
OIL T : 57 TOPLANTI : 9 
«,ı»ıı»ı.»ıı»n»..»..».ı»M« • • • » — » » » » » » • » ! 

CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

56 ncı Birleşim 

2.4. 1970 Perşembe 

içindekiler 

Sayfa 
1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 526:527 

2. — GELEN KÂĞITLAR 527 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 528 
1. — Uşak Üyesi M. Faik Atayurt'un; 

Gediz ve dolaylarında meydana gelen dep
rem dolayısiyle duyduğu üzüntüye, dep
remin Uşak ve haıvalesindeki tahribatın ve 
hu bölgeye de çadır, gıda ve ilâç yardı
mında bulunulmasına dair demeci 528:530 

2. — İçel Üyesi Lûtfi Bilgenin, Beden 
Teılbiyesi Genel Müdürlüğüne mensup 
personelin almakta oldukları % 10 - 15 
arasındaki avansların ödenmemesi sdbebi-
ne dair demeci. 530:532 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 532 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı ihsan SaJbri Çağlayangil'e, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Refet Sez-

Sayfa 
gin'in vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/862) 532 

2. — 144 sayılı Uçuş hizmetleri tazmi
nat Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısını görüşmek üzere, ta
sarının havale edildiği komisyonlardan 
üçer üye alınmak suretiyle bir Geçici Ko
misyon kurulmasına dair Millî Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun önergesi 532 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Halil özmen'e islin verilmesi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi (3/859> 532 

4. — iki aydan fazla izin alan Cum
huriyet Senatosu Kırşehir üyesi Halil öz-
men'in tahsisatının verilebilmesi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi (3/860) 532:533 

5. —. SEÇİMLER 533 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üye

liklere seçim. 533 



C. Senatosu B : 56 2 . 4 . 1970 O : 1 

1. — GEÇEN 1 

Kütahya ve civarımda vukubulan depremde 
hayata veda edenlerin ruhlarını taziz için iki 
dakika saygı duruşunda bulunuldu. 

içişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu; Gediz 
ve dolaylarında meydana gelen deprem hakkın
da geniş bilgi verdi ve bütün Devlet kuruluş
larının, Kızılay ve diğer yardım kurumlarının 
felâketzedelerin imdadına koştuklarını, Par
lâmentonun da büyük bir millî birlik şuuru 
içinde bu gayretlere destek olacağından emin 
bulunduğunu ve yaraların en kısa zamanda sa
rılacağını ifade etti. 

Kütahya Üyesi Etem Erdinç; Gediz ve ci
varını tahribeden deprem zamanında Sanayi 
Bakanı ve bâzı senatör ve milletvekilleri ile 
Kütahya'da bulunduğunu, zelzelenin şiddetini 
ve yaptığı tahribatın derecesini, yapılan yar
dımları anlattı. 

Kütahya Üyesi Orhan Akça; vukuu anında 
mahallinde bulunduğu Gediz ve Emet ilçeleri
ni harabe haline getiren deprem, yapılan Dev
let kuruluşları, Kızılay ve dış yardımlara dair 
geniş bilgi verdi. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kasım Gülek; Tür
kiye'nin ikinci derecede fay üzerinde bulun
duğunu, bu sebeple memleketin her tarafına 
depremi önceden haber verici tesislerin yayıl
masını, inşaatın depreme mukavim şekilde plan
lanmasını istedi ve olayı duyurma bakımından 
TRT'nin çalışmalarını övdü. 

Malatya Üyesi Hamdi özer; depremin vahim 
sonuçlarını anlatarak TRT'nin olayı umumi ef
kâra duyurma şeklinden memnun olduğunu, 
ancak müzik yayınını uygun bulmadığını be
lirtti. 

Eskişehir üyeısi Ömer Ucuzal; deprem za
manında o bölgede bulunduğunu ifade ile, ta
biî âfetlerin hepsinin birden bölge üzerine gel
mesinden doğan elîm sonuçları anlattı ve acıları 
dindirebilmek için milletçe elbirliği ile çalışıldı
ğını belirtti. 

Muş üyesi isa Bingöl; dört sene evvel elem 
ve ıstırabın kendi seçim bölgesinde duyduğu 
Gediz ve Emet deprem felâketi hakkında duy
gularını ve yapılan yardımlardan memnunluğu
nu açıkladı. 

Avrupa Konseyi istişari Meclisinin 22 nci 
döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisini tem-

PANAK ÖZETİ 

silen katılacak Parlâmento HeyeStine C.H.P. 
sinden asil üyeliğe Salih Türkmen (Ağrı), Ye
dek üyeliklere Muslihittin Yılmaz Mete (Adana) 
ve Güven Partisi Grupundan Enver Bahadırlı 
(Hatay) m gruplarınca seçilmiş bulundukla
rına dair Başkanlık tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

6964 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin bi
rinci fıkrasının Anayasaya aykırı olduğundan 
iptaline ve iptal kararının 21 . 9 . 1970 günün
de yürürlüğe girmesine dair Anayasa Mahkemesi 
kararı okundu, bilgi edinildi. 

Samsun Üyesi Enver Işıklar'm Diyanet İş
leri Başkanlığında görevli Yaşar Tunagür'ün 
faaliyetleri konusunda kurulan Araştırma Ko
misyonundan istifası okundu, bilgi edinildi. 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan 
Araştırma Komisyonunda boşalan üyeliğe Adı
yaman Üyesi Sırrı Turanlı'nın seçildiğini bildi
ren Adalet Partisi Grupu Başkanlığı tezkeresi 
okundu ve kabul olundu. 

Samsun Üyesi Refet Rendeci'nin, Diyanet 
İşleri Başkanlığında görevli Yaşar Tunagür'
ün faaliyetleri konusunda kurulmuş bulunan 
Araştırma Komisyonundan istifası okundu, 
bilgi edinildi. 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan 
Araştırma Komisyonunda inhilâl eden üyeliğe 
Afyon Karahisar Üyesi Y. Kemal Şenocak'm 
seçildiğine dair Adalet Partisi Grupu Başkanlığı 
tezkeresi okundu ve kabul edildi. 

Gediz, Emet ve dolaylarındaki deprem do-
lasiyle Genel Kurulun gaygı duruşunda bu
lunmasını; Cumhuriyet Senatosunun taziyetle-
rini bildirmek üzere, Genel Kurulu temsilen Baş
kanlık Divanınca bir heyetin âfet bölgesine 
gönderilmesini istiyen önergesi okundu. Baş
kan; aynı hissiyat içinde bulunan Başkanlık 
Divanının bu hususları dün kararlaştırdığını bil
dirdi. 

Kütahya Üyesi Etem Erdinç'in, deprem 
bölgesine gidecek heyetin, mevcut partileri tem
sil edebilmesi için, beş kişilik olmasına dair 
önergesi okundu, kabul olundu. 
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Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet 
Hazer'in, Kars ve çevresinde hüküm süren ve 
(bölge hayvancılığına ve ekonomisine zararlar 
veren kuraklığa dair Senato araştırması istiyen 
önergesi görüşüldü ve Araştırma Komisyonu ku
rulması kabuli edilmedi. 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Mil
lî Eğitim, Tarım, Sosyal işler, Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma ve Dilekçe komisyonlarında 
açık bulunan üyeliklere işari oyla seçim yapıldı. 
Aday gösterilmiyen içişleri, Malî ve iktisadi İş
ler komisyonları ile Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
Karma ve Dilekçe Karma komisyonlarında açık 
bulunan bağımsız ve Kontenjan grupu üyelik
lerine aday gösterilmediğinden bunlar için se
çim yapılması gelecek birleşime bırakıldı. 

Bütçe ve Plân Komisyonunda açık bulunan 
bir üyelik için iki bağımsız üye aday gösteril
diğinden seçimin gizli oyla yapılması bildirildi 
ve üyelerin isteği üzerine bu seçimde gelecek 
birleşime bırakıldı. 

İstanbul Üyesi RifaJt öztürçine'nin 506 sa
yılı sorusu, isteği veçhile yazılı soruya çevrildi. 

Kırşehir Üyesi Halil özmen'in 516 ve 521 
sayılı soruları, soru sahibinin hastalığı sebebiyle 
gelecek soru gününe bırakıldı. 

Erzurum Üyesi Osman Alibocagil'in 528 sa
yılı sorusunun görüşülmesi, soru sahibi bu bir

leşimde hazır bulunmadığından bir defaya mah
sus olmak üzere, gelecek soru gününe bırakıldı. 

Sivas Üyesi Hüseyin öztürk'ün 536, 537, 
Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un 546, 
Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in 544, 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri'riin 548 ve 549 

sayılı sorularının cevaplanması, ilgiM bakanla
rın bu oturumda hazır bulunmamaları sebebiyle, 
gelecek soru gününe bırakıldı. 

Maraş Üyesi Hilmi Soydan'm 529, 531, 
Balıkesir üyesi Nejat Sarlıcalı'nın 534, 
İstanbul üyesi Ekrem özden'in 535, 
istanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in 542, 
Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin 543, 
Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın 545 sayılı 

sorularının cevaplanması, soru sahipleri ve il
gili bakanların bu birleşimde hazır bulunmama
ları dolayısiyle gelecek soru gününe bırakıldı. 

2 Nisan 1970 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 17,25 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Lûtfi Tokoğlu 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

SORULAR 

Yazıl* sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem özden'in, Ankara Televizyonuna dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/650) 

2. — Cmhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, halen yürütülmekte olan 
nizamnamelere dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmişltir. (7/651) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 

Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/186; C. Senatosu 1/1077) (içişleri, Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
(Müddet : 16 şar gün) 

— 527 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Doğan Barutçuoğlu (Manisa) 

BAŞKAN — Muhterem 
Birleşimi acıyorum. 

senatörler. 56 ncı Çoğunluğumuz mevcuttur, müzakerelere baş
lıyoruz efendim. 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. —• Vşak Üyesi M. Faik Atayurfun, Gediz 
ve dolaylarında meydana gelen deprem dol ay ı-
siylc duyduğu üzüntüye, depremin Uşak ve hava-
Jesindeki tahribatın ve bu bölgeye de çadır, gıda 
ve ilâç yardımında bulunulmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Deprem felâketi ile ilgili olarak 
gündem dışı 2 söz talebi var. Arkadaşlarıma 
sırası ile söz veriyorum. Sayın Bilgen zatiâliniz, 
öncelik sırasını kazanıyorsunuz. Yalnız Sayın 
Atayurt, kendi mıntakalannda zelzele felâketi 
bulunması hasebiyle söz talebetmiş bulunuyorlar. 
Eğer sıranızı verirseniz öncelikle Sayın Ata
yurt'a söz vereceğim efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Tabiî, tibiî. 
BAŞKAN — Sayın Atayurt, buyurunuz efen

dim. 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; 28 Mart 1970 Cumar
tesi günü gecesi geç vakit saat 23,05 te merkez 
üssü Kütahya ilinin Gediz ilçesinde bulunduğu 
resmî kurullarca ve teknik heyetlerce tesbit edil
miş bulunan elîm zelzele münasebeti ile, milletçe 
uğramış olduğumuz büyük felâketi üzerine, der
hal Uşak milletvekillerinden Sayın Uğrasızcğlu 
ve Sayın Dengiz ile birlikte seçim çevremiz bu
lunan Uşak iline giderek, gereken incelemelerde 
bulunduk. Ve bu incelemelerimiz sonucunda 
ürerinde acilen durulması gereken bâzı önemli 
îTieseleler hakkında yüksek huzurlarınızda gün
dem dışı maruzatta bulunmak üzere kısa bir süre 
için vaktinizi alacağımızdan ötürü şimdiden özür 
dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuşmam için söz 
sırasını bendenize lütfetmiş bulunan Sayın Bil
gen'e de ayrıca teşekkürlerimi arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, bu milletçe uğramış 
olduğumuz büyük felâkette Kütahya dolayların

da; Gediz'de, Emet'te, Simav'da ve köylerinde 
maatteessüf 1 080 vatandaşımızın hayatlarını 
kaybetmiş olmalarından, büyük mal ziayatı hâ
sıl olmuş bulunmasından, yine Devlet daire ve 
müesseselerinde ve diğer kamu düzeninde aksak
lıklar belirmiş olmasından ve vatandaşlarımızın 
bu büyük felâket ve tabiat hâdisesinden korku 
ve dehşete duçar olmuş olmalarından son derece 
de müteessir bulunmaktayız. 

Milletçe uğramış olduğumuz bu büyük üzün
tü ve kederi yine, Türk Milletinin büyük şuur 
ve anlayışı içerisinde tedavi edip, sarıp buralar
da, yıkılan kasabalarda, köylerde eskisinden da
ha mamur ve daha güzel, köyler, kasabalar ve 
şehirler vücuda getireceğimizden emin bulun
maktayım. 

Muhterem arkadaşlar, bu münasebetle, büyük 
Türk Milleti, âlicenap vatandaşlarımız, kudretli 
Türk Devleti ve Hükümeti yardım ellerini acilen 
bu mmtakaya uzatmış ve yaraların sarılmasına 
gayret etmiş bulunmaktadır. Bunları görmek
ten çok memnun kaldık, müteselli olmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, Uşak ili de bu zelze
lenin vukubulduğu deprem bölgesinin kcmşu-
sudur ve ayni coğrafi durumu, jeolojik yapıyı 
göstermektir. Şehir, kasaba ve köylerin kuru
luşları, yapı malzemesi ve inşaat tekniği ve 
konstrüksiyon sistemi itibariyle aynı hususiyet
leri arz etmektedir. Bu zelzeleden Uşak ili ve 
ilçeleri de, basın ve yayında gerektiği kadar 
ifade edilmemiş olmakla beraber, maalesef bü
yük yaralar almıştır, önemli tahribata sahne ol
muş durumdadır, özellikle Merkez Banaz ve 
Ulubey ilçeleri ile köylerinde tahribatın tekasüf 
ettiği görülmektedir. Ancak, Uşak ilinin Sivaslı, 
Karahallı ve Eşme ilçeleri ve köylerindeki du
rumun kısa zamanda normal şartlara avdet ede-

528 — 
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bileceği merkezinde olduğu bizzat taraflarımız
dan müşahede edilmiş bulunmaktadır. Buna 
mukabil merkez ilçe ile, Ulubey ve özellikle Ba-
naz ilçesi merkezinde ve Büyük Oturak kasabası 
ile, köylerinde, ön ve kaba tesbitler neticesinde, 
bu zelzelenin yapmış olduğu tahribatın özet ha
lindeki bilançosunu şu suretle ifade etmek 
mümkündür. 

Filhakika can kaybı mevcut değildir, fakat 
üç önemli yaralı ve henüz sayısı tesbit edile-
miyen bâzı hafif yaralı vatandaşlarımızın 
mevcudolduğu anlaşılmıştır. Kesin miktarı he
nüz tesbit edilemiyen hayvan telefatı da mev
cuttur. ön ve kaba tesbitlere göre yapılan araş
tırmalar ve soruşturmalar sonucunda, binalar 
bakımından vâki tahribatın durumu da kı
saca şu rakamlara baliğ 'olmuş bulunmakta
dır. Çok ağır ve ağır derecede hasarlar şun
dan ibarettir; özel mesken olarak 238, ilk
okul binası olarak 12, okul lojmanı olarak 3, 
orta derecedeki hasar olarak da 745 özel 
mesken, 4 ilkokul binası ve hafif derecede 
hasar gördüğü sanılan 1 829 özel mesken, 14 
okul, 2 okul lojmanı, 2 idare ve kooperatif 
binası, 8 camiden ibarettir. Demek oluyor ki, 
bu zelzele halen Uşak ilinde 2 812 mesken, 30 
ilkokul binası, 5 okul lojmanı, 2 idare ve koo
peratif binası ile 8 cami üzerinde geniş öl
çüde tahribat yapmış bulunmaktadır. Diğer 
resmî bina ve tesislerde vuku bulan hasarın 
miktarı ve teferruatı tesbit edilmek üzere ha
rekete geçilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu zelzele âfeti dola-
yısiyle Uşaklıların hissiyatı iki nokta üzerin
de toplanmış bulunmaktadır. Bunlardan birin
cisi, Kütahya ilinin Gediz, Emet ve Simav il
çeleri ile dolaylarında vuku bulan, büyük can 
ve mal kaybına sebebiyet veren zelzeleden 
duydukları elem ve keder, ikincisi de; bizzat 
kendi ilçe ve köylerinde vukua bulan zelzele
dir ki, her ikisi de elîm pe acı sonuçlarla bizi 
kederlere garke'tmiş bulunmaktadır. 

(Muhterem arkadaşlar, bu tetkiklerimiz sı
rasında en fazla hasar ve tahribata mâruz kal
mış ilçe merkezleri ile kasaba ve köylerde 
üç arkadaşımla birlikte, seçim yasaklarına 
uygun olarak, yapmış olduğumuz geceli, g-'ıin-
düzlü tetkikler neticesinde burada güç du
rumda bulunan vatandaslrrımızın morallerini 
bir taraftan yükseltirken, diğer taraftan da 

— 529 
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onların bâzı âcil ve zaruri ihtiyaçlarını tes
bit etmiş bulunmaktayız. Devlet teşkiltının 
ve Hükümetin harekete geçmiş olmasını ve 
burada gereken tedbirleri alma istikâmetinde 
çalışmalar yapmakta bulunduğunu görmüş ol
makla ve Yüksek Huzurunuzda bu teşekkül
lerimizi arz etmekle beraber, bâzı önemli, 
âcil ihtiyaçlar üzerinde de kısaca durmak isti
yorum. 

Bunlardan birincisi; çadır ihtiyacıdır. 
Muhterem arkadaşlar, bilhassa münakale, ir

tibat ve muhabere durumu elverişsiz bulunan 
köylerimize ve hassaten Murat dağı 
eteklerine serpilmiş ve mürtefi bulunması do-
layısiyle yağmur, zaman zaman da kar atış
tırmakta olan bu dağınık, gelişi güzel, rimi-
tif iskân ve hayat şartları içerisinde yaşa
makta bulunan köylü vatandaşlarımızın âcil 
çadır ihtiyaçları vardır. Bunların biran önce 
karşılanması doğru olacaktır. 

ikinci nokta; gıda maddesi ihtiyaçlarının 
giderilmesi meselesi de önemli problemlerden
dir. 

Üçüncü bir mühim nokta da; bunların ilâç 
ve sağlık durumlarının acilen kontrol edilme
sinde ve bâzı sıhhi öğütler verilerek yardım
lar yapılmasında da faydalar ummaktayız. Di
ğer taraftan, dördüncü bir nokta olarak; hay
van yemi ihtiyacının da tesbit edilerek gideril
mesini öngörmüş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, hiç olmazsa bu zel
zele felâketine uğramış olan vatandaşları
mızdan her aileden bir kişiye yurt cinde 
ve dışında bir iş temininde zaruret vardır. 
Bu ihtiyaç, tam mânası ile, ortaya çıkmış bu
lunmaktadır. Eğer, bunlar tekrar müstahsil 
duruma getirilemiyece'k olursa, zelzelenin aka
binde yeni meselelerle karşılaşacağımız tabiî
dir. 

Muhterem arkadaşlar, köy iskân şartları 
içerisinde yıkılan ve yıkılmak üzere olanların 
da, devam etmekte bulunan zelzele dolayısiyle, 
bafif hasardan orta hasara, orta hasardan da 
ağır ve çok ağır hasar derecelerine geçmekte 
oîdukları görülmektedir. Tahavvül etmekte bu
lanan bu durumun büyük bir mesken sıkıntısı
na müncer olduğu ve olacağı tabiîdir. Bu ihti
yaçların da giderilmesi zarureti ve acilen bu 
konuda tedbirler alınması gerektiği tabiîdir. 
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Yine önemli "bir sorun olar ak, Uşak'ta elek
trik ihtiyacı da kendisini yakinen hissettirmiş
tir. Uşak şimdiye kadar elektriğini enter kon-
nekte şebekeden almamakta idi. Ve ancak bu 
enter konnekte şebekeye bağlanması bakımın
dan bâzı projeler hazırlanmış ve bu konuda in
şaata da geçilmişti. Uşak, aynı zamanda önemli 
bir dokuma sanayii merkezi ve özel sektörün 
dericilik, halıcılık bakımından ve dokuma sa-
ı:<a;yii itibariyle inkişaf ettiği ve nüfusunun mü
him bir kısmını ancak bu sahada barındırabilen 
ve geeindirebilen bir belde olması itibariyle 
elektrik enerjisine olan ihtiyacı gayet açıktır. 
Uşak, bu ihtiyacını Kaya köyünde mevcut ve 
d:"ğer bası civar belediyelerle ortaklaşa yapmış 
olduğu Eaya köyü hidro elektrik santralından 
temin etmekte idi. Ancak, son zelzele dolayı
siyle bu hidro elektrik santralı kanallarında 
mühim ve mahiyeti henüz tesbit edilememiş ve 
ne zaman da tamir edileceği belli olmıyân bir 
azın ti ve arıza bu kayba sebebiyet verilmiş ve 
elektrik enerjisinin temini güçleşmiştir. Gerçi, 
Tunçbilen Termik Santralından da Uşak ili mer
kezi kısmen takviye edilmekte ise de bu iki 
kaynaktan teinin edilen enerji, esasen sanayii 
besleyemiyecek durumda idi. Ve bunun için de 
münavebeli işletme tatbik edilmekte idi. Bunu 
T:asarı itibara alan Hükümet ve plânlama teşki
lâtı, şehrin elektrik enerjiisni teennin bakımın
dan. Afyon üzerinden Banaz ve Uşak'a bir bü
yük yüksek tevettür şebesi çekilmesini uygun 
bulmuş ve şehri enter konnekte elektrik tesis
lerine bağlamak için gereken teşebbüs ve inşaat 
iV.aliysiine geçilmiştir. Fakat, bu, henüz ikmal 
edilmemiştir. Şimdi, belediyenin elinde mevcut 
eski diz il motorlarının harekete geçirilmesi su
retiyle "bir miktar elektrik enerjisi sağlanarak 
sanayi tesisleri münavebe ile çalıştırılmakta ve 
buradan maişetlerini temin etmekte bulunan 
vatandaşlarımız İş Kanununun şümulü çerçe
vesi içerisinde kısmen geçimlerini sağlamasına 
gayret edilmekte ise de bunun devamlı ve müs
takar olamıyacağı tabiîdir. Binaenaleyh bu du
rum karsısında Uşak ili merkezine isale edile
cek bulunan elektrik enerjisinin acilen ve di
ğer işlere teroihan ele alınıp, biran önce gerçek
leştirilme si zarureti aşikârdır. Aksi takdirde 
büyük ekonomik ve sosyal problemlerle karşı
laşılacağı ve sıkıntılı bir hayatın orada kendi
sini hissettireceği tabiîdir. Bu meselenin halli 

daha uzun bir zamana vabeste olacak olursa; 
bu takdirde hiç olmazsa seyyar elektrojen grup
la riyle elektrik enerjisinin temini ve mevcut 
enerjinin takviyesi ve eski hale ifrağı zarureti 
tabiîdir. 

Yine zelzele felâketi dolayısiyle vergilerin 
ve taksitlerinin ertelenımesi, banka borçlarının 
ertelenmesi, köy ve kasaba iskân durumlarının 
yeni baştan düzenli bir şekilde ele alınması, 
okıı'j'arm ve bilhassa yıkılan ve oturulamıyacak, 
tedrisat yapılarnryaeak durumda hasar görmüş 
bulunan okulların yeniden öğretime başlayabil
mesi için alâkalıîarca gereken tedbirlerin biran 
ence alınması zaruretine, bilhassa burada dik
katle işaret etmek isteriz. Köylerin yol, su ve 
elektrik ihtiyaçlarının karşılanması da bu ara
da acilen ele alınması icabeden meselelerden 
görünmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Kütahya ve dolayla
rında vukubulan zelzeleler yanında Uşak ili ve 
i.ç£il:eriyle köylerinde ve buna mümasil diğer il, 
ilçe, bucak ve köylerimizde vukubulan zelzele
lerin ve bir müddet daha devam edeceği fen 
adan:f arınca beyan ve ifade edilmiş bulunan ha
reketlerin tevlidedobileceği büyük hasar ve za
rarların izalesi için milletçe koştuğumuz bu yar
dıma biz Parlamenterlerin de kendi ödenekle
rinden parti graplarmca münasip görülecek 
muayyen bir miktarın kesilmesi suretiyle ka
tılmamızda her halde büyük isabet olacaktır. 
Bunu yüksek takdirlerinize sunar, beni dinle
mek lûtfunda bulunduğunuz için hepinize teşek
kürle bu felâkete mânız kalmış bulunan vatan
daşlarınızın geride bıraktıkları aileleri efradına 
geçmiş olsun der; huzur, selâmet ve sabırla bü
yük Devletimizin, kudretli milletimizin, Hükü
metimizin ve teşkilâtının başarılı hizmetlerle 
y:r;'!v;ı biran önce sarmasını temenni ve ni
yaz ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ata-
yıırt. 

k\ — İçel Üyesi Lûifi Bilgenin; Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğüne mensup personelin 
almakla oldukları % 10 - 15 arasındaki avans
ların ödenmemesi sebebine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğüne mensup personelin almak
ta oldukları avansların iptali dolayısiyle müş
kül duruma düsen mezkûr memurların durumu 
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hakkında, gündem dışı söz talebediyorsunuz, 
buyurunun; efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) -~ Sayın Başkan, 
sayın senatörler, memleketimizin mühim bir ke
siminde felâket olduğu şu anda başka dertleri 
bu kürsüye getirmek oldukça güç. Fakat hal 
böyle de olsa memleketin dertleri o kadar çok 
ki, hep burada felâket meselesi konuşacak de
ğiliz başka mevzulara da geçmek zorundayız. 
Ben de bıı bakımdan yine dertli bir vatandaş 
grupunun dertlerini, aldığım mektuplardan öğ
renerek, kısaca sizlere arz etmek istiyorum. 

Geçen sene içel'de meydana gelen felâket 
dolayısiyle şahsan ben, felâketin ne kadar bü
yük bir şey olduğunu, ne kadar azap verici, güç 
bir şey olduğunu biliriz. Bu bakımdan felâket
zede vatandaşlarımdan özür dileyerek başka bir 
mevzua geçmek istiyorum. 

Beden Terbiyesine mensup personelin almak
ta oldukları % 10 - 15 oranındaki, avansların 
kesilmesi dolayısiyle muhtelif illerden ve ken
di seçim bölgem olan Mersinden muhtelif mek
tuplar aldım. Bunlardan bir tanesini kısaca özet 
olarak okuyacağım. Zaten her şey orada anla
tılmıştır. Böylece de Sayın Hükümetin dikkati
ni çekmek istiyorum. Mektup şöyle; 

«Sayın Lûtfi Bilgen, İçel Senatörü, 
819 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan 

% 10 - 15 oranındaki avanslarımızı almakta 
iken ve bu ödemeden üç ay istifade ettikten 
sonra Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğünün 819 ve 3530 sayılı Kanun
ları tetkik etmeden verdiği yanlış mütalâa se
bebiyle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tara
fından bu ödeme durdurulmuştur. Avans sure
tiyle yapılan bu ödemenin durdurulmasından 
sonra Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, 
Beden Terbiyesi Personel Sendikasının ve biz
lerin uğraşmalarımıza rağmen tahsisatın Mali
ye Bakanlığınca verilmesi, artan hayat şartları 
karşısında bizleri ve 67 ildeki Beden Terbiyesi 
bölge başkanlığı personelini mağdur etmiştir. 

819 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe 
girmesine kadar; aynı kanunun 236 ncı mad
desi şümulüne girenlere, genel, katma bütçeler 
ile bunlara bağlı döner sermayelerden ve kefa
let sandıklarından maaş ve ücret alan memur 
ve müstahdemlere; % 10 - 15 oranında, avans 
suretiyle, ödeme yapılacağını hükme bağlamış-
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tır. Bağlı bulunduğumuz Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü ve Bölge Başkanlığı 657 sayılı Ka
nunun geçici 15 nci maddesinde gösterilmediği
ne göre biz 657 sayılı Kanunun 236 ncı maddesi 
şümulüne girmekteyiz. 3530 sayılı Kanunim 
19 ncu maddesine göre Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü Teşkilâtının gelirleri şöyledir: Ge
nel bütçeden ayrılan tahsisat, özel idare hisse
si; ki, bu 655 sayılı Kanunla kaldırılmıştır, be
lediye hissesi; ki, bu da 651 sayılı Kanunla kal
dırılmıştır, her nevi spor müsabakalar ve mü-
samereler hasılatı ile diğer gelirler ve teberru-
lardan ibarettir. 20 nci madde; «Genel Müdür
lük Bütçesi Genel Müdürlükçe hazırlanır ve is
tişare Heyetinden geçirildikten sonra Başba
kan tarafından T. B. M. M. ne arz olunur.» de
mektedir. Kulüp bütçeleri kendi nizamnameleri
ne göre tanzim edilir. Bunların gelir ile masraf
ları ve hesap usulleri Genel Müdürlüğün teftiş 
ve murakabesine tabidir. 

2 nci madde: «Genel Müdürlük katma bütçe 
ile idare olunur.» Bu iki maddede açıkça gö
rülüyor ki, Bölge Başkanlıkları, Genel Müdür
lüğe bağlı katma bütçeli bir teşekküldür. 819 
sayılı Kanunda katma bütçeden maaş ve ücret 
alan memur ve müstahdemlerin avans suretiyle 
ödemeden istifade etmesini bükme bağlanır? ol
masına rağmen, Maliye Bakanlığının; Genel Mü
dürlük ve katma bütçeli bölge başkanlıkları 
özel bütçe ile idare edilir, mütalâası kanun
lara aykırı değil midir? Sizler, kanun yapıcı 
olarak, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünü ve 
Bölge Başkanlıklarının ayrı, ayrı düşünse idi
niz, ayrı ayrı maddeleri getirip kulüp bütçesini 
dahi hükme bağlarken bölge bütçeleri için hü
küm getirmez mi idiniz? Maliye Bakanlığı ver
diği mütalâa ile bizleri avanstan mahrum bırak
masından başka pek yakmda yürürlüğe girece
ği yetkililerce bildirilen 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun dışına atmış olduğundan 
bu kanunun yürürlüğe girmesiyle halen hislere 
tatbik edilmekte olan 788, 1108, 7244 ve 236 sa
yılı kanunlarla ek ve tadilleri yürürüktcn kal
kınca geçici 15 nci madde karcısında bizler için 
tatbik edilecek kanun kalnııyacak, biz ne yapa
cağız? Bizleri temsil eden yatkili olarak derdi
mize deva olmanızı ve neticeden bilgi vermeni
zi önemle arz ve talebederiz.» 

Mektuplar bir haylidir ve aynı maksadı ta
şımaktadır. Sayın Hükümetten tekrar istirham 
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ediyorum. Bir bünyenin, bir insan vücudunun 
her hangi bir tarafı yaralanır, hastalanır, kopar, 
kangren olur ama bünyenin diğer tarafı mutla
ka yaşıyacak ve o hasta yeri de böylece tedavi 
edilecektir. Hükümet şu anda zelzele bölgesinde 
meşguldür. Bütün gücünü oraya teksif etmiş
tir, tabiîdir. Tekrar ediyorum, âfet görmüş bir 
bölgenin temsilcisi olarak bir âfetin ne demek 
olduğunu biliyorum. O bölge halkı ister ki, Hü
kümetin bütün güçleri, milletin bütün organları 

kendileri için uğraşsınlar, meşgul olsunlar. Bu, 
doğrudur, tabiî bir istektir. Milletçe ilgi devam 
etmektedir, şu anda. Ama, biz yine parlamen
ter olarak memleketin diğer işlerini de görece
ğiz ve burada mesaimize devam edeceğiz. Tek
rar vaktinizi aldım, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Saym Bilgen. 
Muhterem senatörler gündemin müzakeresi

ne geçiyor ua. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Refet Sezgin'in vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/862) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tez
keresi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı ihsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Refet Sez
ginin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizin bilgilerine su
nulmuştur, efendim. 

2. — 144 sayılı uçuş Hizmet eri Tazminat Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine dcr.r kanun 
tasarısını görüşmek üzere, tasarının havale elil-
diği komisyonlardan üçer üye alınmak suretiyle 
bir Geçici Komisyon kurulmasına dair Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisi tarafından öncelik ve ivedilik
le müzakere ve kabul edilerek Cumhuriyet Se
natosuna gelmiş bulunan 144 sayılı Uçuş Hiz
metleri Tazminat Kanununa bâzı maddelerin ek
lenmesine dair kanun tasarısının havale edilmiş 
olduğu Millî Savunma, Bütçe, Plân ve İçişleri 
komisyonlarından seçilecek üçer üyenin katılma-

siyle kurulacak geçici bir komisyonda müzake
re edilmesini arz ve teklif ederim. 

2 , 4 . 1970 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir, efendim. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Holü Özmen'e izin verilmesi hakkında Cumhuri
yet Scruıtosu Başkanlığı tezkeresi (3/859) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı sunuşu 
var, takdim ediyorum efendim. 

Oene! Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 

özmen'in hastalığına binaen 25 , 3 . 1970 tari
hinden itibaren iki ay müddetle izinli sayılması, 
Başkanlık Divanının 30 . 3 , 1970 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerine arz olunur. 

ibrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Özmen'in, 25 . 3 . 1970 
tarihinden başlamak üzere, 2 ay müddetle izinli 
sayılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

4. — İki aydan fazla izin alan Cumhuriyet 
Senatosu Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in tahsisa
tının verilebilmesi halikında Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi (3/860) 
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BAŞKAN — Sunusu okutuyorum, efendim. 
G-enel Kurula 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin alan 
Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil öz-
men'in tahsisatının verilebilmesi, içtüzüğün 
146 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun kara
rına bağlı olduğundan keyfiyet yüce tensipleri
ne arz olunur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Şimdi verilen iki ay müddetli 
izinle birlikte Sayın özmen'in sene içinde almış 
olduğu izin iki ayı geçmektedir. Tahsisatını ala
bilmesi için muhterem oylarınıza müracaat za
rureti vardır. Sayın özmen'e tahsisatımn ve
rilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

5. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, içişleri 
Komisyonunda bir bağımsız üyelik münhal bu
lunmaktadır. Namzedimiz Sayın Mansur Ulu-
soy'dur. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna bir bağımsız üye seçilecektir, namzedimiz 
Sayın Kasım Gülek'tir. Oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Muhterem senatörler, Bütçe ve Plân Komis
yonuna bağımsız bir üye seçilmesi lüzumu var
dır. Bağımsız İM üye namzet bulunmaktadır. Bu 
sebepten seçimi gizli oyla yapacağız efendim. 
Namzetlerimiz, Sayın Mehmet özgüneş (Tabiî 
Üye), Sayın Kudret Bayhan (Niğde Üyesi). 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — İşari 
oyla yapalım. 

BAŞKAN — işari ayla bu seçimi yapmak im
kânı mevcut değildir. 55 nci Birleşimde, Riyaset 
olarak, görüşümüzü arz etmiş bulunduk. Mecbu
ruz gizli oya müracaat etmeye efendim. 

Namzet arkadaşlarımızın isimlerini muhtevi 
listeler dağıtılmış bulunmaktadır. Bu listelerde 

iki sayın üyenin ismi vardır. Bir sayın üyenin 
ismi silinecektir efendim. 

Şimdi, üç kişilik bir tasnif heyeti seçeceğiz 
efendim. 

Sayın Hüsnü Dikeçligil? Yok. Sayın Karaa-
ğaçlıoğlu?. Yok. Sayın Mümin Kırlı? Burada
lar. Sayın Bilgen?. Buradalar. Sayın İzmen? 
Yok. Sayın Atmaca? Buradalar. 

Muhterem senatörler, oylama muamelesine 
başlıyoruz efendim. 

(Ad okunmak suretiyle oylar toplandı.) 
Oylarını kullanmıyan sayın üye var mı?. 

Yok. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Muhterem senatörler, Tasnif Heyeti raporu

nu arz ediyorum: Bütçe ve Plân Komisyonunda 
açık bulunan bir üyelik için yapılan seçime 46 
sayın üyenin katıldığı ve bu mevcudun salt ço
ğunluğu temin etmediği cihetle tasnife gidilme
miştir. 

Bu rapordan anlaşılıyor M, toplantı nisabı
mız zail olmuştur. 

Bu sebeple 56 ncı Birleşimi 7 Nisan 1970 Sa
lı günü saat 15,00 te toplanılmak üzere kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 15,50 
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