakikaten 
haklı ve isabetli bir konuyu dile getirmiş bulun
maktadır. Konu Bakanlığımızca tetkik edil
miş ve Keban barajı inşaatı sebebiyle 6830 sayılı 
Kanuna göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülmekte bulunan istimlâk mua
melelerinde ilgililerin mağduriyetine mahal ver
memek üzere, ister idare tarafından açılan tenkis 
dâvaları, isterse ilgili şahıslar tarafından açılmış 
bulunan tezyidi bedel dâvalarında, ihtilafsız bulu
nan kısımlar için, gayrimenkulun Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğü adına tescilini takiben, sa
dece cüz'i mahiyette muhtemel mahkeme masraf
larına karşılık bir miktar tutulmak suretiyle be
dellerin tediyesine karar vermiş ve tatbikatına gi
rişilmiş bulunulmaktadır. Saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; Sayın Bakana verdiği 
izahattan ve bu meseleye bilhassa eğildiklerinden 
dolayı çok teşekkür ederim. 

Cidden Keban barajı sebebiyle arazileri göl 
altında kalacak olan mal sahiplerinin istimlâk 
bedelleri, tenkisi bedel dâvası açılmıştır, bahane
siyle verilmemesi halinde, dâvaların yıllarca sür
mesi sebebiyle paraları eline geç geçen şahısların 
«Dökülen kafo yerini doldurmaz» kabilinden, aynı 
mülke, aynı değerde bir mülke sahibolamamaları 
mağduriyetlerini mucibolacaktır. Sayın Bakana 
bu işe eğildiklerinden dolayı çok teşekkür ederim. 
Bakan bu işin cevabını erken hazırladığından do
layı da bilhassa teşekkür etmek istiyorum. 

Ben zannediyorum ki bir oturum izinli idim. 
Bu oturumda cevap vermek istemişlerdir. 3-4 otu
rum diye aradan bir vakit geçmedi, açıklarım. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, bâzı gümrük idarelerinin uy
gulamalarına dair sözlü sorusu ve Gümrük ve 
Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in cevabı (6/425) 

Keban Barajı sebebiyle Elâzığ, Tunceli ille
rinde yapılmakta olan istimlâkler dolayısiyle mal 
sahiplerine ödenecek istimlâk bedellerine karşı 
idare tarafından istimlâk bedellerinin tenkisi dâ
vaları açılmakta olduğu görülmüştür. 

1. İstimlâk komisyonları tarafından takdir 
edilen bedellere karşı idarenin bedelin azaltılma
sı dâvasını açmak hakkı olduğu gibi mal sahip
lerinin de bedelin artırılmasını dâva etmek hak
kıdır. 

2. Ancak bu dâvalar açılmıştır, diye tenkisi 
istenilen miktardan geri kalan bedelin dahi mal 
sahiplerine idare tarafından ödenmediği görül
mektedir. 

3. İstimlâk Kanununda dâva dışı kalan ih
tilafsız bedelin ödenmemesi için mâni bir hüküm 
yoktur. 

4. Dâvaların uzun süreceği düşünülürse bu 
hal, yerinden yurdundan ve malından olan va
tandaşın parasının hiç değilse bir kısmını yani 
ihtilafsız kısmım zamanında alamadığından mağ
duriyetini mucibolacaktır. 

BAŞKAN —• Soruya cevap vermek üzere, Sa
yın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet 
Sezgin, buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI R E F E T SEZGİN (Çanakkale Milletve
kili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri; Sayın Hazerdağlı'nm 15.2.1967 
tarihinde Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına tak
dim etmiş bulunduğu soru önergesini bundan üç -
dört oturum önce cevaplandırmak üzere hazırlık
larımızı tamamlamış bulunmakta idik. Ancak, 
Sayın Hazerdağlı'nm haklı bir mazereti sebebiyle 
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BAŞKAN — Sayın Atmaca?.. Buradalar. Sa
yın Bakan?.. Buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Gümrük ve Tekel Baka

nı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile arz ederim. 

8 . 3 . 1967 

Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

1. 17 nci ve daha evvelki kota ithal listeleri
ne dâhil olan maddelerin ithalinde, İstanbul ile 
İzmir, Mersin, Adana ve diğer gümrük idareleri
nin uygulamalarında fark var mıdır? 

2. İlân edilen kotalardaki liberasyon listele
rinde bulunmadığı halde, İstanbul gümrükleri 
kanalı ile yurda sokulan oto yedek aksamı var 
mıdır? 

3. Tahsisli ithal malları listesinde olup da, 
liberasyon listelerinde bulunmıyan (Elektrik kon
dansatörleri ve işaret cihazları) nın liberasyon lis
tesinde varmış gibi, muamele yapılarak İstanbul 
gümrüklerince ithaline izin verildiği varit midir? 

4. İki ve üçüncü maddelerde söz konusu ka
nunsuz ithalâtın yapılması için Bakanlığınızca 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne yazılı emir 
verildiği halde, İzmir Gümrük Komüsyoncuları 
Birliğinin bu konudaki talebi niçin reddedil
miştir? 

5. İstanbul gümrüklerine tanınan rüçhaniyet 
döviz kaçakçılığı ve kaybına sebebolması, kuruluş 
halinde olan yerli sanayiimizin gelişmesini önle
mesi bakımından son derece önem taşımaktadır. 
Vazife suiistimali mahiyetinde olan bu kanunsuz 
olayın sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıl
mıştır? 

BAŞKAN — Soru okunmuştur, cevap ver
mek üzere Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın İbra
him Tekin, buyurun. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Adana Milletvekili) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Cumhuriyet Senato
su Denizli Üyesi Sayın Hüseyin Atmaca'nın, 
bâzı gümrük idarelerinin uygulamalarına dair 
sözlü sorularına cevaplarımı arz ediyorum. 

1. Malûm olduğu üzere, dış ticaret rejimi
ne dair karar, yönetmelik, sirküler ile ithalâ
ta mütaallik liberasyon ve tahsisli ithal mal
ları listelerinin Resmî Gazetede yayınlanma

larını mütaakıp Bakanlığımıızca keyfiyet genel 
yazılarla 'gümrüklerimize tebliğ olunduğundan, 
kota tatbikatının farklı olarak ifade edilmesi 
bahis konusu olmamak gerekir. 

Kaldı ki, bu konudaki tatbikatta her hangi 
bir gümrük idaresince tereddüde düşüldüğü 
ahvalde, zaman zaman Bakanlıkça ek emirler 
çıkarılmak suretiyle gümrük idarelerinin te
reddütleri giderilmektedir. 

Buna rağmen, hâdise merkeze intikal edin
ceye kadar içtihada müsaidolan ahvalde, ma
hallî gümrük âmirlerinin kendi anlayışlarına 
göre farklı tatbikata yer verdiklerini cLe açık
lamak isterim. 

Ancak, bu gibi hâdiselerin ya gümrük ida
releri kanaliyle veya mükelleflerin başvurma-
lariyle merkeze intikalinde ayrıntıları gidere
cek direktifler bütün teşkilâta yazılı olarak 
verilmektedir. Bu değişik tatbikat örneği olan 
bir hâdise de ikinci maddede teferruatiyle açık
lanmıştır. 

2. 17 nci ve daha evvelki kotalarda libe
rasyon listesinde yer alan 87.06 tarife pozis
yonundaki motorlu kara nakil vasıtaları ak
sam, parça ve teferruatı ithalinde, kota dışı 
eşyanın da girişinin yapıldığı anlaşılmıştır. 

Şöyle k i ; mahallî gümrüklerin veya mü
kelleflerin müracaatlarından ayın olarak mer
kezdeki kontrol sırasında bir hâdise nazarı 
dikkati çekmiştir. Bu cümleden olarak, kontrol 
müdürlüğünden yazılmış 18 . 1 . 1966 günlü 
33782 sayılı yazıda, kota dışı elektrikli aydın
latma ve işaret cihazlarının geçirildiği bildi
rilmiştir. Buna karşılık, 2 . 2 . 1966 günlü 
4675 sayılı yazı ile Ekonomik İşler Müdürlüğü 
bu ithalâtın rejim yönünden mümkün olamı-
yacağını açıklamıştır. 

Bu konuda, Istanibul Gümrükleri Başmü
dürlüğü ile yapılan yazışmalar sırasında duru
ma muttali olan İzmir Gümrük Komüsyoncu-
ları Birliği bu tarihe kadar olan tatbikata hiç 
itiraz etmediği halde bu defa, 8 . 7 . 1966 
günlü sayısız yazısiyle Bakanlığa başvurarak 
İstanbul'daki tatbikatın İzmir'e de teşmilini ta-
leb etmiştir. 

Bu talep üzerine, İstanbul ve İzmir gümrük
leri başmüdürlüklerinden mütemmim malûmat 
istenilmiştir. 
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Bıı şekilde hâdiseye Bakanlıkça el konulma
sından sonra, İstanbul'daki tatbikatın mev
zuata uygun hale getirilmesi yoluna gidilmiştir. 
Bu durum, İstanbul'daki ithalâtçıların müra
caatlarına se'bep teşkil etmiştir. 

İstanbul Ticaret Odasının bu sakat tatbika
ta devamı hedef tutan 26 . 8 . 1966 günlü 
276 sayılı kararı Ticaret Bakanlığının 7.9.1966 
günlü, 5/16756 sayılı yazısiyle Bakanlığıma 
intikal ettirilmiştir. Aynı konu Odalar Birli
ğinin 7 . 9 . 1966 günlü, 5/57469 sayılı ya
zısiyle Bakanlığıma aktarılmakla beraber, 
birlik başkanının riyasetinde bir heyet de şah
san bana müracaat ederek şifahi açıklamada 
bulunmuşlardır. 

Bu müracaat tarihlerinde, 1966 Temmuz 
ayı başından itibaren yürürlüğe girmiş olan 
17 nei kota çerçevesinde siparişleri yapmış, 
dövizini transfer etmiş ve malı gelmiş veya gel
mekte bulunmuş ithalâtçıların durumlarının 
müşkül olduğu görülmüş ve anlaşılmıştır. İt
halâtçıların hu yanlış tatbikattan doğmuş ve 
müktesep hak olarak ileri sürülen durumlarını 
telif etmek üzere, bir tasfiye ve intikal süre
sinin kabulü zaruret olarak ortaya çıkmıştır 

Odalar Birliği Başkanının riyasetindeki he
yetle yapılan temasta, bu intikal ve tasfiye sü
resinin 18 nci kotanın yürürlüğe igirmesine de
ğin uzatılması gerekli görülmüş ve ileriye sü
rülen sebepler arasında müktesep hak unsuru
nun hu şekilde değerlendirilmesi cihetine gidil
miştir. 

Bunu sağlamak için de İstanbul Gümrük
leri Başmüdürlüğüne 8 . 9 . 1966 günlü, 8849 
sayılı emir verilmiştir. 

Bu emirde, bu tatbikata 18 nci kotanın mer
iyete girişine kadar devam edilmesi ve mütaa-
kıben ithalât kararnamelerinin 14/I-a, bunla
ra ait ithalât yönetmeliklerinin 21/III-a mad
delerindeki «Liberasyon listelerinden alınmış 
ithal müsaadelerinde kayıtlı ıbulunan ve geti
rilen malların her ikisi de liberasyon listesine 
dâhil bulunduğu takdirde, belirli mercilerin 
müsaadesine tabi mallara ait esaslar ve talhdit 
hükümleri mahfuz kalmak surethiyle» ithalâta 
müsaade edilmesi ve bu hükmün şümulü dışın
da kalanların ise, aynı yönetmeliklerin 21/11 nci 
maddesi hükmü gereğince Ticaret Bakanlığın
da teşekkül etmiş bulunan mal değişikliği ko

mitesine intikal ettirilmesi hususları yer almış
tır. 

Diğer yandan bu durum, 8 . 9 . 1966 gün
lü, 8849 sayılı, 13 . 9 . 1966 günlü, 8733 sa
yılı yazılarımızla Odalar Birliği ve İstanbul 
Ticaret Odasına bilgi verilerek duyurulmuş ve 
18 nci kota çalışmalarında bu konuda hazır
lıklı olmaları ve ancaık yeni kotada yapılacak 
açıklamalarla işin istedikleri şekilde yürütülme
sinin mümkün olabileceği belirtilmiştir. 

18 nci kotanın yürürlüğe girmesinden son
ra yukarda açıklanan 8 . 9 . 1966 günlü, 8849 
sayılı emre göre muamele yapılmaması, Istan-
hul Gümrükleri Başmüdürlüğüne 1 . 2 . 1967 
günlü, 11137 sayılı yazı ile berayı ihtiyat teb
liğ edilmiştir. 

Bu suretle İstanbul Gümrükleri Başmüdür
lüğünün Bakanlığa danışmadan .kendine bağlı 
gümrüklere yazdığı 12 . 4 . 1962 'günlü, 17155 
sayılı yazısiyle başlıyan ve bu defa son olarak 
18 . 8 . 1966 günlü, 24976 sayılı yazısiyle yi
ne aynı Başmüdürlükten Bakanlığıma intikal 
ettirilen hatalı tatbikata böylece son verilmiş 
olmaktadır. 

3. Bu konuda Merkeze istanbul'dan intikal 
etmiş bir hâdise dosyalarımızda mevcut bulun
mamaktadır. Yalnız, yukarda 2 nci maddede 
açıklandığı üzere, Kontrol Müdürlüğünün 
18 . 1 . 1966 .günlü, 33782 sayılı yazısında 
söz konusu olan Haydarpaşa Gümrüğünün 
27 . 8 . 1965 günlü, 147 sayılı bordrosuna dâ
hil 6013 sayılı giriş beyannamesinde tarifenin 
85.09 pozisyonuna -giren oto için elektrikli ay
dınlatma ve işaret cihazının 87.06 tarife po
zisyonundan ve liberasyondan çekildiği teshit 
edilmekle işe muttali olunmuştur. 

Diğer taraftan, malûmları olduğu üzere dış 
ticaret rejimi kararına müsteniden yetkili ve 
görevli olan Ticaret Bakanlığındaki Mal De
ğişikliği Komitesi kararlarına istinaden söz ko
nusu eşyadan ithal edilenler bulunmaktadır. 

Soru lönerıgesinin 4 ncü maddesinde, 2 ve 
3 ncü maddelerde söz konusu kanunsuz itha
lâtın yapılması için Bakanlığınızca İstanbul 
Gümrükleri Başmüdürlüğüne yazılı emir veril
diği halde, İzmir Gümrük Komüsyoncuları 
Birliğinin (bu konudaki taleibi niçin reddedil
miştir diye sorulmaktadır. 
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4. Yukarda 2 No. lu paragrafta açıklanan 
yanlış tatbikatın münhasıran İstanbul Gümrükle
ri Başmüdürlüğünce tesis edilmiş bulunması 
hasebiyle, bu tatbikatın değiştirilmesi ve itha
lâtçıların güç durumda kalmasının önlenmesi
ni temin maksadiyle adı geçen Başmüdürlüğe 
tanınan tasfiye süresinin diğer gümrüklere 
sirayet ettirilmesi mevizuubahsolamıyacağmdan, 
İzmir Gümrük Komüsyoncuları Birliğinin bu 
konudaki talebi reddedilmiştir. 

5. Yukarda açıklanan şekilde usulsüz it
halâtın sadece İstanbul Gümrükleri Başmüdür
lüğünde yapıldığı bir vakıadır. 

Bakanlığım müfettişi tarafından bu konu
da pek cüzi bir kısım muameleleri kapsıyan 
yapılmış bir tahkikat mevcudolup, raporu yet
kili adlî mercie tevdi edilmiştir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli senatör arkadaşlarım, ve Sa
yın Bakan; Sayın Bakanın verdikleri izahla
ra teşeikkür ederim. Yalnız, kanunsuz müktesep 
hak olamıyacağını ve bu kanunsuz yapılan iş
leri sonradan formüle etmenin doğru olmıya-
cağmı takdirlerinize arz ederim. 

Aşağıda yapacağım izahlara göre, işin üze
rine ciddiyetle eğileceğine inandığını Sayın Te
kel Bakanının bu konuyu yeniden ele almasını. 
müsebbiplerinin cezalandırılmasına ve hiç ol
mazsa, kalkınmamız yönünden büyük önem taşı
yan gümrük işlerimizin daha salim yürütülme
sini sağlıyacağı inancındayım. 

Millî sınırlarımız içinde kanunların uygu
lanması eşitlik içinde yapılır. Bu hukukun ve 
sosyal adaletin anailkesidir. 

Öğrendiğime göre ve Sayın Balkanın burada 
ifade ettikleri gibi oto yedek aksamı üzerinde, 
İstanbul gümrüklerine tanınan birtakım istis
nai haklar, İzmir, Mersin, İskenderun gümrük
lerine tanınmıştır. İstanbullu büyük ithalât
çıların tesirinde kalan Bakanlık, milyonlarca 
dolarlık döviz kaybına, kaçakçılığa sebebol-
muştur. Diğer taraftan yerli sanayiimizin ge
lişmesi böylece engellenmiştir. 

Bilindiği gibi altışar aylık aralarla ilân edi
len kotalar liberasyon ve tahsisli ithal listesi 
olarak iki bölüme ayrılmaktadır. 

Liberasyon listesine dâhil mallar istenilen 
miktarda ithal edilebilmektedir. 

Tahsisli ithal listesindeki mallar yurdumuz
da da imal edildikleri için sınırlamalara 'tabi
dirler. Tahsisli lithal listesindeki malları dışar
dan getirmek istiyen firmaların bir ay içinde 
Merkez B.ankasma müracaatları gerekir. Veri
lecek tahsis ölçüsünde ithal yapılması gerekir. 

Tahsisli ithal listesine dâhil mallar, liberas
yon listesinden ithal edilemez. Aksi yapılırsa 
kanunsuzdur. 

,Bu kanunsuz işlemi yapanların da ceza 
görmesi gerekir. 

Kotaların yani 17 nci ve 'daha evvelki ko
taların liberasyon listelerine almmıyan veya 
talhsiisli listelerde az miktarda ithaline izin ve
rilen mallar İstanbul gümrüklerinden liberas
yon listesinde varmış gibi şartsız ve sınırsız ithal 
edilebilmiştir. 

Böylece de Ticaret Bakanlığı, Odalar Birli
ği, 'Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcilerinin ka
tıldıkları toplantı da hazırlanan kota listeleri
nin fiiliyatta değeri 'kalmamıştır. 

İstanbul gümrüklerine tanınan bu kanunsuz 
rüçhaniyetten faydalanmak istiyen İstanbul dı
şındaki ithalâtçılar bu gibi mallarım İstanbul 
gümrüğüne getirmeye başlamışlardır. 

Kotaların hazırlanmasında yurt gerçekleri. 
Türkiye'de yapılan eşya ve yerli sanayiin duru
mu, gelişmesi göz önüne alınmaktadır. Yerli 
sanayiin yaptığı maddeler, yerli sanayii teşvik 
maksadiyle liberasyon listesine alınmamakta, 
tahsisli listeleri de ihtiyaç nisibetinde ve yerli 
sanayi engellenmiyecdk miktarda ithaline mü
saade edilmektedir. Yurt içinde tamamen ihti
yaca yeterli 'olarak yapılanlar da tamamen lis
te dışı bırakılmaktadır. Uygulamada görüyo
ruz ki ; bu fikirlere uygun hazırlanan listeler 
nazariyatta kalmakta İstanbul gümrüklerinden 
bu mallar kolaylıkla yurda sokulabilmektedir. 

Birkaç örnek arz ederim : 
a) Cıvata, somun, rondelâ, 73.32 gümrük 

tarife pozisyonuna, 

b) Radyatör kelepçeleri ve bağlantıları 
73.40 gümrük tarife pozisyonuna, 

c) Oto sigara küllükleri ve bilûmum oto 
garnitürleri 83.02 gümrük tarife pozisyonuna 
girer. Bunlar 17 nci kotanın ne liberasyon ne 
de tahsisli listelerinde yoktur. Ama yurda so
kulmuştur. 
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I - #3.13 pozisyonundaki 'elektrik 'kondan
satörleri, 

II - 85.15 pozisyonundaki oto antenleri, 
III - 85.09 pozisyonuııda'ki işaret cihazları 

yalnız tahsisli listede olduğu halde liberasyon 
listesinde varmış gibi İstan/bul gümrüklerinden 
ginmiştir. Böylece de milyonlar oynamıştır. 

Bu uygulama döviz kaybı, kaçırılması ve 
yerli sanayiin (baltalanmasına yol açmıştır. 
Sorumluları halkkmda da yalnız küçük 'bir tah
kikat yapılmaktan başka aradan aylar geçtiği 
hailde henüz bir işlem yapılmadığını Sayın Ba
kanın izahlarından anlamış 'bulunuyoruz. İstan
bul ithalât tüccarlarına özel 'muamele yapıldı
ğını görüyoruz. İstanbul'a Cumhuriyetten evvel 
imtiyazlar tanındığını biliyorduk, Cumhuriyet
le 'bu imtiyazlar 'tarihe karışmıştır. Cumhuriyet 
'kanunları Istanbulla, İzmir, Izımirle Adana, 
Adana ile Kars'a eşit kanuni haklar tanınmış
tır. Gümrüklerde 'bu eşitliği bozan nedenlerin 
altında menfaat yattığı zannı uyanmaktadır. 
Gümrük kanunlarını, ithalât rejimini tetkik et
tim, hiçbir gümrük kapısına imtiyaz tanınma
dığını gördüm. O halde bu farklılık nereden 
doğuyor! Bizim bilmediğimiz bir mevzuat var
sa Sayın Bakanın açıklamasını rica ederim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı adına Müsteşar 
Halit Saltık inızasiyle, İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğüne gönderilen 8 . 9 . 1966 gün 
8849 sayılı tamim bu haksız işlemin kaynağını 
teşkil etmiştir. 

İzmir Gümrük Komisyoncu!arı Birliği İstan
bul'a tanınan bu kanunsuz rüçhaniyetin kaldı
rılmasını veya İzmir'e de tanınmasını istiyor. 
"Müsteşar telefonla İstanbul gümrüklerine eski
den beri tanınan bu hakkın İzmir'e tamnmıya-
cağmı bildiriyor. İzmir'deki Bormak firması
nın yazılı müracaatına da 28 . 9 . 1966 gün ve 
9073 sayılı yazı ile ret cevabı veriyor. Bu ce
vabi yazıda Sayın Müsteşar İstanbul'da yapılan 
uygulamayı savunuyor, ancak İzmir'in bu hak
tan faydalanmıyacağmı bildiriyor. Sebebi gös
terilmeden ret gerekçesiz 'bir savunma. 

Balkanlık tamimlerinin bütün yurda, bütün 
vatandaşlara şâmil olması gerekir. Anayasa 
düzenimiz, içinde, bir hakkın yalnız bir bölge
ye, yalnız bir şehre, yalnız bir grup veya kişi
ye, tanınması asla tasvibolunamaz. 'Sayın Baka
nın da hu kanaatte olduğuna inancım tamdır. 

Muayyen bir zümreye hak tanıyacaksın, 
yalnız onların menfaatlenmesine vasıta olacak
sın. Bu, görev suiisimali olur, bu kanunu ih
lâl olur, bu kişisel çıkarlara alet olmak olur, do-
layısiyle şahsi menfaat sağlama şüpheleri uyan
dırır. 

Bu emirlerin verildiği tarihlerde es'ki müs
teşarın alınması, yerine başka tâyin yapılması, 
sonradan Danıştayca durdurulan bu haksız iş
lem dolayısiyle iki müsteşarın ıgörev yapma 
olayları ile bu işlemlerin ilgisinin bulunup bu
lunmadığını tahmin etmiyorum. Döviz kaybı
na sebebolan, şahsi çıkarlar ısağlıyan ve geliş
mekte olan yerli sanayiimizi köstekliyen, bu 
kanunsuz imtiyaz, ithalâtçı 'Oyunları ile Türki
ye'nin kalkınmasını önleyici bir işlemdir. Güç
lenme çabası içinde olan yerli sanayiimizi ko
rumak, teşvifk etmek Sayın Gümrük ve Tekel 
Bakanının da başlıca görevlerindendir. Millî 
müesseselerimizi korumazsak millî sanayii kök
leştirmeye imkân yoktur. 18 nci kotada bu ka
nunsuz işlemlerin durdurulduğunu duymaktan 
büyük (bir memnuniyet duydum. Ancak mesul
leri hakkında kanuni işlemin yapılmasını da 
Sayın Balkandan rica ediyorum. Gümrükleri
mizde üzerinde ciddiyetle durulması gereken 
bir konu da : Turistik oteller için verilen dövizle 
[getirilen eşyanın gerçek ihtiyacın karşılığı mı
dır, değil midir meselesidir. Maalesef bu hu
susta birtakım şüpheler uyandıran dedikodu
lara, yazılara raslamâktayız. Getirilen bu mal
ların piyasaya sürüldüğü görüldüğü iddia edil
mektedir. Bu gibi ha'ksız (kazanç ve döviz kay
bını önleyici tedbirlerin de alınmasını bu vesi
leyle Sayın Bakandan rica ediyorum. 

Son günlerde en kısa zamanda çözümlenme
si gere'ken bir konuda : Son çıkan Buhtrm Ver
gisi Kanununun turizm dâvamızı bir çılkmaza 
sokmuş olmasıdır. Turistin şahsi eşyasından 
da vergi alınmasını öngören bu kanun turizm 
gelirini baltalayıcı bir mahiyet almıştır. Tu-
riz'm mevsimi başlamıştır. Bu aksaiklığm gide
rilmesi için Hükümet elini çabuk tutmalıdır. 

Turisti çıplak kabul eden bu kanunun en kı
sa zamanda değiştirilmesi zaruridir. Gerçi bu 
'kanun yeni çıkmıştır, ama masa başında hazır
landığı için uygulanmada büyük aksaklıklar 
meydana »gelmiş, hattâ 'zararlı mahiyet almıştır. 
Bu izahlarım üzerine Sayın Teikel Bakanının 
ciddiyetle eyileceği inancındayım. 

— 621 — 



C. Senatosu B : 50 11. 4 . 1967 O : 1 

Hepinizi saygılarımla selâmlarımı. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
GÜMRÜK VB TEKEL BAKANI İBRAHİM 

TEKİN (Adana Milletvekili) — Huzurunuzu 
tekrar işgal ettiğim için özür diler muhterem 
arkadaşıma tenkidlerinden dolayı teşekkür ede
rim. Muhterem arkadaşım (kanunsuz mük
tesep ıhak olmaz dediler. Fakat af bu
yursunlar bu bir kanun işi değildir, bu 
yanlış Ibir tatbikatın neticesidir. 1962 yı
lında verilen bir emirle bu tatbikata «gidil
miş, fakat bu tatbikat uzun müddet sürmüş, 
kimse farkına varmamış. Demin işaret ettiğim 
ıgiıbi Ekonomik İşler Müdürlüğüne gelen bir 
yazı ile fankma varılmış ve bundan sonra cid
diyetle üzerine eğinilmiştir. 18 nci kotada da 
bunun (bırakıldığını, bu kota .hazırlanırîken de 
bu ıhusus üzerinde bizzat ben de durdum. Bu 
hazırlanırken arkadaşlarım beni de davet etti
ler, bu 'husus üzerinde gayet titizlikle durarak 
bu tatbikattan «geri dönüldüğünü arkadaşım 
da söylediler. 

İstanbul gümrüklerine istisnai ıbir muamele, 
istisnai 'bir şey, bir hak tanınmamıştır. Sırf bu 
yanlış tatbikat bugüne kadar gelmiştir ve de
min ben pdk teferruatına girmeden cüz'i bir
takım şeyler dedim, arkadaşım yanlış anlama
sınlar yahut yanlış anlaşılmasın, tam tahkikat 
safhasına girilmemiştir. Zira bizim İstanbul gi
riş gümrüğünde hergün 400, aşağı - yukarı, 
vasati olaraik 400 beyanname verilir. 1962 se
nesinden beri yapılan bu tatbikatta hergün he-
sabedersdk ne kadar beyanname geldiğini tak
dirlerinize arz ederim. Yalnız meselenin üzerin
de ciddiyetle durduğumuza arkadaşlarımızın 
inanmalarını bilhassa rica ederim. Şurasını da 
bilhassa söylemek isterim ;bütün gayretimizi, 
ben Senatodaki bütçe görüşmeleri sırasında da 
söylemiştim, /gümrüklerden giren bavullar ya
hut turistler üzerine değil, tamamen aksine ses
siz sedasız, hiçbir -reklam ve propagandasız bü
tün gayretimizi .bu hususdaki kaçakçılık üzeri
ne teksif etmişizdir. Bu yüzden de, rakamları bu
rada sayarak sizlerin vakitlerinizi almak iste
mem. Ne kadar da memurun uzaklaştırıldığını 
arkadaşımız isterse kendilerine arz ederim. Bu 
sebeple İstambul tüccarlarına hiçbir istisnai du

rumu tanınmamış .olduuğnu bilhassa söylemek 
isterim. 8 . 9 . 1966 tarih ve 8849 sayılı yazının 
Vekâlet adına Müsteşar Halit Saltık'm imzasiy-
le gönderildiğini arkadaşnmız söylediler. Doğ
rudur. Bu Odalar Birliğinin müracaatına veri
len bir cevaptır. İstanbul'da 18 nci kotaya ka
dar 'bu tatbikat dervam edecektir. Ama bu tat
bikatın da bir teferruatı vardır. Biz onların is
tediği gilbi katalog usulünde tatbikat yapmıyo
ruz. Bugün hâlâ ihtilâf halindedir, mütemadi
yen müracaat ederler. Dünden beri Odalar Bir
liği de benden randevu ister. Orada da işi cid
diyetle ele almış durumdayız. 17 nci kota için. 

Eski müsteşarla, yeni müsteşarın «tâyini ara
sında 'bu bakımdan hiçbir münasebet yoktur. 
Ben yeni müsteşarı daha evvel tâyin etmiştim. 
Bu, Şûrayı Devlete intikal etmiş bir meseledir. 
Bunun üzerinde hiç durmak istemem. Çünlkü, 
kazai mereidedir. Bu meseleyle alâkası «olmadı
ğını bilhassa söylemek isterim. 

Mevzu «harici arfkadaşıım turistik oteller için 
vrerilen dövizlerin ihtiyaç (karşılığı olup olmadı
ğını söylediler. 

Muhterem arkadaşlarım, hemen (hemen bü
tün io «gazetelerde <gördüşünüz 50 milyonluk, 50 
vagon falan porselen meselesinin bütününe 
gümrüklerce el konulmuştur. Fakat, ne yazık 
ki, isonradan bu gazetelere intikal etmiştir. Ben 
bunların da gazetelere intikal ettirilmesini asla 
istemiyorum. Bunu da burada açıkça söylemek 
isterim. 

Rıihtım Resmi meselesine gelince; muhterem 
arkadaşlarım, maalesef, maalesef diyelim mat
buat 'bunu çok ıbüyüttü. Tatbikatta »böyle bir 
durum yoktu. Ama, tatbikatta böyle «birşey 
varmış gibi gösterdiler ve yabancı gazetelerin 
eline bir sermaye verdiler. Dünden itibaren de 
yazılı bir emirle bu tatbikattan resmen dönül
müştür. Bunu burada ifade etmek isterim. Ar
kadaşıma teşekkür ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Gdündemimizde başkaca görüşülecek bir ko

nu bulunmadığı cihetle 13 . 4 . 1967 Perşem
be günü ısaat 15 te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,35 
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B) YAZILI SORU, 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Avukatlık kanun tasarısı hak
kındaki çalışmalara dair sorusu ve Adalet Ba
kanı Hasan Dinçer'in yazılı cevabı. (7/332) 

1 . 12 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Baı^kaaılığraa 
Aşağıdaki soruların Sayın Adalet Bakanı 

tarafından Senatoda sözlü, olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi saygı ile rica ede
rim. 

Chımhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden 

Sorular : 
1. Avukatlık 'kanun tasarısı hakkındaki 

çalışmalar ne safhadadır? 

2. Çocuk mahkemeleri kurulması Bakanlık
ça düşünülüyor mu? Bakanlığınızın bu yönde
ki çalışmaları ne durumda dır ? 

T. C. 
Adalet Balkanlığı 

Ceza İşleri G. Müdürlüğü 
Sayı : 10770 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
İstan'bul Üyesi Ekrem özden'
in s>oru önergesinin cevaplan-
dırıldığı Hk. 

6 , 4 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadesiyle alman 5 . 4 . 1967 gün ve 
6991 - 7/332 - 04067 sayılı yazılarına: 

AR YE CEVAPLARI 

I Cuımhuriyat Senatosu İstanbul Üyesi Sa
yın Ekrem Özden tarafından, Avukatlık ka
nun tasarısı hakkındaki çalışmaların ne safha
da bulunduğu ve çocuk mahkemeleri kurulma
sının düşünülüp düşünülmediği konusunda, ev
velice sözlü olarak Bakanlığımıza yöneltilip, 
Ibu defa ilgi yazılarınızla, yazılı soruya çevril-' 
diği bildirilen soru önergenin cevapları aşağıda 
arz edilmiştir. 

1. Avukatbık ımeslekine modern ve yeni 
Anayasamızın gereklerine uygun bir hüviyet 
kazandırmak maksadı ile hazırlanan yeni Avu
katlık kanunu tasarısı 24 Aralık 1966 tarihin
de Başbakanlığa sunulmuş ve Başbakanlıkça da 
23 Ocak 1967 tarihinde Millet Meclisi Başkan
lığına intikal ettirilmiştir. Tasarı halen Millet 

I Meclisi Geçici Kcmisyonunda müzakere edil-
J ımektedir. 

I 2. Çocuk mahkemelerinin teşkil edilmemiş 
J bulunduğu nâdir ülkelerden olan (memleketi

mizde de, söz konusu mahkemelerin kurulıma-
I sini sağlamak için, öteden heri yapılan çalışma

lar sonuçlanmış 'bulunmaktadır. 

Bu konuda hazırlanan ve 14 Aralık 1965 
I tarihinde (Başbakanlığa sunulmuş olan «Çocuk 

Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usul
leri haıkkmdaki kanun tasarısı» nın Millet Mec-

I lisi Adalet Komisyonundaki müzakereleri de 
I bitmiş bulunmaktadır. 
I Keyfiyetin önerge sahibine (bildirilmesine 

delâlet buyurulmasım saygılarımla arz ede
rim. 

I Hasan Dinçer 
I Adalet Bakanı 

—m »• 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

50 NCÎ BİRLEŞİM 

11 . 4 . 1967 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Tevfik İnci'ye izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/561) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

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

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

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, Hopa - Borçka karayolu 
inşaatına dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/414) 

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

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

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

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 




