
C İ L T : 13 TOPLANTI : 13 

CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

17 nci Birleşim 

8.1. 1974 Salı 
• • tm % — -

KİLER İÇİNDE! 

Sayfa 
î - Geçen tutanak ezeli 262 

II - Gelen kâğıtlar 262 

III - Yoklama 262 

IV - Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 262,265 

1. — Eskişehir Üyesi ön ver Ucuzal'm, 
Eylül - Aralık 1973 tarihleri arasında şeker 
fabrikalarına mahsul ünü •teslim eden pancar 
müsJtahsilinin teslim ektiği pancarın 'bedelini 
henüz alamamış olması dol ay isiyle düştüğü 
sıkıntılı durum ye pancar müstahsili ile 'bir
ilikte çalışan ziraat mühcndis'lermin mağdu
riyetine dair gündem dışı demeci '262 :264 

2. — Erziincan Üyesi Niyazi Unsalın, 
dünyadaki petrol krizi, bu krizin memleke-

Sayfa 
timize etkisi, doğal 'kaynaklarıımızın devlet
leştirilmesine daiir gündem dışı demeci 264:265 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
ri Inveaine dair Başkanlık tezkeresi! (3/390)265:266 

4. — Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Kı
zılay altgeçidi ve çarşısı inşaatı ile ilgili 
Senato Araştırması 'isteyen önergesi (4/147, 
10/9) 266:267 

V - Sorular vte cevaplar 267 
A) Yazılı soru ve cevabı 267 

1. —• Cumburiyeit Senatosu Ankara Üye
si Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Almanya 'dakd 
işçilerimizin halklarının korunmasına dair 
soru önergesi ve Başbakan Naim Talû'îmn 
vazıh cevabı (7/179) 267:268 

••»• «ffl>e<^-—<••• 



0. Senatosu B : 17 8 . 1 . 1974 O : 1 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Balkan; Talbiî Üye İsmet İnönü 'nün ve Anka
ra Üyesi Mansur Ulüsıoyün vefat ettiklerini bil
direrek; 

Tafaiî Üye İsmet İnönü'nün kişiliği, Milletimi
ze yaptığı 'hizmetleri belirten 'bir demeçte bubın-
du ve her ûki üyenin vefatı dolayısıyla Türk Mil
letine başsağlığı diledi. 

Talbiî Üye İsmot İnönü'nün ve Ankara Üyesi 
Mansur Ulıısoyün aziz ruhlarını taziz için dört 
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

Gruplar-ve şahıslar adına yapılan konuşmalar
da Tabiî Üye İsmet İnönü'nün kişiliği Milletimi

ze yaptığı hizmetler ve Ankara 
ülusoyün kişiliği belirtildi. 

Uvf Mansur 

8 Oeak 1974 Salı günü saat 15,00te toplami-
mak üzere Birleşime saat 16.45 "te son verildi. 

Kâtip 

Başkan 
Tekin T rıhımın 

Diyarbakır 
Azmi Erdoâan 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

II - GELİN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 

Haılil Tunç'un yasama dokunulmazlığının kaldı

rılması hakkında Başbakanlık tezkere;. 
(Anavasa ve Adalet Komisvcnuna). 

(3/393) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başfeaaıyekilli 1. üemıap E>g?e 

KÂTİPLER : Metomidt Çamlıca (Kastamonu) - O. Nıııü. Canpoîat (Konya) 

BAŞKAN — 17 nei Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.)1 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Eskişehir Üyesi Ömer VcuzaVın, Eylül -
Aralık 1973 tarihleri arasında seker fabrikaları
na mahsulünü teslim eden pancar müstahsilinin 
teslim ettiği pancarın bedelini henüz alamamış ol
ması dolayısıyle düştüğü sıkıntılı durum ve pan

car müstahsili ile "birlikte çalışan ziraat mühen
dislerinin mağduriyetine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyenler 
var, Sayın Ueuzal bu hususta bir önerge ver
mişlerdir, okutuyorum efendim. 

— 263 — 
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Cumhuriyet Senatasu Sayın Başkanlığına 
Pancar müstahsillerinin dunumu hakkı da 

gündem dışı yüce Genel Kurula kısa bir mâru
zâtta bulunmama müsaadelerinizi arz 'ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş-

ikan, sayın senatörler; 
Türkiye'nin 52 ilinin sulan albilir toprakları-

nı.n 1/4'ünü her- sene ekerek hem ikendi rızkını 
temime çalışan, hem de 40 milyona yaklaşan nü
fusumuzun şcıker ihtiyacını karşılayan 'bir pan
car ekici topluluğumuz vardır. 

Bu sahada eldi en toprakların % 80'i aile zi-
raaı1;! denilen tür dendir; yani her aile 5 - 10 
dünümü geçmeyen topraklarında aile fertlerinin 
gayret, caba ve imkânlarıylc pancar eker ve 
yetiştirirler. Çoğu mahsuller gibi, ekim hazırlı
ğı ve pancarın söküm ve teslimine kadar geçen 
zaman 1:2 aya yaklaşır. Ekici hu mahsulün be
delini bu müddet içinde elde edemi ez. Alacağı
nın tannanıma ancak ekimden itibaren 18 ay 
içinde 'kavuşabilir. Türk 'köylüsünün ekonomik 
gücü malûm, Kendi gücü ile mahsulün idraki
ne kadar geçinen yüzde değil, binde itibariyle 
bir köylü vatandaşımın bulunduğunu ben gö
rüp, tespit edemedim; bilmem edeniniz var mı? 
Bunu arz etmeliden maksadım, bizim 'köylümüz 
tohumu toprağa atar atmaz elde edeceği mahsu
lün hayali hesabı içinde 'bedelini fiilen yemeye 
başlar; yani bulabildiği yerde borçlanıp durur. 
Bir yıl sonra alacağını tahsil edecek kimsele
rin borçlananlara, açitığı '.kredinin veya verdiği 
inalın bedelini veya fiyatını tahminde güçlük 
çekilmez sanırım. 

Pancar müstahsili Eylül 1973 hasından, Ara-
kik 1073 ortalarına kadar peyderpey tespit edi
len günlerde mahsulünü şeker fabrikalarına tes
lim etmiştir. 500 'binden farzla ekici 'ailenin he
sabını günü gününe tahakkuk ettirmenin zor
luğunu İvabul ediyoruz ve teslim edilen milyon
larca ton pancar bedelinin bu müddet içinde te
diyesinin de teminindeki güçlüğünü müdrikiz. 

Değerli arkadaşlarım; 500 'bin 'ekici aile bir 
yıla yaklaşan zaiınan içinde toprağı, 'emeği, ge
rekli masraflarını 'da karşılamak suretiyle ekip, 
yetiştirip, fabrikalara teslim ettiği pancar be
delinin henüz % 9l5'ini alamamıştır. Bu durum 

'karşısında, bu karakuşin içinde artan hayat pa
halılığının tazyiki altında pancar müstahsili 
vatandaşın durumunu ve ıstıraplı halini yüce 
takdirlerinize arz ediyorum. Bu topluluk, mah
sulünün alıcısı Türkiye Şeker Fabrikaları .mü
essesesinden değil, Hükümetten kendilerine 
yardımcı olmalarını acilen bekliyor; '.beklerken 
de bu yıl, pancar müstahsilinin emeğini değer
lendirme yolunda aldığı kararla kilo ''başıma 10 
kuruş zamdan dolayı teşekkürlerini ve şükran
larını da sunarak bekliyor. 

Yeni yılı idrak ettik. Yılbaşlarının köylü 
vatandaşlarımızca şehirlerde olduğu gibi bir 
masraf kapısı olmadığı malûm; 'ama omu ta
kiben gelen Kurban Bayramı bütün valtandaş-
larımız gibi, pancar ımüstahsilinin de paraya şid
detle ihtiyaç duyduğu gündür. Ne yazık iki, va
tandaşımız Bayramda olsun şeker fabrikaların-
ca kısmî bir tediye imkânını bütün çabalarına 
rağmen sağlayamamış, yine borçlanma yolları
nı boylamıştır. Daha da bu yollarda ne kadar 
zaman yol yürüyeceklerini bilememenin huzur
suzluğu içerisindedir. Pancar 'müstahsili cidden 
çok büyük bir ekonomik sıkıntı içinde ve asga
rî üç dört milyon nüfusu bünyesinde toplamak
tadır. Fındık, pamuk ve tütün müstahsilleri ka
dar teşkilâtlanmam ışsa da onlar kadar veya da
ha fazla ürettikleri bir mahsulle 40 milyona 
yaklaşan valtandaşıimızm başlıca gıdaısı -olan şe
kerin hammaddesini bu topluluk yetiştirmekte
dir. 

Hükümetten ricamız; Türkiye Toprak Mah
sulleri Ofisi, Fiskobirlik, Çuıkobirlik, Antbir-
lik, TARÎŞ gibi birliklere sağladıkları imkân
lar yanında, Şeker Fabrikaları ımüess e sesine de 
gerekli imkânın sağlanarak bir an evvel pancar 
müstahsilini bu büyük sıkıntıdan ıkurtamaları-
nı beklemekteyiz. 

Bunun yanında pancar >müstahsiliyle birlik
te gece gündüz toprak üzerinde, arazi üzerinde 
çalışan ve Türkiye Şeker Fâbrikalan bünyesin
de vazife gören ziraat mühendislerinin bir du
rumuna da temas edeceğim. 

Hükümetin kanun kuvvetinde kararnameler 
çıkararak ücretler hakkında tespit ettiği karar
nameler vardır. Şeker Şirketince abraması gere
ken bu karar da, fabrikanın bünyesinde çalışan 
makine mühendisleri ile asıl hammaddenin ye
tişmesine yardımcı olan ziraat mühendislerine 
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tatibiik edilen ikili "bir sistem uygulanmaktadır. 
Bu sistem muvacehesinde pancar ekicileriyle 
birlikte çalışan ziraat (mühendisleri makine 'mü
hendislerine mazaran mağdur duruma ıgetiril-
miştir. 'Bunların da mağduriyetten ıkurtardıma-
sı için gerekli tedbirlerin alınmasını Hükümet-
t'en istirham eder, beni dinlediğiniz için yüce 
Heyetuizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuza!. 

2. — Erzincan Üyesi, Niyazi Ünsal'm dünya
daki petrol krizi, bu krizin memleketimize etki
si, doğal kaynaklarımızın devletleştirilmesine da
ir gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal buradalar 
m i l . Buradasınız. 

Gündüm dışı söz ist om işsiniz. Buradaki açık
lamanızdan pek anlayamadılra, bu gündem dışı 
konuşma neye dair olacak? 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Petrol ve 
petrol konusunda Say m Baikanan açıklamaları 
üzerinde. 

BAŞKAN — Neredeki açıklamaları?.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Dünyadaki 
petrol krizi hakkında. 

BAŞKAN — 'Sayın Niyazi Unsal, buyuru
nuz efendim. Yalnız kısa olmasını rica edece
ğim efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Bal
kan ve yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Son günlerde bütün dünya uluslarını yakın-
'dan ilgilen diren petrol sorunu bizde de ister is
temez 'günün 'konusu oldu. Sanıyorum ki, bü
tün uluslar bu şekilde aktüel sorunlarla daha 
çok karşılaşacaktır. Bu karşılaşma, geri kalmış 
ulusların uyanışına paralel olarak gelişecek ve 
karşımıza 'bugün olduğundan daha sık çıkacak
tır. Bunda enerji tüketen uygar uluslardan çok, 
enerji 'kaynaklarını elinde 'bulunduran geri kal
mış ulusların rolü olacaktır. Dünyayı boş bu
lup diğer ulusların öz kaynaklarını diledikleri 
gibi kullananlar, hu ulusların düşünce düzey
leri değiştikçe sömürge biçimlerini değiştirenler, 
bugüne kadar dünya nimetlerinin kaymağını yi
yenler bu ^olanağı ister istemez daima bulama
yacaktır. Petrol krizi işte bunun bir işareti
dir. 

Arap Yarımadasından bugüne kadar çükan 
seslerin en anlamlısı çıkmış bulunuyor; «Siz bi
ze sattığınız malların değerini ucuzlatın, biz de 
size petrolümüzü ucuza satalım.» Bu s<es, bir 
uyanışın işaretidir. Bu ses kendi öz analına sa
hip oluşun, bir yerde ulusçu görüşün işaretidir. 
Geri kalmış ülkeler adına bu düşüncenin sahip
lerini yürekten kutlarım. 

Bugün;.' kadar bu ülkelerin öz kaynaklarını 
diledikleri gibi kullananlar ufak bir direnişin 
karşısında nasıl paniğe kapıldılar... Söylev söy
lev üstüne, çağın çağın üzerine, tedbir tedbir 
üzerine yağdırıyoular. Ne var ki; dünyadaki bu 
gidişin, petrol üreten ülkelerdeki bu gelişmenin 
bizdeki görüntüsü hiç de iç açıcı değildir. Bir
kaç gün evvel Televizyonda açıklama yapan Ener
ji Bakanımız bize ümit verici hiçbir öneride bu
lunmamıştır Arap Yarımadasından gelen ger
çekçi sesin, ulusçu sesin yanına bile yanaşma
mıştır. Uzun konuşmasının hemen her yerinde 
esasa değil dalıma teferruata değinmiştir. 

Sayın senatörler; ulusların kendi öz kaynak
larına sahip çıkması kadar doğal bir şey olamam. 
Bu, her ulustan ve ulusları yöneten hükümetler
den beklenen bir davranıştır. Eğer bir yerde 
öz kaynaklar ulusun elinde değilse; demiri, kömü
rü, bakırı, boraksı, petrolü kısacası öz kaynak
ları ulus işletmiyorsa, ya da. ulusu yöneten hü
kümetler öz kaynakları ulus yararına tam kullan
mıyorsa, bu yerde sağlıklı bir ulustan ve ulus
çu bir hükümetten söz edilemez. Hele bu yerde 
ulusu yöneten hükümetler öz kaynakları kontrol 
edemeyeceği biçimde yabancıların eline bırak-
mışsa o ülkede bağımsızlıktan, özgürlükten de 
söz edilemez. Böyle bir ülkede düzenli bir eko
nomi ve düzenli bir yaşantı sağlanamaz. Bu ül
keyi bu durumdan kurtarmanın tek çaresi ulus 
adına o ülkenin öz kaynaklarına el koymaktır. 
Bu durırm birçok ülkede yapılmıştır. Daha dün 
dost Pakistan yöneticileri bu girişimde bulun
muştur; ama nedense böyle bir girişim bizde söz 
konusu değildir. Sayın Bakanın önerileri ara
sında bunun olmasını çok isterdim; ama o bunu 
yapamadı, Bilinen ve çok yüzeysel bâzı düşünce
lerle işi geçiştirmeye çalıştı. 

Bakan diyor ki; «Petrol aramalarını gelişti
receğiz. Bunun için fon kuracağız. Gerçek ma
liyetin üzerinde sağlanan kârları bu fonda top
layacağız. Ayrıca, beş kuruş zam yapacağız.» 

_ 264 — 



C. Senatosu B : 17 8 . 1 . 1974 O : 2 

Böylece bizi yeni bulunacak petrol kaynaklarıy
la teselli etmeye çalışıyor; ama bize bulunmuş 
ve fakat büyük bir kısmını yabancıların işlettiği 
petrolümüze, öz kaynaklarımıza nasıl sahip çı
kacağımızı söylemiyor. Ayrıca yabancı şirketle
rin son zamilaıia gerçek maliyetin üzerinde elde 
edeceği kârları kurulacağını söylediği fonda top
layarak bu şirketlere yeni bulunacak petrolleri
mizi de ipotek ediyor. Eğer yanlış anlamadını-
sa bunun anlamı budur. 

Sayın senatörler; Türk Ulusunu böyle olma
yacak önerilerle oyalamağa gerek yoktur. Dün
yanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizde de öz 
kaynaklarımızı inil]îleştirmenin zamanı gelmiş ve 
hattâ çok geçmiştir. Cumhuriyet ılıükümetlerinin 

vakit geçirnueden bu işi elle almasını ve öz 'kay
naklarımızı devletleştirmesini bekliyoruz. 

Türk Ulusu yabancıların cebine inecek kuru
şun ağırlığına değil, ama öz kaynaklarının mil
lîleşmesi için milyarların sıkıntısına katlanma
ya hazırdır, (taraftardır. Bu asil duygunun 
gerçek] eşmesini beki iyoruz. 

Saygılarla, (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —- Sayın Niyazi Ünsaka teşekkür 

ederim. 
Sayın senatörler; âni ufak bir rahatsızlığım 

nedeniyle oturuma on dakika ara veriyorum, 
özür dilerim. 

Kapanma saati : 15,18 

İKİNCİ OTUBUM 

Açılma saati : 15,80 

BAŞKAN — Başhanveldli İskender Gcnap Ikje 

KATİPLE?. : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), O. Nuri CUnpolat (Koaya) 

BAŞKAN — 17 nci lui'Ieşimln ikinci oturu
munu açıyorum. 

Gündem dışı Sayın Mehmet Feyyaz süz iste-
mlsitcrdir. Efendim, bu neve dairdir?.. («Yok» 

sesleri) Kendileri yek mu? 

Efendim, kendileri bulunmadığı cihetle gün

dem dışı söz vermek 'İmkânı hâsıl olamamıştır. 

IV •• BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUITUŞLAPJ (Devamı) 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sin c dair Ba«ltaıdık tezkeresi (3/390) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 'izin
li i >jay!İ'maları hususunun Gemi Kurula arzı Baş
kanlık Divanının 25 . 12 . 1973 tarihli toplantısın
da ka rai 1 a ş11 irilmiş* ti r. 

Keyfiyet, yüce tensiplerinize arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhurlvet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Yeli Uyar 
mazeretine; binaen 11) . 12 . 1973 tarlhlmUn u, .ka
re.i, onkes gün, 

Cumhuriyet, Senatosu Adana Üyes;i XI, Yıkmız 
İlete, babalığına binaen, 7 , 12 . 1973 lorYlıYen 
itibaren yirmi iki. gün. 

BAŞKAN — Yozgat Üyesi Yek Uyar'a lö gün 
izin verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kaimi 
odenler... Kaimi oiuıeyeu'ler... Kaimi edilmiştir. 

Adana Üyesi XIuslslîiıtln Yılmaz MotoVe 22 
gün izin verl'lmeslni oylarınıza sunuyorum. Kami 
edenler... Kabul 'etmeyenler... Kalbni 'edilmiştir. 

Şu ndktavı arz etmek işit erim : 

— 265 
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Sayın senatörler, 2ü Aralık 1973 tar ihinde 
1-1 neü Birleşimde biliyorsunuz Cumhuriyet Se
natosunun komisyonîarıyle İlgili :blr oran çizelge
yi ııi 'bendeniz oylarınıza arz 'etmiştim. An
cak, ondan sonra Cumhuriyetçi Güven 
P a:'tisi Grubundan arkadaşların ayrılması 
neticesinde h u oran cetvelinde değişikkğm 
meydana gelmiş olması kuvvetle muhtemel
dir ve hu cleğA'ldiğln teki a rdan Danışma Ku
rulu tarar ından toplanılıp tesptl edilebilmesi için 
bugün Cumhuriyet Senatosu Komisyonlarının se
çimlerine ger emiyoruz. Danışma Kuı alnının k p -
taıniısıııdaıı sonra hu seçimler yapılabllecou'tli, 
oran çizelgesi yeniden elüzenleneeektii'. 

Arz ederim. 

4. —• Ankara Üyesi Yiğit Kol,er'in, Kızılay ali
ye ç idi re çarşısı inşaatı ile ilgili Senato Araştır
ması isteyen önergesi (4/147, 10/9) 

B A Ş K A N — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üye-d Sayın Yiğit Kökenin Senato Araştırması 
•talebi vardır, okutuyorum. Ittılaınıza arz edece
ğim, ondan sonra ela gerekli işlem Tüzük gereğin
ce yerine getirilecektir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ankara şehrinin yaya ve taşıt rraî iğinl düzen
li JA.V a . ac , m Ankaıa Bend i ; >_ , nc_ ll»7J ; m -̂
da ee ı^gıdc na,ı a rtonulan L Gp^m .m v ı k 
ü ^ ^ d n n m e-ı -mut ; le blm.c u ' e ^ y v V-
x j A r l e h ^ n a m ı i r i n en e , ^ı .. h 
a ı ı ah I mı - x L L J ^ h ı lA'i a v. . ı .ı-

,L _ <h. çr n <_ o ı ı n^ . , a ^ u 
l . ı , , < ua m ir ı au <., , ı 

ı ' i n ; A n ana m ı u >. u u ^ u a ak
lanmıştı. 

Kızılay altgeşidl ve çarşı projesi önce Bayın
dırlık Bakanlığınca metro etütleri de yapılmak 
reaydıyle tasdik olunmuş ve b i i lha ra zamanın Sa
yın I lükümer Başkanının şifahî tal imatları üzerd
im Baiıanlar Kuru luna İzafetle vazife güren ve 11-
gih deieuz Bakandan kurulu İmar Koordinasyon 
Kurulunca da incelenmiş ve Bayındırl ık Bakanlı
ğının ta Adı şei'hindeki kayıtla inşaatına izin ve
rilmiştir. 

1972 yılı zarfında Kızılay meydanı anaar te r 
üzerindeki t raf iğin inşaat dolayısıyle aksamaması 
için Belediyece yeniden düzenlenmiş ve hu düzen-
lemvden sonra hafriyata, geçilmiştir. Ancak, hu 

esnada projede ileride İnşası düşünülen metro do-
layısıyie gereıkli taddât da yapılmış r e ayrıca in
şaat sahasından geçmekte olan elektrik ve haber
leşme Irablolarıyie kanalizasyon ve yağmur suları 
toplama 'kanallarının inşaat sahası dışına, çıkarıl
ma?! ve metro tüpler i için kazının d erini estiril
mesine haşlanmıştır. Dünyadaki dtğvr metropoli
ten şehirlerdeki benzerlerine uy«ıın olarak i m a n 
projelendirilen ve tetkik ve tardtk r e kanunen gö
revli b ü t ü n huruluş lar ın t edket \e tasdikinden go-
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Kanaatimce, Belediye Mecl'simn muvafık ve 
muhalif bütün üyelerinin ittifakla aldıkları karan 
uyarınca ya pilim ası t a k a r r ü r eden, Devletin bü
tün yetkili kuruluşlar ının ve Bayındırl ık Bakan
lığı ile Bakanlar Kurulunca teşkil edilen İmar 
Koordinasyon K u r u l u n u n tasvibinden geçen ve ni
hayet 2490 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan 
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Kızıla}' asLgeçidi ve çarşısı hakkında alınması 'ma
hallî seçimlerden önde tasarlanan ve şimdi gerek
li mizansen yaratılarak tatbike konulması düşü
nülen durdurma/kararı sebebiyle konuya yüce Se
natoca el konulması zamanı gelmiştir. 

Bu inançla Kızılay astgeçldi ve çarşı 'yapımı 
İnşadı ile ilgili l/ütün nıuamclâsm ve böyle kir İn
şaatın lüzumlu olup olmadığı humsunu tespit İçin 
(skim huriye t Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü 
maddesi üvarınca Cumhurivet Senatosu araş ti r-

8 . 1 . 1974 O : 2 

ması yapılmasını İçtüzüğün 134 ncü madde;:!': uya
rınca "derin Saygılarımla arz ve talep ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köke:' 

BAŞKAN — Efendim, araştırma önergesini 
dinlemiş 'bulunuyorsunuz; İçtüzüğün 133, 134, 
135, 136, 137, 138 nel maddeleriyle ilgilidir; ge
rekli işlem yapılacaktır. 

G!ündenıde başka bir madde bulunmadığı cs-
hatle 10 . 1 . 1974 Perşsıbbe günü seet 15.00'te 
toplanmalk üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,39 

V SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıf
zı Oğuz Bekata'nın, Almanya'dairi işçilerimizin 
haklarımn korunmasına dair soru önergesi ve Baş
bakan Naim TahVnun yazılı cevabı (7/179) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Atmanya'daki Türk belleri hakkında aşağı;.'a 
yazılı sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delalet buy uru İmasını saygı
larımla rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekatta 

Soru : 
Almanyaklaki Türk işçilerinin başına gelen, 

Tüık toplumunu çok üzmüştür. Bunun memleke
te sayısız zararları dokunacağı meydandadır. 

Öğrendiğimize göre : 
Almanya'daki İspanya işçilerinin kaklarını ve 

çalışmalarını korumak için, İspanya Dışişleri Ba
kanı Lopez, derhal Almanya'ya gitmiş ve Alman 
Hükümeti ile «Almanya'daki İspanyol işçilerinin 
sosyal güvenliklerini garanti altına alan bir ön 
anlaşmanın imzalanmasını sağlamıştır. 

Almanya'da 700 000'e yakın Tüık işçisi için 
ıde, benzerî bir anlaşmanın gerçekleştirilmesi mak-
saıdıyie Dışişleri Bakanımızın aynı şekilde hemen 
teşebbüse geçirtilmesi yerinde olmaz mı? 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 12 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-76/11726 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 5 . 12 . 1973 tarihli ve 2011-1726-7/179 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın, Almanya'dafci işçilerimizin hak
larının korunmasına dair yazılı soru önergesi
nin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Naim T alû 
Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın, Almanya'daki işçilerimizin hak
larının korunmasına dair yazılı soru Önergesinin 
cevabıdır. 

Dışişleri Bakanlığından alınan bilgilere göre: 
İspanya Dışişleri Bakanı Lopez Rodo'nun 

Aralık başında Almanya'ya yaptığı ziyaret ön
ceden kararlaştırılmıştır. Bu ziyaretin Alman
ya'ya yabancı işçi akımını durdurana kararı ile 
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bir ilgisi yoktur. Bununla beraber, Bakan 
Bonn'daki görüşmelerinde bu konuya da temas 
etmiştir. Ancak İspanya işçilerine AET dışın
daki ülkelere nazaran farklı bir muamele yapıl
ması yolunda herhangi bir avantaj sağlanamamış
tır. 

İspanya basınında, Almanya'da çalışan 180 
bin İspanyol işçisinin bu karardan etkilenmiyece-
ği ve bu maksatla Almanya ile bir tercih anlaş-
ımaısı imzalanmış olduğu yolunda çıkan haberler 
doğrulanmamıştır. Nitekim, Büyükelçiliğimizin 
yaptığı temaslardan, İspanya ile Almanya ara
sında hiçbir tercih anlaşmasının mevcut olma
dığı, Avrupa Ekonomik Topluluğu dışındaki 
bütün yabancı işçilere Alman Hükümietinin ay
nı Isaran uyguladığı, bir başka deyimle İspan
yol işçilerimin mukavelelerinin yenilenmesi veya 
'temdidinin Alman makamlarının kararına bağlı 
olduğu, bu yönde bir teminat »ağlanamadığı an
laşılmaktadır. 

Diğer yandan, halen Almanya'da çalışan 
600 bini aşkın vatandaşımızın alınan son tedbir
ler muvacehesinde, hak ve menfaatlerinin ko
runmasını teminen Alman Hükümeti temsilcile
riyle yüksek seviyede temas ve görüşmeler ya
pılmıştır. Bu muhteva içinde Dışişleri Bakanı 
Ü. Halûk Bavulken NATO Bakanlar Konseyi 
toplantısı vesilesiyle Federal Almanya Dışişleri 
Bakanı Walter Scheel ile 11 Aralık 1973 tari
hinde özel bir görüşme yapmıştır. Olumlu ve 
yapıcı geçen bu görüşmeden sonra Dışişleri, Ça
lışma bakanlıkları ile Devdlet Plânlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığı ve TÜRK - İŞ temsilcilerinden olu
şan yüksek seviyede bir heyet Almanya'ya gön
derilmiş ve 18 - 19 Aralık talihlerinde Bonn'da 
görüşmelerde bulunmuştur. 

a> m ı«awıa>ac 

Yeni işçi alımının durdurulması ekonomik 
nedenlere bağlı bir karar olduğu cihetle, heyeti
miz bu konu üzeninde durmamış ve çalışmaları
nı; 

a)Halen Almanya'da bulunan .işçilerimizin 
haklarının tümü ile korunması, 

b) Diğer AET dışı yabancı işçilere kıyasen 
farklı bir muamele görmemeleri, noktaları üze
rinde toplanmıştır. 

Varılan sonuçları şöylece özetlemek müm
kündür : 

a) Şartlar normalle döner dönmez yeni işçi 
celbine yeniden başlanabilecektir. 

b) İşsizlik sigortası pnimlierlini ödeyen Türk 
işçilerinin, sigorta tazminatından sadece Al
manya'da kaldığı sürece değil, kendi arzusu 
veya oturma izninin yenilenmemesi gibi başka 
nedenlerle memleketine dönmıesli halinde de ya
rarlanması konusunda çalışmalar yapıldığı Al-
ıman heyeti tarafından ifade edilmiştir. 

c) İşsiz kalan işçilerin oturma müsaadele
rinin yenilenmesinde bunların ailevî durumları 
ve çocuklarının okula devam etenesi gibi fak
törler nazarı dikkate alınacaktır. 

d) İnşaat işçileri, mevsimlik iş duraklama
sı halinde mer'i usullere riayet etmek kaydıylıe 
kötü bava dolayısiyle çalışamadıkları süre için 
Almanlar gibi «kötü hava tazminatı» alabile
ceklerdir. 

Federal Alman Hükümetinin yabancı işçi 
celbini durdurmasını, yetkililer halen Alman
ya'da çalışan yabancıların durumlarını bir ba
kıma teminat altına almak, şeklinde izah etmiş
lerdir. 

Yukardaki hususları kapsayan bir belge he
yet başkanları tarafımdan imzalanmıştır. 

Naim Talû 
Başbakan 
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