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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çanakkale Üyesi Ziya Termen'in Demokra
tik Parti G-rupunun üyesi olduğuna ve 

Âdalat Partisi Grupu ile 
Millî Güven Partisi Grupu Yönetim kurul

larının teşkiline da"r grup ba;kankklan tezke
releri Genel Kurulun bilgisine rmnrJdu. 

Cumhuriyet Senatosu komisyonları oram çi
zelgesi tashihli sekliyle kabul olundu, 

Açık bulunan iki kâtip üyelik için yapılan 
seçimler sonunda Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Bahriye Üçok ile Hatay Üyesi Enver Ba
hadırlımın seçilmiş oldukları bildirildi. 

Grup temsilcilerinin Genel Kurul çalışmala
rına 11 . 11 . 1971 Perşembe gününe kadar ara 
verilmesine dair önergesi kabul olundu, 

11 . 11 . 1871 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,47 de son 
verildi, 

Başkan. Kâtip 
Başkanvckili Sivas 

Mehmet Ünaldı Hüseyin ÖzîilyJ: 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Camlıca 

II GELİN KÂĞITLAR 

Rapor 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1971 ay

larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Be-
ıı at osu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/1) (S. Sayısı :1) (Dağıtma tarihi : 
6 ,11.1971) 

BÎSÎNCÎ ÖTIJBTJM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri M&mcuoğlu 

KATİPLER : Hüseyin Cztürk (Sivas), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 3 ncü Birleşimi açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

Sayın senatörler, 6 sayın üye gündem dışı 
söz istemiştir. Her birini ayrı ayrı okuyup isle
me tabi tutacağız, 

Malatya Senatörü Sayın Hamdi Özer, «48 
nci yıldönümünü bir buhran içinde idrak etti
ğimiz Cumhuriyetimizi, selâmet ve aydınlığa 
çıkartmak suretiyle yoluna devanı ettirmek ve 
ilelebet payidar kalmasını sağlamak için yapıl

ması gerekli hususlar hakkında gündem dışı ko
nuşmak istediğimi saygılarımla arz ederim» der. 

Eu istemde gündem dışı söz isteme mahiyet 
ve karakteri görülmemektedir. Bu itibarla, Ba
yın Hamdi Özer İsrar ederlerse, Heyeti Umumi-
yenin hakemliğine başvuracağım efendim, 

EAMDÎ ÖZER (Malatya) — Sayın Balka
nım, buhranın içinde bulunuyoruz, İsrar ecliyo-
runi: 

BAŞKAN — Sayın Hamdi özer söz istemin
de İsrar etmektedir. Oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler,.. Kabul etmiy enler... Kabul edil
memiştir efendim. 

— 23 
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IV — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Trabzon Üyesi Ömer Lûtfi Hocaoğhı'- I 
nun, Başbakan Nihat Erim'in reformlarla ilgili 
görüşlerine dair gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Trabzon Üyesi Sayın Ömer 
Lûtfi Hocaoğlu, «Sayın Başbakanın reformlar
la ilgili görüşleri, özellikle (Reformları kuşa çe
virmek) ifadesi üzerine gündem dışı söz istiyo
rum, gereğini saygı ile arz ederim.» demekte
dir. 

(Başkanlık bu istemde de gündem dışı söz 
isteme karakteri görmemektedir. Sayın Hoca
oğlu İsrar ediyorlar mı efendim? 

ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
İsrar ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu istemlerinde 
israr etmektedirler. Oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Buyurun Sayın Hocaoğlu. 
ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun muhterem üye
leri; 

Sayın Başbakan Erimin yapmış oldukları 
bir konuşma üzerinde görüşlerimi arz etmek | 
üzere huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 
Sabırlarınızı tüketmemeye gayret edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakan, 
«Reformlar kuşa benzetilmeden yürürlüğe ko
nulabilecek midir, asıl mesele budur» demiş
tir. Muhtelif vesilelerle, daha önceleri, gerek 
Başbakanın ve gerekse Kabinenin diğer üyele
rinin «Reformlardan tâviz vermiyeceğiz» şek
lindeki beyanları malûmunuzdur. Müsaade bu
yurursanız, bu beyanların Anayasa ve 12 Mart 
Muhtırası muvecehesinde tahliline geçiyorum. 

Reformların yürürlüğe girebilmesi için ka
nun haline gelmesi lâzımdır. Daha önceden de, 
tasan şeklinde hazırlanması ve Meclislere su
nulması gerekir. Biliyorsunuz ki, Toprak Refor
mu öntedlbirler tasarısından başka henüz Mec
lislere sunulmuş diğer bir tasan yoktur. Hükü
met, bir tek tasarıyı sözle çoğaltarak, tasarı
lardan bahsetmektedir. Halihazırda reform ta
sarılarının adı var, kendi yok bir durumda 
bulunmaktadır. Ortada hazırlanmış ve Meclis
lere gelmiş tasarılar olmadığı halde, Sayın 
Erlini, «Bizim Hükümetimiz katıksız reformcu 
bir Hükümettir» diyorlar. Bu durumda ben de, I 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 
«Hiç de böyle değil» dersem kabul etmek gere
kir. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Eriım düşün
me safhasında olan reform tasarılarının, Mec
lislere gelirse, kuşa benzemeden yürürlüğe gir
mesi temennisinde bulunuyor. Anayasamıza gö
re Hükümetten gelen tasarılar ve üyelerden 
gelen teklifler, ya doğrudan doğruya kabul edi
lir, ya değiştirilerek kabul veya reddedilir. Bu, 
Meclislerimizin Anayaasmızdan aldıkları yetki
dir. 

Hükümet reform tasarısını getirecek. Nere
ye getirecek? Meclislere getirecek. Bunları kim 
kuşa benzetecek? Meclisler... işte muhterem ar
kadaşlar, bu olmadı. Meclislerin Anayasadan 
aldıkları yasama yetkisini kullanması, «kuşa 
benzetme muamelesi olarak nitelendirilemez. 
Hele Sayın Erim, bir parlömanter ve bir hukuk 
profesörü olarak asla böyle bir beyanda buulna-
maz. Nitekim, bir süre önce 1961 Anayasasanın 
40 küsur maddesini değiştiren Meclisler, Ana-
yaasyı kuşa benzetmemiştir ve sonuçtan Sayın 
Erim de memnun olmuştur. 

Meclislere tasarı olarak gelen metinler ka
nun olarak çıkarlar. Tasanlar, Meclislerde eni
ne boyuna görüşülerek olgunlaşır, tamamlanır 
ve kanunlaşır. Bu suretle en mükemmel şeklini 
alır. Buna karşı olan düşüncenin Anayasa için
de yeri olamaz muhterem arkadaşlar. «Meclis
ler, getirilen taşanları kuşa çevirdi» demek, 
hattâ bunu düşünmek; Meclislerin Hükümeti 
değil, Hükümetin Meclisleri denetlemek niye
tinin ifadesi olur ki, bu, Anayaasnm gözüne 
parmakla dürtmekten başka bir şey ifade et
mez. 

Sayın senatörler, 12 Mart Muhtırası, Ana
yasa içinde Meclislerce bir çözüm talebinde bu
lunmuştur. Binaenaleyh, bu düşünüş ve beyan, 
12 Mart Muhtırası içinde de, kendisine bir yer 
bulamıyacaktır. Sayın Başbakan bu beyanı ile 
reformların kuşa benzetilmeden yürürlüğe gire
bileceğinden şüphe izhar ediyor. Bu durum, 
Meclislere ne gözle baktığını ortaya koymak 
(bakımından ilgi çekicidir. Bu görüşümde ya
nılmış olmaktan memnuniyet duyacağımı sami
miyetle ifade etmek isterim. Üzülerek işaret et
meye mecburum ki, bunun altında, dolaylı da 
olsa, Meclisleri baskı altında bulundurmak is-
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teğinin mevcudiyeti gölden kaçmıyor. Tecrü
beli bir politikacı olan Sayın Erimin, Parlâ
mentonun buna müsaade etmiyeceğini bildiğine 
inanıyor ve bu yolu denemekten vaz geçecğin-
den şüphe etmiyorum. 

•Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakan se
lefi için, «Hangi medeni devlette hakkında bu 
kadar itham ortaya konmuş bir kimse politika 
sahnesinde önplânda bulunabilir?» diyordu. 
Doğrudur, ama ben de soruyorum; Meclislerin 
Anayasa ile verilmiş yasama yetkisini kullanış 
şeklinden şüphe eden ve onu kuşa benzetme 
şeklinde nilteliyen bir Başbakan hangi medeni 
devlette görev başındadır? 

Muhterem senatörler, her şeyin en iyisini, 
en mükemmelini ben veya biz biliriz, iddiası 
bu millete çok pahalıya malolmuştur. Demok
ratik rejime samimî olarak bağlı olduğuna inan
dığım Sayın Erimeden - bir hukuk Profesörü 
olduğu ipn~ Meclislerle ilgiliTîönüşm^ânnda 
daha titiz davranmasını istemekte kendimi 
haklı buluyorum. Meclisleri ve Anayasanın di
ğer kuruluşlarını korumak, onları itibarlı kıl
mak herkesin - başbakan da olsa - vazifesidir. 
Tasarıyı getireceksiniz; onda gördüğümüz ek
sikliklere işaret etmiyeceğiz, bu milletin bünye
sine uymıyacak, yabancı madde gibi rahatsız 
edici hususları ayırtlıyamıyacağız. O halde bi
zim vazifemiz nedir? Vicdanımızın sesine uyar
sak ve susmazsak reformları kuşa çevirmiş ola
cağız.. Olmaz böyle şey arkadaşlar. Bu kanaate 
varmak için haklı sebepler göstermek güçtür. 

Şiimdi, Toprak Reformu öntedbirler tasarı
sından bir örnek vererek bu noktaya neden gel
diğimi izaha çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, Toprak Reformu ön-
terbirler tasarlısının bir 11 nci maddesi var. 
Bu maddede, toprağın cinsinin, arazinin gerçek 
büyüklüğünün doğru alarak bildirilmesi, hük
mü getirilmektedir. Bunun yanında 13 ncü 
maddede, doğru beyanda bulunmayanların üç 
aydan bir seneye kadar cezalandırılacağı hük
mü getiriliyor. Bunun karşısında nasıl susar
sınız? Şunu ifade etmek isterim ki, Türkiye'de 
37 000 köyden henüz 9 000 köyün kadastrosu 
yapılmıştır. Kadastrosu yapılmıyan hiçbir böl
gede, hiçbir çiftçi arazisinin gerçek büyüklü
ğünü bilemez. Buna Sayın Başbakan Nihat 
Erim de dâhildir. Kendilerinin Kandıra'da ara
zileri vardır. Orada da kadastro yapılmadığı 
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için, Sayın Erim de kaç dönüm arazisi olduğu
nu bilmez. Binaenaleyh, bilinmiyen bir şeyi, 
bilemediği bir şeyi çiftçi nasıl doğru olarak ifa
de edecektir? Arazi ölçmek, kâğıt üzerinde üç-
ıgeniriin sahasını hesaplamak da değildir. Bu
nun, bir teknik ve bilgiye ihtiyacı vardır. Her
kes bunu yapamaz. Binaenaleyh, bu durum kar
şısında Türk çiftçisinin % 90'ı hapislere gire
cek demektir. Hattâ biran için, sayın Hükümet 
üyelerinin, bizi milletin menfaatiyle ilgili gör-
medilklerini kabul edersek bile, bu kadar büyük 
bir zümrenin barınacağı hapishaneleri nerede 
bulacağım bir parlamenter olarak elbeitte dü
şünmek mecburiyetindeyiz. 

İşte muhterem arkadaşlar, bir tasarı hazır
lanır, onda eksiklikler bulunursa, milletin bün
yesine uygunluk bulunmazsa, elbette ki, parlö-
menterlerin vazifesi bunları düzeltmek ve mü
kemmel şekle sokmaktır. Bunu bir misal olmak 
üzere ^ ' 'eİömT ~~ ~~ " 

Benim kuşağım Cumhuriyet kuşağıdır. Sa
yın Erim benim emsallerimin hocasıdır. Uzun 
bir politika hayatı vardır. Politika hayatında 
birçok devreler de geçirmiştir. Bilmelidir ki, bi
zim inanışlarımız samimidir. Parlâmentoyu çok 
yüce bulurum ve bu müessesenin üyesi bulun
maktan da büyük şeref duyduğumu ifade et
mek isterim. Sayın Erim'in hoca olarak vazife
lerinden biri de, bizim rejime, Anayasa ve 
Parlâmentoya ve diğer Anayasa kuruluşlarına 
olan güvenimizi sarsmamak olmalıdır. Biz, ne 
reformları kuşa benzetmek gayreti içindeyiz 
ve ne de sayın Hükümet üyelerinin «vermeyiz» 
dediği tâvizleri almak niyetindeyiz. Biz, bu 
milletin yüzünü güldürmek azminde ve arzu
sundayız. 

Açık kalple ifade etmek isterim ki, biz, 
reformları hazırlayanların, reformları hazırla
yan 3 - 5 kişinin her şeyin en iyisini bildiğine 
de inanmıyoruz. Bizim yetişmemizde bu mille
tin emeği vardır. Fakir hali ile avuç dolusu 
para harcayarak bizi yetiştirdi. Milletimize ve 
vatana pek çok şey borçluyuz. Kesin olarak 
ifade ediyorum ki, en azından, Başbakan da 
dâhil, bütün Hükümet üyeleri kadar bu milleti 
severiz ve aziz millete yapılacak hizmetleri, hiz
metlerin en mübareği olarak kabul ederiz, ti
min ve aklın emrettiği yolla, millî bünyemize 
uygun olarak hazırlanacak her tasarı Meclisler
de desteklenecek ve mükemmel şekli ile kanun-
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laşacaktır. Bundan şüphe edilmemelidir. Mec- { 
lislerde görüşler farklı olabilir. Bunu demokra
tik rejimlerde normal kabul etmek gerekir. 
Hattâ, görüşlerinde gerçekleri aksettirrniyenler 
de bulunabilir. Fakat, parlamenter arkadaş
ların hüsnüniyetinden ve reformların en mü
kemmel şekilde çıkacağından şüphe eder görün
mekte kimse haklı olamaz. Bundan rejim ve 
millet hiçbir şey kazanmaz. 

(Muhterem arkadaşlar, itibarı olmıyan, gü
ven telkin edemiyen bir meclisle rejim ayakta 
duramaz. Bütün parlamenter arkadaşları bu 
konuda hassas olmaya davet ediyorum. Parlâ
mentoya gölge düşürecek davranış ve tutumlar
dan kaçınmak hepimizin en başta gelen vazife
lerinden birisidir. 

Sözlerimi bitirmeden önce Sayın Erimin 
bir beyanını ele alıyorum: Sayın Profesör Erim, 
«Hukuk kurallarına saygılı bir ükümettir Hü
kümet: mis» diyor, ve bundan kimsenin şüphe 
etmemesini temenni ediyor. Ben de, bunu Yüce 
Türk Milletine verilmiş bir söz olarak kabul 
fdiyorum ve davranışlariyle de Sayın Başba
kanın bu beyanına ayak uydurmasını rica edi
yorum. 

Saygılarımı sunarım. 

:2. — Manisa Üyesi Doğan Barutcuoğlu'nun, 
1971 - 1972 tütün piyasası, Gümrük ve Tekel ı 
Bakanhğımn lağvına dair basında çıkan haber- ı 
leyin akisleri ve tütün satış kooperatiflerinin ku
ruluşu konularında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Doğan Barutçuoğlu; 
«Bir süre sonra açılacak 1971 - 1972 tütün pi
yasacı ve Gümrük ve Tekel Bakanlığının lağ
vına dair basmda çıkan haberlerin akisleri ve 
tarım satış kooperatiflerinin kuruluşu ile ilgili, 
âsimi 5 dakika sürecek gündem dışı bir konuş
ma yapmak istemekteyim» diyor. 

Buyurun Sayın Barutçuoğlu. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa- | 
yııı Başkan, çok değerli üyeler; 

Yaklaşık olarak baş milyon tütün ekicisi va-
tavJ.aşımızı ilgilendiren önemli bir konuda Hü
kümetin dikkatini çekmek istiyorum. I 

Una bir sûra önce basında, Gümrük ve Te
lisi Bakanlığının lâğvedilerek, iki genel müdür
lük halinde başka bakanlıklara bağlanacağına 
dair bası haberlerin çıktığını sayın arkadaşla- i 
nırj. hatırlryacaklardır. 1971 yık tütün mahsulü- i 

nün idrak edildiği ve piyasanın açılışına takad
düm eden şu günlerde, ekicinin mukadderatiyle 
ilgili bu gibi meselelere nasıl aşırı bir hassasi
yetle baktığı ve bâzı çevrelerin bu ortamdan 
yararlanarak, ekicinin elinden, piyasa açılma
dan ve fiyatlar belli olmadan, yok pahasına tü
tününü almak istemesi reddedilmiyecek gerçek
lerdir. 

Çıkan bu haber dolayısiyle, bilhassa Ege tü
tün bölgelerinde, konunun istismar edilmekte 
olduğunu müşahede etmiş bulunuyoruz. Böyle 
bir düşünce ve uygulama niyeti varsa, sakınca
larını kişisel olarak belirtmek isterim. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, diğer görevleri 
yanında, nüfusumuzun önemli bir bölümünü 
teşkil eden tütün ekicisini alıcılar karşısında 
koruyan ve «Destekleme alımı» dediğimiz fonk
siyonu ile halen tek güvence unsurudur, iki se
neye yakın bir zaman önce kabul ettiğimiz 1195 
sayılı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ile ilgi
li Kanunla öngörülen Kuruluş için ne gibi ha
zırlıklar yapıldığı şu anda meç'hulümüzdür. 
Ekici için hayati bir kuruluş olan ve Bakanlı
ğın bugün yaptığı işi devralacak bulunan koo
peratifin kuruluş sermayesi olan 100 003 003 
liranın Ziraat Bankasında olduğu hepimizce 
malûmdur. Bu 'Kuruluş işler hale getirilmeden, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının lâğvedilerek ge
nel müdürlük sorumluluğu ile idare edilmesi. 
ekici aleyhine sonuçlar doğuracaktır. Devlet ta
rafından, destekleme alımları için yıllardan te
ri bütçe ve diğer olanaklardan milyarın üzerin
de ödenekler ayrılmaktadır. Bu kadar önemli 
harcamanın Bakanlar Kurulu üyesi bir kişinin 
sorumluluğu altında olması tabiîdir. Hattâ bu 
mesele, Hükümetin genel politikasını yakından 
ilgilendirir ve yıllardan beri yapılan uygulama
lar bunu teyide der. 

Ayrıca, Anayasamızın 52 nci maddesi uya
rınca, tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların 
esı-ğiııi değerlendirmek için gereken tedbirle
rin alınmasının Devletin önemli görevlerinden 
birisi olduğunu ve bu yönden de hizmetin aksa
ma ması gerektiğini belirtmek isterim. 

Olayı böylece tesbit ettikten sonra, Hükü
metin dikkatini çekeceğimiz hususları arz edi
yorum : 

1. Tütün Tarım Satış Kooperatifleri gi'':i; 

ekiciyi tütün alıcısı karşısında güçlendiren ve 
onu koruyacak olan kuruluş işler hale gelme-
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den, bu görevi yapan Gümrük ve Tekel Bakan
lığının kaldırılmasının düşünülmediğinin sorum
lular tarafından süratle kamuoyuna açıklan
ması, 

2. — Yıllardır ekicinin haklı olarak tekle
diği tütün tarım. satış kooperatiflerinin bir an 
ence kurulup faaliyete geçirilmesi, 

3, — Tütün piyasalarının geç açılması ne
deni ile ekicinin ıığradjğı büyük zararları, naza
ra alarak, bu yıîki piyasanın en geç Aralık ayı
nın ilk yarışma yetiştirilmesini, buna ha^nrb'k 
olarak, tekel tarafından yaptırılan tekitlerin 
zamanında bitirilmesi için tedbir alınmasın', ve 
diğer ürünlerdeki taban fiyatının tütünde uy
gulanması bahis konusu olmadığaıian, dolar 
kurunun 13 liradan 15 liraya çıkarılmasını ve 
bu uygulamanın, geçen sene olduğu gibi, ekici 
aleyhine işlememesi için, bugünlerde hemen 
iî&H ?'dtrmBTi'Trr'''iffiBTİTn7 -

Yüce Senatoya saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

3. —- Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, Jıer gün 
artmakta olan hayat pahalılığının önlenmesi için 
Hükümetin dikkatini çekmek ve çarelerini öğ
renmek konularında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, her gün 
artmakta olan ve derin etkiler, izler bırakan 
hayat pahalılığının önlenmesi için Hükümetin 
dikkatini çekmek, çareleri öğrenmek üzere gün
dem dışı söz istiyor. 

Sayın Sırrı Atalay, buyurunuz efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Bâzı 
üyelerin söz... 

BAŞKAN — Anlamadım efendim, bir emri
niz mi var? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkanım, bâzı üyelerin gündem dışı söz iste
melerini umumi heyetin oyuna arz ettiniz, bâzı 
arkadaşlarmkini ise arz etmediniz. 

SAFFET URAL (Bursa) — Başkanın tak
dir hakkı var, takdir... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Tak
dir nasıl oluyor? 

BAŞKAN — Sayın Rifat öztürkçine, acaba 
bir zühul içinde misiniz? Tüzüğü çok iyi bilir
siniz ; 54 ncü madde hükümlerine göre, gündem 

dışı konuşma taleplerinin Başkanlıkça takdir 
edileceği her halde malûmunuzdur. 

Evet Sayın Atalay, buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Daha önce be

lirttiğim veçhile, her gün artmakta olan hayat 
pahalılığı hakkında, Hükümetin dikkatini çe
kebilmek ve tedbirleri öğrenmek üzere gündem 
dışı maruzatta bulunmak istiyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
Yaşıyan varlıklar içerisinde en tahammülMi 

olan insandır. Fakat, uygar, medenî ve demok
ratik bir toplumda, insanın tahammülü zorlan
maz ve zorlanmamalıdır. Bugün Türkiye de ya
şıyan nüfusun çoğunluğunun tahammülü zor
lanmaktadır. Tahammül, her gün sınırlarının 
sonuna kadar, hayat pahalılığının ağır tehdit 
ve baskısı altındadır. 

Gerçi, geri kalmış ülkelerde kalkınmak için 
bir neslin, bir kuşağın fedakârlık yapması, sı
kıntılara göğüs germesi gereklidir. Kalkınma 
ancak bu sekilide sağlanabilir. Fakat fedakâr
lık umumi olmalıdır. Umumi bir fedakârlık, 
helkesin gönülden katlanabileceği ve paylaşa
bileceği bir fedakârlık olmalıdır ve fedakârlı
ğın sonunda, toplumu teşkil eden insanların 
mutlaka iyi günlerin geleceğine yürekleri tit-
riyerek inanmaları gerekir. Berrak bir şekilde, 
şu kadar süre sonra bu sıkıntıların, kaygıların 
bir gün refaha dönüşebileceği yolunda inandı
rıcı delillerin olması gerekir. 

Bugün ülkemizde, her gün bir geçen günü 
aratmakta, hayat pahalılığı ağır bir yük olarak 
geniş kütlelerin omuzunda, her gün ayrı bir 
ağırlık derecesi göstererek, bir gün kendini di
ğer güne teslim etmektedir. Fiyat - ücret - ge
lir ilişkileri arasında ahenk mevcut değildir, 
muvazene yoktur. Fiyatlar süratle ve her türlü 
kontrolün dışında olarak artmaktadır. 

Sayın Maliye Bakanının ifadesinden anlıyo
ruz ki, Hükümet fiyatları dondurmak ve ücret
lere müdahale etmek niyetinde değildir. Gerçi, 
demokratik bir ülkede fiyatların ve ücretlerin 
dondurulması çok güç bir iştir. Bunun en ya
kın tecrübesini Amerika yapmakta ve nispî bir 
başarı kazanmaktadır. Fakat, gelir dağılımı 
çok farklı olan ve gelirin büyük payını yüzde 
oranı itibariyle, Türkiye'de çok az sayıda in
sanın paylaştığı ekonomik nizam içerisinde çok 
az bir kütle, yani mutlu bir azınlık, fiyat artı
şından büyük istifadeler sağlamakta, gelirin 
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gayriâdil ve haksız dağıtıhşı nedeni ile de ge
niş halk kütleleri ıstırap çekmekte, kaygı içe
risinde ve sıkıntıda bulummıakltodır. 

Bu hayat pahalılığını önliyecek ciddî ted
birlerin ahnmaidığım görmekteyiz. 

Gerçi son günlerde, tüketiciyi koruyacak 
yasanım hazırlandığı ifade edilmektedir. Fiyat 
mekanizmasını elde tutan çevreler etkilidir ve 
günlüdür. Tüketicinin korunacağını bilen gelir 
dağılımının büyük gücüne sahip ekonomik ege
men güçler, ülkemizde fiyat politikasımdıa ileri
de çıkacak bir yasanın bir kaç ay etkisini gös
tereceği süre içerisinde, kendilerini koruyabil
mek için salık verilen, bu tüketiciyi koruyucu 
tedbirlerin geçici etkilerinden kendilerini mâ
sun kılabilmek için fiyatları daha da artırmak
tadırlar. Hükümet bunun karşısında da seyirci
dir. Oysa, geniş tüketici kütlesi bilinci değil
dir ve organize değildir. Bütün emrivakiler kar
şısında fiyat politikasının ağır yükünü çeken 
bu geniş kütle ise, her gün artan fiyıatlarm da 
büyük yükünü çekmektedir. Hükümetin yapa
cağı en isabetli ve en iyi hareket; pek ekono
mik olnııyaeak, fakat tesirleri, iyi tatbik edi
lirse görülebilecek olan bu yasayı bekletme de
ğil, süratle getirebilmektir. Çünkü, demin de 
işaret ettiğim gibi, fiyat mekanizmasını elinde 
tutan ekonomik egenten güçler, fiyatın ileride
ki çeşitli nedenlerini düşünerek mahfuz tuta
bilmek ve müktesep haklar içerisinde kalabil
mek için daha çok fiyat artırma yoluna gitmek
tedirler. 

Hükümetin almak istediği bu tedbirler tüke
ticinin lehine değil, aleyhine işlemektedir bu 
güdişk. O halde Hükümetin yapacağı şey; eğer 
böyle bir yassyı getirecek ise, bütün yasalardan 
ence ve süratle getirip Meclislerden çıkarması 
ve iatbik etmesidir. Yoksa, bunu söyleyip bek
letmek, mustarip ve büyük nüfus oranını teş
kil eden geniş tüketiciye bir kaygı, bir sıkıntı 
sebebi olmaktadır. 

Hükümetten, hayat pahalılığının bu ağır 
yüküne karşı ciddî tedbirlerin alınmasını geniş 
•bir halk kütlesi beklemektedir. Sokakta, pazar
da, dükkânda, terzihanede, tüketim mallarında, 
sağlık hizmetlerinde fiyatlar artmaktadır. Dün 
gazetelerde bilmem okudunuz mu; hayat paha
lılığı dolayısı ile bir hastanenin yatak ücretleri 
% ICO artmakta, muayene Ücretleri artmakta-

j dır. Yani, Türkiye'de mezar fiyatından ilâç fi
yatına kadar tüketim mallarından, konut ve iş
yeri kirasına kadar her şeyin fiyatı süratle art
makta ve bu artıştan da, demin de ifade ettiğim 
şekli ile, geniş kütle zarar görmekte, ama, 
mutlu azınlık, gelirin çoğunu elinde tutan eko
nomik güçler ise büyük vurgunlar vurmakta de
vam etmektedirler. Hayat pahalılığının pahası 
bu.. Ceremesini geniş kütle çekmekte, kaymağı-

I m bir azınlık yemektedir. Bu yükü; ileride ne 
j olacağı belli olmıyan günlerin ve geleceği hiç 

de berrak olmıyan kalkınmanın müjdeleri ile, 
j umumun müştereken yüreğinin titremediği hu-
j Eiıslarda kaygıyı, ıstırabı bir kuşağa, hele bir 

kaç yılın içerisinde ibu insanlara yüklemeye hak-
| kımız yoktur. 

{ Öemokratik düzen her şeyden önce insanın 
günlük hayatı üzerinde kurulmadığı takdirde, 

I ne asayişle kurulabilir ne de reformlarla. Ewe-
I lâ mideden, mutfaktan ve günlük hayat şartla-
; no dan kaygıyı uzaklaştırmadığımız müddetçe 

uygar bir demokrasiyi kurmaya imkân yok-
j tur. 
j Saygılarımla. 

| /. — Bingöl Üyesi Arif Hikmet Yurtseverin, 
; Bingöl depreminden sonra Hükümetçe alınan 
•• tedbirlerin uygulamada arz ettiği aksaklıklara re 
1 yeni tedbirler (ummasına dair demeci ve İmar ve 

İskân Bakanı S el allattın Babüroğlu'nun cevabı. 

\ -BAŞKAN — Sayın Dr. Arif Hikmet Yurt-
| sever, «Bingöl depremi ile ilgili olarak Hükü-
I metçe alman karar ve tedbirlerin uygulamada 

arz ettiği bâzı aksaklıkları dile getirip, Hükü
metin yeni tedbirler alması gayesi ile gündem 
dışı söz rica ederim» diyor. 

Buyurunuz efendim. 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
21 Mayıs 1971 tarihinde Bingöl'de vukübu-

; lan depremden sonra Hükümetin almış olduğu 
tedlbirlerin bâzılarının uygulamada arz ettiği 
ufak - tefe t noksanlıkları dile getirmek, yeni 
tedbirler almalarını istirham etmek üzere söz 

; almış bulunuyorum. 
Yine bir vesile ile arz ettiğim gibi, deprem

den sonra Hükümetin meseleye vermiş oldu j \ 
önem, almış olduğu tedbirler bizleri büyük 
ümitlere gark etmiş ve çalışmaların başlangıcm-
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da Hükümete şükran borçlu olduğumuzu yine 
yüksek huzurunuzda ifade etmiştim. 

Gerçekten çok ciddî şekilde Bingöl'ün dert
lerine eğilinmiş, Hükümet, başta Sayın Başba
kan olmak üzere, ilgili bütün bakanlarını sefer
ber ederek Bingöl'de yaranın eksiksiz sarılabil
mesi için gerekli tedbirlerin alınması çalışması 
içine girmişti. Fevkalâde büyük plânlama ya
pılmış, işler düzene sokulmuş ve tabiî seyrini 
takibetmesi halinde en ufak bir aksaklığa ma
hal bırakmıyacak şekilde bir durum arz edi
yordu. Ancak, Sayın Başbakanın ikinci Bingöl 
seyahatlerinden sonra, çok çalışkan, çok zeki ve 
ehliyetli umum müdürün bizzat Bingöl'de 
20 günü mütecaviz bir müddet işlerin başında 
bulunup, organizasyon işleri ile meşgul olması
na rağmen, akabinde vukubulan şiddetli soğuk
lar yüzünden, işçilerin Bingöl'ü terk etmesi üze-
Hne~"îşîeT bttyüfc bir İnkıtaa uğramıştır. Plânla--
mıası yapılmış, müteahhitlere ihaleler yapılmış, 
hemen hemen pek az iş bakanlık teşkilâtı tara
fından emanet usulü ile yapılmak durumunda 
idi. Köy faaliyetlerimin hepsi müteahhitler ta
rafından yürütülüp neticeye vardırılmak üzere
dir. Birkaç köyümüz hariç, diğerlerimde alınan 
tedbirler neticesini vermiştir. Mevsimin ilerle
miş olduğu şu günlerde bu köy konutlarımızın 
hepsinin ikmal edilerek vatandaşlarımızın baş
larını sokacakları konutlara sahibolacaklarına 
inanıyoruz. Bu »tahakkuk etmek üzeredir. 

Amöak, şehirde işler çok aksak gidiyor. Onun 
da sebebi; arz ettiğim gibi, kışın çabuk gelme
si, bir müddet önce soğukların birdenbire bas
tırması üzerine işçilerin işlerini terk edip git
meleri olmuştur. Şehirdeki konutları yapmakla 
vazifeli bulunan imar Limited Sirkelimin, Sa
yın Başbakanın huzurunda «25 Ekimde işleri 
bitiririz» diye bir taıahhütte bulunmuş olmaları
ma ve yine Sayım Başbakanın ikazı üzerine söz
lerini «25 Kasım olarak ifade etmek istemiş
tik» şeklinde değiştirmiş olmalarına rağmen, 
bugüne kadar işler pek yavaş ve hafif yürümek
tedir. Bu gidişle de işlerin yetişeceği ihtimali 
ortadan kalkmış bulunuyor. Şehir içimde vatan
daşlarımızın çoğu kendi başlarımın çaresin© 
bakmak mecburiyetinde kalmışlardır. Yıkılma
sına karar verilen veyahut da tamir edilmesine 
lüzum gösterilen özel idare binaları ve Hükü-
amat konağının muhtelif odalarının içerisine 

yerleşmek lüzumunu, mecburiyetini hissetmiş
lerdir. 

Bu hususta Hükümetten istirhamım, daha 
ciddî bir şekilde İmar Limited Firmasını uya
rarak, ikaz ederek, tazyik ederek inşaatların bi
ran önce Mtirilmesıimi temin etmeleri hususu 
olacaktır. Bu aksaklığa rağmen, Hükümete ça
lışmalarından dolayı bu vesile ile gerçekten te
şekkür etmek istiyorum. 

üzerinde durmak istediğim ikinci husus Be„ 
300 - 400 milyon İra sarf edilerek yeniden mey
dana getirilen Bingöl vilâyetinin içme suyu 
meselesidir. Eski şehirin içme suyu kifayetsiz
dir. Saniyede 5 ilâ 10 litre su şehrin ihtiyacını 
karşılamaktan uzak bulunmaktadır. Yeni ya
pılan şehir, büyük ve geniş bir sahaya yayıl
maktadır. Askerî garnizonlar ve resmî dairele
rin muhtelif müştemilâtı, geniş bir sahaya ya-
yasaafötaflir"; Bu ise",- daha büyük miktarda iç-
mesuyu ihtiyacını lüzum göstermektedir. Bir
çok köylerimizden de şehir merkezine yeni na
killer, yeni gelişler mevzuubahlstir. Bu takdir
de şehrin içme suyu elbette M, yetmiyecektir. 
Ancak, iller Bankasının şehrin 3 Km. uzağında 
bulunan ziyaret mıntakasnıdan getirtmek iste
diği içme suyu da, ihtiyacı ileride karşılamıya-
oak durumdadır. Gerçi mühendislerin hesap
lan 50 bin veya 30 bin nüfusun ihtiyacını kar-
şılıyacağını gösteriyorsa da, bizim mımtaJkamı-
zın özellikleri vardır. Şehrin yapılmakta bulun
duğu plâtformda, katiyen başka bir su bulun
mamaktadır. Herkesin evinin önünde bir bahçe 
ile evinin arkasında da bostan dediğimiz bir 
sebze bahçesi bulunmaktadır. Burada aynı iç
me suyu kullanılmaktadır. Bu ise, fazlası ile 
suya ihtiyaç göstermektedir. Saniyede 17 litre
lik bir suyun, bu ihtiyaçları aynı zamanda kar
şılamasına imkân yoktur, içme suyu, temizlik 
suyu ihtiyacı çok fazladır. Omun içim ötedem 
beri düşünülen ve her Bimigöllünün bir hayat 
kaynağı, olarak vasıflandırdığı Metan suyunun, 
mutlaka Bingöl'e getirilmeısinde zaruret vardır. 
iller Bankası ise, her nedense masrafın 10 mil
yon veya 17 milyon lira olacağı hususumu ileri 
sürerek, yapmaktan sarfınazar etmektedir. 400 
milyon lira harcanmak suretiyle yepyeni.bir şe
hir yapıyoruz, 10 milyon lira içme suyu masra
fını fazla görüyoruz. Bu biraz da çok iktisadi 
düşünmek, çok muktesit olmayı tasarlamak gi-
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bi bir hal olur. ileride yine aynı masraf yapıla
cak, şehre yine su getirmek mecburiyeti hâsıl 
olacaktır. Bu hususun mutlaka göz önünde bu
lundurularak, Metan suyu projesi üzerinde Sa
yın Bakanımızın çok ciddî şekilde emir vermek 
suretiyle yeni baştan hesaplarını yaptırmasını, 
istirham eliyorum. 

Üçüncü husus ise, dış ülkelere gidecek işçi
ler meselesidir. Hükümetçe, Bingöl ve Burdur'-
da, felâket geçiren vatandaşlarımızın işyerleri
ni kaybetmeleri nazarı itibara alınarak, bu va
tandaşlarımızdan işçi olanların tercihan dış lü
kslere isçi olarak gönderilmesi, Hükümet tara
fından vadedilmiş bulunuyor. Sayın Başbakan, 
Bingöl'de «öncelik vereceğiz ve işçilerinizi gön
dereceğiz» diye buyurmuşlardı. 860 hak sahibi 
Bingöl'de tesbit edildi. Bur dur'u bilmiyorum, 
belki buna yailan, belki bundan daha fazla bir 
yekûn; her ne ise. Pek fazla bir yekûn tutmı-
yan isçilerin yurt dışına tercihan gönderilmesi 
Hükümet tarafından vadediloniş bir husus olup, 
gönderilmeleri icab e diyordu. Halbuki, bugü
ne kadar Bingöl'den sadece 10 kişi gönderilmiş 
bulunuyor. 

Çakıma Bakanağı vs ic. ve isçi Bulma Kuru
mu G ênel âlüdürlüğü ile temas ettik, «Türkiye'
de âfet geçiren 55 bin kişi sıra beklemektedir.» 
elediler. Yani, dolu âfeti, sel âfeti, rüsgâr âfeti 
ve saire gibi ufak âfetleri geçirenlerle, zelzele 
gibi bir felâketi geçiren işçiler birlikte mütalâa 
ediliyor ve aym statüye, aynı katagoriye dâhil 
edilmek isteniyor. En i*e, her şeyini kaybeden 
deprem felâketzedesini büyük bir müşkülâtla 
kavsi karşıjra koyacak. Çoğunun yaş haddi 34 -
35 limit hududunda bulunmaktadır. Bunlarm 
mağduriyetini mueibolacaktır. 

Eal beyle olduğuna göre, bu işçilerimiz için 
va'dedildiği sebilde ciddî 7:ir öncelik tanınması, 
diğerlerinden de tefrik edilerek; yani dolu, rüz
gâr, sel ve sair felâketzedelerin tefrik edile
rek deprem felâketzedemi olarak mütalâa edil
mek suretiyle öncelik verilmesini ve bunlarm 
biran ence yurt dışına gönderilerek - zaten her 
aileden bir kr i gi'n&eriliyor - bu geçirmiş olduk
ları felâketin ıstıraplarını maddi yönden biran 
ence sarmalarım n sağlanmasını, bu hususta ge
rekli tedbirleri almalar mı, İs ve isçi Bulma Ku
rumu Genel rlûdürlûğüne katî direktif ve emir 
vermelerini Hükümetten istirham ediyorum. 
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Beni dinlediğiniz iein teşekkür eder, cümle
nizi saygı ile selâmlarım, sevgili arkadaşlarını. 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanı Sayın 
Babüroğlu. 

ÎMÂE VB İSKÂN BAKANI SELÂHATTÎN 
BÂBÜBOĞLü (Cumhurbaşkanınca S. ti,) — Sa
yın Balkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Sayın Yurtsever'in çok yapısı ve depremin 
başlangıcından itibaren bizimle sıkıntıları çok 

| çeken bir insana mahsus insaflı eleştirilerine te-
| sekidir ederim. Kendilerine bu vesile ile Bingöl'-
I de ve biraz da Burdur'da yapılmakta olan hu

susla"! arz edeceğim ve temennilerini nasıl kar-
j şıladığımızı Yüce Senatonun huzurunda dile ge-
| tireceğim. 
j Esasen, çok güç iş olmasaydı, çok güç işin al

tına girmiş olmasaydık ben de ondan memnun 
| olmıyacaktım. Bingöl ve Burdur deprem konu-
! lamnda bizim plânlamalarımızı inceliyen Sayın 
( Cumhurbaşkanı, gezilerinde Amerika'da 30 yıl 
I kalmış bir mühendisi de yanlarına almışlardı. O 
i mühendisin ve Alman mühendislerinin görüşleri

ni kısasa arz etmekte fayda bulurum. Çünkü bu 
I görüşler, Türk mühendisinin, Türk işçisinin, bi

zim çocuklarımızın neler yapmaya muktedir ol
duğunun ecnebi ağzından dile gelmiş şekilleri
dir, 

Amerika'da kalmış 30 yıllık bu Türk mühen
disi, Sayın Cumhurbaşkanının gezileri sırasında 

I etkiler d iğini, başka hiçbir söz söylemenin müm-
! kün olmadığını, bu türlü bir hizmetin sadece bir 
i yıllık bir plânlamadan sonra başlıyabileceğini 

ifade etmişlerdir. Yine Alman mühendisleri de, 
böyle bir plânlamanın bir yıl süreceğini ve on-

S dan sonra yapılabileceğini söylemişlerdir. 

Türk işçisinin, Türk mühendisinin üstesinden 
geldiği rakamlarını arz edeceğim hizmet Batılı 
gözü ile bu şekilde görülmektedir. Ben, bu hiz
meti gören, bu almterini döken arkadaşlarımın 
bir aracısı olarak Yüce Senatoya arkadaşlarımın 
bu hizmetlerini överek getirmekten bahtiyarlık 
duyuyorum. Sayın Yurtsever için en önemli me
sele, içmesuyu konusu olduğa için, iemesuyu ko
nusunu arz edip sonra biten ve bitmekte olan 
rakamları arz ederek huzurunuzdan ayrılaca
ğım, 

Bingöl ve Burdur yöresinde deprem nedeni 
ile yapılacak hizmetlerin modern şehircilik anla
yışı içerisinde, şehirciliğin bütün kuralları ve 
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altyapı tesislerini beraber plânlayan ve kesimle
ri bir şehirsel metot içerisinde armoniye sokan 
çalışmamız; kanalizasyon, su, elektrik ve diğer 
sağlık tesisleri ile beraber çalışmamızı zorunlu 
kılmıştı. 

içme suyu konusu; Bingöl'ün eski imar plânı
na göre 17 litre, suların fazla olduğu zamanda 
sağlıyabiliyor. Suların azaldığı zaman, bu 17 lit
re 10 litreye düşüyor. Bingöllülerin ifadesine 
göre, 6 litreye düştüğü zamanlar da vardır. 

50 bin nüfusa göre, 30 yıllık geleceğini kar
şılayan içmesuyu etütleri çok âcil olmadığı için, 
sabırlı ve plânlı çalışıldı. İlk önce Çapakeur ci
varındaki derelerde âdi kuyu ve derin kuyu me
todu ile su arandı. Bizzat ben de bulundum, ma
alesef oralardan su çıkmadı. 3 Km. uzakta Bin
göllülerin arzu etmediği bir su kaynağı vardır, 
Bir de BiugöUiilerin arzu ettiği ye .ısrarla üzerin
de durdukları üç ayrı ekibe etüt yaptırdığımız 
Metan suyu vardır. Metan suyunu bir yönetici 
olarak, bir Bakan olarak benim ele arzu etmeme 
rağmen, teknisyenler, jeologlar, su mühendisle
ri ve bu işin ekonomisini yapan tekııisyenjer 
- şimdi maalesef diyorum - uygun bulmuyorlar. 
Ben de teknisyenleri atlama durumunda deği
lim, öyle bir Bakan olmak istemiyorum. Teknis
yenlerin verdikleri rapora göre 10 milyon lira 
kadar munzam bir parayı gerektiriyor, ayrıca 
işletmesi ötekilerden daha ucuza yapılanlardan 
da ağır oluyor. 

Birinci raporlarına uymak istemedim, bir 
başka ekip gönderdik, bir başka ekip daha gön
derdik. Maalesef Metan suyundan yararlanma 
işi bugün için mümkün değil. Fakat, Bingöl'e ge
tirilecek olan içmesuyu, endişe etmesinler, sula
ma suyu değildir, içmesuyu ihtiyacını bol bol 
karşılıyacak durumdadır. Böyle olmacbğı tak
dirde yatırım yapma söz konusu değildir. 

Kanalizasyon konusu, üzerinde önemle dur
duğumuz bir konudur. 1972 yılma kadar süre
cektir. Aslında bu tip hizmetlerin iki ay gibi bir 
zamanda, - Bizim çalıştığımız 105 gündür - 105 
günlük bir zamanda bitmesi maddeten mümkün 
değildir. Fakat, şehrin âcil olan su ve kanalizas
yonu kışın mevcuttur. Bunda hiçbir endişe yok
tur. Kanalizasyon, çok şanssız bir hizmet içeri
sine girdi. Som kaya çıkıyor. Çalıştırdığımız 
aletlerin jakbitleri ve uçları kırılmaktadır. Onun 

için biraz uzayacak ve 1972 yılmda mutlaka iç
mesuyu ve kanalizasyonu da bitecektir. 

Konut durumunu arz edeyim: Bingöl'de 139 
köyde 3 893 hak sahibi vardır. Bunlardan 11 
köyde 121 hak sahibi şehre nakledilmiştir; ge
rekli tedbirleri alınmak ve ikna edilmek kaydı 
ile. 27 köyde 301 konut 1972 yılında yapılacak 
ve köylüye verilecektir. 

Arz ediyorum; köyü ile bu konularda anla
şarak, gerekli tedbirleri alarak bu hususu karar
laştırmış bulunuyoruz. 

1971 yılında inşa edilen konut adedi; 101 
köy, 3 469 aile içindir. 

3 Kasım 1971 deki durum şöyledir : 2 722 
konut bitmiştir. 447 konut montaj halindedir. 
Montaj hali, temelden çatısının kapanması anı
na kadarki, inşa hali demektir. Yani bunlar ara
sında şu anda bitmiş olanlar da vardır. Temeli
nin üzerini sürmüş olanlar da vardır. 

Su basmanı bitmiş olan 201 konutumuz var. 
Temel durumunda bulunan 51 konutumuz var. 
3 421 konut 30 Kasım 1971 de biterek vatanda
şın hizmetine arz edilecektir. Sadece vatandaş
tan bizim de isteğimiz borçlanma belgesini be
hemehal imzalıyarak içeriye girmeleridir. 

Hükümetin sorumlu bir Bakanı olarak bura
dan hem Türk kamuoyuna, hem ele Blngöllülere 
ve Bingöl'ün mahallî liderlerine sesleniyorum. 
Borçlanma senedi imzalanmakusm zorla, yum
rukla her hangi bir konutun teslim edilmesi 
mümkün değildir. Lütfen bize yardımcı olmala
rım vatandaşa tersine telkinde bulunmamalarını 
da bu vesileyle arz ederim. 

İhtiyaçları komple biten köy adedi, şu anda 
51 dir. Konutların dağıtımı başlamıştır. 569 ko
nutun kur'ası çekildi. Konut dağıtmada çekti
ğimiz zorluk vatandaşın borçlanma senedini im
zalamaması yolunda yapılan bâzı gereksiz tel
kinler sebebiyledir. Bunu da bütün açıklığı ile 
Yüce Senato kanaliyle kamuoyuna arz etmiş bu
lunuyorum. 

önemli bir konu, şehir içindeki konutlardır. 
Biz şehrin şehirsel strüktürünü, biçimini bozma
mak için çeşitli yapı sistemlerini; konvansiyonel 
ve prefabrike yapı sistemlerini uyguladık. Bütün 
bu uygulamalarda işin zorluğunu, zaman kaybı
nı hepsini hesaba katmıştık. Bu bakımdan kon
vansiyonel sistemle yapılan yapılar biraz gecik
miştir. Fakat vatandaşın ihtiyacı 30 Kasımda, 
en geç 15 Aralıkta mutlaka karşılanacaktır. 
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Şimdi durumu arz ediyorum: Şehir içerisin
de prefabrike 335 konut şu anda bitmiştir. Bu, 
30 Kasım 1971 tarihinde 745 konuta ulaşacak
tır. Yapımı biten tek katlı 205 konut, 30 Kasım
da 242 ye çıkacaktır. Üç katlı konutlarda 30 
daire bitmiştir, 30 Kasımda 360 daireye yüksele
cektir. İki katlı 30 konut şu anda bitmiştir, 150 
konuta 30 Kasımda çıkacaktır. Bu 30 Kasım 
tarihini şöyle bir ihtiyatla 15 Aralığa kadar 
uzatmak mümkündür. Aldığım bilgilere göre, 
30 Kasımda bitecektir fakat türlü gecikmeler 
dikkate alınsa, 15 Aralığı geçmesi mümkün de
ğildir. 

Vaktiyle yaptığım temasa göre, şehir içeri
sinde bin konutun teslim edilmesi, o andaki ih
tiyacı karşılıyacaktır. Fakat biz vatandaşa 30 
Kasımda 1 497 konut teslim edeceğiz, şehir içe
risinde. 

Şimdi bu ölçüde ve arz ettiğim gibi 105 ya
hut 110 işgününde bitirilmiş olan hizmetin son 
derece olağanüstü tedbirlerle ve - iftiharla söy-
liyeyim - arkadaşlarımızın savaşırcasına hizmet 
yapmalarıyle mümkün olduğunu çok rahat iddia 
edebilirim. Bir inşaat mühendisi olarak da arz 
ediyorum ki, bu rakamlar günle kıyaslandığı 
takdirde son derece ileri ve başarılı rakamlar
dır. 

Bu bölgenin bütün Cumhuriyet idaresinde 
yapılmış olan yol yüzdesi % 20 idi. Bu, köy
ler ring halinde bağlanmak ve yolların tümü be
lirli köy standardında olmak üzere % 67 ölçü
süne çıkarılmış, 819 Km. lik yol bugün Bingöl-
lülere teslim edilmiştir. 

1972 yılında Bingöl'ün, köylerine ahırı, ka
musal tesisleri, köy ihtiyar heyeti odası, umumî 
çeşmesi, yalağı, büyük köylerde genel yüznu-
marası, çocuk bahçesi gibi medeni ülkelerdeki 
insanların ihtiyaç duyduğu hizmetler götürü
lecektir. Bunlar, hem de süslenerek, boyanarak 
ne lazımsa bütünü ile yapılarak götürülecektir. 
Bu hizmetlerin bozulmaması için de, Sosyal ve 
Ekonomik İşler Araştırma Kurumumuzun mo
ral ekipleri, zaman zaman dolaşarak halkın bu 
hizmeti bozmamasına gayret gösterecektir. Ya
pılan bu hizmetlerin, süsleme dediğimiz temiz 
yaşamanın, toplu olarak yaşamanın bir eğitimi 
olan gereç ve araçların % 70 i tahrip edilse^ 
bizim hesabımıza göre % 30 dahi kalsa, bu yö
renin şehirsel hizmetleri bakımından büyük ba

şarı olduğunu şehirci arkadaşlarımız söylemek
tedir. 

Hükümetimiz, bu şehirsel ölü yatırım de-
nilebilen hizmetlerin yanında, bu bölgenin eko
nomik bakımdan kalkınması ve bölgenin bünye
sel yapısına uygun üretici birtakım tesislerin ku
rulması konusunda da kararlıdır, plânlar yap
maktadır. 

Bingöl İnşaat Amirliği, 1972 yılında Muş, 
Hınıs, Varto bölgesine geçecek ve orada çok ge
niş anlamda ve son derece güç şartlar altında 
yaşanılan konutları Varto depremi dolayısiyle 
yapılmış olan konutların önemli bir kısmını ye
nileyecektir. 

1972 Yılında 3500 konut yenilemeyi plânlı
yoruz. Aslında yapılmış, fakat vatandaşın sağ
lık ve yaşama şartları bakımından kalmasında 
sakıncalı bulduğumuz 11 bin konutun değişti
rilmesi ve sabit yerleşme düzenine getirilmesi 
hususunda da plânlar hazırlanmaktadır. Eğer 
plânlarımız son şeklini alırsa, Güney Anadolu'
da prefabrik sistemle konut yapan bir atelye 
veya fabrika kurulması hususunda da düşün
celer vardır. Bu kesinleştiği zaman Yüce Se
natoya arz edeceğim. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaların so

nuncusu sayın Hüseyin Öztürk'ündür. Ancak, 
gündem dışı konuşmaların bir saatten fazla sür
müş olması nedeni ile sayın Hüseyin Öztürk, 
16/11/1971 tarihine rastlayan 4 ncü birleşimde 
görüşmek üzere taleplerini ertelemişlerdir. 

5. — Bayındırlık Bakanlığına, Cumhuriyet 
Senatosu Adana Üyesi Mukadder Öztekinin, 
atanmasının uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/3) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var, takdim 

ediyorum. 
Cumhuriyet; Senatosu Başkanlığına 

Açık bulunan Bayındırlık Bakanlığına, Cum
huriyet Senatosu (Adana) Üyesi Mukadder 
öztekin'in atanması, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen

dim. (Alkışlar.) 
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6. —- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, 
Bayındırlık Bakanlığı eski Müsteşarı Nezih Dev-
res'in atanmasının uygun görülmüş olduğuna da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/2) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Açık bulunan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanlığına, Bayındırlık Bakanlığı eski Müste
şarı Yüksek Mühendis Nezih Devres'in atanma
sı, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş
tür. 

Arz ederim. Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim. 

7. —• Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık Ba
kanıikthit Karakrvfm atanmasının rtygungiy-
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının, diğer 
tezkeresini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına, Bayın

dırlık Bakanı Cahit Karakaş'm asaleten atanma
sı, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş
tür. 

Arz ederim. Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim. 

Sayın üyeler, 12 . 11 . 1971 Cuma günü saat 
15,00 te sayın üyelere sunulan gündem gereğince 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı olduğunu saygılarımla arz ederim, efendim. 

8. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkan
lığının, 1963 sayılı Kooperatifler Kanununun bir 
maddesini tadil eden kanun teklifinin, havale 
edilmiş olduğu komisyonlardan alınarak 3 er 
üyeden kurulacak bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair tezkeresi. (2/1) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, arz ediyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir 
maddesini tadil eden kanun teMifinin, havale 
edilmiş bulunduğu Anayasa ve Adalet, Tarım, 
Malî ve iktisadi İşler ile Bütçe ve Plân komis-
ycnlarından, üçer üyenin katılması suretiyle ku
rulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

3. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görü

şülecek işler» kısmında bulunan, 1120 ye 2 nci 
ek, 1574 ve 1575 sıra sayılı Dilekçe Karma Ko
misyonu raporlarının, (mezkûr Komisyonun 
140 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uyarınca her 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Oylarınıza umuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiş ve üç ra
por gündemden çıkanlmııştır, efendim. 

tiye 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

9. — Türk - Amerikan Kredi Andlaşması 
konusunda görevli Araştırma Komisyonunun ça
lışma süresinin iki ay uzatılmasına dair Komis
yon Başkanlığı tezkeresi (10/23) 

3AŞISAN — Bir tezkere daha var, takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
30,5 milyon Amerikan Dolarlık Türk - Ame

rikan Kredi Anıtlaşması hakkında arattırma ya
pan Komiayonuımızua, görev süresi, 13 Kasım 
1971 tarihinde sona ermektedir. 

AraştiTmamızm tamamlanması ve raporun 
yazılmasına imkân verilmesi için, mezkûr ta
rihten itibaren muteber olmak üzere iki ay da
ha müddet verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu Sözcüsü 

Ahmet Demir Yüce 
BAŞKAN — Oylarınıza, sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

10. — Türk Havayolları Anonim Ortaklığı 
•ile T'çak Servisi Anonim Ortaklığının faaliyetleri 
kojiv.PAinda görevli Araştırma Komisyonunun 
çalışma süresinin iki ay uzatılmasına dair Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi (10/33) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
THY Anonim Ortaklığı ile Uçak Ssrvisi 

Anonim Ortaklığının faaliyetleri konusunda 
araştanma yapmakta olan Komhyomumuzun ça
lışma süresi, 14 Kasım 1971 tarihinde sona er
mektedir. 

Araştırmamızın tamamlanması ve raporun 
yazılabilmesi için, mezkûr tarihten itibaren 
muteber olmak üzere iki ay daha zaman veril
mesini tavassutlarınıza arz ederim. 

Saygılarımla, Nazif Çağatay 
THY Araştırma Komisyonu 

Başkan Yardımcısı 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miş, iki aylık süre verilmiştir, efendim. 

11. — Cumhurbaşkanınca 8. Ü. Tayfur Sök-
men'in, Mehmet İzmen ve Suad Hayri Ürgüp
lü'nün Kontenjan Grupuna katıldıklarına dair 
önergesi, 

BAŞKAN — Konitenjan Senatörleri Grupundan 
gebn bir yazıyı takdim ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 

Sayın Mehmet izman ve Sayın Suad Hayri 
Ürgüplü 'nün Kontenjan Grupuna katıldıkları
nı bilgilerime arz ederim. 

Kontenjan Senatörü 
Tayfur Sökmen 

BAŞKAN — Sayın Suad Hayri Ürgüplü ve 
Sayın" Mehmet izmen'in Kontenjan Grupuna 
katıldıklarına mütedair olan tezkereyi okuttuk, 
bilgilerinize arz olunur efendim. 

12. — Kontenjan Grup Başkanlığının, Yöne
tim Kurulu teşekkülüne dair tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyo
rum. 

C. SemaıtosU Başkanlığına 
2 Kasım 1971 Salı günü saat 16,00 da Gru-

pıımuz Sayın Tayfur Sökmen'in Başkanlığında 
toplanmıştır. 

Grup Başkanlığına Sayın Fahri Korütürk, 
Bajkanv ekiîliğine Sayın Lütfü Akadlı, Yöne
tim Kurulu üyeliklerime Sayın Mehmet İzmen 
ile Sayın Vahap Güvenç seçilmişlerdir. 

içtüzüğün 15 nci maddesi uyarınca keyfiyet 
bilgilerine arz olunur. 

C. Senatosu Kontenjan Grup Başkanı 
! Fahri Korütürk 

BAŞKAN — Yüce 
arz olunur, efendim. 

Senatonun bilgilerine 
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V — GÖRÜŞÜLEN 

4. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/310; Cumhuriyet Senatosu : 1/1270) 
(S. Sayısı : 1666) 

BAŞKAN — Toplatı yılındam evvel başla
mış olduğumuz Köy işleri Başkanlığı kuruluş ve 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ G 

13. — Komisyonlara üye seçimi. 

BAŞKAN — Komisyonlara üye seçimi için 
fillhal adaylar verilmemiştir. Bu sebeple seç&m-
leri erteliyoruz. 

14. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesine bir ye
dek üye seçimine geçiyoruz. 

Adayları bir defa daha Yüce Kurulun ıttı
laına arz eldeceğim : 

Sayın, Barın Hürrem, 
Sayın Berkem Kemal, 
Sayın Esmer Âdil, 
Sayın İmamoğlu Hüseyin Namık, 
Sayın Kişioğlu Yeredoğ, 
Sayın Ooakçıioğlu Aziz, 
Sayın öncer Celâl, 
Sayın Özbek Mehmet Sabri, 
Sayın Selekler Hâmdt, 
Sayın Yaşımkılıç Doğan, 
Tasnif Heyetini seçiyoruz, efendim. 
Sayın Fethi Tevetoğlu?.. Yoklar. Sayın 

Feyzi Halıcı?... Yoklar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, biz talibiz. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, Sayın Ömer 
Ucuzal, Sayın Ahmet Demir Yüce'den ibaret 
Tasnif Kurulu kurulmuıştur, efendim. 

Vazifeliler... Oy pusulalarım dağıtınız efen
dim. 

11 . 11 . 1971 O : 1 

İŞLER (Devam) 

görenleri hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporumun 
müzakeresine geçiyoruz. 

Sayın Köy işleri Bakanı?.. Yok. Komisyon? 
Yok. Müzakeresine imkân yok, bu sebeple gele
cek Birleşime kalmıştır. 

NEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Adayları bir kez daha ıttılâlarınıiza suna
yım efendim. 

Banm Hürrem, Berkem Kemal, Esmer Âdil, 
İmamoğlu Hüseyin Namık, Kişioğlu Yeredoğ, 
Ocaikçıoğlu Aziz, öncel Celâl, Özbek Mehmet 
Salbri, Selekler Hamiit, Yaşınkılıç Doğan. 

9 ncu tura başlıyacağız efendim. Sayın 
SâmrKuçuk'ten MftIîp>¥THS7 

(Cumhuriyet ıSenatosu Tabiî üyesi Sami 
Küçük <ten başlanarak oylar toplamdı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın 
üye?.. Yok. Oylaıma işlemi bitmiştir efendim. 

(Oyların aynımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif Heyeti tutanağı gelmiş

tir. Oylama sonucunu arz ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

j Anayasa Mahkemesine bir yedek üye seçi-
| mi içim yapılan oylamada (46) sayın üyenin oy 
j kullanldığı bu neticenin ise salt çoğunluğu sağ-
j lamaıdığı cihetle tasnife lüzum görülmediğini 
j arz ederiz. 
I Tasnif Heyeti 
| Eskişehir Bitlis 

Ömel Ucuzal Orhan Kürümoğlu 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Çok sayın üyeler, bu suretle 
I gündeme devam için yeter çoğunluk da kal-

ımamış olması medeni ile 16 . 11 . 1971 Salı günü 
saat 15,00 te toplanılmak üzere 3 ncü Birleşi
mi kapatıyorum efendim. 

İ Kapanma saati : 16.20 

• * • * » » • 
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VII —* SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, ekstraksiyon sanayiine dair, soru 
önergesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan 
ÇiMngiroğlu'nun yazılı cevabı (7/816) 

20 . 7 . 1971 
Cumihuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığıma 
Trakya bölgiesînJdie ayçiçeği ziraati yaygın 

bir halde ve süratle gelişmektedir. Bu çiçek
leri mahallî tamirhaneler ve fabrikalar hamyağ 
faalime getirmekte ve piyasaya vermektedir, 
Ancak modern tesisler olmadıkları için bakiye . 
kalan küspteleride % 8 nisjbetinidie hamyağ kal-
maktadn'. Batı'da bu mahzuru önliyen yeni 
fabrikalar kurulmuştur. Buna ekstratosyon sa
nayii denilmektedir. Bu mevzuda çeşitli beyan-
laramiizla Yüksek Başkanlığa ve dolayısı ile 
Devlet Plânlama Teşkilâtına başvurularak Trak
ya 1da bu sanayiin kurulması hususunda alaka 
rioa edilmiştir. 

Bu defa biri Büyükçeikknteçe'die ve diğeri 
Tekirdağ'da olmak üzere bu mahiyette iki yeni 
fabrikanın, bilgimiz dışında, kurulmuş ve ku
rulmak üzere olduğu öğrenilmiş bulunmaktadır. 

Bunların ne surette ve gaye için kurulmuş 
olduklarını tesbdt etmek mıaksadiyle aşağıdaki 
(sorulanımın yazılı olarak cevaplandırılmasını; 
temin etmek üzere Ticaret Bakanlığına intikali 
hususunlda değerli aracılığımızı saygılarımla 
arz ve rica öderim. 

Tekirdağ Senatörü 
Cemal Taırlan 

1. Trakya'da ekstraisyon sanayii kurmak 
malksadiyle Devlet Plânlama Teşkilâtına yapı
lan müracaatların firma olarak isimleri, ortak
ları ve müracaat tarihleri nelerdıiır? 

2. Bu müracatler üzerine Devlet Planlama 
Teşkilâtınca ne gilbi tetMkat ve işlemler yopfcı-
rılmıştıır? 

3. Bu firmalara (şirketlere) hangi fondan 
ve hangi tarihlerde ne müktar döviz tahsis 
edilmiştir. 

5 . 11 . 1971 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müd. 21 . 7 . 1971 tarih ve 

1208-11580-7/816 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ üyesi Cemal 
Tarlan'm ekstraksiyon sanayiine dair yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevap Dış Ekonomik iliş
kiler Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Mü
dürlüğünce verilen bilgilere dayanılarak hazır
lanıp iiişilıte sunulmuştur. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 
Ayhan Çilingiroğlu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Cemal 
Tarlanın ekstraksiyon sanayü ile ilgili yazılı so
ru önergesine karşılık cevap 

1. Tekirdağ'da bir ayçiçeği yağ sanayii te
sisinin kurulması için Özdoyuran ve Mizrahiler 
Yağ Sanayii Kolektif Şirketi müracaatta bu
lunmuştur. Bu firma dışında her hangi bir mü
racaat yapılmamıştır. 

Söz konusu müracaat üzerine Özdoyuran ve 
Mizrahiler Yağ Sanayii Kolektif Şirketine 
18 . 11 . 1988 tarihinde Teşvik Belgesi verilmiş
tir. Ancak Kolektif olan bu şirketin 1970 yılı 
başında Trakya Yağ Sanayii A.Ş.'i haline gel
diği öğrenilmiştir. Mezkûr firmanın üretim tek
nolojisine ekstraksiyon usulü tatbik edilmekte
dir 

Trakya Yağ Sanayii A.Ş. ortakları-
ismail. Özdoyuran 
Kemal Özdoyuran 
Hayim Mizrahi 
Salamon Mizrahi 
Ahmet Ülker'den müteşekkildir. 
2. Söz konusu firmanın müracaatı üzerine, 

bu müracaatı ve fizibilite raporu tetkik edile
rek 18 . 11 . 1968 tarihinde teşvik belgesi veril
miştir. 

3. Firma adına düzenlenen 18 . 11 . 1968 
tarih ve 59 sayılı Teşvik Belgesinde yatırım 
için gerekli döviz ihtiyacı 400 000 dolar olarak 
tesbit edilmiş ve bunu teminen yatırım kotası 
ve dış kredi dövizlerinden faydalanılması öngö
rülmüştür. 

Buna istinaden, 21 nci Kota döneminde Tah
sisli ithal Malları Listesi yatırım kontenjanın
dan 395 459 dolar tahsis verilmiş ve bu tahsis 
kullanılmıştır. Firmanın dış kredi talebi ise 
yoktur. 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, At yarışlarına dair soru önergesi ve 
Adalet Bakanı İsmail Arar'ın yazılı cevabı 
(7/822) 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza iş. Gn, Müdürlüğü 

Konu : Cumhuriyet Senatosu An
kara Üyesi Yiğit Köker'in so
ru önergesinin cevaplandırıl-
dığı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) Genel Sekreterlik, Kanunlar Mü

dürlüğü ifadeli 9.8.1971 gün ve 11654-12230-
7/822 sayılı yazılarına: 

b) 9 . 9 . 1971 gün ve 40953 sayılı yazımı* 
m : 

AtyarLşları ve bu yarışlar üzerinde tertip
lenen müşterek bahisler konusunda, Cumhuri
yet Senatosu Ankara Üyesi Sayın Yiğit Köker 
tarafından içişleri ve Tarım Bakanlıkları ile 
Bakanlığımıza yöneltilmiş bulunan yazılı soru 
önergesinin Bakanlığımıza taallûk eden kısım
ları hakkında gerekli bilgi aşağıda arz olun
muştur. 

Önergede bahis konusu edilen hususların ce-
vaplandırılabilmesini teminen, keyfiyet ilgili 
Ankara, istanbul ve izmir Cumhuriyet savcı
lıklarından ayrı ayrı sorulmuş, alınan cevabi 
yazılar münderecatından; izmir'de, kanuna ay
kırı olarak atyarışı ve müşterek bahis tertibe-
den her hangi bir kimse mevcut bulunmadığı, 
İstanbul'da 6132 sayılı Kanuna aykırı olarak 
atyarışları ve müşterek bahis tertibetmekten 
sanık 33 kişi hakkında 28 kamu dâvası açıldı
ğı, bunlardan Hüsnü Ayık ve Nurettin Sarıta-
bak adındaki şahısların adı geçen Kanunun 
7 nci maddesi gereğince 500 er lira ağır para 
cezası ile mahkûmiyetlerine ve suç konusu 200 
liranın müsaderesine karar verilerek, mezkûr 
hükmün infaz edilmiş bulunduğu, diğer dâva
ların ise henüz sonuçlanmadığı, ayrıca bu ko
nuda Hipodrum Müdürlüğünün mahallî emni
yet makamlarına vâki müracaatı üzerine suç
üstü yakalanan 9 şahıs hakkında gerekli kanu
ni işlemlerin ifasına tevessül olunduğu; An
kara'da, 6 . 9 . 1967 tarihinde Türkiye Jokey 
Kulübü vekili tarafından C. Savcılığına ya

pılan Apti Behçet Kazancıoğlu ve Lütfi Kara-
orman adındaki şahısların kanuna ayları müş
terek bahis tertibettikleri yolunda vâki şikâ
yeti üzerine gerekli soruşturmanın yapılıp hak
larında Sulh Ceza Mahkemesine açılan dâvanın 
ceza kararnamesiyle neticelenip, sanıkların 10 
ar lira hafif para cezasiyle mahkûmiyetlerine 
karar verildiği ve mezkûr hükmün de kesinleş
tiği, yine 8 sanık hakkında açılan dâvanın 
beraet kararı ile sonuçlanıp, 4 sanık hakkın
da da takipsizlik kararı verildiği, bunlardan 
başka C. savcılıklarına her hangi bir olay ve 
müracaatın intikal etmemiş bulunduğu anlaşıl
mıştır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurıümasını saygılarımla arz ederim. 

ismail Arar 
Adalet Bakanı 

JL. =_ CunihurİMt Senatosu Kontenjan Üyesi 
Rağıp Üner'in, gübre ithaline dair soru önergesi 
ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/840) 

22 . 9.1971 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim. 

Cumhurbaşkanın S. Ü. 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Türkiye'de bundan evvel mevzuata göre 
gübre ithali işinde Tarım Bakanlığının izni alı
nırken bugün Tarım, Maliye, Dış Ekonomik iliş
kiler Bakanlığı, ve fiyat tescil dairelerinin de 
mütalâası alınmak suretiyle muamele adedi 4 
misli artırılmış, gübrenin köylüye intikali ay
lara vebeste kılınmıştır. 

Köylüye biran evvel gübre temini için for
malitelerin azaltılması hususunda bir çalışma 
varandır? 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjna üyesi Ra-
gıp üner'in, gübre ithaline ilişkin 22 . 9 . 1971 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Hükümet Programının Devlet kesiminin ye
niden düzenlenmesi ile ilgili bölümünde «Dişti-
caret, döviz, gümrük himayesi ve başlıca dış 
ekonomik ilişkiler konusundaki politikalarda 
yakın bir işbirliği sağlanacaktır. Bu konuda
ki reform hazırlıklarını yapmak ve yürütmek 
üzere bir Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığı ku-
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rulmuştur. Dış ekonomik ilişkilerin en etkili bir 
şekilde yürütülmesiyle ilgili görevler ve bugün 
varolan birimler bu Bakanlığa bağlanacaktır.» 
denilmektedir. 

29 . 4 . 1971 tarihinde yürürlüğe konulan ye
ni ithalât EejîmJmisds Hükümet Programının 
bu ilkesinden hareketle bütün ithalâtta tah
sis mercii olarak Dış Ekonomik İlişkiler Bakan
lığı kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Yeni ithal rejimimize göre, Tarım Bakanlı
ğınca uygun görülecek gübre ithal talepleri, bu 
ithalâtı yürütmekle görevli resmî kuruluşla
rın bilhassa finansman olanakları yönünden Ma
liye Bakanlığının tetkikine tabi tutulmakta ve 
nihayet bu talepler tahsis mercii olarak Dış Eko
nomik ilişkiler Bakanlığına intikal etmektedir. 
Adı geçsn Bakanlık söz konusu gübrelerin en 
uygun şartlarla ithalinin gerçekleştirilmesi üze
rin do durmaktadır. Diğer taraftan iv. Bakanlığa 
intikal eden gübre talepleri en geç ertesi iş gü
nü tahsise bağlanmaktadır. 3u itibarla ithalA-
tın gecikmesi bahis konu su değildir. 

Bundan önce resmî kuruluklara verilen ithal 
belg3leri.se dayanarak yapılan ithalâtta, bu ku
rulukların finansman yetersizlikleri nedeniy
le ithalâtın zamanında gerçekleştirilemediği ve 
akreditif aşılmasındaki gecikmelerin ihracatçı 
ülkeler kuruluşların-n şikâyetlerine sebebcldu-
ğı\ bir vakıadır. Bundan dolayı ithalâtın zama
nında ve aksaksız bir şekilde yürütülebilmesi 
için bu konuda Maliye Bakanlığının görüşüne 
de yer verilmesi gerekli görülmüştür. 

Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı yukarda 
da belirtildiği üzere, kendisine intikâl eden is
tekleri en kısa sürede neticelendirmekte, ica
bında yaptığı teşebbüslerle ithalâtın, fiyat ve 
memleket itibariyle en uygun şartlarla gerçek
leştirilmesini sağlamaktadır. 

Bütün bıı teşebbüs vs çalınmalar, gü^re ithal 
programl&riyîc birlikte ele alındığı cihetle itba-
îâtla ilgili bir zaman kaybına sebebolmamak-
tdûı:'. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztilrk'ün, T. C. Turizm Bankası ve yöne
ticilerinin durumlarına dair soru önergesi, ve 
Turizm ve Tanıtma Bakam Erol Yılmaz AkçaV-
ın yazüı cevabı (7/846) 

11 . 11 . 1971 O : 1 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankasının ve 

yöneticilerinin durumları ile ilgili aşağıdaki 
sorularımın yazılı olarak Sayın Başbakan Pro
fesör Doktor Nihat Erim veya ilgili bakanlarca 
cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 

1 . 10 . 1971 
Hüseyin ttzbiirk 
Sivas Senatörü 

Soru : 1 
Kurulduğu günden beri hâlâ emekleme saf

hasını aşamamış, Devletin sağladığı bütün malı 
imkânlara rağmen zarardan lcurtulanıamış ve 
bir türlü verimli hale gelememiş; mevcut ser
mayesini ve hattâ takviye sermayesini yitirmek 
suretiyle Devletin sırtında büyük bir yük ola
rak kalmış olan Türkiye Cumhuriyeti Turizm 
Bankası ile ilgili bütün mevzuatın incelenerek 
durumun açıklığa kavuşturulması zorunluğu 
vardır. 

Soru : 2 
1965 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti Tu

rizm Bankası, kimlere ve ne miktarda krediler 
verilmiştir. Hangi turistik tesislerin kuruluşu
na katılmış ve turizm bakımından bu tesislerin 
değeri nedir. Bu tesislerin turizm gelirlerine 
katkısı veya yıllık zararları nedir? 

Soru : 3 
Turizm Bankasının her yıl açığı ve zararı 

ne kadardır? Maliye Bakanlığının her yıl bu 
bankaya tahsis ettiği paranın miktarı ne ka
dardır? 

Soru : 4 
Turizm Bankasının her yıl büyük açıkla 

bilançosunu kapamasında aşağıda sırahyacağım 
sebeplerle söylenti halinde devam eden suiisti
mallerin etkisi olup olmadığının açıklanması 

I gereklidir. 
Soru- : 5 
Turizm Bankası yöneticilerinin emekli me

murlardan müteşekkil olduğu doğru mudur? 
Meselâ : 1. — Genel Müdür Davut Giresunlu, 
(T. C. Ziraat Bankasından emekli) 

2. _ Genel Sekreter Naci Selik, (Denizcilik 
Bankasından emekli) 

3. — Müşavir Fikri Tansu, (Emekli Sandı
ğından emekli) 

4. — Personel Müdürü Nuşret Ediz, (Emek-
I li Subay) 
38 — 
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5. — Müfettiş Hüsnü Osman, (ıSümerbank- | 

tan emek!) 
6. — Levazım Müdürü Ümit Bey, (Emekli 

Subay) 

7. — Genel Müdür Muavini Haşim Gönenç, 
(Denizcilik Bankasından kovulurken ayrılmış 
ve eski A. P. li bir bakanın tavassutu ile bu ban
kaya girmiş) 

8. — işletmeler Müdürü Haldun Oksar, 
(Hakkında birkaç defa yolsuzluk tahkikatı açıl
anıp ve suiistimali teısbit edildiği halde adamını 
bulup yerinde kaldığı söylenmektedir.) 

Soru : 6 
Bu memurlar emekli oldukları halde ve 

bankanın sermayesinin % 90 ı Devlete ait para
larla karşılanmasına ve diğer hisselerinde, İş 
Bankası, Etibank ve İller Bankası gibi diğer 
kuruluşların otoaısına—rağmen, her hangi te i 
iktıissaidi Devlet Teşekkülleri gibi % leri almak- I 
itadırlar. Ayrıca emeklilerin bankada tek maaşı I 
tercih etmeleri gerekirken, her iki maaşı da al- I 
makta ve her seme maaşlarına da istedikleri gibi 
artırarak Devletin bankasını zarara uğratmala- I 
rı yanında, keselerini de rahatça doldurmakta
dırlar. Bu arz edilen hususların belgelere daya
tılarak cevaplandırılacağını tahmin ediyorum. 

Soru : 7 
Genel Müdür Davut Giresunlu bankada gö

reve başlar başlamaz, emrine tahsis edilmiş ara
bayı lüks bulmadığı için sattırdığı ve yerine 
125 000 liralık bir araba aldığı; kendisine tah
sis edilen lojmanda oturmıyarak Etiler'deM I 
evine (villâ) sına taşındığı bunun için de ban- I 
feadan her ay 1 500 Türk Lirası lojman parası I 
veya kira aldığı doğru mudur? Tahkikat mev
zuu olan bu lojman parası işinin müfettiş rapo
ru ile belgelenmesini ve geri alınmasına karar 
verilmesine rağmen bu paranın bugüne kadar 
ödenmediği söylentisi doğru mudur? Bu usul
süz lojman kirası için karar alan idare meclisi 
üyeleri ile aynı karara oy verip imza koyan Da
vut Giresunlu haklarında ne gibi işlem yapıl- I 
iniştir? I 

Soru : 8 
Davut Giresuniu'nun Botary Klübüne üye i 

olduğu ve bu üyelik aidatlarının da banka ta- I 
rafından ödendiği ve muhasebe kayıtlarında 
bulunduğu doğru mudur? I 

Soru : 9 
Davut Giresunlu, Yeniköy Carlton Oteli ya

pılırken buradaki inşaata ait malzeme ve ele
manlardan beleş tarafından faydalanarak Eti
ler'deki villâsını tamamen değişiklik yaparak 
ve kalorifer tesisatı ve alüminyum doğramaları 
değiştirerek en az 5 - 6 yüz bin liralık bir mas
rafı bankaya yüklediği söylentileri doğru mu
dur? (imar iskân Bakanlığınca teşkil ettirile
cek teknik elemanlardan müteşekkil bir müfet
tiş ve bilirkişi heyetinin bunu kolayca tesbit 
edeceği sanılmaktadır.) 

Soru : 10 
Yeniköy - Çezme otelleri hakları Sümerban-

ka sipariş verilmiş iken, sonradan bundan sar
fınazar edilerek İstanbul'daki Dekor hah fir
malına ihale edilmesinin ve hiçbir iş yapmadan 
da 390 000 Türk lirasının bu firmaya avans ola
rak- variMiği doğru -mudur?- Bu dekor, halı fir-
masınm Şevket Denıirerin ortağı olduğu ve ha
lıların da İsparta'dan teslim alındığı bu duru
ma göre Sümerbanka baskı yapılarak bu halı
ların siparişinden vazgeçirildiğinin incelenerek 
doğru olup olmadığının açıklanması? 

Soru : 11 
Bu firmanın Genel Müdür Davut Giresun

lu'nun da evine halı döşediği söylentilerinin 
doğru, olup olmadığının belirtilmesi. 

Soru : 12 
Turizm Bankası Genel Müdür Muavini Ha

sım Gönenç, çalışmakta olduğu Denizcilik Ban
kasından ayrılmaya zorlanmıştır. (Sebebi De
nizcilik Bankası tarafından bilinmektedir.) Bu 
zat, adamını bulup Turizm Bankasına Genel 
Müdür Muavini olarak atandıktan sonra turiz
mi teşfik fonundan kredi verilen ikraz şefliği
ni, Emlâk Kredi Bankasında sıradan bir me
mur olan Bayan Yüksel Barut'a imza salahiyet
li olarak Turizm Bankasında görev verilmesini 
sağlamıştır. Haşim Gönenç ile bu Yüksel Ba
rut'un eskiden beri gelen samimî bir dostluğun 
sonucu olduğu söylentileri varken, bir genel 
müdür yardımcısının hem o yerde lâyık olmı-
yan birini getirmesi ve hem de imza salâhiyeti 
vermesi hukukan ve ahlaken doğru bir iş mi
dir? Yine Haşim Gönenç'in yakın dostu oldu
ğu söylenen ve bilinen Şevket Arat'ı Denizci
lik Bankasından emekli edilen bu şahsı, Fen 
işler Müdürlüğünde imza salahiyetli olarak 
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teşfik fonu ile ilgili raporların incelenmesinde 
yetkili kılmıştır. Bu şekilde kurulan ekip çı
karcılık sistemi içinde çalışmaya başlamış, Ha-
şim Gönenç kısa zamanda Nişantaşı Rumeli 
Caddesi 9/11 deki katı ile, Şişli'de bir kat sahi
bi olmuştur. (Bu katın da adresinin tesbitine 
çalışılıyor.) Ayrıca Kumburgaz'da da bir daire 
almış, fakat bu daireyi bacanağının üzerine ge
çirtmiştir, Ayrıca Sirkeci-de de bir muhasebe 
bürosu Mralıyarak çalıştırmaya başlamıştır. 
Bayan Yüksel Barut ise, kısa zamanda Şişli'de 
bir daire almış ve bir de araba edinmiştir. Bun
ların hangi yollarla alındığının açıklanması. 

Soru : 13 
Barkasın kontrol şefliğinde çalışmak için 

100 den fasla teknik eleman müracaat etmesine 
rağm«m belli bir ölçü kullanılmadan seçilen Or
han DoR'u'nım 1987 de imzaladığı mukaveleye 
göre hiçbir yerde çalışmaması konusunda an
tant. kabnmırken İzmir Çankaya Yılmaz Han 
Fa t 1 No. 101. de bir şirketi olduğu, Yüksek 
Mimarkk Okulunda öğretim üyeliği yaptığının 
açıklanması? 

Soru : 14 
Yeniköy Oteli, proje ve çizim işlerindeki 

okiMn. ma-« rafları iîe dısardaki aynı seviyedeki 
teknik bürolardın masraflarının karşılaştınldı-
ğmrla aradaki büyük farkın bankaya ne kadar 
zarar verdiğinin, belirtilmesi? 

Soru : 15 
Gar. el Nüdür ve Genel Müdür Muavini Da

vut G'r-sunîu ile Haşim Gönenç'in ev telefon 
ma.sraflarmm da bankadan karşılandığının mu
harebe kav^fa-^nda bulunacağı düşüncesi ile 
üzerinde durularak açıklığa ka^Tişturulmasını. 

Soru : 16 
istanbul'daM Yeniköy Cari ton Oteli ile Kil-

yos'taki turistik tesisin yabancı ve yerli turist
ler bakımından çok pahalı olmasına rağmen iş
letmecilik ve temizlik bakımından iyi olmayışı 
seh iv le zarar ettiği görülmektedir. Carlton 
Otelinde dondurmanın 7,50 kuruş ve et yemek
lerinin en ucuzunu 20 liradan başladığını dik
kate aldığımız takdirde alınan malzemenin as
gari 10 misli fazlasına müşteriye yedirilen mad
delerin kontrolsüzlüğünün sebebi nedir ve mii-
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sabbipleri kimlerdir. Bu tesislerin turistik de
ğerlerine rağmen zarar edişlerinin başka sebep
leri nelerdir? 

Soru : 17 
Genel Müdür Davut Giresunlu daha beş ar

kadaşı ile 14 . 8 . 1971 günü akşam yemeğini 
Yeniköy Carlton Oteli restoranında 27 numa
ralı masada yemiştir. Para ödenmemiş fiş imza-
lanmamıştır, bu fişin bedelinin diğerleri gibi 
ödenmediği sanılmaktadır. Durumun inceletti
rilerek cevaplandırılmasını (O geceki masadaki 
arkadaşları ile ilgili ve resim bende mahfuz
dur. Bir tahkikat gerekiyorsa takdim edilecek
tir,) (Biz 4 kişi o P'ece v. vrı bir marnda İsraflar
dan sakınarak karnımızı doyurduğumuz halde 
450 lira ödedik) adı geçen Genel Müdür ve me
sai arkadaşları eğer her gece o geceki gibi lo
kantadan faydalanıyorlarsa elbette ki, otelde 
ve restoran da zarar edeceMr. 

Daha buraya koyamadığım birçok usulsüz
lük ve suiistimallerin iyi bir tahkikat neticesin
de ortaya çıka.nlacağmı tahmin ediyorum. 

Saygılarımla. 
T. C. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 4.11.1971 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Say. : 664 -14949 

Cnmhııriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

t\<ri : 19 . 10 . 1071 tarih vs Kanu'iîar ve 
Ka?ar??r Tst. D?.i B?k. 77-5/I234S sayılı yazı. 

1. T, C. Turizm Bankası A. Ş. 4 . 5 . 12€0 
tarih ve 7170 sayılı Kanunla Turizm ve Tanıt-

' ~̂ a Bakan1? ğ;na verilen yetkiye dayanılarak 
lcS2 ylm^a kurul^us^-r. Faaliyetleri hv, Ka-
"•pna ve c7-el h^knk hükmilerine taMdir Anoak 
-TT"^ ay e s inin % 50 sinden fazlası kamu sektörü
ne ait bulunduğu için denetimi bakımından. Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. M. nce de-
n?tlenme<ünin düzenlenmesi hakkındaki 468 sa
yılı Kanun kapsamına girmektedir. 

Sermaye : (A), (B) ve (C) grupu hisse se
netlerine ayrılmış olan Bankanın nominal ser
mayesi 3C3 milyon liradır. Hisse senedi ve ser
mayenin dağılış sekli 1970 sonu bilânçolarına 
gere aşağıdaki gibidir. 

40 — 
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Gruplar İSahibi Nispeti 

(A) Grupu Haşine % 40 
(B) Grupu Bı.nkalar 

Teşekküller % 40 
(C) Grupu Diğer tüzel ve 

gerçek kişiler % 20 

% 100 

Bankanın kuruluş kanunu tarih itibariyle 
440 sayılı Kanundan evvel çıkmış olduğu ve 
16 ncı maddesinde de «Banka hakkında 
3460 .sayılı Kanunlarla bunların ek ve tadilleri 
tatbik olunmaz» denildiği için 440 sayılı iktisa
di Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve işti
rakler Hakkında Kanundan sonra, hukukî du
rum için tereddüte düşülmüştür. 

Sermayenin yandan fazlası Devletle birlikte 
iktisadi Devlet Teşekkülüne aidolduğu için 23 
ve 468 sayılı Kanunların tatbik sahasına girmiş 
olan Bankanın aynı sebepten dolayı, özel kanu
nun mahfuz tuttuğu sınırlar dışında 440 sayılı 
Kanun hükümlerine tabi olacaktır. 

Nitekim Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri
nin nitelikleri tâyin ve azilleri görev ve sorum
lulukları hakkında 440 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanmaktadır. Bu durumu sarahate kavuş
turmak için hazırlanan 7470 sayılı Kanunun bâ
zı ımaddelerini değiştiren kanun tasarısı, Bakan
lıklara sevk edilmiş bulunmaktadır. 

T. O. Turizm Bankası A. Ş. nin kuruluş şart
larını ve 9 yıllık faaliyetlerinde karşılaşılan 
problemleri kısaca açıklamak, soruda yer alan 
hususların açıklığa kavuşturulması bakımından 
faydalı mütalâa edilmektedir. 

T. C. Turizm Bankası A. Ş., Türkiye Turizm 
Bankasının zarardan kurtulamaması ve faaliye
tine imkân görülememesi üzerine anılan Ban
kanın aktif ve pasifini aynen devralarak kurul
muş, ayrıca Türkiye Turizm Bankası nezdindeki 
tamamen uzun vadeli yatırımlara tahsis edilmiş 
bulunan T. C. Ziraat Bankası mevduatı da Ban
kaya sermaye olarak konularak karşılığında 
hisse senedi verilmiştir. Bu suretle kurulduğu 
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Nominal ödenmiş ödenmemiş 
sermaye sermaye sermaye 

120 000 000 51 120 000 68 830 030 

120 000 003 78 232 000 41 738 000 

60 003 000 5 000 59 995 000 

300 000 000 129 387 000 170 613 000 

anda nakit bir sermayeye sahibolmıyan T. C. 
Turizm Bankası üstelik kaynaklarının hemen 
hemen tamamı gayrimenkullere ve uzun vadeli 
yatırımlara bağlı olarak çalışmaya başlamış
tır. 

Birer anonim şirket olarak kurulması şart 
olan bankaların ...hisse senetlerinin nakit muka
bili ihracediî meleri de kanuni bir zorunluktur. 
(Bankalar Kanunu 4/1 Türkiye Turizm Ban
kasının başarısızlığının sadece yetkisinde oklu
ğu düşünlerek Bankanın unvanının değiştiril
mesi ve yetkilerinin genişletilmesiyle başarıya 
ulaşacağı tahmin edilmiş ve sermayenin nakit 
olması zorunluluğu kuruluş kanunu ile kaldı
rılmıştır. Ancak, birçok yetki ile mücehhez 
olan T. O. Turizm Bankası A. Ş. 9 yıllık çaba
sına rağmen ekonomik kanunların genel kural
larından kurtulamamış ve halen kâra geçiş 
noktasına ulaşamamıştır. 

Bankanın 31 . 12 . 1971 tarihinde ödenmiş 
sermayesi 129 milyon lira olarak gösterilmek
tedir. Ancak 32 milyon geçmiş yıllar zararları 
ve 91 milyon lira değerli sabit kıyme-tler bu 
rakamdan çıkarılırsa 6 milyon liralık S2r'!:est 
bir öz kaynak kalmaktadır ki, bu rakam ban
kanın yüklendiği ve 300 milyon liralık nakit 
sermaye ile yapılabilecek işleri niçin yapamadı
ğını ve niçin kâra geçemediğini açıklamaya 
kâfi gelmektedir. 

2. T. C. Turizm Bankasına kurulduğu yıl
dan bu yana, 1968 yılında Turizmi geliştirme 
ve teşvik fonlarından 30 milyon lira, 1969 yılın
da aynı fondan 35 milyon lira ve AID fonun
dan 40 milyon lira olmak üzere toplam olarak 
105 milyon lira tahsis edilmiştir. 
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Konaklama ünitesi 

Otel 
Motel 
Tatil köyü 
Pansiyon 
Oberj 
Telesiyej 
Kamp 
özel 
Gazino 

Toplam 

Yapılan tahsislerden Bankaya ödenen mik
tarlar aşağıda yer almaktadır. 

Fon Tahsis ödenen 

AID Fonu 
1968 Bütçe Fonu 
1959 Bütse Fonu 

40 000 000 38 000 000 
30 000 000 27 589 920 
35 000 000 30 010 080 

Toplam 105 090 000 95 600 000 
Eu fonların konaklama ünitelerine altsektör-

ler itibariyle dağılımı ve yaratılan kapasite aşa
ğıda gösterilmiştir. 

inşaat Teçhizat isletme Toplam 

58 613 700 
19 063 051 
4 885 GOO 
932 000 

3 70 000 
35 C00 

1 664 000 
— 

600 GOO 

86 165 751 

7 620 800 
5 394 000 
253 000 
253 000 
82 000 
m ooo 
280 000 

1 887 000 
240 000 

16 791 800 

1 
1 

2 

094 500 
132 197 
205 000 
47 700 
128 000 
15 000 
15 000 

— 
30 000 

667 397 

67 332 000 
25 589 248 
6 090 000 
1 232 700 
580 000 
85 000 

1 959 000 
1 887 000 
870 000 

105 624 948 

Yaratılan Kapasite 

onaklama ünitesi 

Otel 
Motel 
Tatil Köyü 
Pansiyon 
Kamping 
Oberj 
özel müessese 
Gazino 
Telesiyej 

Proje sayısı 

45 
33 
1 
6 
2 
1 
1 
o 
1 

Oda sayısı 

2 
1 
313 
855 
400 
82 
159 
62 
— 
— 
— 

Yatak sayısı 

4 237 
3 668 
800 
155 
395 
224 
— 
.— 
— 

Toplam 92 4 876 9 498 

— 42 — 
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T. C. Turizm Bankası A. Ş. nce bu fonlar
dan kimlere, hangi amaçla ne miktarda kredi 
verildiği ekli listelerde yer almaktadır. 

Bu tesislerin turizm gelirine katkısınım ne 
olduğunu kesin olarak bilmek mümkün ola
mamakla beraber, Türkiye'nin sanayi mamul 
ihracatımdan ve turizmden elde dövizleri mu
kayeseli olarak gösteren aşağıdaki tablo bu ko
nuda geme! bir fikir verebilmek bakımından 
yararlı mütalâa edilmiştir. 

Sanayi ve turizm yatırımları ve sağladıklara döviz gelirleri 

Yıllar 
U) 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Yatırımlar 
(Cari fiyatlarla) 

(Milyon $) 
Sanayi 

(2) 

256 
224 
218 
288 
382 
483 
607 

Turizm 
(3) 

7 
10 
18 
28 
28 
51 
57 

Sağlanan 
(Milyon 

Sanayi 
mamul 
ihracatı 

(4) 

65 
76 
82 
79 
75 
66 
99 

101 

döviz 
$) 

Turizm 
geliri 
(5) 

10.5 
11.5 
17.7 
17.4 
18.5 
29.0 
46.2 
64.1 

Oranlar 
3/2 
(6) 

2.7 
4.5 
8.3 
9.7 
7.3 

10.6 
9.4 

5/4 
(7) 

16.2 
15.1 
21.6 
22.0 
24.7 
43.9 
46.7 
63.5 
(*) 

Türkiye'de turizm yatrımları sanayi yatı
rımlarımın en fazla % 10 u olduğu halde tu-
rizmiden elde edilen dövizin, sanayi mamul ih
racımdan sağlanan dövize oranının % 63 ü bul
ması da turizmin ekonomideki olumlu etkisini 
göstermektedir. 

3. T. C. Turizm Bankası A. Ş. nin yOlar iti
bariyle zarar md/ktaları aşağıda yer almaktadır. 

Yıllar Kâr Zarar 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

249 558 

178 176 

1 157 414 
2 330 842 
3 096 079 
3 142 357 

3 037 042 
3 678 820 
2 833 980 

Türkiye Turizm Bankasının birikmiş zarar
ları da hesaba katıldığı takdirde toplam birik
miş zarar 32 880 447 liraya baliğ olmaktadır. 

Ancak, gerek T. C. Turizm Bankası A. Ş. 
nin gerekse bu bankanın işletmekte olduğu tu
ristik tesislerin bir çoğunun zararla çalışmakta/ 
olmasını Türk ekonomisi üzerinde bir yük say
mamak lâzımdır. Turizm yatırımlarının ran-
taibilitesinin diğer sanayi yatırımlarından ge
nellikle daha düşük olduğu ve işletmeye açılan 
tesislerin en az 2 - 3 yıl kafi zararla çalıştıkları 
bir gerçektir. Buna rağmeoı turistik tesislerin 
çoğunlukla yabancılara Mtabetmesi yüzünden 
elde edilen hasılanın döviz olarak yurda girme
si, millî ekonomıiyi ve ödemeler dengesini 
doğrudan etkiliyen önemli bir husustur. 

Souç 18 848 800 

(*) Kaynak : 1971 ylı programı, DPT, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı kayıtları D.İ.E ya
yınları, 1971 İktisadi Rapor, Türkiye Odalar 
Birliği. 
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Şimdiye kadar T. C. Turizm Bankasının 
zararını karşılamak için Maliye Bakanlığınca 
hiçbir ödetmede bulunulmamıştır. Birikmiş za
rarlar banSkanın talâncosunida yer almaktadır. 

Diğer sorular: önergedeki diğer sorular bi
rer ihbar telâkki edilmiş ve bu konuda bir mü
fettiş gerekli tahkikat için görevlenidirilmiştir. 
Bu maddelerim cevabı müfettiş raporundan son
ra verilecektir. 

Bumdan başka, 9 . 4 . 1971 gün ve 4633 sa

yılı yazımız üzerine Maliye Bakanlığımca gö-
revlenidirilaniş iki Maliye Müfettişi de halen1 

Bankada bulunmakta, bankanın bilcümle mua
melâtı teftişe tabi tutulmaktadır. 

Maliye Müfettişleri ve Bakanlığımız Müfet
tişimin tanzim edecekleri raporlar üzerine gere
ği ifa olunacaktır. 

Bilgilerinize arz öderim. 
Erol Aikçal 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
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Kredi lehdarı 

30 . 6 . 1971 tarihi itibariyle 1968 bütçe 

İşletmenin adı İşletmenin yeri 

Albdülgani Gün 
Rıfat Azakoğlu 
Hikmet Ecenıiş 
Kuştur Turizm 
Halil C. Kocaöner 
Bekir Berik 
Naci Akdoğan 
Faıhri Kmav 
Maksut Diyaroğlu 
Fuat özgür 
MdltftıaJt C. Müdlünoğlu 
Mesuıt Bayrakltaroğlu 
Satoalıalttüa Koksal 
Safari özgen 
Mustafa Yavuzyapındı 
Fadıl Alantar 
Emin H. Yürümülş 
Hayat İldoğan 
Ralhinı Timuçin 
Huriye A. Kutluay 
Aytaş Turizm 
Ratıp Engil 
Ülkü ŞenıgönTİl 
Haldkı Tatoğlu 
Enver Po'sacı 
Mustafa Bayram 
Tab Ticaret 
Mustafa Ayitekiin 
Atatürk Onmam Çiftliği 
Kılıçaslanlar Kol. Şti. 
Ercan'lar 
Burhan Apaydın 
Antur Turizm A. Ş. 
Ömer Kocaöner 
Bayram Zeynep Erdek 
Akdeniz Turizm 

Yalıhan 
Baaana 

Kuştur Tatil Köyü 

Berk Otel 
Akdeniz Oteli 
Otel Fahri 
Diyar Otel 
özgür Otel 
İnka Otel 
Otel Yükseliş 
Motel Koksal 
Özgen Palas 
Yavuz Otel 
Moltel Çmarçılk 
Emin Turizm 
Hayat Otel 
Tunç Otel 
Marmara Tur 
Ay t aş Otel 
Mini Moltel 
Vale Motel 
Tatoğlu Otel 
Posalı Pansiyon 
Bayram Pansiyon. 
Telesiyeş 

Marmara Otel 
Kent Otel 
Amit Otel 
Otel Apaydın 
Motel Al antur 
Ömer Kamping 
Hitit Otel 
Altmışık Motel 

Alanya 
Alanya 
Adana 
Kuşadası 
Kuşadası 
Ayvalı/k 
Kuşadası 
Bursa - Uludağ 
Bursa 
Tralbzon 
istanbul 
Ankara 
Mudanya1 - Bursa 
Siirt 
Mersin1 

Yalova - İstanbul 
İskenderun 
Mensin 
Ayvalık 
Çorlu 
Ayvalık! 
Alanya. 
ören 
Antalya 
Kuşadası 
İsparta 
Bursa - Uludağ 
Ankara 
Ankara 
Malatya . 
Ankara 
Ankara 
Alanya 
Kuşadası 
Sungurlu - Çorum 
Marmaris 
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fonundan kredi açılan projelerle ilgili liste 
Kredi feiişat 

tarihi 

8.1.1968 
9. 9 .1908 
5. 2 .1968 

13. 5 .19-68 
116. 8 .1968 
23, 8 .19168 
26. '8 J19I68 

9. 9 .1968 
15.1.19*09 
18.9 .1968 
8. 8 .1968 
7. '8 .1968 

112. '8 .1968 
4.10.1968 

12r-£-,4-9£8-
14. 8 .1968 

3. '9 .19ı08 
31. 7 .1968 
'19. 8 .1968 
14. 8 .19-68 

9.12.1908 
14. 8 .1963 
31. 7 .1968 
16. 8 .1968 

- 9. 8 .1968 
2. 9 .1968 
'9.10.1968 

10. 9 .19168 
5. 8 .11968 

14.10.19 68 
13. 9 .1968 
17.10.1968 

5.11.1968 
22J11.1968 
3.1.1909 

13. 2 .1969 

İnşaatı 
Lira 

117 000 
512 OOO 
9İ22 000 

3 835 000 
'226 000 
216 000 
105 000 
870 000 
1:26 000 

1 OOO 000 
712 000 
117 700 

63 000 
321 000 
« 5 - -000--
'500 OOO 
•585 OOO 
1078 OOO 
•281 000 
703 000 

—. 
204 000 

77 000 
'538 50Ö 
2124 OOO 
250 000 

35 000 
Iİ50 000 

7 '500 OOO 
'746 000 

1 150 000 
'000 000 
4İ34 000 
500 000 

74 00Ö 
— 

24 557 200 

Mefruşat 
Lira 

— 
16 000 

1 000 000 
4)8 OOO 

19İ2 000 
24 000 
82 OOO 

114 000 
402 OOO 
140 000 
122 '600 
1200 000 
108 00Ö 

- uıs ÛÛÜ 
1'30 OOO 
147 000 
100 OOO 

8'5 OOO 
— 

'226 000 
35 OOO 
30 OOO 
82 50O 
44 OOO 
70 000 
135 000 

122 000 
— • 

129 OOO 
133 OOO 

— 
190 OOO 

— 
.—. 

1242 OOO 

2 264 100 

İşletme 
Lira 

— 
— 
— 

205 000 
T6 000 

— 
— 

128 000 
— 

48 000 
— 

16 500 
25 000 
18 OOO 

20 000 
28 OOO 
20 OOO 
26 000 
37 000 

— 
6 OOO' 
3 000 
0 000 
8 700 

— 
15 000 

— 
— 

14 OOO 
06 OOO 

__ 
— 
— 

122 000 
40 000 

831 200 

Toplam 
Lira 

117 000 
512 000 
938 OOO 

5 090 OOO 
,290 000 
408 OOO 
129 000 
580 000 
240 000 

1 450 000 
852 000 
256 800 
,288 000 
447 000 
TüO OOO 
650 000 
760 000 
798 OOO 
392 000 
740 000 
226 OCO 
245 000 
,110 OOO 
630 000 
,276 700 
320 OOO 

85 000 
272 000 

7 500 OOO 
,889 OOO 

1 309 000 
600 000 
524 000 
500 000 
im ooo 
282 OOO 

,29 052 '500 

ödenen 
Liraı K. 

117 OOO 
512 000 
904 180 

5 090 000 
1274 000 
408 000 
129 OOO 
580 000 
240 000 

1 374 516 
i85!2 OOO 
256 1800 
288 000 
429 000 
750 000 _ 
564 '7316 
755 000 
790 '000 
349 '087 
740 000 
226 000 
245 000 
107 OOO 
630 000 
276 700 
320 000 

85 000 
1272 000 

7 500 000 
889 OOO 

1 309 000 
600 000 
429 1184 
499 488 
196 000 
282 000 

İ28 878 291 

Cferi dönem 
Lira K. 

— 
— 
• — 

200 000 
23 800 
6!6 600 

— 
(3174 9174 

318 800 
• — 

71 1582 
518 188 
02 625 

— 
_ 11500 

-— 
70 316 98 

1İ16 500 
12 518 80 

— 
45 200 
'3 500 
6 OOO 

67 199 
31 241 
48 826 
43 000 
61 300 

— 
29 '893 
61 573 

• — 

9 834 14 
20 818 

— 
— 

1 547 502 92 

Ar, 
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30 . 6 . 1971 tarihi itibariyle 1969 bütçe 

Kredi lebdan 

Ali Ba/baean 
Ömer Kocaöner 
Tutftaş 'Turizm! 
Bunhan IC. Apaydın 
Yusuf Kâzım ıSankaya 
Martı Turiıam Kol. Şltfi. 
Ünal Kardeşler 
Çınar Otelcilik An. Şti. 
Açar ve Oikaular 
Hatice î . Karamehmet 
Bolu Valiliği 
AÜımıet Turan 
Efem Turistlik Tesis. 
Temel Yıl'dıninı 
Abdullah Yılmaz 
Yayla 'Turizm 
Turla Turtan, 
Mdhnnet Bai'kalya 
Varan Turizm 
Kadir Hasan. Kaçıcı 
Mersin Turistik Te. An. Şti. 
Martı Motel A. Ş. 
Söğüt Belediyesi 
Adana Valiliği 
Hasan Demirkol 
Salih Tatlıcı 
Seyfi B. İstanbullu 
Betam Kol. Şfci. 
Yılmaz Yıldız 
Çeşme Oteli 
Yeniköy Oteli 

Işle$mıendn adı 

—. 
Ömer Kamping 
Motel Turtaş 
Apaydın Otel 
Sarakaya Otel 
Maritı Kuşadası 
Galata Kulesi 
Çınar Oteli 
Otel Ejbra 
Vize Tur. 

— 
Turan Otel 
Efem Tatil Köyü 

— 
— 
— 

Marin Motel 
Paris I O M 

—. 
Güven Pansiyon 

— 
Martı Marmaris 

; 
Baraj Gazinosu 

—. 
Otel Taitlıcılar 
Yalçın Otel 
Motel Seltaa 
R/üya Pansiyon 
Çeşme Oteli 
Otel Oarlton 

işletmenin yeri 

îznilk 
Kuşadası 
Alanya 
Ankara 
Denizli 
Kuşadası 
Isltanlbul 
istanbul 
Istan/bul 
îsıtanlbul 
Bolu 
Kayseri 
ören 
Kars 
Malatya 
Anıkara 
Kumburgaz - İstanbul 
Ankara 
Kulu - Konya 
Akçay 
Mersin 
Marmaris 
Bilecik 
Adana 
Urıa 
Diyarbakır 
Muğla 
Çanakkale 
Çeşme 
Çeşme 
İstanbul 
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fonundan (kredi açılan projelerle ilgili liste 
Kredi feüışat 

tarihi 

2. 6 .1909 
6. !5 .19169 
8. 5 .1969 

13. 6 .1969 
21. 5 .1969 
23. 5 .1969 
26. 5 .11969 
29. 6 .1969' 
30.5 .1969 
5. 6 .1969 
7. i6 .1969 

10.6.1969 
9. 6 .1969 

17. 6 .1969 
18. 6.19,69 
12. 6 .1969 
7. 6 .1969 

19. 6 ,1969 
20. 6 .1969 
25. 6 .1969 
25. 6 .1969 
30. 6 .1969 

7. 7 .1969 
9. 7 .1969 
7. 8 .1969 

14. 8 .1969 
28. 8 .1969 
2, 9 .1969 

26. 9 .1969 
1909 
1909 

Inışaat 
l i r a 

1681 OOO 
10312 000 
228 000 
'380 000 
'209 OOO 
'683 000 

— 
2 1615 000 

9'70 OOO 
9312 000 

2 200 OOO 
469 500 
300 000 
424 000 
814JÛ1ML 
292 OOO 
'555 OOO 
'080 000 
257 OOO 
155 OOO 
600 000 
958 000 
179 000 
600 OOO 
800 000 

— 
1800 OOO 
3165 000 

— 
5 9<27 0(33 
5 457 917 

28 763 500 

M'efruşat 
Lira 

—. 
1238 OOO 

— 
'200 000 

16 000 
196 000 

1 İ887 000 
581 200 
182 OOO 
42 OOO 

— 
73 50O 
70 OOO 
5!3 OOO 

61 000 
—• 
—. 

73 000 
37 OOO 

— 
152 000 
21 OOO 

170 OOO 
11)60 OOO 
'845 OOO 
105 OOO 
175 000 
24 000 

•—• 
— • 

5 421 700 

işletme 
Lira 

— 
— 
— 

20 000 
13 000 
31 000 

— 
57 000 
32 000 
15 OOO 

— 
— 

42 000 
11 000 

27 000 
— 

0 000 
— 

10 OOO 
— 
— 
,— 
— 

40 000' 
155 000 

35 000 
125 697 
10 000 

—-
— 

509 697 

Toplam 
Lira 

681 000 
870 000 
228 -000 
600 000 
238 OOO 
910 000 

1 887 OOO 
3 25'3 200 
1 184 000 

589 000 
2 200 000 

543 000 
412 000 
488 '000 
314.000 
380 000 
555 000 
686 000 
330 000 
202 000 
600 '000 

1 110 000 
200 OOO 
770 OOO 

1 OOO OOO 
1 000 000 
1 OOO 000 

565 697 
34 000 

5 927 083 
5 '457 917 

34 714 ı8t97 

ödenen1 

Lira 

681 000 
557 !192 
22(8 000 
600 000 
238 000 
910 000 

1 917 000 
2 913 '631 
1 180 574 

574 000 
1 '206 336 

'540 OOO 
412 000 
335 000 
«14ÛÛO. 
1913 1040 
555 OOO 
680 000 
280 OOO 
'50 OOÖ 

1600 000 
1 110 000 

181 1338 
600 000 
'215 '8123 

1 OOO 000 
840 '5174 
472 564 
34 000 

5 927 0811 
5 957 '917 

31 1307 $74 

K. 

'21 
77 

31 

42 

'20 

47 

!38 

'Geri döneni 
Lira 

— 
40 W 

— 
20i 000 
13 470 

— 
87 000 
'58 120 
18 200 

—• 
— 

14 700 
— 
— 

193 1040 
u _ 

— 
14 000 
3 700 

.— 
— 
— 
— 
— 

247 420 
— 
—, 

4 800 
246 957 
]<m 418 

il 200 006 

K. 

42 

87 

29 

49 



O. Senatosu B : 3 11 . 11 . 1971 O : 1 

30 . 6 . 1971 tarihi 'itibariyle AID fonun 

Kredii lehdarı İşletmenin aldı İşletmenin yeri 

M. Gendi Sezen 
Rifat Azakoğlu 
Taran Astam - X. Yümeıı 
Abdülgaoi Gür 
Salih Tatlıcı 
Ahencan Şenyıüva 
Yentur Turizmi A. Ş. 
Hikmet Ecemiş 
Salih TaJtta 
Münevver Çalışan 
Venüs Turizm 
Kemal Dedeoğlu 
Ziya Neibioğlu 
Maizihar Murt a zaoğlu 
Turla Turizmi 
Ferilt Alpislk ender 
Kadriye Bülentçımar 
Rıdvan <Seke 
Turt^ea 
Bosfor Turizm 
Hafi Araç F. Çınigı 
Zafer Tanyolaç 
Mahmut Baler 
Necmettin Bayraımioğlu 
Efem Turizm 
Cennet 'Turizm 
Nurettin Yüksel 
Ente rnasyoııal Turizm 
Kocaeli Turizm 
Bedii iSalbuoıeu 
Mersin Tur. 'Tes. A. Ş. 
Sabriye Naıcar 
Neptün 'Turistik Tesisi. 
Necati Arıfbaş 
Tutaş Turizm 
Kuştur Turizm 
Turistik Modern Tes. 
Nurettin Doğanlbey 

Kristal Motel 
Banana Motel 
Süleyka Motel 
YıMıam 
Tatlıcılar Oteli 
Ahen Motel 
Aspendos Motel 

—. 
Marmara Beacö 

—-
—. 
—. 

Ne'bioğlu Ta. Köyü 
Koru Motel 
Motel Mardin 
Harem Motel 
Sultan Otel 
Seike Palas 
Otel Turtes 

— i 

Arcı Motel 
Trııva Otel 
Baler Motel 
Bayramoğlu Otel 
Efem Tatil Köyü 
Paşamı Motel 
Art emiş Motel 

—, 
Otel Asya 
İncekunı Motel 

— 
—, 

Neptün 
Oba Motel 
Karaeaali Motel 
Kuştur Taltil Köyü 
T. M. T. Otel 
Topkapı Restoran 

Alanya 
Alanya 
Çorlu 
Alanya 
Diyaribakır 
Çorlu 
Alanya 
Alanya 
Tuzla 
Alanya 
İzmir 
Fethiye 
Urla 
Bolu 
İstanbul 
İzmir 
Ankara 
Fethiye 
İzmıir 
İstanbul 
Ayvalık 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
ören 
Gümüldür 
Ören 
İzmir 
İzmit 
Alanya 
Mersin 
İstanbul 
Mersin 
İstanbul 
Gemlik 
Kuşadası 
İstanbul 
İstanbul 
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dan kredi a< 
Kredi1 ıkıüşat 

tarihi 

19.12.1967 
22.12.1907 
29.12.,19,07 

8.1 .1968 
25.12,1968 
21.12,1968 
24.1 .1908 
5.2 .1-9*68 
6. 2 .'19*08 
•8. 3 .1968 

26. 2 .1968 
5. 3 .1908 
6. 3 .19'08 
7. 3 .1968 
7. 3 .1968 
7. 3 .1968 
8. 3 .1968 

22. 3 .1968 
25.3,1968 
23. 7 .'1908 
27. 3 .1908 
28. 3 .1968 
28. 3 .1968 
2. 4 .1968 
9. 4 .1908 
8. 4 .1968 
9. 4 .1968 

12. 4 .1903 
17. 4 .1968 
17. 4 .1968 
19. 4 .1968 
19. 4 .1968 
-29. 4 .1968 

2. 5 .1969 
7. 5 .1908 

13. 5 .1908 
11.0.1908 
10.11.1970 

çılan projelerle ilgili liste 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

inşaat 
Lira 

742 OOO 
000 OOO 
250 OOO 
555 000 
'500 OOO 
000 000 
2181 064 
060 000 
415 000 
5108 000 

2 000 'OOO 
315 000 
150 000 
767 000 

1 481 000 
1 

1 

1 
3 
'2 

1 
'2 

008 000 
524 '500 
390 000 
155 OOO 
729 000 
507 000 
300 000 
300 OOO 
850 OOO 
000 000 
350 OOO 
'300 000 

— • 

— 
039 000 
500 000 
044 500 
380 000 
806 346 
920 000 
000 OOO 
004 000 

— 

Mefruşat 
Lira 

112 OOO 
250 OOO 
177 000 

90 000 
— • 

250 000 
255 500 
325 OOO 

— 
150 OOO 
400 000 

85 OOO 
50 000 

153 OOO 
746 'OOO 
1300 OOO 
1221 OOO 

— 
45 000 

384 OOO 
115 500 
200 000 
200 000 
150 000 
327 000 

— 
— 

190 000 
350 000 
103 000 

— 
ı335 OOO 

95 OOO 
130 000 
»223 OOO 

• — 
413 000 
70 000 

İşletme 
Lira 

35 000 
50 OOO 
48 OOO 
35 000 

— 
— 

40 OOO 
— 

35 000 
2!2 200 

100 000 
10 000 
50 000 
46 000 

130000 
50 000 
17 500 

— 
— 
•— 

22 500 
— 

100 000 
__ 

100 OOO 
— 

20 OOO 
— 

50 000 
45 000 

— 
•81 500 
m ooo 
45 000 
45 OOO 

— 
83 OOO' 
30 000 

Toplam 
Lira 

389 000 
1 300 000 
1 475 OOO 

680 000 
1 500 000 
1 250 000 
1 576 504 
1 385 000 

450 000 
740 '200 

2 500 000 
410 000 
250 000 
966 000 

2 337 ...OOO 
2 018 600 

703 000 
396 000 
200 000 

1 113 000 
705 000 
500 000 
600 000 

1 OOO 000 
1 427 OOO 

250 000 
320 OOO 
190 000 
400 000 

1 187 000 
3 500 OOO 
2 461 000 

500 000 
1 041 346 
1 194 000 
1 OOO 000 
2 500 OOO 

100 000 

ödenen 
Lira K. 

889 OOO 
1 350 OOO" 
<1 427 000 

645 000 
1 500 OOO 

401 1865 
1 576 5104 
1 2918 700 

450 000 
740 200 

1 İ026 750 
229 068 
250 OOO 
950 800 

2 357 000 
1 908 İ0OO 

703 000 
3916 OOO 
200 000 

1 113 000 
705 000 
500 OOO 
600 OOO 

1 OOO OOO 
1 427 000 

250 000 
300 000 
190 000 
400 OOO 

1 187 000 
3 500 000 
2 242 110 

500 000 
9910 346 

1 1:37 850 
1 000 OOO 
2 500 000 

100 000 

Oeri dönen 
Lira K. 

— 
— 
— 
— 

44 139 
— 
— 
— 

47 206 
740 200 

—-
—-

10 425 
30 115 
43 55,0 _ 

— 
04 134 
23 296 

— 
1 113 000 

22 500 
• — 

— 
— 
— 
• — 

— 
— 

50 000 
— 
— 

12 054 
—. 
— 
— 
— 

8)8 447 
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Kredi leüıda'rı 

Ahimet MMumet İBalkaya 
Abdullah. Yılimaz 
Fuat özgür 
Martı Motel A. .§. 
Ali Babacan 

İkiletmenin 

Paria Otel 
— 

özgür Palas 
Martı Motel 

__. 

adı lişletımenaaı yeri 

Ankara 
Malatya 
Trafozon 
Marmaris 
İznik 

İbrahiım ISadii Yeroğlu 
Merkez Bankası orta 

Ankara * 
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Kredii kiişatt 
tardihi 

14. 5 .1971 
17. 5 .1971 
15. 5 .1971 
•20.5.19711 

8. 6 .1971 

C. 

İnşaat 
Lira 

166 000 
225 :235 
1319 000 
144 000 

33 458 235 

vadeli neesfeont toödisi 
3. 5 .1971 — 

Senatosu 

Mefruşat 
Lira 

114 000 
•9i2 000 
48 000 

161 000 
— 

7 3110 000 

988 000 

B : 3 11 

İşletene 
Lira 

— 
— 
— 

40 000 
' — 

1 355 700 

— 

. 11 . 1971 

Toplanı 
Lira 

114 000 
258 000 
273 225 
240 000 
144 000 

42 123 935 

988 000 

0 : 1 

Ödeneni 
Lira K. 

114 000 
155 000 
211 5'20 
240 000 
107 850 

39 402! 1203 

741 000 

G-eri dömetı 
Lira K, 

— 
• — 

.— 
— 
— 

2 295 '666 

— 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 
3 ncu Birleşim 

11 . 11 . 1971 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SOKULAR TTE~GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/310; Cumhuriyet Senatosu: 1/1270) 
(S. Sayısı : 1666) (Dağıtma tarihi : 19.10.1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme sorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge

nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 4 . 6 . 1971) (Mil
li Savunma Bakanlığı ile ilgilidir.) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi: 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

5. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Gene! 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi: 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 7 . 1971) 

, 8. — İçel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesi-
I nin gecekondu önleme bölgesi inşaatı konusunda 
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kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu (10/37) (Dağıtma tarihi : 
10 . 9 . 1971) 

9. — Cmhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeşligil'in, Tevfik Fikret Lisesine dair 
Senato Araştırması isti yen önergesi (10/46) 

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1971 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 
(5/1) (S. Sayısı: 1) (Dağıtma tarihi: 6.11.1971) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Şehit Komando eri Mevlût Meric'in an
nesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2/503; 
C. Senatosu 2/343) (S. Sayısı : 1671) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 11 . 1971) 


