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İÇİNDEKİLER 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

3. — YOKLAMA 

Sayfa 
581 

582 

582 
4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 582:591 

1. — T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 
14 . 4 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacağına dair Başkanlık sunuşu. 582 

2. — 30,5 milyon dolarlık, Türk - Ame
rikan Kredi Anlaşması hakkında araştır
ma yapan komisyonun görev süresinin 13 
Nisan 1971 tarihinden itibaren bir ay daha 
uzatılmasına dair komisyon başkanlığı 
tezkeresi. 582 

3. — Cumhurbaşkanınca seçilen üye
lerden Fahri Korutürk, Hayri Dener, Fe
ridun Cemal Erkin ve Lûtfi Akadh'nm 
Kontenjan Grupundan istifa ettiklerine 
dair önergeleri. 583 

4. — Cumhuriyet Senatosu Hesapları 
İnceleme Komisyonunda açık bulunan kâ
tipliğe, Erzincan üyesi Fehmi Baysoy'-

Sayfa 
un seçildiğine dair komisyon başkanlığının 
tezkeresi. 583:584 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu üyesi 
Turgut Gülez'in, Anayasanın 78 nci mad
desi muvacehesinde Bolu Çimento Fabri
kası idare Meclisi Reisliği sıfatı ile sena
törlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmıyacağı-
na dair, istanbul Üyesi Ekrem özden'in 
önergesi ve bu hususta Başkanlık Divanı
nın 1 Haziran 1970 tarih ve 28 sayılı Ka
rarı. 591 

5. — SEÇİMLER 584 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 584 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üye

liklere seçim. 584 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 584,591,609 
1. _ 670 sayılı Kanunla değişik 5434 

sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
12 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 
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Sayfa 
2/190; Cumhuriyet Senatosu 2/304) (S. 
Sayısı : 1530) 584:586 

2. — istanbul Teknik Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/208; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1204) (S. Sayısı : 1549) 586 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana 
üyesi Mehmet Ünaldı'nm, içtüzüğün 87 
ve 88 nci maddelerinin tadili hakkında iç
tüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/263) (S. Sayısı : 1411) 591 

4. — Cumhuriyet Sena/tosu Tabiî üyele
ri Kâmil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'-
m yasama dokunulmazlıklarının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/868) (S. Sayısı : 
1443) 591 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye 
si Ekrem Acuner'in, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık teskeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/893) (S. Sayısı : 1465) 591 

6. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
nın 1969 yılı Kesinhesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını incele
me Komisyonu raporu (5/39) (S. Sayı
sı : 1527) 609 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 586 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAP
LARI 586 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş üye
si Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağ-
lıyan yolun asfalt yapımına dair sözlü so
rusu ve Bayındırlık Bakanı Cahit Kara-
kaş'ın cevabı. (6/529) 586:588 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Haydar Tunçkanat'm, 21 Ekim 1970 
tarihinde Gümrü Hava Alanına inen U-8 
Amerikan uçağına dair Başbakandan söz
lü sorusu. (6/551) 588 
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9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, Gaziantep özel 
idare memur ve hizmetlilerinin maaş du
rumlarına dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/559) 590 

8. — CUMHURİYET SENATOSU 
ARAŞTIRMASI 591 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Ha
lûk Berkol'un TRT Ankara Televizyonu
na dair Senato araştırması istiyen önerge
si (10/34) " 591 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ordu üye
si Şevket Köksal'm, istanbul'un Sağmacı-
lar ve Esenler mıntakalarmda vukubulan 
Kolera hastalığına dair Senato araştırmı
şı istiyen önergesi (10/35) 591 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Anayasa Mah
kemesince iptal edilen Belediye Gelirler 
Kanununun bâzı hükümlerine dair Ada
let, Maliye ve içişleri bakanlarından söz
lü sorusu ve içişleri Bakanı Hamdi 
Ömeroğlu'nun cevabı (6/554) 588:590 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Kâhta ilçesi 
Göçeri köyünde kurulan ziraat okuluna 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/555) 590 

5r — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Ahmet Yıldız'm, Akdeniz Gübre Sana
yii Anonim Ortaklığına dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/556) 590 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars üye
si Sırrı Atalayın, Bakanlar Kurulu karar
larının Resmî Gazetede yayınlanmasına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (8/557) 590 

7. — Kırşehir Üyesi Halil özmen'in, Kırşe
hir ilinin Akçakent bucağından Çelikli is
tasyonuna kadar bozuk olan yolun yapım 
ve bakımının Karayollarına verilmesine 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
su. (6/526) 590 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Halil özmen'in, ceza evleri gardi-
yanlannın günlük yaşantılarına dair, Ada
let Bakanından sözlü sorusu. (6/527) 590 
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Sayfa 
3. — Cumhuriyet Sentosu istanbul 

Üyesi Ekrem özden'in, istanbul'un Sağ-
macılar ve Esenler mıntakalarında vuku-
bulan kolera hastalığına dair Senato araş-
tırması istiyen önergesi (10/36) 591 

4. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi 
Lûitfi Bilgenin, içel iline bağlı Gülnar il
çe belediyesinin gecekondu önleme bölge
si inşaatına dair Senato araştırması isti
yen önergesi (10/37) 591 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üye
si Mehmet Hazer'in, üniversite ve yüksek 
okullarda vukubulan boykot, işgal ve di
ğer hâdiselere dair Senato araştırması is
tiyen önergesi. (10/38) 591 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri özdilek ve arkadaşlarının TRT nin 
statüsü ve kuruluşuna dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/39) 591:592 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Kftker'in, öğrenci olayları ve 
şiddet hareketleri doğuran hususlara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/40) 592 

8. — Diyanet İşleri Başkanlığında gö
revli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konu-

Sayfa 
sunda kumlan Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu raporu (10/28) 592 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, Amerikalı ya
zar John Hughes in basında çıkan afyon 
kaçakçılığı ile ilgili bir demecine dair Se
nato araştırması istiyen önergesi (10/41) 592 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üye
si Sim Atalay'ın, son beş yıl içinde açı
lan ve kullanilan kredilerin ekonomik ve 
sosyal kalkınmadaki katkı ve etkilerine 
dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/42) 592 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'ın, bölgelerarasmda artan 
f arkblık ve bölgesel plâna gitme zorunlu-
ğu olup olmadığı hususlarında Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/43) 592 

12. — İller Bankası ve banka tarafın
dan tesis edilen Simel Şirketinin sorumlu 
kişileri konusunda kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
(10/31) 592:609 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çoğunluk sağlanamadığından 13 Nisan 1971 
Sah Günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birle
şime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zer en 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

— 581 — 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — istanbul Teknik üniversitesi kuruluş 

kadroları Kanununa ek kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri

yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi : 1/208; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1204) (S. Sayısı : 
1549) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1971) 

»0<t 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma ıSaati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren. 

KÂTİPLER : Hüseyin Öztürk (Sivas), Orhan Kürümoğlu (Bitlis) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 60 ncı Birleşimi acıyorum, 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzake

relere başlıyoruz, efendim. 
Sayın Hamdi Özer, bundan evvelki bir

leşimde olduğu gibi isteğini tekrarlamıştır, 
«Yüce Senatonun vakarına yakışır bir ahenk 
içinde çalışılmasına engel olan, randımanı dü
şüren tutum ve davranışlar hakkında gündem 
dışı konuşmak isteğimi saygı ile arz ederim.» 
demektedirler. 

Gündem dışı konuşmaların, âdet haline ge
tirilmesinden bâzı arkadaşların yakındığını 
ve bunun zabıtlara geçtiğini hatırlıyorum. Bu 
itibarla bir süre için takdir hakkımı bu tarz 
isteklerin lehinde kullanamıyacağım. Genel 
Kurul isterse takdir eder, dinleyebilir. 

HAMDİ ÖZER 
Sayın Başkan. 

(Malatya) — Vazgeçtim, 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz? 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Evet. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — T. B. 31. 31. Birleşik Toplantısının 
14 . 4 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
pılacağına dair Başkanlık sunusu. 

ya-

BAŞKAN — Sunuşlara geçiyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik top

lantısı yarınki Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacaktır, bilgilerinize sunarım. 

2. — 30,5 milyon dolarlık, Türk - Ameri
kan Kredi Anlaşması hakkında Araştırma ya
pan komisyonun görev süresinin 13 Nisan 1971 
tarihinden itibaren bir ay daha uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu Baş
kanı Sayın Cemalettin inkaya'nın bir tezkeresi 
var, okutuyorum, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
30,5 milyon Amerikan dolarlık Türk - Ame

rikan Kredi Antlaşması hakkında araştır
ma yapan Komisyonumuzun görev süresi 13 
Nisan 1971 tarihinde sona ermektedir. 

•Araştırmalarımızın tamamlanması ve rapo
run yazılması için mezkûr tarihten itibaren 
muteber olmak üzere bir ay daha zaman ve
rilmelini, tavassutlarınıza saygılarımla arz ede
rim. 

Araştırma Kamb/oı-u 
'Başkanı 
Balıkesir 

Cemalettin inkaya 

BAŞKAN — Bir aylık ek zaman isteniyor. 
Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edeıı-
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ler... Etmiyenler... Bir aylık süre verilmesi 
kabul edilmiştir. 

3. •— Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 
Fahri Korut ürk, Hayri Dener, Feridun Ce
mal Erkin ve Lütfi Akadh'nın Kontenjan 
Grupundan istifa ettiklerine dair önergeleri. 

BAŞKAN — istifa önergelerini okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bugünkü çalışma tarzı ile Kontenjan Gru-
punun Parlâmentodaki (siyasi parti grupları 
şeklinde çalışmasına imkân olmadığı kanaati 
ile gruptan istifa ediyorum. 

Anayasanın öngördüğü reformları Atatürk
çü bir görüşle ele alarak inkılâp kanunlarını 
uygulamak ve mevcut anarşik durumu gi
derecek bir programla göreve başlıyan Sayın 
Profesör Nihat Erim Başkanlığındaki Hükü-
ti içtenlikle destekliyorum. 

Cumhuriyet kanunlarını hiçe sayarak (ey
lem yapıyoruz, devrimciyiz, şeriatçıyız, mu
kaddesatçıyız.) gibi sözlerle Devlet düzenine 
karşı çıkanlara, Türkiye'yi bölmek üstiyen
lere ve Atatürk ülküsünden saptırarak sağ ya 
da sol bir diktatoryanm ve anarşinin kuca
ğına atanlara karşı çıkmayı kendilerine amaç 
yapan hükümetlerin 'destekçisi olduğumu bil
gilerine ve gereğini emirlerine arz ederini. 

8 . 4 . 1971 
Oumlhuribaşkanlığınca 

Seçilen Kontenjan Üyesi 
Fahri Korutürk 

'BAŞKAN — Biligilerinize sunulmuştur. 
efendim. 

Benzeri bir tezkere daha var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Anayasamızın 72 nci maddesinin tanımla
dığı nitelikte ve tam bağımsız olarak çalış
mamı sürdürmek üzere, seçilmiş bulunduğum 
tarihten beri kendiliğinden mensubu sayıl
dığım Kontenjan Grrupıı ortak çalışmalarına 
katılmamaya üzüntü ile karar verdiğimin, ıbu 
yüzden, bu grup adına yapılmış ve bundan 
sonra yapılacak beyanlarla bir ilgimin bu
lunmadığının ve bulunmıyacağınm Senatomu
zun Sayın Genel Kuruluna duyurulmasına yük

sek delâletinizi derin saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Ankara 
10 Nisan 1971 

Cumhurbaşkanınca S. üye 
Prof. Hayri Dener 

ıBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, 
efendim. 

Bir tezkere daha var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Siyasi felsefem ve idealim itibariyle Ata

türk'ün açtığı yolun sadık bir yokuşuyum. 
Bu itibarla Atatürk'ün nurlu izinde yürü
mek, başardığı reformları gerçek veçhele
riyle uygulamak ve Anayasanın öngördüğü 
reformları cesaret ve azimle sağlamak amacı 
ile kurulmuş olan ISayın Nihat Erim Hüküme
tini bütün şevk ve gücümle desteklemek
teyim. 

Senatoya Cumhurbaşkanlığı Kontenjan ter
tibinden aynı bağlılılk hisleriyle intisabetti-
ğim şu birkaç aylık zaman esnasında grup 
içinde temenni ettiğim ahenkli ortak çalış
ma ve işbirliği imkânını bulamadığım cihetle 
Kontenjan Grupundan çekilmeye karar verdi
ğimi arz ve keyfiyetin Senato Genel Kurulu
muza duyurulmasına müsaadelerinizi saygıla
rımla rica ederim. 

Ankara 
8 Nisan 1971 

Cumhurbaşkanlığı 
Kontenjanı Senatörü 
Feridun Cemal Erkin 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Bir önerige daha var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kontenjan 'Grupundan çekildiğimi saygı ile 

arz ederim. 
Lû'tfi Akadlı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunuMu efen
dim. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnce
leme Komisyonunda açık bulunan kâtipliğe, 
Erzincan Üyesi Fehmi Baysoy'un seçildiğine 
dair Komisyon Başkanının tezkeresi 

ıBAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

— 583 — 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplan inceleme 

Komisyonunda açık bulunan kâtipliğe, Komis
yon üyesi Erzincan Senatörü Fehmi Baylsoy 
oy birliği ile seçilmiştir. 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

BAŞKAN — Şimdi, Cumhuriyet Senatosu 
komisyonlarında açık bulunan üyeliklere 
seçim yapacağız. Bilindiği veçhile Anayasa ve 
Adalet Komisyonu, için bir bağımsız olmak 
üzere, Sayın Azmi Erdoğan; Malî ve iktisadi 
İşler Komisyonu bir bağımsız üyeliği için, Sa
yın Sıtkı Baykal; Millî Millî Savunma Komis
yonu bir bağımsız üyeliği için, Sayın Mansur 
Ulusoy, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu bir bağımsız üyeliği için, Sayın Tur
gut Cebe ve Dilekçe Karma Komisyonuna Cum
hurbaşkanınca seçilen üyelik için de Sayın Ka
sım Gülek aday olarak gösterilmişlerdir. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Ben aday değilim, Sayın Başkan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — işari oyla 
seçelim Sayın Başkan, başka aday yok, emsali 
de vardır. 

BAŞKAN — işari oyla yapılmasını teklif 
ediyorsunuz. («Evet, evet» sesleri) 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Ben aday değilim. 

BAŞKAN — Aday değil misiniz efendim? 
Geri alıyorsunuz... 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Ben koymadım M, adaylığımı. 

BAŞKAN — Bilmiyorum, benim elimde 
okuduğum tezkerede zatıâlilerinin ismi var. 
(«Biz seçeceğiz» sesleri) 

1. — 670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddolunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İsler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
Salim Hazerdağlı 

Hesaplan inceleme 
Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu. 

Sayın Kasım Gülek kendi beyanlariyle doğ
ruladıklarına göre, Dilekçe Karma Komisyonu 
Cumhurbaşkanınca seçilen üyeliğine aday de
ğildir. 

Şimdi o halde, Dilekçe Karma Komisyonu 
haricolmak üzere, Sayın Azmi Erdoğan'ı Ana
yasa ve Adalet Komisyonu üyeliği için teklif 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu için Sayın 
Bekir Sıtkı Baykal'ı oylannıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu için Sayın Man
sur Ulusoy bağımsız adaydır. Oylannıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu için Sayın Turgut Cebe adaydır. Oylan
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dilekçe Karma Komisyonu için de aday ve
rirseniz oylarım efendim. («Sayın Kasım Gü
lek; Sayın Gülek'i aday gösteriyoruz» sesleri) 

Sayın Gülek oylıyayım mı efendim? 
KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Hayır efendim, istemiyorum. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bu istikamette 

bir temayülü var, lütfen kabul ediniz. Evet 
efendim, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir.. 

2/190; Cumhuriyet Senatosu 2/304) (S. Sayısı : 
1530) (1) 

(1) 1530 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

5. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Bir öncelik teklifi var, okutu
yorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler» kısmında bulunan «670 sayılı Ka
nunla değişik 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin, 
" gündemdeki diğer işlere takdimen, öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 
Uşak 

Faik Atayurtt 

BAŞKAN — 'Komisyon Sözcüsü buradalar 
efendim. Hükümet adına Sayın Kitaplı burada
lar. Görüşmemiz kabil olacak. Öncelik teklifini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum efendim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 1 . 3 . 1971 
Esas No. 2/304 
Karar No. 109 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 12 . 2 . 1971 tarihli 48 nci 

Birleşiminde görüşülerek reddolunan, 670 sayılı 
Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 12 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi,Komisyonumuzun 
1 Mart 1971 tarihli 26 nci Birleşiminde, Millî 
Savunma ve Maliye Bakanlıkları ile T. C. Emek
li Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcileri de (ha
zır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Millet Meclisinin ilgili komisyonları ve Genel 
Kurulunca reddedilmiş (bulunan teklif, kendi he
saplarına üniversitelerin muhtelif fakülteleri ile 
yüksek okullardan mezun olduktan sonra Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine muvazzaf subay olarak in-
tisabedilenlerin emeklilik ve fiilî hizmetlerinin 
'başlangıcının, Millî Savunma ve içişleri Bakan
lıkları (hesabına okutulan askerî öğrencilerden 
subay ınasbedilen emsallerinin emeklilik ve fiilî 
hizmetlerinin başlama tarihine götürülmesini ön
görmektedir. 

Millet Meclisi Genel Kurulundaki müzakere
lere esas komisyon raporlarında, aynı öğrenimi 
görmüş olanlardan bilâhara Millî Savunma Ba
kanlığı emrinde görev alanlara böyle bir hak 
tanımanın, eşitlik ve igeneliik prensiplerine ve 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun genel esasla
rına aykırı olacağı ve bu sebeplerle teklifin red
dedildiği belirtilmektedir. 

Yukarda arz edilen igerekçeler ve Komisyo-
numuzdaki müzakereler sırasında ilgili temsil
cilerden alınan izahat muvacehesinde kanun 
teklifi uygun mütalâa edilmiyerek, Millet Mec
lisinin ret kararı Komisyonumuzca da benimsen
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Ankara Uşak 

Y. Köker M. F. Atayurt 
Kâtip 
Konya Ankara 

O. N. Canipolat i. Yetiş 
Toplantıda bulunmadı 

Aydın Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
i. C. Ege R. tfrıer 

Toplantıda bulunmadı 
Edime Kütahya 

M. N. Ergeneli i. E. Erdinç 
Toplantıda bulunmadı 

Malatya Manisa 
N. Akyurt O. Karaosmanoğlu 

Toplantıda bulunmadı 
Maraş Niğde 

A. Karaküçük K. Bayhan 
Toplantıda bulunmadı 

Tabiî Üye Trabzon 
S. Özgür A. Ş. Ağanoğlu 

Toplantıda bulunmadı 
Urfa 

i. E. Karakapıcı 
Toplantıda bulunmadı 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen var 
mı efendim?.. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, Hükümet ne diyor acaba? 

BAŞKAN — Efendim, sorulara da geleceğiz 
Sayın Özden. Konuşmak istiyen var mı efendim; 
söz istiyen var mı?.. Yok. O halde, Hükümet ko
nuşmak istiyor mu efendim 
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DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun Milletvekili) — Hayır efendim, Komisyon 
raporuna iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet Komisyon raporuna 
iştirak ediyor. Komisyon?.. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Raporumuzda arz 
ettik, reddi gerekmektedir, arz ederim. 

BAŞKAN — O halde raporu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Böylece Cumhuriyet Senatosunca da 
reddolunmuştur. 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (M. Meclisi: 1/208; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1204) (S. Sayısı: 1549) 

BAŞKAN — Bir öncelik teklifi daha var, 
onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 'birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan istanlbul Teknik üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı
nın gündemdeki diğer işlere takdimen, öncelik 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi 
Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yolun as
falt yapımına dair sözlü sorusu ve Bayındırlık 
Bakanı Cahit Karakaş'ın cevabı (6/529) 

BAŞKAN — Şimdi, sorular ve genel görüş
meler bölümünden başlıyoruz. 

Sayın Soydan buradalar mı efendim?.. Bu
radalar. Sayın Bakan?... Buradalar. 

Soruyu okutuyorum efendim. 
Senato Başkanlığı Yüksek Makamına 

Aşağıdaki Sözlü sorumun 'Bayındırlık Bakanı 
tarafından1 cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
arz ve rica ederim. 

21 . 1 . 1960 
Maraş Senatörü 
Hilmi Soydan 

1. Elbis-tan, Afsun, Göksün ilçelerini Maraş 
iline bağlıyan 160 kilometre uzunluğunda sıtabi-
lize tek bir yol mevcuttur. 

ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 

Uşak 
Faik Atayurt 

BAŞKAN — Öncelik teklifini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, Sayın Millî Eğitim Bakanının şim
di bana ulaşan bir tezkeresi var, bu husus ile 
ilgili; okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşmesi yapı

lacak işler bölümünün birinci maddesinde yer 
alan istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kad
roları Kanununa ek kanun tasarısının görüşül
mesinde bulunamıyacağımdan dolayı gecelek 
Salı günkü Birleşime ertelenmesi hususunu arz 
ve rica ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Şinasi Orel 

BAŞKAN — Bu itibarla konuyu Perşembe
ye ertelemiş oluyoruz. 

2. iş bu yol üç ilçeyi ile bağlıyan transit 
bir yoldur. 

3. ismi geçen yoldan ve anti toroslann ar
kasında üç kazaya ait üç milyon dekar arazinin 
istihsale matuf ürünleri nakledilmektedir. 

4. Aynı yoldan ile bağlı üç ilçede iskân 
edilmiş 200 bin şahsın seyahatini bu yol temin 
etmektedir. 

5. Anti toroslann arkasında olan üç ilçe 
Maraş ilinde yetişen yaylalarda hayvanların ve 
orman nakliyatı yine bu yoldan yapılmakta
dır. 

6. Mezkûr yolun Maraştan itibaren ilçelere 
müteveccihen 25 kilometresi asfalt yapılmış bu
lunmaktadır. Mütebaki kalan 135 kilometre 
uzunluğundaki yolun asfalt inşaatına ne zaman 
başlanıp ne zaman bitirileceği şimdiye kadar 
asfalt yapılmamasının sebebinin ne olduğunun 
bildirilmesini rica ederim. 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR YE CEVAPLARI 
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BAŞKAN — Sayın Bakan -buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARÂ-

KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; Maras Senatörü Sayın Hilmi 
Soydan'ın Elbistan, Afşin ve Göksün ilçelerini 
Maraş'a bağlıyan yolun asfaltlanması konusun
da vermiş olduğu sözlü soru önergesine cevap
larımı arz ediyorum. 

Maraş'm Göksün, Afşin, Elbistan ilçeleri, 
Maraş - Göksün - Elbistan yolu ile Maraş'a bağ
lı bulunmaktadır. Bahsi geçen bu yol, stabilize 
yol karakterinde olup, asfaltlanabilmesi için yo
lun yapımının ikmal edilmiş olması ve onarımı
nın tamamlanması lâzımdır. Ancak bundan son
ra yol asfaltlanabilecek bir duruma gelmiş ola
caktır. Bu maksatla, yolun Maraş - Göksün ara
sı, Göksün tarafında Püren varyantı diye adlan
dırılan 26 kilometrelik kısım haricolmak üzere, 
bundan önceki yıllarda ele alınmış ve yeni stan
dartlara g"öre inşa edilerek stabilize yol halinde 
trafiğe açılmış bulunmaktadır. 

Maraş - Göksün bağlantısının en arızalı ve 
standardı en düşük yol kesimini teşkil eden bu 
Püren varyantı ise ancak, 1969 yılında ele alı
nabilmiş ve 1969 yılı Mayısında 28 107 000 Tl. 
bedelle ihale yapılmıştır. O samandan bu yana, 
yani 1969 yılında 2,5 milyon lira tefrik edilmiş, 
1970 te 7.5 milyon lira sarf edilmiş, 1971 için 
de 10 milyon lira ödenek konmuştur. Yapılan 
hesaplara g-öre 1972 yıkında bu varyant kısmı 
ikmal edilmiş olacaktır. 

Bu yolun 5 nci ve 6 ncı bölge sınırları içinde 
kalan kesimleri üzerinde asfalt hazırlık çalış
maları başlamıştır. Bu çalışmalar bu sene de
vam edecek ve 1972 yılında asfalt işi bitmiş ola
caktır, 

Göksün - Elbistan arası 1965 yılında onarım 
programına alınmış ve 1968 yılı sonuna kadar 
1,5 milyon lira sarf edilmiştir. Bu 1,5 milyon 
lira ile bu yolun gerek alt, taban kısmı, gerekse 
üst yapısı yapılmıştır. Halen bu yol devamlı 
bakımdadır ve böylece asfalt yapılabilecek bir 
durumda bulunmaktadır. 

Hakeza, Göksün - Elbistan arası ayrımı olan 
Afşin il yolu da devamlı olarak bakını altında
dır. Maraş - Göksün - Elbistan yolunda inşaatın 
devam etmekte oluşu ve trafiğin hsnüs asfalt 
yapımını gerektirecek seviyeye ulaşmamış ol

ması sebebiyle bugüne kadar asfaltlama işi ya
pılamamış bulunmaktadır. 

Biraz önce de ifade ettiğim gibi asfalt ça
lışmaları bu sene hazırlık çalışmaları şeklinde 
başlamıştır ve asfaltlama işi 1972 yılında biti
rilecektir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Soydan buyurun. 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanı dinlemiş bu
lunmaktayım. 

Maraş ili, bir kahramanlar diyarı olmakla 
beraber yolu, sulaması, elektriği ve her türlü 
Devlet hizmetleri itibariyle kıyıda köşede kal
mış ve kamu hizmetlerinden yararlanamamış 
bir beldedir. Her hizmetten mahrum kaldığımız 
gibi, diğer illerin köylerine kadar asfalt yapıl
dığı halde, maalesef bu ilin asfaltı yapılmamış
tır ve ilçelerinin ile olan irtibatı zorluk arz et
mektedir. Birbirine muttesil olan 3 kazasının 
hinterlandı geniş olup, aynı zamanda yolları 
liman merkezine bağlıyan birer transit merkez
leridir. Bu 3 kazada 3 milyon dekar arazi mev-
cudolup, buralarda dahi sulama yapılmamıştır. 
Mevcut istihsal de liman merkezine bu yoldan 
gitmektedir. 

Keza, Malatya'daki Şeker Fabrikasının ka
pasitesi 90 000 ton olduğu halde, yalnız bu 3 ka
zanın istihsal etmiş olduğu 130 000 ton pancar 
nakliye suretiyle yine bu stabilize yoldan Ma
latya'ya nakledilmektedir. Göksün ormanları, 
geniş bir ormanlık sahadır. Bu orman ürünleri
nin nakli keyfiyeti de yine bir problem arz et
mektedir ve buradaki ormanlardan istihsal et
tiklerimiz yine bu yollardan geçirilmektedir. 

Bu 3 kazada 2 milyon insan iskân olunmak
tadır. Ayrıca, buradaki içme kaplıcaları da tu
ristik bir belde olarak nazarı itibara alınacak 
olursa senede 1 milyon insan bu yoldan gelip 
geçmektedirler. Sonra, bu stabilize yolda kış ay
larında büyük kazalar da olmaktadır. 

Bu 3 kaza Anti - Toroslarm arkasındadır ve 
bu Anti - Toroslarm arkasında Binboğa dağları 
ile Nurhak dağları vardır. Buralarda geniş bir 
şekilde hayvan besleme sahaları bulunmakta
dır. Bu hayvanlardan istihsal edilen ürünler 
yine liman merkezine ve muhtelif vilâyetlere bu 
yoldan sevk edilmektedir. 

Bu 3 ilçe birer istihsal merkezi olup, kendi 
kapasitelerinde iş gören ticaret merkezleridir. 
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Bura halkları banka kredileri ile değeri yük
sek olan, hattâ 200 000 lira kıymetinde olan bir
takım vasıtalar almışlardır. Bu vasıtaların bu 
yollarda çabuk yıpranmaları neticesi amortis
man durumları menfi netice vermektedir. Bu 
durum hem millî servetin hebasına sebebol-
makta, hem de vatandaşlara ağır bir malî kül
fet yüklemektedir, 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bu 3 kasa
da bu kadar istihsale matuf ürünler elde edilir
ken, memleketin tehlikeye düştüğü bir devirde 
dahi, yani Mis akı Millî kahramanlarımız bile 
samanında yine hu 3 yoldan geçmiş ve Fransız
ların top ve tüfeklerine karşı kazma ve sopa
larla savaşmışlar ve onları yurdumuzdan kov
muşlardır. 

İşte durum, bu iken, şu sözlü soruya senatör 
olduğumdan bugüne kadar geçen 3 senelik za
man zarfında ancak şimdi sıra gelebilmiştir. 
Sene 3 ü bulmuştur. Bu meyanda da hemşehri
lerim ciddiyetle bu yol mevzuunda beni zorla
maktadırlar ve hattâ hakaret bile etmektedir
ler. 

Şimdiki Hükümetten ricanı şudur, bir re
form hükümeti olarak. Sayın Bakanın kürsü
den söylediği seslerini teminat olarak kabul 
ediyorum ve bunu ciddiyetle yerine getirecek
lerine inanıyorum. 1972 senesinde bu asfaltın 
yapımına başlanıldığı takdirde kendilerine mü
teşekkir kalacağım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAM — Sayın Bakan görüşecekler mi? 
BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KÂRA-

KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Cumhuriı?et Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçhmai'uı, 21 Ekim 1970 tarihin el e Güm-
rü Hava Al anma inen V - 8 Amerikan uçağına 
dair Başbakandan soslu sorusu (6/551) 

BAŞKAN — Başbakan adına cevap verecek 
Sayın Bakan buradalar mı efendim?,. Yok. 

Bu itibarla sorunun görüşülmesi ertelenmiş 
oldu, 

RİFAT Ö2TÜRKÇİNE (İstanbul) — Soru 
sahibi de yoklar. 

BAŞKAN — Soru sahibinin bulunmaması 
hali, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenme-

13 . 4 . 1971 O : 1 

yi meydana getiriyor. Sayın bakanların bulun
maması mutlak surette ertelenmeyi icabettiri-
yor. Onun için soru sahibinin ismini okumadım. 

,?. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine''nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Adalet, Maliye ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Helm
eli Ömer oğlu'nun cevabı (6/554) 

BAŞKAN — Sayın bakanlar buradalar mı 
efendim?.. Sayın İçişleri Bakanı buradalar. Sa
yın Rifat Öztürkçine?.. Buradalar. 

Soruyu okutuyorum : 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1 . 7 . 1948 tarih ve 5237 sayılı Belediye 
Gelirler Kanununun 19 ncu maddesinin (B) fık
rası, 21 nci maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkraları 
nı Anayasa Mahkemesi iptal ettiği halde bele
diyelerin bu iptal edilen hükümlerin yürürlük
te imiş gibi hareket etmeleri karşısında Sayın 
Adliye, Maliye ve İçişleri bakanları tarafından 
ilgililer hakkında ne işlem yapıldığını sözlü ola
rak ekte sunulan sorunun cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

21 12 . 1970 
Dr. Rifat Öztürkçine 

İstanbul Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

1 . 7 . 1948 tarih ve 5237 sayılı Belediye Ge
lirler Kanununun; 

1. 19 ncu maddesinin (B) fıkrası liman iş
gal resmini ait hükmü : Anayasa Mahkemesinin 
18 . 4 . 1968 tarih ve 1967/54 esas - 1968/12 
sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 

B) Liman İşgal Resmi : 
«Belediye içindeki limanlarda boş veya yük

lü olarak durup denizi veyahut göl ve nehirleri 
işgal eden veyahut depo ve sair surette kulla
nılan küçük küçük deniz nakil vasıtalarından 
belediye meclisince düzenlenecek tarifeye göre 
resim alınır. Bu resmi, liman dairelerince tahsil 
olunarak o yer belediyesine verilir.» 

2. 1 . 7 . 1948 tarih ve 5237 sayılı Beledi
ye Gelirler Kanununun : İlâm ve reklâm resmi
ne ait 21 nci maddenin : 

a) 5 nci fıkra hükmü : Anayasa Mahke
mesinin 29 . 3 . 1966 tarih ve 1965/45 esas ve 
1966/16 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 
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«Ayrıca belediyelerin yapacağı ve yaptıra
cağı tesisler ve afişler hizmeti karşılığı olarak 
belediye meclisince düzenlenecek tarifeye gere 
ücret almaya belediyeler yetkilidir.» 

3. B) Aynı maddenin 4 ncü fıkra hükmü : 
Anayasa Mahkemesinin 3.7.1969 tarih 1969/23 
esas ve 1969/41 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 

Dördüncü fıkra «Meydan, yol ve sokaklarda 
ve umuma açık yerler ile nakil vasıtalarında ve 
herkesin görebileceği âmir yerlerde asılan, gös
terilen ve dağıtılan ilânlarla her ne suretle ve 
vasıta ile olursa olsun yapılacak diğer ve rek
lâmlardan belediye meclisince düzenlenecek 
esas ve tariflere göre resim alınır.» 

«Her ne suretle ve vasıta ile olursa olsun 
yapılacak diğer ilân ve reklâmlardan belediye 
meclislerince düzenlenecek esas ve tariflere gö
re resim alınır.» yolundaki hükmün ilâna iliş
kin bölümünün Anayasaya aykırı olduğuna ve 
iptaline ve iptal karatemin 31 Aralık 1969 gü
nünde yürürlüğe girmesine rağmen, 

A) 31 Aralık 1969 tarihinden itibaren yü
rürlükte olmıyan kanunun, sanki yürürlükte 
imiş gibi hareket eden belediye reisleri veya il
gili memurlar hakkında ne muamele yapılmış
tır. 

B) Kanunsuz gasbedilcn bu paraların ilgi
lilere iade edilmesi hususunda ne gibi muamele 
yapılacaktır?. 

C) Belediye Gelirleri Kanununun bugünün 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir şekilde yeni
den tedvini hususundaki hazırlanan tasarı ne 
safhadadır?. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, buyuru
nuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 
— Sayın Başkan, Senatonun sayın üyeleri, İs
tanbul Senatörü Sayın Rifat Öztürkçine'nin Be
lediye Gelirleri Kanununun 19 ncu maddesinin 
Liman Resmine mütaallik (B) fıkrası hükmü
nün ve aynı kanunun 21 nci maddesinin levha, 
reklâm ve ilân resmine mütaallik hükümlerinin 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş elmasına 
rağmen, sanki yürürlükteymig gibicesme uygu
lamaya devam etikleri ve bu hususta ilgili bele
diye başkanları ve memurları hakkında ne gibi 
işlem yapıldığı ve Belediye Gelirleri Kanunu
nun bugünkü ihtiyaçlara cevap verip vermediği 
hususundaki sözlü önergelerine arşı cevabedi-
yorum. 
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Sayın Öztürkçine'nin de ifade buyurdukları 
veçhile, Belediye Gelirleri Kanununun ilgili 
maddeleri, muhtelif tarihlerde, Anayasanın 61 
nci maddesi muvacehesinde âzami miktarları 
tâyin edilmemiş olması esbabı mucibesi ile iptal 
edilmiştir. Ancak, malûm olduğu veçhile, bele
diyelerce bütçeler tanzim edilirken senelik ola
rak tanzim edilir, levha ve ilân resimleri buna 
göre tarh ve tahakkuk ettirilir. 

Anayasa Mahkemesince ilgili maddeler ip
tal edilinceye kadar tarh ve tahakkuk ettirilen 
ilân ve reklâm resmi tahsil edilmiştir. Ancak, 
iptalden sonra bu gibi resimlerin tahsiline de
vam edildiği yolunda Bakanlığımıza bir şikâyet 
vâki olmamıştır. Ve bu nedenle ilgili belediye 
reisleri veya memurları hakkında bir kovuştur
ma yapmak söz konusu olamaz. 

Bu resimlerin iadesi hususunda bir düşün
cemizin olup, olmadığı sorusuna gelince; 

Esasen Maliye Vekâleti bu gibi ahval vuku-
bulmuş ise, bunların iadesi lâzımgeleeeği husu
sunda ilgililere tamimde bulunmuştur. Kaldı ki, 
Vergi Usul Kanununun 116 ve 125 nci madde
lerinde, ki bunlar daha ziyade düzeltme ve şikâ
yet yoluna ait maddelerdir, komisyonlara gidil
meden müracaat halinde bu vergiler mükellef
lere iade olunmaktadır. 

Belediye Gelirleri Kanununun bugünkü ihti
yaca cevap verip, vermiyeceği hususuna gelin
ce; 

Halen Millet Meclisi gündeminde, Maliye Ve
kâletince sevk edilmiş bulunan Belediye Gelir
leri kanunu tasarısı mevcut bulunmaktadır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın İçişleri 
Vekilimizin vermiş olduğu cevap, bendenizce, 
hazırlanmış bir yazının okunması gibi geldi. 
Zira bu konu üzerinde hiçbir soruşturmaya da
hi lüzum görmediklerinin kanaati hâsıl oldu. 
Eğer Sayın İçişleri Bakanlığı bu sözlü soru 
üzerine belediyelere bir soruşturma yapmış olsa 
idi, meselâ o zaman İstanbul Belediyesinin 
28 . 12 . 1970 tarih 7/8966 numaralı belediye 
tahakkuk şeflerine yazılan tamimi görmemele
rine imkân yoktu. Bizi üzen nokta, bu tamim
de «Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gaze
tede yayınlanmadığı için siz vatandaşlardan ta-
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hakkak eden ve tahakkuk edecek olan resim, 
ilân, reklâm ve tabelâ paralarını almakta devam 
edeceksiniz» der. Halbuki Anayasanın âmir hük
mü, 152 nci madde gayet sarihtir. Anayasa 
Mahkemesinin kararları, karar tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. Resmî Gazetede yayın
landığı tarihte değil. Ve belediye aynı zamanda 
durmuyor, ikinci bir tamimde yine gönderiyor; 
17 . 2 . 1971 tarih 7/893 numaralı tamim ve 
bu da belediye şube müdürlerine gitmektedir. 
Ve bunda «Son iptal kararı henüz Resmî Gaze
tede yayınlanmamıştır» diyor. Ve buna imza 
atan maalesef reis muavini ve avukat olan bir 
arkadaşımız. E, şimdi bu duruma göre, İstan
bul Belediyesinin hukuk anlayısiyle, öyle zan
nediyorum ki, Saym İçişleri Bakanımızın hu
kuk anlayışı bir. Ama, ben, bir hekim olmama 
rağmen, benini anlayışım öyle değil. Benim an
layışım kanun anlayışıdır, Anayasa anlayışıdır. 
Anayasa Mahkemesinin karar aldığı tarihten 
itibren bunlar yürürlükten kalkar, meselâ Zey
tin burnu Belediyesinin 881562 numaralı ilâmı
na ait makbuz 22 . 5 . 1970 tarihinde ilgiliye 
tebliğ edilmiştir, Halbuki 22 . 5 . 1970 tarihin
de böyle bir kanun dahi mevcut değildi. Benim 
istirhamım: Saym îo^leri Bakanının önüne gel
diği bir yazı gibi değil, sorulan bir sorunun 
mümkünse Türkiye belediyelerine teker teker 
sorulması ve tatbikat aks aklıklarının giderilme
sidir. Benim sorum; bir belediyeyi şikâyet et
mek değil, mevcudolan aksaklıkların gideril
mesi içindir. Ve bugün belediyeler hakikaten 
malî yönden çok\ sıkıntı içerisindedir. Hele 
Personel Kanununun vermiş olduğu ağır yükü 
belediyeler kaldıracak durumda değildir. Bu 
itibarla Belediye Gelirleri Kanununun öncelik
le, ivedilikle her şeye takdimen çıkması lâzım 
ve iktiza etmektedir, 

Yalnız belediyemiz aynı işyerine ait ilânı 
ikinci defa da reklâm olarak kabul etmiştir. 
Demek ki, gelecek olan Belediye Kanununda 
levha nedir, tabelâ nedir, resim nedir, reklâm 
nedir, bunların tarifi gerekmektedir. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sorunun İçişleri Bakanlığıyla 
ilgili kısmı Saym Bakan Ömericğlu tarafından 
cevaplandırılmıştır. Sayın Öztürkçine. Adalet 
ve Maliye bakanlarından da soruyorsunuz, ve
rilen izahat kâfi mi, gündemde kalsın mı diğer 

bakanların cevap vermesi için yoksa çıkaralım 
mı, tatmin oldunuz mu? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Gün
demde kalması lâzım. 

BAŞKAN — Gündemde kalması lâzım, Peki 
efendim, gereği yapılacak. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü BikeçligiVin, Kâhta ilçesi Göçeri köyün
de kurulan ziraat okuluna dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/555) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı buradalar mı 
efendim?.. Yoklar. Soru ertelendi bu nedenle. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'in, Akdeniz Gübre Sanayii Anonim 
Ortaklığına dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/556) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı buradalar mı 
efendim?.. Yoklar. Bu itibarla soru gelecek bir
leşime ertelendi. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Bakanlar Kumlu kararlarının Resmî 
Gazetede yayınlanmasına dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/557) 

BAŞKAN — Başbakan veya adına cevap ve
recek Sayın Bakan buradalar mı?.. Yoklar. So
ru ertelendi, 

7. — Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in, Kırşe
hir ilinin Akçakent bucağından Çelikli İstasyo
nuna kadar bozuk olan yolun yapım ve bakımı
nın Karayollarına verilmesine dair, Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/526) 

BAŞKAN — Sayın Bakan buradalar. Saym 
Özmen buradalar mı efendim?.. Yoklar. Soru bir 
defaya mahsus olmak üzere ertelendi. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/527) 

BAŞKAN — Yine Saym Halil Özmen yok
lar. Adalet Bakanı buradalar mı efendim?., Yok
lar. Bu itibarla soru normal olarak ertelendi. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep Özel İdare memur 
ve hizmetlilerinin maaş durumlarına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/559) 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı burada
lar. Saym Tanyeri buradalar mı?.. Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere soru ertelendi. 

Şimdi, sözlü soruları da bitirmiş olduk. 
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6. —GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'nın, İçtüzüğün 87 ve 88 nci madde
lerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkan veya üyesi buradalar mı efendim?.. Yok
lar. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Kâmil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'in yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana

yasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) (S. 
Sayısı : 1443) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyo
nu?.. Yoklar, 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ek
rem Acuner'in, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/893) (S. Sayısı : 1465) 

BAŞKAN 
geçiyoruz. 

Komisyon bulunmadığı sebeple 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi 
Reisliği sıfatı ile senatörlük sıfatının bağdaşıp 
b ağ daşamıyac ağına dair, İstanbul Üyesi Ekrem 
Özden'in önergesi ve bu hususta Başkanlık Di
vanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 sayılı Ka
rarı. 

BAŞKAN — Efendim, 1 Haziran 1970 tari 

8. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

hinde Riyaset Divanı bu kararı aldığında bu 
konunun görüşülmesi sırasında Riyaset Divanı
nı temsil için bir sözcü her nedense seçilmemiş. 
Konu bu sebeple Riyaset Divanına son birle
şimde gelmiş ise de evvelki tarihte alınmış ol
ması ve Riyaset Divanının seçimler dolayısiyle 
yenilenmesi nedeniyle konunun Riyaset Diva
nında yeniden görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu itibarla geçiyorum. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/34) 

BAŞKAN — Sayın Berkol veya Köker bu
radalar mı eefndim?.. Yoklar. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şev
ket Köksed'ın, İstanbul'un Sağmalcılar ve Esen
ler mıntakalarında vukubulan kolera hastalığına 
dair Senato araştırması istiyen önergesi (10/35) 

BAŞKAN — Sayın Sağlık Bakanı?.. Yok
lar. Bu itibarla geçiyoruz. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalarında vukubulan kolera hasta
lığına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/36) 

BAŞKAN — Evet, yine Bakan yok, geçiyo
ruz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben burada
yım Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Zatıâliniz için demedim efen
dim, Sayın Bakan için yok dedim. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Lyl Üyesi Lûtfi 
Bil gen'in, İçel iline bağlı Gülnar Üre Belediye
sinin gecekondu önleme bölgesi inşaatına dair 
Sencdo araştırması istiyen önergesi (10/37) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen buradalar mı efen
dim?,. Yoklar. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, üniversite ve yüksek okullarda vu
kubulan boykot, işgal ve diğer hâdiselere dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/38) 

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. Yoklar. Olma
dığından atlıyoruz. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 
Özdilek ve arkadaşlarının TRT nin statüsü ve 
kuruluşuna dair Senato araştırması istiyen Öner
gesi (10/39) 

BAŞKAN — Sayın Özdilek buradalar. Hü
kümet adına görüşecek misiniz efendim?, 

— 591 — 
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DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Hazırlıklı değiliz efen
dim, 

BAŞKAN — Hazırlıklı değilsiniz. 
7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet hare
ketleri doğuran hususlara dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/40) 

BAŞKAN — Sayın Köker?., Yoklar, Geçi
yoruz, 

8. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagürün faaliyetleri konusunda kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu (10/28) 

BAŞKAN — Efendim, raporu okutuyorum, 
üzerinde görüşme yapılacak. Araştırma Komis
yonu burada mı efendim?.. Yok. O halde... 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, ne bakan var, ne de komisyon sözcü
leri var. («Zile basın» sesleri) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, Amerikalı yazar John Hug-
hes'in basında çıkan afyon kaçakçılığı ile ilgili 
bir demecine dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/41) 

BAŞKAN — Saym Atmaca?,. Yoklar, Bu 
itibarla geçiyoruz. 
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BAŞKAN >— Komisyonun Başkanı veya söz
cüsü buradalar mı efendim?.. Komisyon bura
dalar. Raporu okutuyorum efendim. 

İLLER BANKASI VE BANKA TARAFINDAN 
TESİS EDİLEN SİMEL ŞİRKETİNİN SO
RUMLU KİŞİLERİ KONUSUNDA KURULAN 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU RAPORU (10/31) 

Araştırma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu 6 . 1 . 1971 

Esas No. : 9954 
Karar No. : 11 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İller Bankası ve Simel Şirketi sorumlu ki

şileri hakkında Tabiî Senatör Şükran Özka-
ya'nın Genel Kuruldan talebettiği araştırma 
ile görövii kılman Komisyonumuz, Cumhuri
yet Senatosunun 23 . 2 . 1970 tarih ve 44 ncü 
Birleşiminde kurulmuş ve 26 . 12 . 1970 tari
hinde araştırmasını ikmal ederek, ekteki rapor 
tarafımızdan tanzim edilmiştir, saygılarımla iarz 
olunui". 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Sakarya Senatörü 
Osman Salihoğlu 

İller Bankası ve Simel Şirketi hakkında Ana
yasanın 88 Içtüsüğün 134 ncü maddesi uyarınca 
İstanbul'da Maltepe'de alınan bir artsa ile Simel 
Şirketinde vâki olduğu iddia edilen yolsuzluk
lar hakkında Senato Araştırma raporudur. 

YÜKSEK SENATO BAŞKANLIĞINA 

Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 134 ncü madde
leri uyarınca İller Bankası ve Simel Şirketi hak
kında Tabiî Senatör Şükran Özkaya'nın Genel 
Kuruldan talebettiği Araştırma ile görevli kı
lman Komisyonumuz araya giren yaz tatili ve 
Araştırmanın daha iyi olması için üç defa süre 
temdidi k a r a n alınarak 26 . 12 . 1970 tarihinde 
tahkikatı ikmal ederek aşağıdaki rapor tarafı
mızdan tanzim edilmiştir. Genel Kurula arz 
edilmek üzere saygı ile sunulur. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Sakarya Senatörü 
Osman Salihoğlu 

o 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kullanılan 
kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki kat
kı ve etkilerine dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/42) 

BAŞKAN — Saym Atalay buradalar. Bu 
konuda Hükümet adına cevap verecek misiniz? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Hazırlıklı değiliz. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgeler ar asında artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/43) 

BAŞKAN — Hükümet hazırlık değiller. Ge
çiyoruz. 

12. — tiler Bankası ve banka tarafından te
sis edilen Simel Şirketinin sorumlu kişileri konu
sunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu (10/31) 
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Hâdisenin Cumhuriyet Senatosuna intikali : 
25 . 2 . 1970 tarihli Cumhuriyet Senatosunun 

44 ncü Birleşiminde Cumhuriyet Senatosu Ta
biî Üyetei Şükran Özkaya tarafından verilen 
önerge Genel Kurulca kabul edilerek Araştır
ma fiilen açılmıştır. 

11 kişiden müteşekkil kurulması kararlaştı
rılan Araştırma Komisyonuna siyasi parti ve si
yasi grupların oranlarına göre bildirlen isim
ler oya arz edilmiş ve kabul edilmek suretiyle; 
Adalet Partisinden : 

Osman Salihoğlu (Sakarya), Ahmet Kara-
yiğit (Afyon), Kâzım Karıaağaçlıoğlu (Afyon), 
Delâlettin Coşkun (Aydın), Kemal Turgut (De
nizli), Nafiz Ergeneli (Edirne). 

Cumhuriyet Halk Partisinden : 
Lûtfi Bilgen (içel), Mukadder öztekin (Ada

na). 
Güven Partisinden : 
İ. Ethem Karakapıcı (Urfa). 
Tabiî üye : 
Şükran özkaya. 
Kontenjan Üyesi : 
Osman Koksal. 
Seçilmişlerdir. 
Komifsyonda vazife taksimi ve araştırma 

başlayışı : 
Divanca yapılan tebligat üzerine mezkûr 

üyeler toplanarak Komisyon Başkanlığına Cum
huriyet Senatosu Sakarya Üyesi Osman Salihoğ
lu, Sözcülüğe Afyon Üyesi Ahmet Karayiğit, 
Kâtipliğe de içel Üyesi Lûtfi Bilgen ittifakla 
seçilmişlerdir. 

Araştırmada aşağıda tertibedilen plân esası 
dairesinde sıra takibedilıniştir. 

1. Simel Şirketinin hukukî durumu ve 
mezkûr şirketle iller Bankasının münasebet
leri, 

2. iletken tel alımı meselesi. 
3. Ardeşen - Hopa hat çekimi işi. 
4. İstanbul'da Maltepe'de alınan arsa işi. 
Komisyonumuz bu plân çerçevesi içinde 

önce Ankara'da iller Bankası içinde ilgililerin 
ifadeleri ve evrak üzerinde tetkikatı tamam
lamıştır. 

Simel Şirketinin hukuki durumu : 
Bu şirket tiler Bankasına bağlı olarak Su -

Elektrik - inşaat - Makina Lmt. Şirketi. 
1959 yılında kurulmuştur. Bilâhara gaye

sinden saptırılarak birçok inşaat işlerini de yap

ma durumuna getirilmiş tir. İller Bankası işle
ri dışında bâzı kurum ve teşekküllerin inşaat iş
lerini de yapmakta olan mezkûr şirketin kon
trol merciinin yine İller Bankası Müdürler Ku
lunun olması kanaatimizce işlerin sıhhati ba
kımından birtakım sakıncalar doğurmuştur. 
Filhakika: 

1967 yılında İller Bankası elektrik nakli için 
lüzumlu çelik aleminyum iletken tel satmalın-
ması için Banka Müdürler Kurulu kanariyle 
ilân suretiyle teklif işleminde bulunuyor. Bu 
telin Türkiye'de satıcısı iki firma mevcuttur. 
Bunlar Türk Kablo ve Rabak firmalarıdır. İI!k 
teklife Türk Kablo : 

Swallow cinsi için 12 TL./Kg. 
Raven » » 11,5 » » 
Figeon » » 11,5 » » 
Teklif verilmiştir. 
Ayrıca Bankanın Svvan ve Ostrih cinsinden 

de iletkene ihtiyacolduğu gerekçesiyle Türk 
Kablodan aşağıdaki tablodaki miktarlarda sipa
riş cihetine gidilmiştir. 

Ton Lira 

Swan 
Sv/aîon 
Raven 
Pigeon 
Ostrih 

15 
20 
255 
100 
10 

400 

12 /TL 
12 » 
11,5 », 
11,5 », 
11,5 » 

/Kg. 
» 
» 
» 
» 

180 000 
240 000 

2 932 000 
1 250 000 
115 000 

4 617 000 
Bu satunalma işine karar verileceği esnada 

Rabak Firması 11 . 4 . 1987 tarihinde yani 
henüz Bankanın Türk Kablodan satmalmak ka
rarı vermeden önce iletken satma teklifinde bu
lunmuştur. Banka ikinci firma teklifi ile karşı
laşınca ilk firmanın da muamelesini durdur
muş ve Rabak Firmasından teklif istemiştir. Bu 
firmanın teklifi aşağıdaki cetvelde görüldüğü 
şekildedir : 

Ton Lira 

Swan 
Swallon 
Raven 
Pigeon 
Ostrih 

15 
20 
255 
100 
10 

400 

10,35 TL. 
10,15 » 
9,90 » 
9,90 » 
10 » 

/Kg. 
» 
» 
» 
» 

155 000 
203 000 

2 524 000 
990 000 
100 000 

3 972 000 
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Müdürler Kurulu Türk Kablo ve Rabak fir- î 
maları tekliflerinden ucuz olan Rabak firmasın
dan iletken tel alınmasına haklı olarak karar 
vermiştir. Bu malzemenin satmalına dosyasında
ki şartnamelerde iletken tel normu olarak aşa
ğıdaki normlar kabul edilmiştir. 

1. Kanada normu 
2. Amerikan normu 
3. ingiliz normu 
4. Alman normu 

Bu dört normdan alınacak malzemenin mut
laka birisine uyması şartlar arasındadır. 

Teslimat esnasında 17,5 ton Kanada normu 
cinsinden malzeme teslim eden adı geçen firma 
bakiye malzemeyi Alman normu cinsinden tes
lim edeceğini ve malzeme temininde müşkilat 
çektiğinden de bahisle mukavele süresinin de 
uzatılmasını istemiştir. Ancak Rabak firmasının 
uyması şart olan 4 normdan hiçbirine uymıyan 
malzeme teslimi karşısında, idare verilmek is
tenen bu malzemenin teknik muayenesini yap
tırmış enerji kaybından yıllık 1 300 Tl. bir 
zarar hesaplanmıştır. Komisyonumuzca tecvizi 
hata olarak kabul edilebilecek bu hesap Banka 
Müdürler Kurulunca şartnameye uymamak ge
rekçesiyle mütaahhit firmanın teminatı olan 
266 000 TL irat kaydedilerek mukavelesi 
feshedilmiştir. Buraya kadarı ile baaka idare
cilerinin hassasiyetini takdirle, anmamak müm
kün değildir. 

Ancak, bilâhara yani 2 ay gibi kısa bir süre 
içinde bankaca sarfı eksik veya norma uygun 
görülmediğinden reddedilen malzeme bankaya 
bağlı Simel Şirketi tarafından satımalınmış ol
ması, hele 990 Tl. dan bankaya satmaya razı iken 
aradan geçen zaman içinde reddedilen bu telin 
Simel Şirketi marifetiyle 16.68 Tl. dan alınması 
idari bir basiretsizlik olup işlerin de gecikme
sini intacetmiştir. 

Filhakika, mütaahhit firmanın 268 000 liralık 
irat kaydedilen teminata mukabil bu değişik 
yolla aynı malzemenin alınması ile mütaahhit 
firma lehinde hareket edilmiş olduğu yekten 
görülmektedir. Kanaatimiz odur ki, baştan mal
zeme alınım gösterilen aşırı hassasiyet neticesi 
itibariyle idarenin aleyhinde neticeler tevli-
detmistir. 

Bir; 
halûka 
isçilik 

nai ihalede 
aralan 2 
farkı olac 

Hopa - Ardssen hava hat inşaatı : 
Bu işin yapılması için iki ihale yapılması 

zarureti doğmuştur. Şöyle ki: Simel Şirketi ta
rafından ilk defa direklerin dikilmesi ve tel 
çekimi ile işletmeye açılacak şekilde ihale edil
mişti 8 . 9 = 1085 ihale tarihidir. 

Direk dikimi ve dikilen direkler de tel çe
kimi esnasında arazi temizleme işi mütaahhit 
firma tarafından • şirketten istenmesi karşısın
da. Simel ve Banka arasında yazışmalar olmuş
tur. Mütaahhidin yaptığı is % 130 a vardığın
dan henüz direk dikiminden öteye de bir şey ya
pılmadığından yeniden işin ikmal keşfi yapı
larak ihale edildi. 

Bu ikinci ihalede; 
Tel çekim işi için İ 184 000 TL keşfe kon-

ıırustur, 
isçilik 350 000 Tl. idi. Fil-
yıl geçmiştir. Bu sürede 

;ağı da tabiîdir, ama her hal
de £,5 b:d fark elmacı terviç edilemez bu hale 
gür s ya kaabfier iyi vs dikkatli yapılmıyor ve
ya bir b ayrılmaya gidiliyor, akla gelmektedir. 

İlgililerin ifadelerinde aradaki farkın arazi 
teranelere ay e tahmis edildiği söylenmiştir. Böy
le kabul edilse dahi bütün 42 Km. şeridin te
mizleneceği kabul edilmesi halinde dahi rayiç 
bedele gü-e 500 00b Ti. ki. yine de tatmin edil
me bnbaın. maalesef mevcut değildir. Kaldı ki, 
d? "bar bbac - Arda-er.. bava kattı için toptan 
kçib.b: sarfiyat:. 3 700 üOG liradır. 

12 Km. olan Ardeşen - Hopa arası aynı iş
kala. y, ];:d,u;:.£;. için ise G 500 00Ö lira sarf edil
mesinde- fak-ör olarak ilk iale ikinci arasın
da 2 - 3 yılkk bir zaman farkı olacağı doğru
dur. Ancak bu farkın bu derecede tesir icra 
edeceğine kanaat edinilememiştir. 

Netice itibariyle Simel Şirketinin hiç zarar 
etmiyor, maliyet üzerinden kâr alan bir mües-
ocre elması ve hele de Banka Müdürler Kuru
lunun yün etimin de bulunması, bir murakabe 
boşluğunu göstermektedir. 

klan islerin kesmhesaplarmı yapma-
dirsniabr bu girketin yıllık muhasebe 

durumunun da t eskitme imkân vermemekte
dir. 

Iaal±; ki. ilgili banka müfettişlerinin uyarı
cı rap arlar"* a dahi uyulmadığını tetkikatımıs-
la esefle rıbaahede sd-aais bulunmaktayız. Ecr 

X C 
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halde, Bakanlığın süratle bu şirketle banka 
münasebetlerini yeniden ve günün şartlarına 
uygun şekle getirme teşebbüsüne geçmesi lâ-
zımdıi". 

Arsa alımı meselesi : 
İller Bankası Genel Müdürü Esat Kıratlıoğ-

lu zamanında İller Bankasına ait İstanbul Mal
tepe Belediye sınırları içinde mevcut ambar ve 
depo yerinin modern depoculuk esaslarına göre 
yeniden düzenlenmesi ve o tarihlerde dışardan 
ithal yoliyle gelecek malzemelerin de mevcut 
depolara sığmıyacağı gerekçesiyle kendi arsa
larına mücavir arsalardan alınmak arsanın bü
yütülmesi ve bilâhara İller Bankası istanbul 
Bölge Müdürlüğünü de bu arsa üzerine inşa ede
rek kiradan kurtulmak ve tesisleri bir arada 
toplamak amacıyla arsa alınmasına karar veril
mesi düşünce olarak mesnet olduğu anlaşılmış
tı?. 

Yukarda arz edilen hususlar fikir olarak İl
ler Bankası yöneticilerinde doğduktan sonra ilk 
defa malzeme dairesi, o zamanki Reisi Şevket 
Doğan'ın geçici görevle, İstanbul'a gidip duru
mu yerinde incelemesi istendi. 

Daire Reisi Şevket Doğan'ın seyahati netice
sinde ; 

a) Maltepe'deki iller Bankası mevcut de
posunun biriket duvarlarının muallâkta kaldı
ğından dolayı aksaklığın halli; 

b) Komşu müessese ve arsa sahipleriyle te
masa geçilerek yer mübadelesi işlemlerinin ik
mali; 

c) Deponun genişletilebilmesi için mücavir 
arsa sahiplerinin öğrenilmesi ve satılık veya ki
ralık arsa olup olmadığının öğrenilmesi; 

d) Ayrıca depo drenaj işlerinin de yerinde 
incelenmesi için Malzeme Dairesi Reisi, Malze
me Dairesi Müdür Muavini Nusret Altuğ ille 
Hukuk İşleri Müdürlüğünden Avukat Fikret 
Bil'in İstanbul'a geçici görevle gönderilmesini 
bu ilk raporla Malzeme Dairesi Reisi Şevket 
Doğan'ı Genel Müdürlükçe talebetmiş'tir. Genel 
Müdürlükçe onaylanan bu teklif üzerine Malze
me Dairesi Müdür Muavini Nusret Altuğ ve Hu
kuk İşlerinden Avukat Fikret Bil İstanbul'a ge
çici görevle gönderilmişlerdir. 

Bu zatların İstanbul'daki tetkikatı neticesin
de Genel Müdürlüğe verdikleri raporda Özet ola
ra : 

a) Mücavir arsalardan Teks İnşaat Sana
yi Limited Şirketine aidoilan 1 850 M2 arsanın 
220 000 lira bedelle, (M2 si 120 TL. civarında) 

b) Diğer mücavir arsanın Mehmet ÎRavala 
firmasına aidolduğu M2 sinin 230, 300 lira be
delle satmak istediklerini Genel Müdürlüğe bil
dirildiği, bunun üzerine Genel Müdürlükçe bu 
teklif raporları Müdürler Kuruluna götürüldü
ğü ve mezkûr kurul tarafından da ihtiyaçlar na
zarı itibara alınarak Mehmet Kavala firmasınca 
teklif edilen 300 liralık arsaların M2 sinin (yol
lar dâhil) 260 liradan, 230 liralık arsaların da 
210 liradan satınalınması için Genel Müdüre 
yetki verilmesi, satış muamelesinin tekâmülü 
için de Hukuk İşleri Müdürü H. Nezihi Savran 
ile Malzeme Dairesi Müdür Muavini Nusret Al-
tuğ'un İstanbul'a gönderilmesine karar verildi. 
Genel Müdür bu yetki alma kararından sonra 
Kavala ile temasa geçerek 260 lira M2 si olan 
arsayı yollar hariç 230 liradan ve 230 liralık ar
saları 'da 210 liradan alınması için mutabakata 
vardılar. Böylece cem'an 16 800 M2 arsa için 
3 773 300 TL. ödeneceği tesbit edilmişjtir. Bu be
delin 2 milyonu İstanbul'a bu muamelenin ik
mali için gönderilen yukarda isimleri yazılan 
Nezihi Savran ve Nusret Altuğ tarafından ban
kadan çekilerek ilgili mal sahibine elden öden
mesi Genel Müdürlükçe emredilmiştir. Bakiye 
1 773 300 lirasının havale yolu ile ödendiği ve
rilen ifade ve evrak tetkikinden anlaşılmıştır. 

Bu arsa alımı meselesinde yukarda hulâsa 
edilenler ilgililerin ifade ve evrak üzerindeki 
tetkikler neticesidir. 

Ancak; 
1. Arsa alınmasının gerekçesi ve hiçbir 

Devlet dairesinde hiçbir iş için görülmemiş sü
ratle yürütülen bu işte, aradan uzun zaman geç
miş olmasına rağmen henüz Kavala'dan satına-
lınan arsanın ilgili dairece kullanma lüzumu 
doğmadığı, 

2. Maltepe Belediyesi içinde yaptığımız tet-
kikatta imar plânında en küçüğü 755 M2 ve en 
büyüğü 2 737 M2 olmak üzere çeşitli ebatta 12 
parselden ibaret olup yekûnunun 16 800 M2 ol
duğu, 

3. Esasen bu ifraz ameliyesi ile daha Kava
la zamanında yolların belediye malı olduğu ta
biîdir. 
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istanbul'da yaptığımız tötkikatta daha baş
tan arsa alınması lüzumu kararından sonra bu 
bankanın istanbul Bölge Müdürlüğünde Turizm 
Bakanlığı kredilerine mesnet olmak üzere vazi
felendirilmiş ekspertiz heyeti olduğu halde on
lardan hiç bilgi istenmemesi ve bütün muamele
nin merkez heyetlerince yürütülmesi heyetimiz
ce şüpheli görülmüştür. 

Hattâ öyle ki, her ne kadar banka 2490 sa
yılı Kanuna tabi değiflse bile civarda o muhitte 
aynı tarihte arsa alım ve satımlarına ait resmî 
daire ve kurumlardan veya şahıslardan resmen 
'bir fiyat sorulmadığı da tarafımızdan tesbit 
edilmiştir. Filhakika heyetimizce bu yolda yap
tığımız araştırmada Karayolları Bölge Müdür
lüğünden 'bu civarda yapılan istintaklarda M2 

fiyat sorumuza bölge müdürlüğünün 3.7.1970 
gün 20377 sayılı yazılarından aynı tarihlerde 
yapılan istimlâklerde en yüksek bedel olarak 
ortalama M2 nin 50 lira civarında olduğu öğre
nilmiştir. Ayrıca Maltepe Belediyesine vâki 
resmî yazımıza verilen cevapta Kartal ilçesi ha
valisi içme su birliği tesisatından olup Maltepe 
kasabasına 5 000 M3 lük gömme sn deposunun 
bu civarda vâki beş parça arsa İller Bankası 
Birinci Bölge Müdürlüğünün 3 . 4 . 1069 tarih 
ve 67/12-1188 sayılı yazıları üzerine Maltepe Be
lediye encümenince 8 . 4 . 1969 tarihinde mena-
fii umumyeye ait istimlâk kararı almış ve 
gerekli istimlâk işlemi sonunda 22, 29, 30, 31 
parsellerin M2 si 25 liradan ve 9 parselin ise 20 
liradan istimlâk olunduğu ve bedeli tutarları
nın mal. sahiplerine ödendiği Maltepe Belediye 
Reisinin dosyasında mevcut resmî yazısından 
öğrenilmiştir. 

Ayrıca bunlardan 9 parsel sahibinin tezyidi 
bedel dâvası açtığı ve mahkeme kararında M2 

sine 30 lira alındığı mahkeme ilâmı ile sabit ol
muştur. 

Halbuki Kavala'dan alman bu parsellerin or
talama M2 sinin 225 lira civarında bir bedel ol
duğu anlaşılmaktadır. Her halde daha baştan, 
yani arsa alınmasına karar verildiği sırada Ko
misyonumuz gibi arsa satış bedelleri için resmî 
dairelerden bir fiyat sorma cihetine gidilseydi 
bu korkunç farklılık görülecek ve buna rağmen 
de bu fiyatla Mehmet Kavala'dan bu arsanın ay
nı fiyatla alınmasına cesaret edilmiyecekti. 

I NETİCE VE KANAATİMİZ 

1. iller Bankası yöneticileri 1968 yılında bir 
depo genişletilmesi ve yer darlığı gerekçesi ih
dası suretiyle her ne kadar istanbul Maltepe'de 

I mevcut depolarına mücavir arsa alımına gitmiş 
iseler de, aradan iki yıl geçmiş olmasına rağmen 
Komisyonumuzun mahallinde de gördüğü şekil
de henüz hu alman arsa kısmı kullanılmamakta 
olduğundan bu gerekçenin sun'i olarak yaratıl
dığı kanaati bizde hâkim olmuştur. 

2. Arsa alımında, arpa alım bölgesinde aynı 
bankanın bölge müdürlüğün olduğu ve hattâ bu 
müdürlükte arsa ekspertizi için görevli eleman
lar olduğu halde bu muamelede onları hiç kul-
lanmıyarak, yalnız merkez elemanları ile ve 
belirli mahdut kişilerle bu muamelenin yürütül
mesi calibi dikkat görülmüştür. 

3. Ayrıca arsa sahibi Mehmet Kavala ile ya
pılan pazarlık ve hele bu imar plânında par
sellenen arazinin yollarını sanki Müdürler Ku
ruluna rağmen Genel Müdürün gayreti ile mal 
sahibince bağış kabul edilmesi (ifrazı yapılan 
yerlerde yolların belediyeye aidolduğu bilindi
ği halde) ve bu yollarla sanki banka avantajı 
sağlanmıştır, gösterilmesi de dikkatimizi çek
miştir. 

4. Arsanın alımı muamelesini tekemmül et
tirmek üzere merkezden görevlendirilen yukar
da adları yazılı iki memurun 2 000 000 lirayı 
İstanbul İller Bankası Bölge Müdürlüğü dela
letiyle Merkez Bankasından temini isteğine böl
ge müdürü ve bölge muhasebesinin direnme
sine rağmen Genel Müdürlüğün emri ile bu 
merkezden görevlendirilen iki şahıs yetkili .kılı
narak 1968 Ağustos ayında Merkez Bankasın
dan 2 000 000 lirayı çantalarına doldurarak 
mal sahibi Kavala'ya ödedikleri şekli, ifadeleri
ne göre Kartal Tapu Sicil Muhafızı huzurunda 
sayılarak paranın teslim edildiği ifadeleri, sicil 
muhafızmca doğrulanmadığı cihetle heyetimizce 
şüpheli görülmüştür. 

5. Bu kadar büyük meblâğın iki kişiye ema
net edilmesi, Devlet alımı satımlarında görülme
dik bir mesuliyetsizlik taşımaktadır. 

6. Hele, arsa tutar bedeli pazarlıklarına gö
re 3 773 000 lira olduğu halde bunun ferağdan 
sonra veya ferağ esnasında çekle toptan öden-

I mesi yerine; 2 000 000 Tl. mn elden ve vazifeli 
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memurlar tarafından ödendiği iddiası ve baki
ye 1 773 000 lirasının ilgili mal sahibine resmî 
yolla havale edilmesi, yani esnenin iki kısım
dan ve bir bölümünün resmî yolla, öteki bölü
münün kuryelerle ödeme şekli halk efkârındaki 
dedikaduyu haklı gösterdiği gibi Komisyonu
muzu da büsbütün şüpheli hale sokmuş olduğu
nu Yüksek Başkanlığa saygılarımızla arz ede
riz. 

Komisyon Başkanı 
Sakarya Senatörü 
Osman Salihoğlu 

Kâtip 
içel Senatörü 
Lûtfi Bilgen 

Sözcü 
Afyon K. Senatörü 
Ahmet Karayiğit 

üye 
Aydın Senatörü 

A. Celâlettin Coşkun 
Konuşma hakkım mahfuzdur 

Üye Üye 
Afyon K. Senatörü Denizli Senatörü 

Kâzım Karaağaçlıoğlu A, Kemal Turgut 
imzada bulunamadı 

Üye Üye 
Adana Senatörü Urfa Senatörü 

Mukadder öztekin i. Etem Karakapıcı 
Üye Üye 

Tabiî Senatör Kontenjan Senatörü 
M. Şükran özkaya Osman Koksal 

'BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı efendim? 

LÜTFİ BİLGEN (îçel) — Ben, efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Bilgen, «konuşma hakkım 
mahfuzdur» buyurmuşsunuz, izin verirseniz ön
ce sayın üyeler görüşsünler. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGÎL (Kayseri) 
yorum efendim. 

Söz isti-

BAŞKAN 
dim. 

Sayın Dikeçligil, buyurun efen-

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, 

Komisyon arkadaşlarımız hassasiyetle bu işin 
üzerimde durmuşlar, cidden, vicdanlarına uy
gun şekilde bize bir rapor getirmişler, raporla-
(nnda ittifakla yolsuzluğun olduğunu belirtmiş
lerdir. Ancak bu raporun müzakeresinde, gön-

Not : Raporumuzdaki beyanlar dosyasında 
mevcut tahkik evraklarına îstinadetmektedir. 

lüm isterdi ki, Sayın İmar ve İskân Bakanı da 
bulunsun ve bu hususta teşkilâtının ne durum
da olduğunu, ne olduğunu yakımdan müşahede 
etsin ve kendi görüşlerini de ifade etsin. Ama, 
S?.yın Bakan burada yoklar, olmaları lâzımdı 
kanaatimce. 

Muhterem arkadaşlar, Simel Şirketi mey
danda. Hakikaten öteden beri bu Kavala'nm 
girdiği işlerde suiistimalin olmamasına imkân 
yok. iBu zat, ismiyle müsemma olarak, nereye 
girdiyse bir suiistimal konusu sezilmiş, görülmüş 
ve hissedilmiştir. Civarda, arkadaşlarımızın be
lirttiği gibi, arsalar var. Arsalar bundan daha 
ucuz. Belediye 25 e alıyor, Karayolları otuza 
alıyor ve buna mukabil öyle açıkgözlük yapı
yor ki bu zat, ondan sonna yol geçecek yerleri 
de bedava vermek üzere aşağıya indiriyor ve 
arsa bedelleri bunun nazarında gayet ucuz, 235 
liraya geliyor metrekaresi. Arkadaşlarımız be
lediyeden sormuşlar, Karayollarından sormuş
lar ve nihayet ondan sonra mahkeme karariy-
le metrekaresi 30 a çıkmış. Aradaki farka ba
kımız, 30 lira ve 235 lira. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de hakikaten 
bâzı mihraklarda dedikodular oluyorsa bu gibi 
yolsuzluklardan ileri geliyor. Benim kanaatim
ce milletler böyle yolsuzluklardan batmıştır. 
Ahlâk, fazilete müstenit devlet idareleri daima 
payidar olmuştur. Devletin köşe başında yani 
büyük işler başında duran insanları hakikaten 
fazilet sahibi, namuslu, iyi insanlar, olması ik
tiza eder ve etmelidir. Arkadaşlarımızın belirt
tiği gibi garip iş, «Tapu Sicil Muhafızlığıma 
yalnız iki milyon lirayı verdik» diyorlar. Tapu 
Sicil Muhafızlığına arkadaşlarımız soruyor iki 
milyon lira verilmemiş. Burası bir resmî daire, 
rica ederim, nasıl olur da iki milyon lirayı bir 
kuryeyle götürür? Bunun kuryeyle gitmesi 
mümkün değildir. Gelir, resmî daire o bankadan 
veya resmî teşekküllerden resmen parasını alır. 
Ondan sonra bunun karşılığımda fatura filân 
tanzim edilir. Sonra geriye kalan para bir mil
yon yediyüz küsur bin lira da resmen ödeniyor. 
Halbuki, suiistimal olmamış olsaydı, bir yolsuz
luk olmamış olsaydı topunun birden ödenmesi 
iktiza eder ve yerinde olurdu. 

Burada arkadaşlarımız üç kişiyi suçlu görü
yor. Bu arkadaşlarımızın kanaatlerime göre Hu-
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kuk İşleri Müdürü, İller Bankası Genel Müdürü 
Esat Kıratlıoğlu Bey, halen milletvekilidir, Mu
hasebe Müdürü Şevket Doğan Bey, halen mil
letvekilidir. Muhterem arkadaşlar, açıkça mey
dana çıkan bu suiistimal karşısında ne olacak 
şimdi? Komisyon arkadaşlarımız ne istiyor Ne 
istiyecekler? Bunlar bu insanların kesesinde ka
lacak mı? Bu yolsuzluklar örtbas edilecek mi, 
böyle bir yolsuzluğa giden insanlar cezalarım 
çekecek mi, çekmiyecek mi? Mühim nokta bu
rada. Bu gibi şeyler araştırılıyor, tetkik edi
liyor, üzerinde duruluyor fakat bir de bakıyor
sunuz ki, mesul kurtuluyor, yok ortada. Türki
ye'de adalet tevzii öyle bir şey ki, zavallı bir in
san gidar ufacık onbeş, yirmi veya yüz liralık 
bir yolsuzluk, ufacık bir yolsuzluk yapar, onlar 
yargılanır, büyük ceza görür. Fakat, bir tabir 
var, Anadolu tabiri, Deveyi hamutuyla yutan
lara hiçbir şey olmuyor yani. Şu deveyi hamu
tuyla yutanlara ne yapacağız biz yaeıi? 

MEHMET HAZER (Kars) — Havutuyla, 

HÜSİTÜ DÎKEÖLÎCfÎL (Devamla) — Havu
tuyla pardon, Havutuyla yutanları ne yapacağız 
biz? (A.P. sıralarından «hamutuyla» sesleri) 
evet ben öyle biliyorum arkadaşım öyle diyor. 
Her halde ya benim dediğim ya onun dediği 
doğru, öyle ele olsa aynı. Ne yapılacak şimdi? 
Hakikaten hamut derler bizde, evet ben komis
yon üyeleri arkadaşlarımın hassasiyetle tetki-
katlurına çok teşekkür ederim. Bir de ortada 
şirket var. Bu şirket kendinin dışında işlere ka
rışır. Anlaşılıyor ki, bu şirket hâlâ ayaktadır. 
Böyle bir şirket, daha doğrusu bir batakhaneye 
eloğru gitmeye başlamış bir şirket hakkımda ne 
olacak ve bu şirketin mesul insanlarının hak
larda bir soruşturma olacak mı, olmıyacak mı? 
Ondan sonra bu mesuller hakikaten kanun hu
zurunda cezalarını görecekler mi, görmiyecek-
ler mi? Eğer, muhterem arkadaşlar biz burada 
konuşacaksak, bu arkadaşlarımızın rapordaki 
fikirleri burada kalacaksa bunun hiçbir kıyme
ti yok. Yok, bu burada kalmıyor da başkanlık 
hassasiyetle, ciddiyetle üzerinde durur ve yol
suzluğu sezilen arkadaşlarımızın dokunulmaz
lığı kaldırılarak adalet huzurunda hesaplarını 
verirlerse Türkiye'de bir daha yolsuzluklara te
şebbüs edenler pek olmaz. Haddizatında bizim 
huzursuzluğumuz:- hakikaten koca Türk Mille
tinin, saçı bitmedik yetimlerinin hakkı olan 

haklara, paralara yaran bendegan takımının et
rafı olan insanların el uzatması keyfiyetidir. 
Kim olursa olsun, ben de dâhil, eğer benim kur
sağıma bir kuruş haram girmişse, Devlet ve ik
tidarda olanlar benden hesabını sormalı, beni 
de suçsuz bırakmamalı. Türkiye, ancak böyle 
pâdiyar olur. Bizim ecdadımız tarih boyunca 
böyle payidar olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, Mahmut Esat Boz-
kurt «Atatürk İhtilâli» adlı eserinde, Allah rah
met eylesin, misaller verir ve misalleri entere
sandır. Ömer îbnül Abdülaziz'den bahsederken 
«bu zat tek gömleği ile öldü» der. «Hazreti Ebû-
bekir, arabın en zengini idi, bir devesi kalmıştır, 
ölürken kızını çağırır ve bu da beytülmalındır, 
oraya vereceksin sözünü söyledi» der. Hazreti 
Ömer'den de misal getirir. Hanımının arkasında 
bir entari, sorar «bunu nereden aldın» der «bey-
tülmaldan gelen gıda maddelerinden arttı, ora
dan aldım» der. «O halde bize fazla geliyormuş 
bu fazlalığı beytülmala iade edeceksiniz» der ve 
ondan sonra entarisini iade eder. Atatürk ihti
lâlini anlatan Mahmut Esat Bozkurt. «Devlet 
adamları, devletin başında olanlar haysiyetli, 
namuslu, şerefli olmalı ve muhtaoolarak haya
ta göz yummalılar.» der ve böyle bitirir. 

Gençliğe, böyle bir ideal, böyle bir mefkure, 
böyle bir düşünce, böyle bir zemin hazırladığı
mız gün mesele olur. Biz devlet adamlarımız
dan, idare edenlerden bunu bekliyoruz ve Türk 
Milleti de bunu bekliyor. Beytülmale el uzatan
ların, saçı bitmedik yetimin hakkını alanların, 
hakkını gasbedenlerin bu Türkiye Cumruriyeti 
Hükümetinde cezalarım görmeleri lâzımdır. 

Bu kabîl insanların yaptıkları kesesine ka
lırsa, umum müdürlük makamında oturan in
sanlar, kuryesini gönderir, o yolla arazi almaya 
giderse ve bomboş duran o arazi için «lüzumlu
dur, malzeme koyacağım» derse ve yanında dev
letin hazinesine mahsus arazi de dururken o 
alınmazsa, bu iş nasıl olabilir? Bunlardan, vic
danlar nasıl yaralanmaz ve bunlar duyulup da 
burada hesap sorulmadığı vakit arkadaşlarım, ne 
bize, ne Parlâmentoya ve ne de Hükümete, ef
kârı umumiyenin, Türk Milletinin hiç itibarı 
olmaz. 

Âdilâne, vicdanlarının sesine uyarak - başka 
komisyonlarda biz bunu görmedik - namuskâra-
ne bir araştırma yapan, ittifakla yolsuzluğa ka-
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rar veren, bu memleket çocukları olan senatör 
arkadaşlarımı canı gönülden selâmlarım. Ve ha
kikaten senatör olmanın bir zevkini duymuş ol
duğumu da itiraf ederim, zira arkadaşlarımız 
<bir haksızlığa el basıp bunu buraya getirmişler
dir. 

Bu arkadaşlarımızın mesailerinin zayi olma
ması için - sayın bakanın bulunmasını gönlüm 
arzu ederdi - bu tahkikat derinleşmeli ve de
rinleştikten sonra lâzımgelen mercilere gitmeli, 
burada yolsuzluğa ismi karışan arkadaşlarımız, 
bilhassa hesap vermeli, bu hesabı vermeye de biz 
mecbur tutmalıyız. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz istiyen başka sayın üye? 
Sayın Bilgen, buyurunuz efendim. 

LÛTFt BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; Tabiî Senatör Şükran Özkaya'-
nın 31 Temmuz 1969 tarihinde Cumhuriyet Se
natosuna başvurarak îller Bankası ve ona bağlı 
Simel Şirketi hakkında Senato araştırması iste
mesi üzerine kurulan komisyonumuz çalışmala
rını bitirerek biraz önce okunan neticeye var
mıştır. Ancak, bu arada iyice açıklığa kavuşmı-
yan bâzı hususlar için söz hakkımı mahfuz tut
muş bulunuyorum. 

1. Satmalman 400 ton çelik alüminyum tel
le ilgili araştırmalarımızda edindiğimiz farklı 
bilgi şudur : 

îller Bankasının 1967 yılı enerji yatırımla
rında kullanılmak üzere acilen temini gereken 
çelik alüminyum iletkenlerin satmalmması için 
İller Bankası Müdürler Kurulu 26 . 1 . 1067 ta
rih ve 80 sayılı ön ihale kararına istinaden ga
zetelerde ilân edilmek suretiyle teklif ceTbedil-
miştir. Türk Kablo A. O. nca 4 . 4 . 1967 tarih 
ve E - 25/600 sayılı teklifle şu fiyatlar istenmiş
tir. 

İletkenin cinsi, kalibre v. s. biraz evvel ra
porda aynen okunduğu için söylemiyorum. 

Bu teklif alındıktan sonra ihtiyaç duyulan 
SWAN ve Ostrich cinsinden evvelce satmalm-
ma ilânı verilmiyen iletkenlere de ihtiyaç duyul
duğundan şu liste ile Türk Kablo'ya bir sipariş 
yapılması uygun görülmüştür. Yine bu liste de 
biraz evvel raporda okunduğu için zamanınızı 
almamak üzere geçiyorum. 

Böylece yukarda belirtilen miktarda telin 
bildirilen fiyatta Türk Kablo'dan alınmasının 

I uygun olacağını teknik mukayese komisyonu, 
20 . 4 . 1967 tarihinde bir raporla bildirmiştir. 

Tam bu sırada, yani mezkûr tellerin belirti
len fiyatlarda Türk Kablo'dan satmalmması 
işi genel müdürlükçe banka müdürler kurulu
na intikal ettirilmek üzere iken Rabak firma
sı da 11 . 4 . 1967 tarihli bir telgrafla mal sat
mayı teklif ederek şu fiyatı istemiştir. 

Rabak'ın teklifi evvelkinden biraz farklıdır. 
Bu teklif üzerine banka müdürler kurulu iha
leyi yenilemek maksadı ile iki ayrı firmanın 
tekliflerini nazarı itibara alarak 26 . 4 . 1967 
tarih ve 479 sayılı Karar ile bahis konusu tel
lerin Türk Kablo ve Rabak firmalarından tek
lif isteme suretiyle, satmalınmasını uygun gör
müştür. 

Her iki firma da yukarda liste halinde gös
terilen fiyatlarda ısrar etmişlerdir. 

Şartnamede çelik alüminyum teller beynel
milel standartlara uygun olarak imâl edilecek
tir. Dünyada geçerli 4 norm şunlardır : 

1. — Kanada standardı, 
2. — Amerikan standardı, 
3. — ingiliz standardı, 
4. — Alman din normu. 

Binaenaleyh, malzeme bu dört normdan bi
rine uyduğu takdirde muteber sayılacaktır. Bu 
toleranslı ve teknik halamından da müspet 
şartlara rağmen Rabak firması 18 . 4 . 1967 ta
rihli bir yazısında mamullerinin tamamiyle Ka
nada normuna uyacağını ve teslim süresini bil
dirmiştir. Bu vaziyette 400 ton çelik alümin
yum mubayaasında Rabak'ın teklifinin Türk 
Kablo'dan 644 750 lira daha ucuz olması hase
biyle müdürler kurulunun da ilgili kararma 
uyularak mezkûr malzemenin Rabak'a sipariş 
edilmesi uygun görülmüştür. 

Ancak, Rabak firması Kanada normundan 
17,5 tonluk ilk malzemeyi teslim ettikten son
ra 7 . 12 . 1967 tarihli yazısında Kanada nor
muna uygun yeterli tel temin edemediklerini, 
kendilerinin her ne kadar Kanada normunu ta-
ahhüdetmişlerse de şartnamede beynelmilel 
dört normun da kabul edilebileceği belirtilmiş 
olmakla kendilerinin temin imkânına sahip bu
lundukları Alman din normu esasına göre mal 
teslim etmelerinin kabulü ile teslim müddetle-

I rini de bir miktar uzatmak istemişlerdir. 
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Aslında Rabak'm teklif ettiği yeni teller, ne 
tam Kanada normu, ne de tam Alman din nor
muna uymaktadır. Tâbir caizse melez norm di
yebileceğimiz yeni bir norm gibi gözüktüğün
den durum bankanın teknik ünitelerince tet
kik edilmek üzere şu rapor istihsal edilmiştir. 

özet olarak, «Rabak'm teklif ettiği çelik 
alüminyum tellerden geometrik ölçüler Kanada 
normuna, elektrik geçirgenlik ise Alman din 
normuna benzer bir karakter taşımakla bera
ber kullanılmasında teknik bir sakınca olmadı
ğı kanaatine varılarak bankanın âcil ihtiyaç
ları da göz Önünde tutulmak suretiyle baMs 
mevzuu evsaf değişikliğinden mütevellit yıllık 
enerji kaybı 30 sene müddetle devam ettiği 
takdirde faizi ile birlikte, raporda da bahsedil
diği gibi, 41 194 lira 56 kuruşluk bir zarar tev-
lidedeceği tesbit edildiğinden, mezkûr meblâğın 
firmadan kesilmesi suretiyle iletkenlerin bu 
yolla teslimatına müsaade edilmesinin uygun 
olacağı mütalâa edilmiştir.» 

Bu teknik rapora göre, böylesine yüklü bir 
ihalede bahsedilen yıllık zarann 1 300 lira ci
varında olduğu görülmektedir. Bu ise, her hal
de kabili ihmaldir. 

Hal böyle olmasına rağmen mevzuat icabı 
satın alma kararını verecek olan müdürler ku
ruluna mesele getirilmiştir. 

Banka müdürler kurulu 11 . 1 . 1968 günkü 
oturumunda «Şartname ve mukavelesi muvace
hesinde teklifin tervicine imkân görülmedi» 
şeklinde karar vermiştir. 

Rabak firması, bunun üzerine bankaya mü
racaat ederek durumun tekrar gözden geçiril
mesini istemiştir. Danışma Kurulu, konuyu baş
tan sonuna kadar tekrar inceliyerek şu karara 
varmıştır. 

Özet olarak, «Çelik alüminyum iletkenlerin 
yeniden temini, bankanın 1968 yılı yatırımları
nı geciktireceği göz önüne alınarak Rabak an
laşmasının feshedilmesi cihetine gidilmesi uy
gun görülmemiştir. Firmaca şartnameye uy
gunsuzluk yüzünden bedelinde yapılması gere
ken tenzilât seviyesinin takriben yüzde 5 yani 
200 000 lira mertebelerinde olması kurulca mü
nasip görülmektedir» denmektedir. 

Durum, mevzuat gereği, tekrar müdürler 
kuruluna intikal ettirilmiş, 4 . 4 . 1968 tarihli 
oturumlarında bu kurul evvelce 11 . 1 . 1968 

tarihli kararlarında ısrar etmiş, yani tellerin 
Rabak'tan satmalınması uygun görülmemiştir. 
Bunun üzerine firmanın 266 000 liralık temina
tı irat kaydedilerek mukavele feshedilmiştir. 

Banka menfaatlerini bu kadar hassasiyetle 
korumak gayesiyle yapılmış intibaını veren 
bu işlemin müesseseye ne kadar zarar verebil
mek için muamelâtın seyrini bir kaç ay ilerisi
ne doğru takibetmek gerekir. 

Ben, muhalefet şerhini bu noktanın açık
lanması için vermiş bulunuyorum. Buraya ka
dar raporla mutabıkız. 

iller Bankasına bağlı bir Simel Şirketi var
dır. Banka adına işler yapar. Simel Şirketi Yö
netim Kurulu ile İller Bankasının Yönetim Ku
rulundaki şahıslar hemen hemen aynı kişiler
dir. Nihai yetki de İller Bankası Genel Müdü
ründe toplanmaktadır. 

Yukarda bahsettiğimiz 40 ton çelik alümin
yum teli evsafına uymadığı için 30 yıllık, 
41 000 küsur lira zarar vereceği endişesiyle 
reddeden iller Bankası Müdürler Kurulu, aynı 
telleri iki ay sonra Simel Şirketi adına topla
narak Sünelin yapacağı aynı işler için satm-
alınm&smda bir mahzur görmemişlerdir. 

Aslında, burada önemli olan iller Bankası
nın beğenmediği tellerin Simel tarafından ni
çin satmalındığı değil de, yukardaki raporlar
dan da anlaşılacağı gibi, teknik bakımından 
hemen hemen kusursuz denecek kadar az ku
surlu olan tellerin ilkin neden bekletilerek ne
ticede bankanın veya dolayısiyle Türk beledi
yelerinin bu takdir hatasından dolayı ne kadar 
zarara girdiğinin tesbit edilmesidir. 

Danışma Kurulunun teklif ettiği yüzde 5 
nefaset farkı tutarı olan 200 000 Türk Lirası
nın kesilmesi suretiyle telin satmalınması şıkkı 
da reddedilerek iller Bankası için kilosu ilkin 
9 lira 90 kuruştan teklif edilen Raven tipi tel
ler, iki ay sonra Simel Şirketi tarafından 
10 . 6 . 1968 tarihli kararla 230 ton olarak 
yine RABAK firmasından kilosu 10 lira 69 ku
ruştan, 200 tonu da kilosu 14 lira 9 kuruştan 
Türk Kablo'dan satmalınmıştır. RABAK fir
ması evvelce teklif ettiği 990 kuruş yerine 10 
lira 68 kuruştan tel satmış, 400 ton yerine 
230 ton mal verebilmiştir. Beher kiloda 78 ku
ruş fazla kazanç sağlandığına göre, 230 ton 
malda 179 400 lira eder. Evvelce teklif edilen 
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fiyattan yüzde 5 nefaset farkı olan 200 000 
liralık kesintiyi de, malın reddedilmesi suretiy
le kurtarmıştır ki, tamamı 379 400 lira eder. 

tik teklifin reddi ile yanan 266 000 liralık 
teminatı bundan düşmek bir hakşinaslık olur 
ki, RABAK'm bu red olayında ve sonradan ka
bulde hakiki kârı 113 400 liradır. Belki bu bü
yük alış verişte bu kadar kâr RABAK için te
nezzül edilemiyecek kadar küçük olabilir; ama 
'Türk belediyelerinin iki ayda gördüğü zarar 
sadece bu 113 400 lira değildir. Zira, 400 ton 
telin 200 tonunu RABAK'tan alan müessese 

• 200 tonunu da Türk Kablomdan almak zorunda 
kalmıştır ki, bunun ancak 170 tonu bizim he
sabımıza girer. Kilosu 14 lira 9 kuruşluk fiyat
la alman 170 ton telde bankanın zararı ise, ev
velce 990 kuruştan alınmayıp da reddedilen tel 
yerine kilosunda 419 kuruş fazlasiyle, 170 ton 
tel için Türk Kablo'ya 712 300 Tl. fazla öden
miş olmasıdır. Yukarda belirttiğimiz gibi, 
113 400 Tl. da, fazla olarak Rabak'a ödenmiştir. 
O halde, hemen hemen aynı şahıslardan kurulu 
olan İller Bankası yetkilileriyle Simel Şirketi 
yetkililerinin ret ve kabul halinde takdir hak
kı ve görevlerini iyi değerlendiremediklerinden, 
müessese 2 ay içinde 825 700 Tl. zarara sokul
muştur ki, bu zarar doğrudan doğruya Türk 
belediyelerine rücu ötmektedir. Bu aksaklığın 
düzeltilmesi hususunda beliren Komisyonumu
zun kanaatini, raporumuzun sonunda belirtmek 
ve kendi kanatimi de açıklamak kaydiyle, araş
tırma önergesinde bilgi istenen Hopa - Ardeşen 
elektrik hattı inşaatına değinmek istiyorum. 

ikinci Madde : 
iSimel Şirketinin yapımını üzerine aldığı Ho

pa - Ardeşen hava hattı inşaatı şöyle bir seyir 
takilbötmiştir. Bu hattın tamamlanmasında 2 
ihale yapılmıştır. Birinci ihalede, direklerin di
kilmesi ve tel çekimi işçiliğinin tamamı dahil, 
bu hat işletmeye açılacak şekilde mukaveleye 
bağlanmıştır. İhale tarihi 3 . 9 . 1965 tir. Mu
kavelenin tetkikinde, direkler dikildikten son
ra tel iletkenlerin çekimi sırasında arazi şeri
dinin temizlenip temizlenmiyeceği hususunda 
Simelle Banka arasında yazışmalar olmuştur. 
Bu sırada ikinci ihaleye geçilmiştir. Simel yet
kilileri mukavelenin % 130 dolduğu gerekçesine 
dayanarak taahhüdün devamı yapılamadığı ay
nı yetkililer tarafından belirtilmiştir. İkinci iha

lede ise, birinci mukavelede yaptırılmıyan tel 
çekimi işçiliği mukaveleye bağlanmıştır. Birin
ci mukavelede tel çekimi işçiliği takribi 350 000 
Tl, ikinci ihalede ise, 1 milyon 184 bin 40 Tl. 
dir ki, aradaki fark 840 040 liradır. İşçilik üc
retlerinde çok büyük bir artış olmadığına göre, 
bu kadar farklı bir ihalenin yapılma nedeni ve 
birinci ihalede neden yaptırılmadığı Simel Şir
keti yetkililerinden sorulmuştur. Alman ce
vapta, : 

1. Birinci mukavele % 130 dolduğundan, 
mütaahhidin işe devam etmiyeceğini bildirmesi 
üzerine, ikinci ihale yapılmıştır. 

2. Birinci ihalede tel çekimi işçiliği sırasın
da arazinin temizlenmesi şirkete ait idi. ikinci 
ihalede, arazi şeridinin temizlenmesi nıütaahhi-
de aittir. Onun için bu fark meydana gelmiş
tir, denilmektedir. 

Bunun bir de hesabı yapılarak Simel Şirketi 
yetkililerine 42 Km. lik arazi şeridinin tamamen 
temizlenmesinin 500 000 lira tutacağı belirtil
mektedir. Bu hesap, bütün sahanın tamamını 
temizleneceği öngörüldüğüne göre yapılmıştır. 
Mukavelenin % 130 unun dolup dolmadığı ko
nusuna daha sonra değinmek üzere, önce tel çe
kimi sırasında arazi şeridinin üzerinde durul
ması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Ra
porda tamamiyle açıklanamıyan bu kısımlar 
şöyledir : 

Banka usullerine göre, tel çekimi işçiliği ay
rı bir konu, arazi şeridinin içinde nerelerin na
sıl temizleneceği ayrı bir konudur. Bu durumda 
usulen ihalelerde tel çekimi işçiliği için bir fi
yat verilmekte, arazi şeridinin temizlenmesi için 
özel şart konulmaktadır. 

Genellikle, banka geçerli usullerine göre, 
arazi temizliği tel çekimi sırasında bedelsiz ola
rak mütaahhide yaptırılmakta, ağaç kesiminde 
zarar gören mülk sahiplerine ağaç bedelleri ban
ka tarafından ödenmektedir. 

önce, Ardeşen - Hopa hava hattının ihale
sindeki düşüncelerimizi belirtmeden önce, bu 
konu ile yakından ilgili ve arazi şeridinin te
mizlenmesi bakımından nasıl bir işlem yapıldı
ğını araştırabilmek için, Rize - Ardeşen hava 
hattı hakkında bilgi edinmekte fayda vardır. 
Zira, Ardeşen - Hopa hattı Rize - Ardeşen hattı
nın devamıdır ve aynı arazi yapışma sahip bir 
bölgedir. Rize - Ardeşen hattı 28 . 7 . 1963 ta-
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rihli mukavele ile İller Bankası tarafından baş
ka bir mütaahhide yaptırılmıştır. Konumuz, 
çelik - alüminyum iletketninin çekimi ve arazi 
temizlenmesi fiyatı olduğundan, mukaveledeki 
yalnız bu konu üzerinde durulmuştur. Rize -
Ardeşen tel çekimi işçiliği 5 liradır, kg-, başına. 
Bu fiyatla ve % 23,43 tenzilâtla Banka tarafın
dan ihale edilmiştir, 3,85 lira Kg. için.,. Eize -
Ardeşen hattı inşaatında, yukarda adı geçen te
mizleme usulüne göre, kesilecek ağaçların be
deli Bankaya, bedelsiz kesilecek ağaçların kesi
mi de, mütaahide aidolmak üzere mukavelede 
yer almıştır. Eize - Ardeşen hava hattı bu şarta 
uygun olarak tamamlanmıştır. Şimdi, Arde
şen - Hopa hava hattının birinci ihalesine bak
tığımızda, tel çekimi işçiliği için bir fiyat veril
diği görülür. Ayrıca mukaveleye ekli hava hat
tına ait özel birim şartnamesinin ikinci maddesi 
güzergahın temizliğidir ki, bu madde aynen 
şöyledir : 

«Güzergâh temizliğine lüzum görülen yerler
de Simel, ilbank ve mütaahhit ile birlikte tutu
lacak protokolle tesbit edilen ağaç, fundalık 
v. s. kesilmesi ve temizlenmesi için iller Banka
sı seri dö pri'sindeki (serie de prix) birim fiyat
ları üzerinde mütaahhit tenzilâtı nazarı itibara 
alınarak ödeme yapılır.» deniyor. 

Demek M, ihalelerde tel çekimi için bir fi
yat istenmekte ve arazi şeridinin temizlenmesi 
için yerin tesbiti ve ek ödemenin Bankada mev
cut birim fiyat cetvellerine göre yapılması usul
dendir. Bu usul doğrudur. Zira, 40 - 50 Km. 
lik bir arazi şeridi içinde ormanlık ve ağaçlık 
bölge bulunduğu gibi, boş arazi bölgeleri ekse
riyeti teşkil etmektedir. Böylece, bir arazı se-
ridi içinde temizlemeye ihtiyaç göstermeyen 
yerler daha çoktur. Temizlemeye ihtiyaç gös
termesi özel bir durumdur ve özel şart olması 
da gerekir. Bölgenin tamamen temizleneceğini 
kabul etmek müessese aleyhine olan peşin bir 
tutumdur. Mukavelenin tetkiki sırasında işin 
icabı; önce direkler dikilir, sonra tel çekimi ya
pılır. Simel Şirketi yetkilileri birinci ihalenin, 
daha tel çekimi sırasında mukavelenin % 130 
unu doldurduğundan dolayı, ikinci ihaleyi yap
tık ve tel çekimi fiyatına arazi şeridi temizle
mesi işini de dâhil ettik, demektedirler, ikinci 
ihaleye geçmek için, birinci mkuavelenin dolup 
dolmadığı kanaatimizi sonraya bırakarak ikinci 

ihaledeki tel çekimi ve arazi şeridi temizlenmesi 
üzerinde durulması, konunun dağılmaması ba
kımından, isabetli olacaktır. Ardeşen - Hopa 
hava hattının tel çekimi için ikinci ihale tarihi 
9 . 9 . 1967 dir. Bu konu ile ilgili birinci iha
le arasındaki fark 840 040 liradır, ikinci iha
lede çelik tel iletkenin montajı karşısında mik
tar ve fiyatı yazılı olup «arazi temizliği dâhil» 
diye özel bir meşruhata raslanmamakta ve birin
ci ihaledeki kalemlerin yazılışı gibi yasılmış bu
lunmakta ve karşısında da fiyatları belirtilmek
tedir. Ancak, özel şart olarak malzemenin nere
den, ne şekilde taşınacağına dair verilen bilgiler 
arasında şu metne raslanmaktadır : 

«Hava hattı güzergâhında, muhtelif bitki 
mevcudoiup, bunlar temizlenmeden gerekli ter
tibat alınarak tel çekilip kesim ayarlanacaktır. 
İletkenlere yakınlık v. s. sebeplerle zaruri hal
lerde ağaç kesilmesine banka ve Simeloe karar 
verildiğinde bu ağaçların kejsim bedeli ödenmi-
yecekcir.» 

Bu madde, Rize - Ardeşen hattı mukavele-
sindeki özel şartla aynıdır. Arazi temizliği, çe
lik tel montajı fiyatına dâhil edilmiş olsaydı, 
bu hükme ihtiyaç kalmazdı. Zira, tel çekimi
nin arazi temizlenmeden yapılması şartı konul
maz, kesimler için de banka ve Simelin ka
rarına ihtiyaç duyulmazdı. 

Ayrıca, banka eliyle yapılan Rize - Ardeşen 
hava hattı aynı karakteri taşıdığı halde bir 
temizleme yapılmamıştır. Simel tarafından yap
tırılan Ardeşen - Hopa hattı, direklerin diki
minden sonra birinci mukavelenin tatbiki sıra
sında keşif yapılmış, fakat arazi temizliğine 
ihtiyaç olmadığı belirtilmiştir. Bütün bunları 
bir tarafa bırakarak, Simel Şirketi yetkilileri
nin iddialarını doğru farz etsek bile, 42 tkm. lik 
bütün arazi şeridinin temizlenmesi için gereken 
masraf 500 000 lira olduğu Simel yetkilileri ta
rafından söylenmektedir. Birinci ihale ile ikin
ci ihale araısndaki fark ise, 840 bin lira olup, 
500 bin lira bundan çıkarıldığında, 340 bin lira 
gibi çok büyük bir fiyat farkı meydana gel
mektedir ki, üzerinde durulmaya değer. Zira, 
işçi ücretlerinde büyük bir artış olmadığına 
göre. bu farkı izah etmek mümkün değildir. 

Sonuç olarak, şayet bütün arazinin temiz
lenmesi ihtiyacı duyulmuş olsaydı, arazi temiz
lenmeden iletkenin montejsi ve temizliği gere-
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ken yerde banka, Simel ve mütaahhitin beraber 
karar vermesi gibi özel maddeler mukavelede 
yer almazdı. Can alıcı nokta işte burasıdır.. 
Aradaki farkın ne şekilde meydana geldiğinin 
mutlaka tesbiti gerekmektedir. 

Simel yetkililerinin ikinci iddiasına göre, bi
rinci mukavelenin % 130 dolduğu ve ikinci iha
lenin bunun yerine yapıldığı konusudur. Tel 
çekimi yapılmadan 1 milyon 443 bin 520 liralık 
birinci ihalenin % 130 dolması için 1 milyon 
876 bin 576 liralık bir iş yaptırılması ioabeder. 
Tel çekimi bedel olan 360 bin lira düşüldüğün
de diğer iş için 2 misline yakın bir para sarf 
edilmiş olur. Malzeme Simel Şirketince veril
diğine göre, muvakele yalnız işçilikle ilgilidir. 
Sene içinde işçilik ücretlerinde (anormal artış 
olmadığı halde mukavelenin nasıl % 130 dol
duğu anlaşılamamıştır. Mütaahhidin kesin he
sabı bugün dahi bilinmemekte olduğuna göre, 
% 130 un dolduğunun hesaplanmalsı nasıl müm
kün olmuştur? Birinci mukavelede arazi şeri
dinin temizlenmesinde mütaahhidin bir bedel 
alamıyacağının yazılı olduğu yukarda belirtil
miştir. Bu yazışmadan 4 ay sonra ikinci iha
leye tevessül edilmiş olması dikkate değer gö
rülmüştür. İkinci ihale tarihi 9 . 9 . 1967 dir. 
Banka tarafından yaptırılan 47 km. lak Rize -
Ardeşen hava hattı maliyeti ile Simel Şirketin
ce yaptırılan ıaynı karakterdeki 42 km. lik Ar
deşen - Hopa hattının maliyet mukayesesi de 
bizi bâzı neticelere götürecek ve israf yapıldı
ğı açıkça görülecektir. 47 km. lik Rize - Arde-
şen hava hattı için toplam masraf 3 milyon 
700 bin liradır; 1 milyon 800 bin lira malzeme, 
1 milyon 900 bin lira işçilik. 5 km. daha kısa 
olan 42 km. lik Ardeşen - Hopa hava hattı için 
bugüne kadar sarf edilen malzeme ve işçilik be
deli ise, 6 milyon 500 bin lirayı geçmiştir. Ar
deşen - Hopa hattı 5 km. daha kısa olmasına 
rağmen harcanan para 2 misli kadardır. Her İM 
hattın beher km. maliyeti hesaplanırsa şu ga
rip netice çıkmaktadır. Rize - Ardeşen hattı
nın beher km. si 79 bin lira, Ardeşen - Hopa 
hattınnı her bir km. si ise 165 bin liradır. Görü
lüyor M, km. başına birim maliyet fiyatı 2 mis
linden fazladır. Bu iki hattın yapılma tarihle
ri arasında geçen zaman içinde gerek malzeme 
be gerekse işçilik ücretlerinde ilki misli artış 
olmadığı birim fiyat cetvellerinden rahatlıkla 

görülmektedir. O hailde, Ardeşen - Hopa hava 
hattı inşaatında büyük bir israf olduğu mey
dandadır. Bu Pahalı inşaatın zararını da yine 
Türk • *• belediyeleri çekmektedir. Simel Şirke
tinin kuruluşundan bu yana yaptığı işlerin 
kesin hesabı çıkarılmadan bugüne kadar gelin
miştir. Simel eliyle her yıl 50 ile 70 milyon lira 
sarf edilerek yapılan çeşitli işlerden Türk bele
diyelerine düşen zarar miktarı da yukardaki 
nispetlerden pekâlâ çıkarılabilir. Zarar, cid
den ibret vericidir.. 

İller Bankası sermayesi ile kurulan Simel 
bir Devlet şirketidir. O halde ihalelerde açık 
usuller uygulanmamış olması ve kendisine özgü 
bir iş verme usulünü yürütmekte olması bu pa
halılığın birinci nedenini teşkil etmektedir. «Pa
halıya mal edebiiriz, ama işleri kısa zamanda 
bitiriyoruz.» gerekçesinin de gerçeklerle bir il
gisi yoktur. Zira, Ardeşen - Hopa hava hattı 
için 6,5 milyon lira sarf edildiği halde 4 yıl 
devam etmiştir. Pahalılığın ve kontrolsüzlü
ğün diğer bir nedeni de, çelijk - alüminyum tel 
mubayaası mevzuunda bahsettiğimiz gibi, Simel 
Yönetim Kurulu ile İller Bankası yetkilerinin 
aşağı - yukarı aynı kişiler olmasıdır. Böylece, 
Simel Şirketinin icraatı murakabesiz kalmakta 
ve şirkete daha cüretli hareket serbestisi ver
mektedir. Bankanın yetkili kişilerinin, Şirke
tin Yönetim Kurulunda olması hasebiyle, Ban
ka tarafından Şirketi murakabe etmek istiyen 
davranışlara yapılan baskılar da denetlemeyi 
önliyerek kontrolîsüz bir hale ve pahalı inşaata 
sevk etmektedir. Komisyonumuzda beliren bu 
kanaate ilâve olarak teftiş raporlarına göre 
Simelde görülen aksaklıklardan birkaç misalle 
bahsederek sözümü bitireceğim. 

Simel Şirketi üzerimde yapılan ve komisyonu
muzun da birkısmına katıldığı teftiş raporları
na göre: 

A) Şirket muhasebesi kayıt tutmaktan baş
ka bir iş yapmamaktadr. Masraf ve maliyetler 
hesaplanmamaktadır. Bir kuruluşun muhasebe
sinin onun ibresi olduğu gerçeği burada bilin
memektedir. 

B) inşaat hesaplarının her bir tesis için 
alınan avansları ve sarf edilenleri bir arada ta
kibini imkân verecek şekilde arz edilmesi gere
kirken bu yapılmamakta ve bundan dolayı da 
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şirketin kârda mı, zararda mı olduğu ve beledi
yelere yapılan işlerin malî portesi belli olma
maktadır. 

C) Şirketin kuruluş gayesi olan beton di
rek inşaatına ait maliyet hesapları yapılmamış
tır. Zamanında yapılamıyan beton direk mali
yetlerinin belediyeler için yapılan işlere ait ma
liyet hesapları da elbette belli olmamaktadır. 
işin garibi bunun hesaplanmasına ait bir tali
matname dahi yapılmamıştır. 

Maliyet '+ % 18 kârı üle ide ĝ enel masraf 
+ % 5 kâr esasına geçilerek merkezlerdeki 
büro masraflarının gayrimuayyen giderleri de 
belediyelerin sırtına yüklenmiş ve işlerin mali
yeti daha da artmıştır. 

Avans mahsupları zamanında yapılamamak
tadır. 

inşaat hesapları; tesis hesaplarının fiilî şan
tiye durumunu ve hakikî maliyeti aksettirmek
ten uzaktır. 

Beton direk imalâtında malzeme ve işçilik 
üzerine eklenen genel masraf miktarları % 30 a 
kadar çıkmaktadır ki; bu korkunç bir bürokra
sinin işlemekte olduğunu ve bu genç müessese
nin zamanından önce neden ihtiyarladığını pek
âlâ göstermektedir. 

Şirket büro hesaplarının 1964 te genel har
camaya oranı % 5 iken 1965 te % 7 ye çıkmış 
ve bu nispet gittikçe de artmaktadır. 

Senato araştırması isteği üzerine kurulan ko
misyonumuzun edindiği bilgileri, biraz evvel 
raporda okunduğu şekilde, Yüce Senatoya sun
dum. Bahsedilen aksaklıkların düzeltilmesi için 
alınacak idari tedbirlerin üstünde, temelde ya
tan hataların giderilmesi için alınacak tedbir
ler hususunda, bâzı kısımlarına Komisyonumu
zun da katıldığı, şu tedbirlerin alınmasında fay
da mülâhaza etmekteyim; 

1. iller Bankası Kuruluş Statüsüne göre 
yıllık icraatının ibrası için Genel Müdürlükçe 
seçilerek davet edilen 50 (belediye başkanının 
da katılacağı bir kurul vardır. İbra için seçile
rek davet edilen bu belediye başkanlarının bel
delerine yapılacak kolaylıklar karşısında ibra 
müessesesinde nasıl bir rol oynıyacaklarınm iza
hını zait addederim. 

iller Bankasının zararlarını Ibütün belediye
ler yüklendiğine göre bankanın yıllık kongresi
ne katılmak ise; ibra yetkisinin kullanılması için 
her belediyenin davet edilmesi şarttır. O halde 

iller Bankası kuruluş statüsünün bu paraleli 
değiştirilerek Genel Kurula katılma hak ve gö
revi sadece !50 belediye başkanına inlhisar ettiril
mekten çıkarılıp bütün Türk belediyelerinin 
temsil edilmesi sağlanmalıdır. 

2. Ayrı bir hükmî şahsiyeti olması gereken 
Simel Şirketinin yöneticileri ile iller Bankasının 
yöneticileri mutlaka ayrı şâhıslardan teşekkül 
etmelidir. Böylece etkili bir murakabe Bağlana
rak bugün muallâkta kalan mesuliyetleri yük
lenecek mesul ve yetkili şahıslar eli ile Simel 
Şirketi yönetilmelidir. 

3. Belediyeler adına yapılan işlerde belde 
halkının yüklendikleri borçların katî olarak 
bilinmesi için Simel kesin hesaplarının süratle 
çıkarılması ve korkunç büro masraflarından be
lediyelerin kurtarılması lâzımdır. 

4. iller Bankası ve Simel Un kuruluş statü
leri yeniden gözden geçirilerek denetlemeye da
ha açık bir hale getirilmelidir. 

Olayın cereyan tarzı derinleştirilerek bir ne
ticeye varmak için Tahkikat Komisyonu kuru
lurken, şimdi bu kürsüden, yer yer komisyonu
muzun bilgi ve kanaatlerine ek olarak sundu
ğum bu hususların da nazarı itibara alınmasını 
diler, Yüce Senatoya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, buyurunuz 
efendim, 

NEJAT SARLIGALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, son yıllarda ortaya 
çıkan suiistimal dosyalarından birisi ile şu an
da karşı karşıyayız. Sayın tabiî senatör Şükran 
Özkaya'ya, memleket ve millet hazinesinin bu 
derece zarara sokulmasının hesabının sorulma
sı konusunda yapmış olduğu bu gayretlerinden 
ötürü ne kadar teşekkür etsek azdır. Bunun ya
nında, Komisyon üyelerinin de meseleyi objek
tif ölçüler içerisinde mütalâa etmek suretiyle 
hakkaniyete uygun hükümlere varmış olmala
rını da takdirle karşılamak iktiza eder. 

Arkadaşlarım, iSimel Şirketi ile ilgili olarak, 
gerek halat mubayaasında ve gerek tel çeki-
mindeki yolsuzlukları ve usulsüzlükleri etraflı 
şekilde izah ettiler. Bu araştırma talebinin içe
risinde mühim konulardan biri de, şüphesiz, is
tanbul'da iller Bankasına bağlı olan Simel Şir
ketinin satmalmış olduğu arsa konusudur. Ne
dense genellikle suiistimaller ve yolsuzluklar 
daha ziyade arsalar üzerinde cereyan etmekte
dir. 
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Muhterem arkadaşlarım, İller Bankasının 
Maltepe'de mevcut bulunan depolarının ihtiyacı 
karşılıyamadığmdan bahisle, orada yeni arazi 
satmalmması fikri nasılsa iller Bankasının 
Muhasebe Müdürlüğünde doğmuş ve oradan iti
baren gelişmiştir. Şimdi, halen iller Bankası 
Bölge Müdürlüğü istanbul'da Karaköy'dedir ve 
vatandaşların işleri, hiç şüphesiz, merkezî bir 
yoldan görülmektedir. Esbabı mucibe olarak 
ileri sürülen sebeplerden birisi; istanbul Bölge 
Müdürlüğünün, İstanbul Şehrinin i§ sahasından 
çıkarılarak ta Maltepe'ye nakledilmiş olması ba
his konusu. Bir defa bunu mantıkla izah etmek 
imkânsızdır, ikincisi; mevcut depoların ihti
yacı karşılıyamamış olması. Araştırmaya katı
lan arkadaşlarımızın yapmış oldukları tetkik
lerin sonunda anlaşılmıştır ki; bu, bizatihi o 
depolarda vazifeli olan vatandaşların bilgileri 
dışındadır ve esas itibariyle oradaki görevliler 
böyle bir ihtiyacı ortaya atmış değillerdir. An
kara'daki İller Bankası Genel Merkezi oturduğu 
yerde bu ihtiyacı tesbit etmiş ve böyle bir arsa
nın mubayaasına karar vermiştir. Ortaya dökü
len rakamlar, metrekare fiyatları yolsuzluğu 
açıkça ortaya dökmeye fazlası ile kâfidir. He
men yanı başında, yine iller Bankası vasıtası 
ile yapılan istimlâklerde metrekaresi 50 lira 
olarak tesbit edildiği halde pazarlık etmek su
reti ile satınalman arsaların metrekaresinin fi
yatının 210 ve 230; yani ortalama 200 lira üze
rinde tesbit edilmiş olması evvelâ şüpheleri da
vet etmektedir. Ayrıca, Karayollarının o böl
gede yapmış olduğu istimlâklere 25 - 30 lira fi
yat tesbit etmiş olması büsbütün meseleyi şüp
heli ve karanlık noktalara getirmektedir. Ayrı 
ayrı tesbit edilen hususlara göre 3 770 000 lira 
olarak takdir edilen arsa bedelinin iki ayrı yol
dan, iki ayrı şekilde, iki ayrı taksitte tahsil edil
miş olması ya da bedelinin ödenmiş olması yeni 
bir suiistimalin mevcudiyetini ortaya koymak 
için kâfidir arkadaşlar, iki milyon lira gibi bir 
para iki tane memurun çantasına konuyor ve 
Merkez Bankasından alınıyor, istanbul'a geti
riliyor ve orada arsa sahibine sözde ödeniyor. 
istanbul'da Merkez Bankası şubesi yok mudur? 
istanbul'da, Ankara'da şubesi ve merkezi olan 
bankaların şubeleri ve merkezleri yok mudur? 
Ve ayrıca resmî bir daireye aidolan iki milyon 
liralık bir para bir tahtada elde götürülüyor. 

Muamele biter, hattâ tapucunun huzurunda çek 
mal sahibine ödenir, bu mesele de böylece ka
panır idi. Bütün bunlar yapılmamış ve bütün 
bunlar bir sürü şüpheleri üzerine çekmek için 
kâfi bir sebebolarak gösterilmektedir. 

Ayrıca arkadaşlar, Devlet Plânlama Teşkilâ
tının iller Bankasının yatırımları içersinde bu 
türlü bir arsa mubayaasını lüzumlu gören bir 
projesi de mevcut değildir. Bu da açıkça bir 
iltimas ve kayırmanın yaratılmak istendiğini or
taya koymaktadır. Bir başka yönden; bu me
sele, Cumhuriyet Senatosunda ortaya atıldığı 
zaman vaktin imar iskân Bakanı Hayrettin 
Nakiboğlu bu kürsüye bir harita ile çıkmış ve 
burada bir usulsüzlük olmadığını ve aslında 
araştırmanın yapılmasına da lüzum bulunmadı
ğını ifade etmiş idi. Ama şimdi, rapor Sayın 
Hayrettin Nakiboğlu'nun noktai nazarını bir 
ölçüde ve esasında cerh etmiş durumdadır. 

Bir başka nokta; mulhterem arkadaşlar, sa
tınalman 16 800 metrekarelik arsa 110 000 
metrekarelik parselin içerisinden ayrılmak su
retiyle satmalınmaktadır. Aslında heyeti umu-
miyesinin vergi kıymeti 290 lira olarak görülen 
b'öyle bir arsa, yanında iller Bankasının in
şaatı, deposu yapıldığı andan itibaren kıymeti 
bir misli daha yükselecek idi. Öyle ise; normal 
rayiç üzerinden bile değil; ilerde o sahaların 
kıymetleneceği hesabedilerek normal rayicin 
altında bir pazarlık usulüne girmeleri icaJbe-
derdi. Bu da yapılmamış. Bundan başka; Dev
let, DD na aidolan Ankara'daki metrekaresi 
1 500 lira değerindeki arsayı 348 liraya satar
ken, metrekaresi 50 lira değerinde olan bir ar
sayı gider de istanbul'da 220 liradan satmalır-
sa Devlet Hazinesinin buna dayanması şöyle 
dursun, ne kadar zenginlik olursa olsun bunu 
karşılamaya imkân yoktur. Ama, bir tek lira
nın, millete ait bir tek liranın hesabının bile 
sorulacağı taahhüt ve ifade edildiği devreler
den bugüne kadar gelmiş bulunuyoruz, imar 
ve iskân Bakanlığı bu raporu okuduktan son
ra bulgiine kadar ne beklemiştir? Bu rapor bir 
ihbar mahiyetindedir. Cumhuriyet Savcıları 
bu raporu okuduktan, gördükten sonra bugüne 
kadar ne beklemiştir? Arkadaşlar, acaba bu 
raporda adı geçen iki tane şahsın, birinin Kay
serimden birinin Sakarya'dan ya da başka yer
den A. P. listesinden bugün milletvekili seçil
miş olmaları mı önplânda buna mâni olmuştur. 
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HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Nevşe-
biriden, Nevşehir'den. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Evet, 
Nevşehir Milletvekili. 

Arkadaşlar, şimdi artık bu meselelerin he
sabı sorulmalı. Bu meselelerin enine boyuna, 
büyük ölçüde derinliğine irilmelidir. Bu me
selelerin hesabı sorulmalı. Milletin hakkını ha
ram halde miğdesine indiren insanlar bundan 
sonra Devlet emvaline el koyacaklara mutlaka 
ibret olmalıdır. Eğer, bunlar örtbas edilir
se o zaman bu milletin karşısına çıkarak mil
letin hakkını müdafaa ettiğimiz tarzında bir 
sonuca varmamız kabil değildir. O itibarlar 
hiran önce meseleye el koyarak alâkalıları 
mahkeme huzuruna çekmenin zamanı gelmiş ve 
geçmiştir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Vazgeç

tim efendim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen

dim? Yok. Komisyon konuşacak. Buyurun ko
misyon adına Sayın Salihoğlu. 

ARAŞTİRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, iller Bankası ve 
Simel Şirketinin durumu hakkında Senato Yü
ce Heyetinin karar verdiği Senato araştırma
sında bizi vazifeli kıldınız. Vazifemizi Sena
tonun ağırlığı göz önünde bulundurulacak şe
kilde tam bir tarafsızlık içinde ve hiç kimseyi 
önceden ard düşünce ile itham etmeksizin, yal
nız hâdiseyi ele alarak araştırmamıza Ankara'
da ve İstanbul'da devam ettik. 

Hâdise iki bölümde mütalâa edilmektedir, 
birisi iller Bankasına bağlı Simel Şirketinin ça
lışma durumu, ikincisi, iller Bankasının istan
bul'da satmaldığı arsa meselesi.. 

Değerli arkadaşlarım, hakikaten bizi çok 
yorsan ve çok üzen bu hâdise karşısında rapor 
tanziminde çok titiz davrandık. Ama, yaptığı
mız araştırmada edindiğimiz dokümanlar ve 
vesikalar - ki, dosyasında mevcuttur - bunun 
dışında bir şey yapmamız imkânsızlığı içinde 
bizi bırakmıştır. 

Ancak, komisyonumuzun kâtibi olan Dr. 
Lûtfi Bey - kendisine ben komisyon başkanı 
olarak Simel Şirketi kısmının raporunu hazır-
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lamasını vermiştim, diğer kısımları kendim ha
zırladım - 100 sayfa kadar bir hazırlık getirdi 
bana. Rapor böyle olmaz dedim. Ver bana bun
ları, dedim ve onları da aldım. Şurada okunan 
o uzun şeyler aslında raporumuzun şu üç say
falık metninde mevcuttur. Kendisi detaylı şe
kilde burada izahat vermiştir. Rapor, komisyo
numuz umumi heyetinde tarafımdan okunmuş, 
ittifakla da kabul edilmiştir. 

Bir mühendis ve bu işleri çok yapmış bir ar
kadaşınız olarak şunu söyliyeyim; Simel Şirke
tinin işleme tarzı, murakebe sistemi bozuk. Ra
porumuzda var. Ancak, hâdisenin Dr. Lûtfi 
Beyin anlattığının dışında bir tarafını da, hak
şinas olarak, ortaya koymak lâzım, şöyledir : 

Türkiye sathında İller Bankasının çeşitli 
belediyeler, çeşitli .kuruluşlarda angaje olduğu 
hizmetler var. Hükümetin programı ile bu her 
yıl belirtilmiştir. Bir de eldeki mevzuata göre, 
bu hizmetleri karşılamak için alacağı malzeme 
meselesi var. Bu iki faktör karşısında - Şimdi 
rakamları söylemiyeyim burada okundu - şu 
kadar ton kablo alınacak. Kablolar şu, şu vasıf
ta olacak, şartnameleri var gayet tabiî, ihale 
ediyorsunuz, çeşitli firmalar çıkıyor karşınıza, 
tam ihale ederken diğer bir firma çıkıyor, o 
firma daha ucuz teklif ediyor. Haklı olarak 
müdürler kurulu o firmanın da teklifini dikka
te alıyor bir hassasiyet gösteriliyor. Bu tama
men normal, devlet prosedüründe itina edilen 
cinsten işler M, itina edilmiş. 

Ancak, kablo ihtiyacının karşılanması gibi 
de bir durumla da karşıkarşıya. İhale reddedi
liyor, teminat irat kaydediliyor. Tamamen nor
mal. 2490 sayılı Kanunun âmir hükümleri... 
Aradan bir zaman geçiyor, işler tel bekliyor, tel 
alma mecburiyeti var. Tabiatı ile yeniden faa
liyete geçiliyor. Yok., ithal malı da yok, Tür
kiye'de bu işleri yapan da belli firmalar . Bir 
zor şart içinde kalınıyor. Gerçek bu.. Bu zor 
şart içinde ne yapılıyor? Simel Şirketi iller 
Bankasına «ben ne yapayım, nasıl yapayım bu 
işleri? Bana verin teli» diyor. E... veremiyoruz, 
yok. İthal etmek, uzun vadeli. Olmuyor. O hal
de Simel Şirketi diyor ki, «şöyle bir teklif var 
- o teklif denilen evvelce İller Bankasının red
dettiği - bunu alalım.» «Alamazsınız, vasıfları
nı tetkik ettirelim.» diyorlar. Tetkika giriyor
lar. Çeşitli devlet kuruluşlarından bu tetkikle-
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rin raporlarını alıyorlar. Hâdise budur. Bu alı
nan raporlarda, bilmem iletken teli - Tabiî o 
elektrik özelliğini pek bilmeyiz biz - «Zayiatı şu 
kadar, 30 senede şu kadar bin Tl. zararı olur, 
mühim değil alınabilir» diye de raporlar 
alınıyor. E... O halde işler kaldığına göre, 
«alın onları» deniyor ve alınıyor. 

Yani, bu bir zaruretin ifadesi oluyor. 
Benim vicdani kanaatimce bir suiniyet bu

rada asla mevcut değildir. Onun için rapora o 
kısmı koymadım. Arkadaş detaylarına girdi. 
Tabiî doktor olduğu için bunun bu taraftaki 
zorluğunu belki anlıyamamıştır, kendisine de 
anlattım zaten. 

Bunlar teknik dairelerin daima mâruz kal
dıkları ve memleketteki sanayiin inkişaf ede
memesi neticesinde malzeme kıtlığından doğan 
hâdiselerdir. Arkadaşlar size şunu söyliyeyim; 
o kısımlardaki aksaklıklar, - Simel Şirketi için 
aynen arkadaşıma iştirak ediyorum, Simel Şir
keti bugünkü hali ile bırakılmamalıdır. Doğru
dur. - Ama bu işteki o kısımlar, benim kanaa
timce, vicdani kanaatim odur, tecvizi hatadır.. 

Arkadaşlar, burada ağırlık İstanbul'da alı
nan arsa meselesinde görülür. O meseleyi Ada
na Senatörü Sayın Mukadder öztekin arkada
şımla, istanbuFda o kadar fazla inceledik ki, 
sıcakta canımız da çıktı, her türlü şekildeki al
dığımız vesikalar M, - bunun içinde mahkeme 
ilâmı da var - Bize şu raporda yazdığımız vazi
yetteki kanaate % 100 getirdi. 

Hüsnü Dikeçligil arkadaşımız buradan ek
sik olmasın bizden teşekkürünü de esirgemedi. 
Ama, «Bu böyle kalmamalı ne yapılacak» dedi. 
Arkadaşlar, Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince biz vazifemizi yapmışız. Belli bir konu 
hakkında Senatoyu bilgi sahibi yapmak. İşte 
buyurun bilgi sahibi yaptık. Bundan ötesi el
bette ki, yine Anayasanın ilgili müesseselerini 
ilgilendirir kanaatindeyim. 

Kaldı ki, bir hususu da buradan arz edeyim, 
takriben 2, 3 sene evveldi zannediyorum, İstan
bul'da Güzel Konutlar Yapı Kooperatifi mese
lesinde yine beni seçmiştiniz, o komisyonun da 
raporunu ben hazırlamıştım. 25 milyon liralık 
bir mesele, bir suiistimal iddiasında yine hepi
nizin takdirlerine mazhar olan bir rapor hazır
layıp getirmiştik. Ben, onu tahkik ettim, hattâ 
grupta o zamanki bakan arkadaşlara sordum, 
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mahkemeye verilmiş, hakikaten bakanın da ya
pacağı başka bir şey yoktur. Biz onu istanbul'
da tahkik ederken birçok daireleri mühürlü 
idi, ama geçen de İstanbul'a gittiğim zaman 
baktım hepsi kaşane, donanmış, hepsinde otu
ruluyor. Mahkeme devam eder, orada oturulur, 
mahkeme ne yapar? - tabiî bunlar bizi ilgilen
dirmez - Onun için hakikaten vicdan azabı duy
duğum taraf var. Emek sarf ediyoruz, bir ra
por ortaya getiriyoruz, neticesinde ne oluyor, 
ne gidiyor? - Şunu da söyliyeyim, bakanlıkları 
tenzih ederim - Bakanın da vazifesi mahkemeye 
vermek. Oradan ötesi maalesef karanlıktır. Ben
deki vicdani kanaat de bu. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligill, söz istemişti
niz, buyurun. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Başka
nımdan bir istirhamım olacak. Bu mühim bir 
konu. Elbette ki, bu konu görüşülürken Sayın 
İmar ve îskân Bakanının bulunması iktiza eder
di, lâzımdı. 

Biz, bir murakabe organı olarak, yani icrayı 
murakabe salâhiyetine sahip kimseler olarak, 
icranın başında bulunan Hükümet, hele bu gibi 
yolsuzluklarla mücadele edeceğim diye gelen 
Hükümet, bu gibi işler üzerine sünger mi çeke
cekti, yoksa bu gibi meseleler üzerinde hassasi
yetle duracağını söyliyecek mi idi? 

Beyefendiler, bir devri sabık hikâyesi devam 
ettiği müddetçe ve bu gibi küllemeler olursa, 
hükümetler bunlara ehemmiyet verip, hassasi
yetle üzerine eğilmezse, Türkiye'de fazilet ve 
ahlâk rejiminin kurulmasına imkân - yoktur. 
Şahsan biz, ahlâk, fazilet rejiminin kurulması 
ve hak ve hukukun tecellisi için ortaya atılmış 
insanlarız ve burada milletin vekiliyiz. 

Salih Osmanoğllu arkadaşımız dertlendi, doğ
ru söyledi. «Biz tahkikat yapıp getirdik» dedi. 
«Anayasanın 88 nci maddesi bize bu salâhiyeti 
veriyor. Bu kadardır» dediler. Ee.. şimdi öyle 
ise ben de buradan sesleniyorum, her şeyi Par
lâmentodan bekliyen efkân umumiye, lütfen 
Parlâmentonun, Senatonun vazifesini yaptığını 
bilsin. Bundan sonra Parlâmento ancak bu va
zifeyi yapıpta, icrada bulunanlar bunun üzerine 
eğilmez, «amanın canım» diye himaye yoluna 
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güderse, âmme nizamında, millet huzurunda on
dan sonra mesul olan o şahsiyetlerdir. 

'Sayın Başkandan istirham ediyorum, öbür 
oturumda sayın vekil buraya gelsin, bu tahki
kat dosyası hakkında ne yapacağını kürsüden 
ifade etsin. Buna medbuutfdur. Ben bir senatör 
olarak bunu istiyorum, istirham ediyorum. Va
zifesidir yeni Hükümetin îmar îskân Bakanı
nın. Çünkü, benden önceki arkadaşımın belirt
tiği gibi, bundan önceki îmar îskân Bakanı 
Hayrettin Nakiboğlu - ne olursa olsun hemşeh
rim olabilir - bu kürsüye çıkmış, haksızlığı kül-
lemeye çalışmıştır. «Devlet kademelerinden geç
tim, şöyle oldu, böyle oldu» derken haksızlığı 
küllemeye çalışmıştır. 

Ama, komisyon ittifakla bunda yolsuzluk 
olduğuna karar vermiştir ki, yolsuzluk aşikâr, 
ayan beyan ortadadır. îmar îskân Bakanı ola
rak Hayrettin Nakiboğlu'nun koltuğuna oturan 
Selâhaddin Babüroğlu arkadaşımız da mı Hay
rettin Nakiboğiu gibi hareket edecek, yoksa 
bunun aksini mi yapacak? Ben bunu görmek ve 
hunu onun sesinden işitmek isterdim. 

Şimdi, böyle bir mühim hâdisenin üzerinde 
ba&an tahkikatını yaparak, - bilhassa tekrar 
Başkandan istirham ediyorum - öbür oturumda 
bu tahkikat dosyası hakkında fikrini ifade et
melidir, Senatoya. Bakanın elinde salâhiyetler 
vardır. Alır bunu eleştirir, savcılığa verir, sav
cılık 2 tane milletvekilinin yani eski İller Ban
kası Umum Müdürü halen Nevşehir Milletvekili 
Esat Kıratlıoğlu ile o zamanın malzeme umum 
müdürü olan Kayseri Milletvekili Şevket Doğan 
hakkında ne yapmak lâzımgeldiğine karar ve
rir ve bu dosya elbette Meclise geüir. Böyle bir 
vaziyet karşısında Meclis de «ille bunun üzerine 
sünger çekeceğiz demez» kalkar dokunulmazlı
ğı, gider mahkeme huzurunda bunun hesabını 
verir. Bunun başka türlü yolu yoktur. Diğerleri 
de böyle. 

Arkadaşım, «vicdanımız sızlıyor» diyor. Yo
rulacak, terliyecek, araştıracak, buraya gelecek, 
konuşacağız, bitecek ne oldu? Kapandı bu iş... 
Milletin 3 milyon lirası... 

Beyefendiler, böyle memleket yükselmez ve 
böyle milletler de ayakta durmaz, böyle hükü
metler de eğer devri sabık yaratmıyacağız di
yorsa, - ki bilmiyorum fikrini - idarei maslahat 
ediyoruz diyorsa, bu da faydalı olmaz ve olmı-

yacaktır. Bizim dâvamız hak ve adaletin tecel-
lisidir. Sayın Başkandan son söz olarak istir
ham ediyorum; bunun üzerinde suçsuzluğunu 
söyliyen - ki, bundan önceki imar İskân Ba
kanı Hayrettin Nakiboğlu diyordu - şimdi yeni 
Sayın Bakan Babüroğlu ne diyor, ben bir se
natör olarak bunu öğrenmek isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, Riyasetin bu 

konuda size yardımcı olması mümkün değil. 
Ancak, burada raporun okunmuş olması, zati-
âlinizin de bu şekilde konuşmuş olmanız had
dizatında itina gösteren bir vekilin belki bir 
cevap vermesini icabettirebilir, o kadar. Riya
setin ancak Sayın bakanları davet etmeleri, 
mutlaka şu konuda cevap vermeye zorlama
ları gibi bir yetkileri yoktur. Ancak, Cumhuri
yet Senatosu sayın üyelerinin soru sorma hak
ları daima mahfuzdur. Bir süre sonra soru sor
mak suretiyle ne yapıldığını tekrar kürsüye ge
tirmek imkânına sahipsiniz. Ben yol göstermiş 
olmak için zatiâlinize beyanda bulunuyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki, 
Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Yalnız, ben 
şunu arz etmek istiyorum; bundan önce de 
oturumlarımız olmuştur. Böyle bir araştırma 
geldikten sonra bakan yerinde bulunuyordu. 
Ve bakan elbetteki bu işin mesulüdür. Mesul 
olan bir şahsın bir defa tarafınızdan çağırılma
sı lâzımdı. Ve bundan böyle bu gibi hallerde 
çağrılması da lâzımdır. Saym Bakan bugün 
yoksa, yeni ise, - yeniliğini de kabul ederim. -
Parlömanter hayatı da yoktur, kendileri yeni
dir, kendilerinin de bulunması iktiza eder. Bu 
en büyük bir vazifedir. Bunun dışında ben da
ha başka bir vazife düşünemem. O itibarla ben 
diyorum ki, bu gibi toplantılarda ilgili Ba
kan bulunmadığı takdirde Sayın Başkanımız 
çağırabilir ve nitekim, bu hususta Saym Başkan 
yetkilidir kanaatindeyim. 

Hürmetlerinle. 
BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun Milletvekili) — Söz istiyorum, mü
saade ederseniz, 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, Sayın Do
ğan Kitaplı. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, değer
li senatörler; 
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Komisyon titiz bir çalışma sonunda kanaat
lerini bildiren bir rapor tanzim etmiş. Burada 
okundu, zabıtlara geçti. Arkadaşlarımız da bu 
rapor üzerindeki kanaatlerini söylediler, on
lar da zabıtlara geçti. Tabiî ki, Hükümetiniz 
bu raporu ve senatörlerin kanaatlerini değer
lendirecektir. Eğer, Sayın Dikeçligil'in söyle
diği gibi cezai kovuşturmayı icabettirecek bir 
husus tesbit edilirse, mütehassıslarına yani, 
vekâletin müfettişlerine bu meseleyi tetkik et
tirir ve lüzumlu kanuni yola başvurur. Onun 
için, arkadaşımızın burada olması veya olma
ması, meselenin zabıtlara intikal etmesi se
bebiyle, Sayın Dikeçligil'in endişesini mucip 

bir husus olmasa gerek. Elbette ki, bendeniz 
de ilgili arkadaşıma meseleyi intikal ettirece
ğim, zabıtların Bakanlıkça daha dikkatle tet
kik edilmesini temin ettireceğim ve ona göre 
eğer, demin de arz ettiğim gibi, cezai kovuş
turmayı gerektirecek bir husus tesbit edilirse, 
normal yolundan tahkik edilip, gereği elbette ki 
Sayın Dikeçligil'in söylediği gibi normal yoldan 
Parlâmentoya kadar intikal etmiş olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Söz istiyen başka sayın üye?. 

Yok. 
Araştırma Komisyonu raporu üzerinde gö

rüşmeler bitmiştir. 

6'. — Cumhuriyet Senatosu 
1969 yüı keşinhcsaplan hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplanın İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/39) (S. Sayısı : 1527) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu, raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu 1969 malî yılı kesinhe 
sabini ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelene
rek kayıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmak-

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Başkanlığının 

(1) 1527 S. Sayılı basmaıjazı tutanağın sonun-
daelîr. 

la Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu Başkanı Sözcü 
Elâzığ Malatya 

S. Hazerdağlı H. Özer 
Kâtip Denetçi 

Erzincan Muş 
F. Baysoy İ. H. Bingöl 

Adana Samsun 
M. N. Âdemoğlu E. Işıklar 

Sivas İçel 
N. Ertürk L. Bilgen 

Kontenjan 
F. C. Erkin 

BAŞKAN — Genel Kurula arz edilmiştir. 
Gündemde görüşülecek başka bir madde de 

kalmadığından birleşimi 15 Nisan Perşembe gü
nü saat 15,00 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,37 

»V«6-0 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

60 NCİ BİRLEŞİM 

13 . 4 . 1971 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A . BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle

re seçim. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üve 

seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — «Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'ın, 3 ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, 21 Ekim 1970 tarihinde 
Gümrü Hava Alanına inen U-8 Amerikan uçağı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/551) 

3. —Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Adalet, Maliye ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/554) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Kâhta ilçesi Göçeri kö
yünde kurulan ziraat okuluna dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/555) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, Akdeniz Gübre Sanayii Anonim 
Ortaklığına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/556) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Bakanlar Kurulu kararlarının Resmî 
Gazetede yayınlanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/557) 

7. — Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in, Kırşe
hir ilinin Akçakent bucağından Çelikli istasyo
nuna kadar bozuk olan yolun yapım ve bakımı
nın Karayollarına verilmesine dair, Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu. (6/526) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün

lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz.. 
lü sorusu. (6/527) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep Özel İdare memur 
ve hizmetlilerinin maaş durumlarına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu. (6/559) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Anakara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

3. — 'Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm, yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu rapou (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fahrika İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşamıyacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ekrem Acuner'in, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/893) (S. Sayısı : 1465) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1970) 



nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma-' 
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır* 
ması istiyen önergesi (10/42) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Bölgelerarasmda artan farklılık 
ve bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olma
dığı hususlarında Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/43) 

16. — İller Bankası ve Banka tarafından 
tesis edilen Simel Şirketinin sorumlu kişileri 
konusunda kurulan 'Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu raporu (10/31) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1971) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1969 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/39) (S. Sayısı : 1527) (Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1971) 

18. — 670 sayılı Kanunla değişik §434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanım teklifi
nin Millet Meclisince reddolunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
2/190; C. Senatosu 2/304) (S. Sayısı : 1530) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 3 . 1971) (Ret) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şev
ket Köksal'ın, İstanbul'un Sağmalcılar ve Esen

ler mmtakalarmda vukubulan Kolera hastalı
ğına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/35) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdenin, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalarında vukubulan kolera 
hastalığına dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/36) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lût. 
fi Bilgin'in, İçel iline bağlı Gülnar ilçe bele
diyesinin gecekondu önleme bölgesi inşaatına 
dair Senato araştırması istiyen önergesi (10/37) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, üniversite ve yüksek okul
larda vukubulan boykot, işgal ve diğer hadi 
selere dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/38) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri Özdilek ve arkadaşlarının TRT nin sta
tüsü ye kuruluşuna dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/39) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet ha
reketleri doğuran hususlara dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/40) 

12. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu (10/28) (Dağıtma tarihi : 14.12.1970) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Amerikalı yazar John 
Hughes'in basında çıkan Afyon kaçakçılığı ile 
ilgili bir demecine dair Senato araştırması isti
yen önergesi. (10/41) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla-

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - iKiNCi GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/208; 
C. Senatosu 1/1204) (S. Sayısı : 1549) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1971) 3 
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Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1527 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1969 yılı Kesinhesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu raporu (5 /39) 

Cumhuriyet Senatosu 
İdare Amirliği 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. t 8029 

26 . 2 . 1971 

Konu : 1969 yılı kesinhesabı hakkında : 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet. Senatosunun 1969 yılı kesinhesap cetveli tanzim edilmiş olup ekli olarak gönderil
miştir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
M. Tekin Ariburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 
Karar No. : 11 

Bu cetvel ieindekileriniıı Sayma 

Halûk Özden 
Şef 

nlık defterlerine uygun < 

Hayati Akyol 
Müdür Muavini 

jlduğu tasdik olunur. 

İbrahim 
Saymanlık 

Yalvaç 
Müdürü 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu 1969 malî yılı kesinhesabım ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek 
kayıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmakla Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

Elâzığ 
S. Hazerdağh 

Adana 
M. 2V. Âdemoğlu 

Sözcü 
Malatya 
H. Özer 

Samsun 
E. Işıklar 

Kontenjan 
F. C. Erkin 

Kâtip 
Erzincan 

F. Bay soy 

Sivas 
N. Ertürk 

Denetçi 
Muş 

t. H. Bingöl 

İçel 
L. Bilgen 





Cumhuriyet senatosu başkanlığının 1969 yılı kesinhesapları 
cetveli taranamamıştır. 
Cilt nüshasında aslı mevcuttur. 





Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 12 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 2 / 1 9 0 ; Cumhuriyet Senatosu 2/304) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 218) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 724 

CUMHURİYET, SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 « 2 . 1971 tarihli 48 nci Birleşiminde görüşülerek reddJolünan, 670 sayılı 
Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. Etme'kli Sandığı Kanununun 12 nci madesine bir fıkra eklen
mesine »dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
S. Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 7 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 15, 1; 12 . 2 . 1971 tarihli 36 ve 48 nci Birleşimlerinde görüşülerek reddedilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 218) 

MİLLET MECLİSİNİN REDDETTİĞİ METİN 

670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci 
maddesine aşağıda gösterilen fıkra eklenmiştir. 

Ek fıkra — Kendi hesaplarına üniversitelerin 'mulhtc-lif fakülteleri ile yüksek okullardan me
zun olduktan sonra Türk 'Silâhlı Kuvvetlerine muvazzaf subay olarak intısabedenlerin emeklilik 
ve fiilî hizlmetlerinin başlangıcı, Millî Savunma ve İçişleri •bakanlıkları 'hes'aibına okutulan askerî 
öğrencilerden subay nasbe'dilen emsallerinin emeklilik ve fiilî hizmetleri "başlama tarihine gütürü-
İfiir. 

Bunların kurum emeklilik aidatları o tarihteki teğmen maaşına göre hesalbedilerek borçlandı
rılırlar. 

GEÇİCİ MADDE — Halen Türk Silâhlı Kuvvetlerinde (Janldasrma dâhil) görevli bulunan su
baylardan yükardaki fıkra hükmüne girenler de yararlandırılırlar. 

MxVDDE 2. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 
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Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi îşler 

Komisyonu 
Esas No. : 2/304 

Karar No. : 11 

27 . 2 . 1971 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Komisyonumuza havale 'buyrulan i«Bursa Milletvekili Mustafa iTayyarîn 670 sayılı Kanunla 
değişik 5434 sayılı T. C. 0Eim,ekli iSandığı Kanununun 12 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi» nin reddine ımütedair olan Millet Meclisi metni: 

Komisyonumuzun 25 . 2 . 1971 'tarihli toplantısında ilgili bakanlık .'temsilcisinin de 'iştiraki ile 
tetkik ve müzakere edilerek gerekçesi ile birlikte aynen benimsenmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere saygı ile sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 
M. Güler 

Giresun 
8. Orhon 

(Sözcü 
Muş 

İsa Bingöl 

İstanbul 
H. Berkol 

Afyon Karabisa.r Balıkesir 
M. K. Karaağaçlıoğlu Söz hakkım mahfuzdur. 

N. Sarhcah 

Kâtip 
İzmir 

İV. Çağatay 

Konya 
M. Varışlı 

İçel 
L. Bilgen 

Gaziantep 
1. T. Kutlar 

(Ordu 
B. 8. Saykal 

Erzincan 
F. Baysoy 

Kontenjan 
M. tzmen 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/304 
Karar No. : 109 

Yüksek Başkanlığa 

1 . 3 . 1971 

Millet Meclisinin 12 . 2 . 1971 tarihli 48 nci Birleşiminde görüşülerek reddolunan, 670 sayılı 
Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi, Komisyonumuzun 1 Mart 1971 tarihli 26 ncı Birleşiminde, Millî Savunma 
ve Maliye Bakanlıkları ile 'T. C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcileri de hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Millet Meclisinin ilgili komisyonları ve Genel Kurulunca reddedilmiş bulunan teklif, kendi he
saplarına üniversitelerin muhtelif fakülteleri ile yüksek okullardan mezun olduktan sonra Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine muvazzaf subay olarak intisabedilenlerin emeklilik ve fiilî hizmetlerinin baş
langıcının, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıkları hesabına okutulan askerî öğrencilerden subay 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1530) 
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nasbedilen emsallerinin emeklilik ve fiilî hizmetlerinin başlama tarihine götürülmesini öngörmek
tedir. 

Millet Meclisi Genel Kurulundaki müzakerelere esas komisyon raporlarında, aynı öğrenimi gör
müş olanlardan bilâhara Millî 'Savunma Bakanlığı emrinde görev alanlara böyle bir bak tanıma
nın, eşitlik ve genellik prensiplerine ve T. C. Emekli Sandığı Kanununun genel esaslarına aykırı 
olacağı ve bu sebeplerle teklifin reddedildiği belirtilmektedir. 

Yukarda arz edilen gerekçeler ve Komisyonu muzdaki müzakereler sırasında ilgili temsilciler
den alman izahat muvacehesinde kanun teklifi uygun mütalâa edilmiyerek, Millet Meclisinin ret 
kararı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 'Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Aydın 
1 C. Ege 

Malatya 
N. Akyurt 

Toplantıda bulunmadı 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Toplantıda bulunmadı 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Toplantıda bulunmadı 

Kâtip 
Konya 

0. N. Canpolat 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Toplantıda bulunmadı 

Maraş 
A. Karaküçük 

Toplantıda bulunmadı 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

Toplantıda bulunmadı 

Ankara 
İ. Yetiş 

Toplantıda bulunmadı 

Kütahya 
İ. E. Erdinç 

Niğde 
K. Baykan 

)>m<t -4„. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1530) 




