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CUMHURİYET 
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TUTANAK DERGİSİ 

42 nci Birleşim 

2.3. 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen Tutanak özeti 

II. — Gelen Kâğıtlar 

151. Yoklama 

Sayfa 
104 

105 

105,124 

IV. — Başkanlık Divanının Genci Kurula 
sunuşları 1C6 

1. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi Çelik-
baş\'iı, 25 Şubat 1976 günü Millet Meclisinde 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi müna
sebetiyle C. H. P. Grup Sözcüsü Tekirdağ Mil
letvekili Yılmaz Alpaslan'ın; kendisinin Bakan
lığı sırasında yapmış olduğu tasarruflarla ilgili 
'beyanına dair gündem dışı demeci. 106:109 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölge
lerin sorunlarını ayrıntılarıyla belirlemek üzeıe 
Senato Araştırması İsteyen Önergesi. (10/36) 

V. — Görüşü'en İşler 

1. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci 
maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin de
ğiştirilmesi ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci 
fıkrası hükmünün yürürlükten kaldırılması hak-

109: 
110 

110 

Sayfa 
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/314; C. Senatosu : 1/400) (S. Sayısı : 
555) 110:112,131:132 

2. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 
6 sayılı Tarifenin değişik 1 nci bölümünün de
ğiştirilmesi; değişik 86 nci maddesinin sonuna 
bir ibare eklenmesi ve 79 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu ra
poru ((M. Meclisi : 1/311; C. Senatosu: 
1/402) (S. Sayısı: 556) 112 

3. — Milli Savunma Bakanlığı İskân İh
tiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve bu Bakan
lıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu 
Kalmayanların Satılmasına Salâhiyet Verilmesi 
Hakkında Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine ilişkin kanun. tasarısının Millet Mec

lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî 'Savunma ve Bütçe ve Plan Komis
yonları raporları (M. Meclisi : 1/265; C. Se
natosu : 1/396) (S. Sayısı : 554) 112:124 
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VI. — Somlar ve cevaplan 

A) Yazıh sorular ve cevapları 

Sayfa 
125 

125 

1. Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanın
ca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın Özel Haber 
Ajansı (ANKA) nın, TRT Kurumundan ne 
miktar meblağ aldığına dair soru önergesi ve 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı. 
(7/443) 125:126 

2. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi 
Talât Doğan'ın, Rize ili Cevizlik Barajı ile 
Çor: ıh Lâleli Tuzköy barajlarının yapılmasına 
ne zaman başlanacağına dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Salâhattin 
Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/450) 126:127 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Akçadağ civarındaki köylerin 

Sayfa 
ihtiyacı için bu bölgede yeraltı suyu araştır
ması yapılıp yapılmayacağına dair soru öner
gesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Salâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı (7/463) 127:128 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum Atatürk Üni
versitesi sahasını sulamak için açılmış olan 
kuyulara dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Salâhattin Kılıç'ın yazılı ce
vabı. (7/467) 128:129 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Karakaya Barajı için 
yapılması düşünülen yol ile Gezin - Hazar ve 
Ergani - Çermik yollarına dair soru önergesi 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Salâ
hattin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/468) 129:130 

I — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzu
rum ilinin şu anda içinde bulunduğu zor koşullara 
dair gündem dışı demecine köy İşleri Bakanı Vefa 
Poyraz cevap verdi. 

1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
tümü (S. Sayısı: 551) açık oya sunuldu; oyların 
ayrımı sonucunda tasarının kabul olunduğu bildirildi. 

Danışma Kurulunun 26.2.1976 tarihli ve 3 sa
yılı «Araştırma Komisyonlarının oran ve adetlerinin 
tespitinde esas tutulacak dağıtım cetveli» ne dair 
karan kabul olundu. 

Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonlarının görev bölü
müne dair tezkeresi Genci Kurulun bilgisine sunuldu. 
Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresin
de göcîeriîen sebep ve sürelerle izin verilmesi kabul 
olundu. 

Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin alan Tabiî 
Üye Sezai O'Kan'a, cdeııeğ'nin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

Başkanlık Divanının 25; 26 . 2 . 1976 tarihli ve 
6 sayılı «Cumhuriyet Senatosunun 11 Şubat 1976 

tarihli 39 ncu Birleşiminde cereyen eden olaylara 
dair» kararı Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Mehmet Va-
rışh'nm yasama dokunulmazlığının kaldırılması; 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin At-
nıaca'nm yasama dokunulmazlığının kaldırılması: 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi Un
salın yasama dokunulmazlığının kaldırılması; 

Hakkında Başbakanlık tezkereleri ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları
nın diğer işlere takdimen öncelikle görüşülmesi onay
landı ve raporlar kabul olundu. 

Komisyonlarda açık bulur an üyelikler için yapı
lan seçim sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun bu
lunmadığı anlaşıldığından; 

2 . 3 . 1976 Sah günü saat 15.0:"te toplanılmak-
üzere Birleşime saat 15,55'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Burdur 

Rahmi Erdem Ekrem Kobay 
Divan Üyesi 

Muş; 
İsmail İlhan 

— 104 
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SORULAR 

Yazdı soru j Müdürüne dair yazılı soru önergesi, Sosyal Güven-
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi ( lik Bakanlığına gönderilmiştir. (7/510) 

Nalbantoğlu'nun, Trabzon Sosyal Sigortalar Şube j 

II. — G E L E N 

Raporlar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya 

arasında adlî müzaheret mukavelenemasımn Türki
ye Cumhuriyeti ile Fiji Devleti arasında uygulan
masına ilişkin sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonları raporları (M. Meclisi : 1/2C3; C. Sena
tosu : 1/398) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 
2 . 3 . 1976) 

2. — Uluslararası sivil havacılık sözleşmesinde 
yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisine kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bayındırlık, Ulaştırma - İmar ve İskân ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/284; C. Senatosu : 1/4Q) (S. Sayısı: 
552) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1976) 

3. — Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları 
İçin Sarfiyat İcrası ve bu Bakanhkça Kullanılan Gay-
rimenkullerden Lüzümü Kalmayanların Satılmasına 

K Â Ğ I T L A R 

Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena-
tosnu Millî Savunma ve Bütçe ve Plân Komisyonları 
raporları (M. Meclisi : 1/265; C. Senatosu: 1/396) 
(S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1976) 

4. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci mad
desinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi ve 
10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmünün 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve -Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/314; C. Senatosu: 1/400) (S. Sayısı : 555) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1976) 

5. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı 
tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi; de
ğişik 86 nci maddesinin sonuna bir ibare ekelenmesi 
ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/311; C. Senatosu : 1/402) (S. 
Sayısı : 556) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1976) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvcküi Macit Zcrcn. 

KATİPLER : Mehmet Çanıhca (Kastamonu), Sebahaiiin Savcı (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 42 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakere
lere başlıyoruz. 

105 — 
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IV. — BAŞKANLIK DÎVANÎNİN 

/. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fcfki Çelikbaş' 
in, 25 Şubat 1976 günü Millet Meclisinde Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle C.H.P. 
Grup Sözcüsü Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın; kendisinin Bakanlığı sırasınla yapmış olduğu-
tasarruflarla ilgili beyanına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş gündem dışı söz 
talep ettiler. 

Buyurun Sayın Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, muhterem üyeler; 

- Evvelâ, bugünkü kanuşjmayı yapmak zaruretinde 
ka'jdığıim için Muhteremi Heyetinizden özür diilemek 
listiyorurn. 

Gsçon hafta 25 Şubat 1976 Çarşamba günü Mil
let Meclisinde Gümrük ve Tekel Bakanlığının Büt
çeli müzakere edliikken, Cumhurliy&t Halik Partisi 
MÜÜ&t Medü'si Grupu Sözcüsü Trikiir'dağ Milletve
killi Yılmaz Alp asSan, bütçeyi tenkitleri . arasında, 
feenim şahsımdan da bahsetmek surötiyie bazı konu-
îara değinmiştir. 

Evvelâ, Sikimiz de Bütçe Komisyonu üyesd bulun
duğumuza göre, nıiçin, Bütçe Komisyonunda bun
ların ortaya a'tıîlmayıp, s'onraldan, berim konuşma 
(imkânım o n a y a n h k Mecliste bahsedilmiş olması
nı anlayarnadîm? Bu itibarla, Türkiye Büyük Mil
let Meclisimin zabıtlarına, ben de Senato üyesi ol
mak iüiihanyle kendisi iie 'alâkalı Vereceğim cevap-
iterı geçirtmek istiyorum. 

25 Şu/bat 1976 Çarşamba günü bütçe müzakere
sinde banimle alâkalı konulara temas edince, ertesi 
günü, 26 Şubatta Millet Meclisi Başkanlığına res
men yazı yazardık, Yılmaz Alpaslan'ın görüşmesliy-
Ii3 alâkalı zabıtların bir nüshası mn bana verilmesini 
rica ottim. Meclis Başkanlığı zabıtları verdiler, tet
kik ettim ve şimdi benimle alâkalı -olarak söyledik
leri noktalan tespit ederek cevabımı arz edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kas) — Sayın Başkan, Mil
let Mecülid görüşmelerine buralda cevap verilebiliyor 
mu? 

BAŞKAN — Arz edre'im efendim. 
AHMET KARAYÎĞİT (Afyon Karahlsar) — 

Ta'l'bitotı var. 
BAŞKAN — Cevap, Milfet Meclisindeki görüş

meye cevap dieğiküir, 
CENGİ2HAN YORULMAZ (Ankara) — Öyle 

söylüyor, 

2 . 3 . 1976 O : 1 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I BAŞKAN — Millet Meclisinde görüşme sırasın
da.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bönimfe alâ
kalı. 

BAŞKAN — Sayın Senatörün »ismi zikredlim-ek 
suretiyle kendisine bazı fikirler ve bazı kanaatler 
yükfonmiş bulunmaktadır., 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bunu usul batine ge
tiriyorsunuz.. 

BAŞKAN — Lütfediniz de sözümü ikmal ede
yim, belki tatoin olursunuz. 

Şimdi, bir saym üyenin Millet Meclisli kürsü-
] sünJde söz hakkı yoktur. Bu itibarla, kendi Mec-
j İlişinde de bu hakkı kendisinden esirgeyecek olursa

nız, bu takdirde söz hakkı elbette ortadan kalkar. 
Bu itibarla böyle takdir ettim efendim. 

Buyurunuz efendim. 
SIRRI ATALAY (Kans) — Sayın Başkan, bir 

1 Mecliste asgarî.., 
BAŞKAN — Buyurunuz efenldfım* 

I FETHİ ÇELİKBAŞ (D©mr,!a) — Yılmaz Al-
I paslan, konuşmasında şöyle dıiyor: 

«Gerçekten, Türk Pariaanen'tosunun Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına el atması lâzımdır. Büyük 
hırsızlıklar, Devleti tehlikeye düşüren büyük soy
gunlar yapılıyor. 1894 sayılı Yasadan önce, 19Î8 
sayılı Yaraya aykırı olarak, 1894 sayılı Yasadan 

] sonra; Yasayı çiğneyer'cfk, değerli arkadaşlarım ve 
özellikle Sayın Orhan Öztrak ve Saym Fethi Çelik
baş tarafından belediyelere, valiliklere, savcılJkla-

j ra tahsisler yapılmış, askerî biriliklere tahsisiıer ya
pılmış; hepsi kanunsuz. Hesabım yaptırdım, 3,5 mil
yar lira; tahsis edilen araçlar hariç.» Bu fcıir. 

Konuşmasının bir başka ye. inde : 

«Çok daha güncel bir başka konuya değinmek 
j istiyorum. 

I Yine aynı Yasa ile ilgili; Karrkule Gümrüğün
den bir makine giriyor içeciye, oradaki muayene 

. mnmu.ru o makinenin ithalâtçınm elindeki belgede 
belirtilen makine olmadığını öne sürerek, «Bu maki
neyi ithal edemezdiniz.» diyor. Müsteşar Yardsmcı-

1 sı Sayın Yahya Benekay emir veriyor, «İthal edecek
siniz, b;n emir veriyorum.» diyor. Gazeteciler 
kendiini sıkıştırdığında da, «Bin kere böyle işlem 
olsa. bin kere böyle emir veririm.» diyor. 

İşin altını bir karıştıralım, nasıl çapanoğlu çıka-
| cak diye karıştırdığımız zaman, bu makineyi ithal 
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eden şahsın, değerli arkadaşlarım, Mustafa So-
muncuoğra dduğu meydana çıktı. Mustafa Somun-
cuoğlu'nun özel müşaviri Sayın Fethi Çelikbaş, yaz
ları bu Somuncuoğlu'nun kotrası ile eğlenir, köş
künde di'nleııirın'iş. Onun içiin Fethi Çelikbaş, Sayın 
Orhan Öztralk'm partisinden ve fildr'diaşı olduğuna 
göi!e, beş on milyonluk makine getirmiş, bunu da 
gümrüklerden .içeriye sokmak çok mu diye düşün
müş Müsteşar Muavini, bu cephe • mantığı içinde 
bunu da her halde doğru bulmuştur ve Müsteşar 
Muav'ini.» Bitiyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Evvelâ, sonuncusundan başlayayım. 

Bendeniz, Türkiye sanayiinin kuruluşunda ve 
gelişmesinde gerek ilim hayatımda, gerek politika 
hayatımda emeği olan kişilerden biriyim. Daha 1954 
te yazdığım makale ile Türkiye'nin 'sanayileşme da
vasını politika hayatına getirmişimdir. İllim haya
tımı da bende 'okuyan talebelerimin hepsi bilrr. 
Çünkü, sanayileşmeden kalkınma imkânı yoktur, 
istihdamı imkânı yoktur ve bunu en iyi bir şekilde 
o tarihlerde bir Romen Profesör Monoelesco izah 
ettiği için, O'nun da kitabından faydalanarak okut-
muşumdur. 

İdare hayatıma gelince; bütün sanayicilere istis
nasız, ithalâtçılarla arasında fark gözeterek, bu
gün sanayici kotası diye uygulanmaya başlayan usul, 
1953 - 1954'te benim zamanımda ihdas edilmiştir. 
Bunun neticesidir ki, ihtilâlden sonra ben fabrika
tör olmadığım halde, İstanbul Sanayi Odasına Reis 
seçilmişimdir. Reis seçtiler. Migros'un fahrî olarak 
İdare Meclisi Reisiydim. «Oradan nasıl seçeceksi
niz?» diye sorduğumda; «Efendim, Migros'un rei
si ymişsimiz, komiteye seçeceğiz, gıda komitesine. 
O'âdan meclise, oradan da, sizi Sanayi Odası Reisi 
seçeceğiz.» dendi. Sonra, Odalar Birliğine seçildim 
ve ben emekliliğimi halen bir ay ya doldurdum ya 
dol'dunmaidım, Merkez Bankası Anonim Şirketin
de, Ticaret ve Sanayi Odalarının hissedarlarının 
beni seçmesi ile idare meclisi üyesi oldum. Ora
daki çalışmam ücretliydi, fahrî değildi. Kurucu 
Meclise girdim, alâkam kesildi ve halen emekli 
cüzdanımda; «Türkiye Büyük Millet Meclisi Mer
kez Bankasının İdare Meclisi üyeliğinden emekli» 
>d;ye yazılıdır. 

Bu itibarla, benim sanayicilerden pek çok ta
nıdığım vardır ve bununla gurur duyarım. Türkiye' 
nin gelişmesinde hizmeti olan kişilerdir. 

Ben, Sayın Mustafa Somuncu'nun özel müşa
viri değilim. Ailede görüştüğüm bir kişidir ve kot
rası yoktur; ama ben kotra ile gezecek olsam, pek 
çok tamd;ğım:n kotrası vardır. Bu itibarla, Fethi 
Çeiiikbajş'ın illâ bu çeşit işlere karıştıracak arkadaş
lara derim ki, Türk siyasî hayatında «İspat hakkı» 
diye ;bir m-seleyi »ortaya atıp onun için çetin müca
deleler veren bende-nizim, arkadaşlar., 

Kamu hizmetine ve pciîiilikaya girecekler para 
kazanmak için girerlerse vay o kişinin haline, vay 
Millerin halline. Kamu hizrneiti, adı üstünde; para 
kazanmak için gidilmez, politikaya para kazanmak 
için gidilmez; hizmet ederek ve o hizmetten tat
min edilmek içiin, insan politikaya girer ve en mü
essir yol olduğu İçin girer. 11 yıllık hocalığım esna
sında köy yolları içiin konuştum. İki kaymakamım 
25 kilometrelik yol yaptırdı, 1951 yılının Bütçesi 
konuşulurken on dakika köy yollarından bahsettim; 
Devlet politikası haline gerJirdim, bütçeye fasıl 
açarak, aıkadaşrar. 

Bu itibarla, çok yanlış kapı ydklaimişlar arka-: 
daşlarım. Benim, hiçbir tasarrufumda, değil Güm
rük ve Tekel Bakanlığımda, altı devrede bakanlık
larda bulundum. Kanunsuzluk yoktur, ama cesa
retli karalar vardır, çok cesaretli. İşi hiç sürünce
mede bırakmami'şımdır. Millî Birlikçiler de bilir, 
Halk Partililer de biilr. Çünkü, Bakanlığı İcra 
Vekillerinin bir üyesi olarak yapmışımdır, Bakan
lar kurulunun bir üyesi telâkkisi içerisinde değil. 
Hiç bir kimseye, «işimiz Allah'a kaldı.» dedirtmemi-
şirndir. Evet veya hayır, intaç etmişimıdür. Bu iti
barla, bu çeşit sözler, sadece bunları söyleyenlere 
zarar geiSirir. 

Şimdi, artık tecrübemin sonuna geldim. Büyük 
hata yapılmış Türkiye'de; Anayasa yapılırken, «Par
lamento üyelerinin ve Bakanların işledikleri suçlar
dan dolayı af kanunu çıkarılamaz.» diye Anayasa
ya madde koymalı imişiz. Büyük hata etmişiz. Na
sıl Orman Kanununa, «Orman suçlarından dolayı 
affedilmez.» diye hüküm getiirmişsek, eğer bugün 
buna teşebbüs edeceksek edelim ve Türkiye'yi, böyle 
perişan İftiraların altlıda, politikacıları müşkül du
ruma sokmanın gayreti içerisinde bulunmayalım. 

Sayın arkadaşlar; 
Yılmaz Alpaslan, aynı toplantıda Hazine aley

hine bir dava almış, kaçakçılık davası Hazine aley
hinedir. Kendisi demiş ki, 28 tarihli Tercüman'da 
okudum, onu da vesika olarak gösteriyorum; «Ben, 
trafik suçu zannettim de aldım.» 
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Arkadaşlar; 
1918 sayılı Kanun, Kaçakçıiığin Men ve Takibine 

dair KanUiTidur. Bu Kanuna göre, kaçak eşya bu
lunduran kişinin trafik suçu ile alâkası nedir? Yani, 
eğer avukatlığı bu arkadaş böyle telâkki ediyorsa, 
hangi suçun avukatlığını yaptığının farkında değil
se, cidden müvekkillerine de hazin bir durum yara
tıyor demektir. 

Bu itibarla vesikalar Millet Meclisi Başkanına 
veıünrek suretiyle kendili bugün kanunen menıediMi-
ğji hailde, Hazine aleyhine dava kabul etmekten it
ham ediliyor durumdadır. Millet Meclisi 'Reislinin 
bu itham karşısında dosyayı tetkik ederek, hakkın
da kanunî işlem yapması gerekir. Çünkü, o bizimle 
alâikalıidır. Senatör olan Bayhan diye bir arkadaş 
varidi, biz karar verdik Meclisten tardettik.: Millet 
Medisinde de bu dosya tetkik edilerek, Başkanlık 
gerekli işlemi yapmalıdır arkadaşlar, 

Aksi takdiride Türkiye'de bir gazeteci havadisi 
ile her duyduğunu en küçük bir tefrik yapmadan 
kürsüye getirirse, o zaman kim Bakanlık yapabilir? 
Bu kolay değil ki. 

Daha o günkü zabıtta mobilya ihracatında ya
pılan ihbar konusunda Yılmaz Alpaslan diyor ki; 
«Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Gümrük ve 
Tekel Bakanı Mahmut Türkmenoğlu ihbarı günün
de değerlen direr ek, derhal Teftiş Kuruluna tevdi 
etmiştir.» böyle diyor. Zabıt burada, onu da yaz
dırayım da hiç kimsenin şüphesi kalmasın. 

Arkadaşlar; 
Bakınız ne diyor:, 
«Cumhuriyet Halik Partisi Hükümetlinin Sayın 

Gümrük ve Tekel Bakanı iktidarımız döneminde al
dığı bir ihbarı değedendirmliş, aynı gün müfettiş-
lein'e konuyu tevdi etmiş ve Cumhuriyet Halk Parti-
öiniin 'iktidarının verdiği bir direktifle konu bugünkü 
bu noktaya gelmiştir.» 

«Meclislerde bu kadar kolay yalan nasıl söylene-
ibrlir arkadaşlar? (C. H. P. sıralarından gürültüler, 
anlaşılmayan müdahaleler) 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Olur mu Sa
yın Başkan, Meclisten Meclise cevap olur mu? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; 

Söyleyeceğim, çıkar cevap verirsiniz. 
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş... 
FETHİ ÇELİKBAŞ Pevaimla) — Hiçbir kimse

min yalan söyleyerek, iftira ederek herhangi bir po
litikacıyı itham altında bulundurmaya hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın ÇeBfcbaş... 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bugün bana, 

yarın sîze gelebilir Sayın Kocalman. Bu kibarla... 
BAŞKAN — Sayın Çelkbaş... 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Bu, konuşma

ya konu 'ölür mu? 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım; 
Eğer bundan daha müh :m konu telâkki ediyorsa

nız, onu da ben dinlerim arkadaşlar. Altı defa ba
kanlık yapan bir kimse, umulmî efkârda bu ithamn 
altımda kalîacak ve o susacak. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Mobilya 
meselesinin sizinle 'ilgisi var mı? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Var arka
daşlar, şimdi okudum. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, karşılıklı konuş
mayınız. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Okudum. 

Bu iftiharla telâşlanacak hiçbir şey yoktur. Mo
bilya ile alâkalı yazılı soru da ısiorîrıuşumidur. On
ları da yine getireceğim hiç merak etmeyiniz. 

Telâşlanmayın arkadaşlar, memlekette her hal-ü 
kârda politikayı namuslu insanların mesleği haline 
getirmek için gayret sarf etmeye devam edeceğim 
arkadaşlar ve kim ne oyunu oynuyorsa, oyunlarını 
yüzlerine vuracağım arkadaşlar, 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Muhterem aıkadaşlarım; 
Bir hususu tescil etmiş olmak için bilgilerinize 

sunuyorum. 

Sayın Atalay Millet Meclisi kürsüsünde yapılan 
bir konuşmava Cumhuriyet Senatosu kürsüsünden 
esvap verilmez kanaatini yazılı olarak izhar ettik
ten sonra; «Sizin Genel Kurulu yönettiğiniz sırada 
söz alırsam, bu tatbikatınızdan yararlanacağım.» di
yorlar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, özel 
olarak. 

BAŞKAN — Efendim, ben tescil ediyorum; size 
daha geniş bir imkân sağlamak için tescil ediyorum 
ve vaat ediyorum ki, kamuoyuna açık bir kürsüden 
ister Meclis kürsüsü olsun, ister matbuat olsun, 
kamuoyuna açık bir yönden şahsınız bahsedilmek su
re îıiyle isminiz bahsedilmek suretiyle size herhangi 
bir ithamda bulunulur ise, bu kürsüyü, savunma
nız için emrinize amade tutmaya hazır olduğumu; 
beyanediyorum. Bu suretle Cumhuriyet Senatosu 
sayın üyelerinin haklarım kısıtlama değil, her türlü 
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lisanı tecavüze karşı bu kürsüyü, korunabilecekleri 
'bir kürsü olarak buradan ilân ediyorum. Tatbika
tımı bu şekıiide 'tescil ediyorum efendim. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaışka-
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, böylece geçen yıllardaki 
Sayın Ünaldı'nın tatbikatına ters bir tatbikatı uy
guluyorsunuz. 

Teşekkür ederim.) 
BAŞKAN — Efendim, 3 M a t 1976 yarınki 

Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik ölara'k toplanacaktır. Bilgilerinize sunuyorum. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarıyle belirlemek üzere Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/36) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması talebi var, 
•clkutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1976 yılı -Bütçe Yasa Tasarısının görüşülmesi sı

rasında Sayın Maliye Bakanı Doğu ve Güney - Doğu 
Anadolu'ya, yatırımları teşvik için alman tedbirle
ri; n çak büyük ölçüde olduğunu, 'Bütçede bir mil
yar Diralük «fon» tesis edildiğini kesin bir şekilde ifa
de etmiştir.- Bizim «fon» dan geri kalmış bölgelerin 
gerçekten kalkınmasına az da olsa etkisi olabilmesi 
için, Devlet Planlama Teşkilâtına bağlı, kalkınma
da öncelikli yöreler dairesinde mevcut «yatırım, pro-
jebriinıi en geç 1 Haziran 1976 tarihine kadar ihale 
-ediHmesüne» en az yüzbin .kişiye alt seviyesi 60 lira
dan geçici istihdam olanağı sağlanmasını isteyen öner
gemize, Doğu ve Güney - Doğu'ya yatır ımların 
ziyadesiyle yapılacağını ve yapılabileceğini ileri sü
remle karşı çıkmış ve C. Senatosunda A. P. oyla-
rıyle red edilmişti. Geri kalmış bölgelerin kalkın
ması için millî plan içinde millî plana bağlı ayrı bir 
plan yap'j'.ması fikrimizi yıllardan beri tekrarlar ve 
savunurken karşı olarak «arada faılk kalmamış» ve
ya «çök» şeyler yapacağız sözleri edilmektedir. Ka
lite ve miktar itibariyle tüm hizmetler ve altyapı 
hizmetleri arasında «gelir dağılımı» ile yatırımlar 
yönünden aradaki farklılığın her gün hızla aktığım 
'kedin şekilde tespit etmemize rağmen» «farklılığın 
(kapanmış» olduğu iddiası vardır, gerçefk nedir? 
Doğu ve Güney - Doğu» geri kalmışlıktan, kurtul
muş, bölgeler arası farklılık; kapanmış mıdır? Yok
sa, farklılık her gün biraz daha çoğalmakta mıdır? 
Bu sorunun, «Resmen» saptanması zorunluluğu 
vardır.» Gerçi tüm istatistikler ve tarafsız organların 
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bölgeleri farklılığın her gün arttığını kanıtlamakta
dır. 

Bugünkü ikîtidar ise bunu «Tam» tersini savun
muş ve sawnmaiktadır. Öyleyse, objeklıif ölçüler 
içinde «siyasî» alanda da sorunun araştırılarak ger-
çdkler ölçüsünde saptanması gerclkidir. Başbakan, 
Maöiye Balkanı bu görüşü savunuyor ve bununla 
övünüyorlar.- Farklılığı ömür boyu çdken biz, tam 
karşı görüşü savunuyoruz. «Tartışmanın» uzayıp 
gitmesi elbette yaradı değildir., Araştırma isteyen 
bu önergede, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu ge
ri kalmışlığını bütün yönleriyle göstermek tercihinde 
bulunmuyoruz. Çünkü, yıllardan beri karşıt iki 
görüş vardır. Çare için, bizim söyıîediğimıiz ve 
önerilerimiz vardır. Bütün bunları belgelerle gös
terdik. Oylama ve saptırmadan öteye bir sonuç alı
namamıştır. 1976 Yılı Programının Yiüks'ek Plan
lama Kurulunda Doğu ve Güney - Doğu illerindeki, 
millî eğitimle ilgili kısımların Hükümet tarafından 
değiştirilmesi önümüzdeki zamanda farklılığın gide-
rliMesli için ciddî hiçbir teşeibbüsün olamayacağı kay-
giisını uyandırmakiadır. 30 . 11 . 1975 tarihrnde Ba
tanlar Kurulu tarafından karara bağlanan (1976 Yılı 
Programı) ile (1976 Yılı Programının uygulanması 
ve koordinasyonu ve izlenmesine dair) uygulaima 
esaslarının 29 ncu maddesinde (28 Şubat 1963 tarih 
ve 202 sayılı Kanuna göre yatırım indiiiim'inin % 50 
olarak uygulandığı ve diğer teşvik tedbirlerinin uy
gulanmasında geri kalmış bölge sayılan il ve ilçelerde 
karara ek listede gösterilmiştir) denmekte ve açıkla
malar bölümünün 6 ncı maddesi sonunda il ve ilçele
rin alfabeîlik sıraya göre listesi gösiterilmelkted'r. 
Geni kaTımışlJkran kurtulma, farklılığı ortadan kaldır
ma hiç olmazsa hafifletme için ciddî hiç bir örieri 
ve teşebbüs görülmemektedir. 

Yatırım, indirim ve diğer teşvik tedbirleri gibi 
genel yuvarlak devimlerinden ise «geri kalmış yöre
lerden önce ve daha çek özel teşjbbüs» veya «özel 
kayrılmış» kişiler yararlanmaktadır. Sözü edilen 
Balkanlar Kurulunun kararına bağlı 1976 yılı prog
ramında «farklılığı giderici yolda azaltıcı hiç bir ted
bir görülmediği kadar 1976 Bütçe Kanunu tasarısı
nın transferler bölümünde gösterilen 1 milyar lira
nın acı sonucu şimdiden beİMir.» (Başka yere ak
tarma carî harcamalara kaydırma veya sene sonu 
bütçe açığım kapatmada tasarruf aracı olarak kullan
mak^ 

Gerfi kalmış bölgelerin içinde bulunduğu acı ger
çeğin kesin hatlarıyle saptanması kaçınılmaz hale 
gelmiştir. Aradaki farklılığı kapama ve azaltma 
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için geçisdi, eiîfci'ü, cıiddî tedbirlerin almaması zorun
luluğunu kabul etmeliyiz. 

TüJk'ye - Avrupa Ekonıornik Topluluğu artaScLk 
iiişjkölerlinjde Türkiye Topluluğun geride bölgeleri ile 
eşdeğer sayılmıştır. 

K'aı'tea Protokolün 43 ncü maddesi uyarınca 
Türkiye "deki gerice yörelerin kalkındırılması için ek 
itedibirler alınmasının olanaklarını AET Topluluğun
dan sağlanmasını öngörmektedir. 

AET kendi bünyesinde genliş. ve güçlü bir şekil
de, zengin ve kalkınmış ülkeler olmalarına rağmen, 
farfküi'luik gösteren bölgelerin gelfişmdori için «fon» 1ar 
meydana getinmişkrldir: Yıllardan beni Türkiye 
Avrupa Bk anemik Topluluğu Karma Parlamento 
Komisyonu görtişmeleılinde bu sorunun ele alrnima-
sını savunduk. İlık kez, Nisan (1976) ayı sonun
da Fransa'da bu toplantı gündemiine konu almamış
tır. 

Gani kalmış bölgelerin kalkınması için Avrupa 
'Bkanicsmük Topluluğunun gerekli yardımı yapabil-
masidin başlıca şartı, ülkenin geni kalmış böîgele-
•riniin kalkınması için aynntıhğı plan ve projeler 
göstermesi ve devlet yardımını tespit etmesi gereği 
vardır, Andlaşma'Jarla Avrupa Ekonomik Toplulu
ğuna yükümlülük olarak düşen, geri kalmış bölgele
rin kaOkınmasına k'aiiıOma için bizim aranılan santiarı 
yerine getiJip gctiremiyeceğimiizin ve bu hususta 
hangii seviiyede olduğumuzun saptaniması kadar zo
runlu bir şey düşünülemez. 

Ayrıntılı, geçerli bir bölgesel kalkınma planı 
gös^ermddon yükümlülüklerimizi üstlendiğiiınviz yara
rımıza taviz ve hakları ise kaybettiğimiz Ortak Pazar 
(Misklerimizde Katıma Protokolün 43 ncü nnaddesıind 
Itşîvttmcırr/iZİn güçlüğünün farkında olmayacak mı
yız? Bütçede ayrıldığı söylenen bir milyar liranın 
gösitermeîk olup olmadığını araştırma konusu et-
miyelim mi? 

Gs:ü kalmışlığın tüm dünyada ortak sorunu olan 
geniş ölçüdeki işsizlik, bölgeden göç, tarımda ça

lışan nüfus onanının çokluğu, müiî gelirlerden olu
şan payın azlığı, 'art yapı >hizmelıle:li.nii.n yeiüersizSiği, 
sanayüleşirnörjün sınırlı oluşu, fent başına düşen gayri-
safi miûlî hasılanın düşüklüğü, sanayideikli faal nü
fus oranının çok fa.tkJı oluşunun üîk'ede harıgii du
rumda olduğunun ayrıntılarla belirgin hale geiimesi 
için bir Cumhuriyet Senatosu araştırması yapılma
sını zorunlu görüyoruz. 

Bu rtdd'emîe: 
1. — içtüzüğün 133, 134 ve 135 ncü m&ddeferii 

gereğince CumJhur'iyeit Senatosu Araştırmasına karar 
verilmesüne, , 

2. — Araştırma Kotefcy onunun «15» üye ile ku-
ruilmasînı, 

3. — Komisyonun görev süreisünin en çok bir ay 
olmasını,. 

•Saygiiîanımızia talep ederiz. 
Kars Senatörü 
Sırrı Atalay 

Uşak Senatörü 
Ahmet Tatıtakrlıç 
Kayseri Senatörü 
Ziya Müezzin/oğlu. 

Artvin Senatörü 
Recai Kocaman 

Hiaiklk'âri'i Senatörü 
Naci Cidal 

Tunceli Senatörü 
Namı Taşan 

Urfa Senatörü 
Abiuigâni Damirkol 

Kars Seniaitörü 
Muzaffer ŞemMoğkı 

Sivas Senatörü 
Hüseyin Öztürk 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nal/bantoğkı 

Elâzığ Senatörü 
Hasan îidan 

Siirt Senatörü 
Süreyya Öner 

İstanbul Senatörü 
Prof. Basıim Üstünel 

Mardin Senatörü 
M. Ali Arrkan 

BAŞKAN — Sayın Atalay? (C. H. P. sıraların
dan «-Komisyona gitti» sesleri) 

Tüzüğün 136 ncı maddesi şayet bir araştırma ko
misyonu kurulursa iki aylık bir süreye tabidir, bunu 
daraltmaya, kısıtlamaya imkân yoktur, tashihine im
kân verir misiniz yazınızda diyecektim. Kendileri bu
rada yokmuş. Tüzüğün 136 ncı maddesi de dikkate 
alınarak gereği yapılacaktır. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci mad
desinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi 
ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmü
nün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul ulunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

(M. Meclisi : 1/314; C. Senatosu : 1/400) (S. Sayı
sı : 555) (1) 

(1) 555 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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BAŞKAN — Bir teklif var okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci maddesinin 

14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi ve 10 
ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmünün yü
rürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısının, 
gümrük mevzuatında işçi vatandaşlarımızı rencide 
eden bazı hükümleri gidermesi, yurt dışında çalışan 
vatandaşlarımızdan çeşitli nedenlerle sakatlananların 
ihtiyaçlarını giderecek alet ve vasıtaların ithalinde 
uğradıkları güçlükleri gidermesi nedeniyle biran ön-. 
ce kanunlaşmasında yarar gören Komisyonumuz, Ge
nel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi husu
sunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Adı geçen kanun tasarısının Gelen Kâğıtlardan 
gündeme alınarak, gündemdeki bütün. işlere takdi-
men Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe Plan Komisyonu Başkanı 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Köker? 
Burada. Hükümet adına sayın üye var mı efendim? 
İsminizi rica edeyim? 

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜR YARDIM
CISI SUAT ÜÇEN — İsmim Suat Üçen efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, tezkeresi var. 

«Gelen Kâğıtlar» dan gündeme alınarak her şe
ye takdimen öncelikle görüşülmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Her 
şeye takdimen öncelikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifini de oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyları
nıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmiş
tir. (Raporun okunmaması kabul edildi» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim ben öyle saydım. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Rapor

lar dağıtılmadı, o bakımdan raporun okunması lâ
zım. 

BAŞKAN — Yani, rapor dağıtılmadığı için okun
sun mu diyorsunuz? Dağıtıldı; ama tereddüt varsa 
tekrar ediyorum efendim. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Tekrar edelim lüt
fen? Raporun okunmaması kabul edildi. 

BAŞKAN — Efendim, yoklama sonucunu ilân 
ettim, okuyoruz efendim, rica ederim. 

(Rapor okundu) 
B.^ŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

Î615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci maddesinin 
14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi ve 10 
ncîi Maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmünün 

yürürlükten kaîdsrihnası hakkında kamın tasarısı 
Madde 1. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 

8 nci maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
87.02, 87.09, 87.10 ve 87.11 pozisyonlarında yer 
alan ve münhasıran maluller tarafından kullanılmak 
üzere hususî surette imal edilmiş hareket ettirici ter
tibatı bulunan (motorlu ve motorsuz) koltuklar, bi
siklet, motorsiklet ve binek otomobilleri. 

Bu madde gereğince yurda sokulan kara nakil 
vasıtalarının malul ve sakat olmayanlara herhangi 
bir şekilde devri halinde Gümrük Vergisi ödenir ve 
Gümrük Kanunu gereği yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
«Zat ve Ev Eşyası» başlığı altındaki 10 ncu madde
sinin sondan ikinci fıkrası hükmü yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Madde üzerinde 
sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kaldırılan fıkra 
hükmü neden ibarettir? Bunu öğrenmek istiyorum; 
lütfederler mi acaba? 

BAŞKAN — Komisyondan rica ediyoruz; kaldı
rılan fıkra hükmünün izahı isteniyor. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan; 

Î0 ncu maddenin kaldırılan fıkrası şöyle : 
«Yukarıdaki 2 (a), 4, 5, 6, 7', 8, nci fıkralara göre 

muafen geçirilecek eşyanın cins ve miktarı sahiple-
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rinin içtimaî ve malî durumları gözönünde tutularak 
gümrüklerce takdir olunur.» 

Bu, daha açık bir ifadeyle şöyle : Kaldırılan fık
ra mevcut iken, yurt dışından yurda gelen vatandaş-
lann, bilfarz genel müdür ise yurda getirebileceği, 
muafen sokabileceği eşya başka, işçilerin başka olu
yordu. Bilhassa işçilerimiz bundan, içtimaî durum 
nazarı dikkate alınarak çok şikâyet ediyorlardı. Me
selâ, işçiye bir gömlek, umum müdüre ise üç göm
lek için müsaade ediliyordu. Sırf bu «içtimaî durum 
dikkate alınır» şeklindeki ayrıcalığı kaldırmak üzere 
bu fıkra kaldırılmıştır ve yerindedir Sayın Başkan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabui edilmiştir. 

Tasarı, ayrıca açık oya sunulacaktır. 

2. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı 
Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi; de
ğişik 86 ncı maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 
79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/311; C. Senatosu : 1/402) (S. 
Sayısı : 556) 

BAŞKAN — Bir teklif daha var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü Gelen Kâğıtlar arasında bulunan 556 

sıra sayılı «49? sayılı Harçlaı Kanununa ekli 6 sayılı 
Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi; de
ğişik 86 ncı maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi 

ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
. tasarısı tabedilerek sayın üyelere dağıtılmış bulun

maktadır. 
Konunun önemine ve müstaceliyetine binaen ta

sarının gelen kâğıtlardan gündeme alınmasını ve gün
demde mevcut bütün işlere takd>men öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Yiğit Köker 
Ankara 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Köker bu
rada. 

Hükümet adına Bakan veya temsilcisi? Yok. 

3. — Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları 
İçin Sarfiyat İcrası ve bu Bakanlıkça Kullanılan Gay
rimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına 
Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncii mad
desinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plan Komisyon
ları raporları (M. Meclisi : 1/265; C. Senatosu: 1/396) 
(S. Sayısı : 554) (1) 

BAŞKAN — Ba.}ka bir teklif var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü Gelen Kâğıtlar arasında bulunan 554 S. 

sayılı «Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları 
İçin Sarfiyat İcrası ve bu Bakanlıkça Kullanılan Gay-
rimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına 
Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı» tabe
dilerek sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Konunun önemine binaen tasarının Gelen Kâğıt
lardan gündeme alınmasını ve Gündemde mevcut 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül

mesini arz ve teklif ederim. 
Yiğit Köker 

Ankara 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Yiğit Kö

ker burada. 
Hükümet adına yetkili Hâkim Kıdemli Albay 

Muzaffer Başkaynak'tır. Yetki belgesi var, kendileri 
burada. 

(1) 554 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Her şeye takdimen gündeme alınarak görüşülme
si hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilik teklifi de var. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını
za sunuyorum. Raporun okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Okunması kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Bütçe ve Plan Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek üzere bu

yurun Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın 

senatörler; 
189 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini değiştirmek 

üzere hazırlanmış olan bu tasarı Bütçe ve Plan Ko
misyonuna geldiği zamın etrafiıca üzerinde durul
du ve şimdiye kadar Millî Savunmanın elinde bulu
nan ve şehir içerisinde kalmış veyahut da artık kulla
nılamayacak durumda olan arsaların ve taşınmaz di
ğer binaların, malların satılarak, bunların parasıyle 
yeniden garnizonlar yapılması öngörülmüştür; fakat 
şimdiye kadar yapılan uygulamanın bir plana göre 
olmaması nedeniyle harcamalar gelişigüzel olmakta 
ve özellikle kara birlikleri garnizonlarının yerlerinin 
sık sık değiştirilmesi yüzünden bu yolda harcanmış 
olan paralar maalesef toprakta gömülü kalmakta
dır, ondan sonra da orası terk edilmekte ve bir daha 
da oraya dönülmemektedir. Bunlar ya satılmakta ve
yahut başka bir maksat için kullanılmak üzere tahsis 
edilmektedir. 

Kanun ilk önce çıktığı zamanda bunların ileri 
stratejiye göre, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yerleşme
siyle ilgili olarak Türkiye'nin nerelerinde yerleşme 
yerleri tespit edilmişse, oralara her yıl belirli bir mik
tar sarf edilmek suretiyle modern garnizonlar inşası 
öngörülmüştü. 

Bunlar, Komisyonda enine, boyuna, derinliğine 
görüşüldükten sonra bir alt komisyon teşkil edilerek, 
Komisyonda beliren temayüllerin bu alt komisyonda 
görüşülmek suretiyle bir rapor halinde Genel Kuru
la arz edilmesi öngörülmüştü. Alt komisyon toplandı 
ve bu kanun tasarısında bir kere «Savaş sanayiine 
harcanmak üzere» diye bir tıkra konulmuş, Millet 
Meclisinde. Millet Meclisinde konulan bu fıkranın 
«Kanunu anamaksadından saptırdığı» gerekçesiyle çı
karılması istenmişti ve bu çıkarıldı. Şimdi araziler sa
tılacak veya binalar satılacak, bunlardan elde edilen 
paralarla daha modem garnizonlar şehir dışında da

ha uygun yerlerde yapılacaktı. Halbuki, şimdi savaş 
sanayiine de aktarılacak bir miktar. Ne kadar aktarı
lacak, niçin aktarılacak, nasıl aktarılacak bunlar da 
belli değil. 

Demek ki, bu paranın sarfiyatı gene gelişigüzel 
olacak ve kim ne derse ona göre; yani kumandanlar
dan veyahut ağır basanlardan birilerinin temayülleri
ne göre bu yıl oraya, öbür yıl oraya sarf edilecektir. 

İkincisi; biz bir Arsa Ofisi Kanunu çıkarmıştık. 
Bu Arsa Ofisi Kanununa göre, Devletin elinde bu
lunan arsalar elden çıkarılmayacak, gerektiğinde; 
eğer faydalı ise, Devletin elinde kalması yararlı ise, 
arsa spekülasyonunu önlemek amacıyle bunlar Arsa 
Ofisi tarafından satınalınacaktı. Bu gerekçe ile biz 
Arsa Ofisine de haber verilmesi zorunluluğunu bu ta
sarının içerisine koymuştuk. 

Bir de, plansız harcamaları önlemek amacıyle bu
nun bir plan yapılarak bu plana göre harcanmasını 
ve bu planın Bakanlar Kurulundan geçirildikten son
ra uygulanmasını ve bu paranın bu şekilde sarf edil
mesini öngörmüştük. 

Şimdi, tabiî alt komisyonun vermiş olduğu rapor 
Komisyonda bazı üyelerin olmaması veyahut da son
radan beliren bir temayül sonucu maalesef alt ko
misyon raporu kabul edilmedi ve Millet Meclisinden 
gelen metin aynen kabul edildi. 

Şimdi, burada bir hususu daha açıklamakta fay
da vardır. Biz, yetkililerden sorduk, «Hangi arsala
rın, hangi binaların satılacağı hususunda bir planınız, 
bir programınız var mı?» dedik, «Var» dediler, çı
kardılar. Gördük, hakikaten var. «Peki, bu elde edi
lecek paraların nereye sarf edileceğine dair bir pla
nınız var mı, nereden hangi garnizonları yaptıracak
sınız? dediğimiz zaman da, «Efendim, böyle bir plan 
yok. Zaten böyle bir plan yapılması da mümkün de
ğildir» deniyor. «Neden?» diye sorduğumuzda da, 
«Efendim, gizlilik vardır» deniyor. Neresi gizli ola
cak arkadaşlar? Yol kenarlarından şöyle geçseniz bü
tün garnizonların resmini değil, ciğerini bile okuma
nız mümkündür Türkiye'de. Bu nedenle bunun giz
liliği falan da yok; ama sıkıştırdık, böyle bir plan ve 
program maalesef yok. Bizim de istediğimiz, böyle 
bir plan ve program olsun ve bu para buna göre kul
lanılsın. 

Sonra Millî Savunma Bakanı davet edildi. Millî 
Savunma Bakanı, «Böyle bir planın var olduğunu» 
söyledi. Bu plan nerededir? Yetkililer burada, Baka
nın dediğine göre her halde ellerinde olması gerekir 
böyle bir planın. Komisyonda da plan bize gösterile-
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medi. Bu bakımdan bu planın burada gösterilmesini 
ve nelerden ibaret olduğunun, hangi yılda; meselâ bu 
yıl hangi garnizonlar nerelerde yapılacak ve bunlara 
ne kadar para sarf edilecek, genel bütçeden ne kadar 
para ayrılmıştır ve ne kadarı bu arsa veya bina satış
larından elde edilecek para ile karşılanacaktır, bu hu
susların da burada açıklanmasını istirham ediyorum. 

Alt Komisyonun hazırlamış olduğu raporun ka
bulü yolunda bir önerge vereceğim. Bu hususta da 
oylarınızı istirham ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 

başka sayın üye? 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ- (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, ben söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelebi. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Gelen Kâğıtlardan gündeme alarak görüşmekte 

olduğumuz bu tasarıyı yeteri kadar incelediğimizi söy
lemek durumunda değilim. Biraz önce konuşan sayın 
üye ve okunan gerekçe göstermektedir ki, tasarı ile 
yapılacak işler konusunda Parlamento tam aydınlan
mış değildir. 

Bir yandan tarihî ve mimarî değerleri fazla olan 
binaların onarılmasından, bir yandan savaş sanayiine 
harcama yapılmasından, bir yandan askerî birlikleri
mizin ihtiyaç duyduğu tesislerin kurulmasında,n söz 
edilmektedir; fakat hangi tesisler, hangi binalar yapı
lacak veya onarılacaktır, ne oranda hangisine harca
ma yapılacaktır; belli değildir. 

Biraz önce Sayın Komisyon üyesinin verdiği bil
giden de anlayabildiğimiz kadarıyle harcamalar konu
sunda elimizde mevcut bir plan da bulunmamaktadır. 

Böyle olunca, «3,5 milyar liraya yakın bir malî 
imkânı plansız harcama kapısı açılıyor mu?» diye 
şahsen ben de bir endişe belirmiştir. 

Bu sebeple konunun yeniden Komisyonda ince
lenmesi ve Bakanlık temsilcilerinin önce Komisyonu 
ikna edici belge ve bilgileri üyelere sunmasının ge
rektiğine işaret etmek istiyorum. Var ise, Sayın Ko
misyonun gelip Genel Kurula bilgi vermesi ricasmda-
yım. 

Bu münasebetle bir hususa işaret etmek istiyorum 
Sayın Başkan. Askerî birliklerimizin bina ihtiyacı 
açıktır; ama bazen eski binaları tamir etmek veya 
eski binalar yerine modern binalar yapmak gerekçe
siyle enteresan uygulamalarla karşılaşıyoruz. 

Edirne'de tarihî Selimiye Camiinin önünü açmak 
için milyonlarca lira harcanmış güzel bir tanzim ya

pılmış; fakat hemen onun önüne 4 - 5 katlı bir bina 
inşaatına girişilmiştir. Bu, tarihî bir kışlanın yıkılan 
yerinde yapılmaktadır ve bir tarafı açayım derken bir 
taraf bu bina ile kapatılmaktadır. 

İstanbul Harbiye'de yeni bir askerî bina inşaa-
tıyİe karşı karşıyayız. Aslında şehrin en önemli ve en 
işlek mıntıkasında her gün vatandaşın önünden geç
tiği bir duvar inşa edilmektedir. 

Bu tamir ve inşalarda bir yandan ordumuzun ih
tiyaçları dikkate alınırken bir yandan da modern şe
hirciliğin ve bu şehirde yaşayan insanların ihtiyaçla
rının dikkate alınması lüzumuna bu vesileyle işaret 
etmek istiyorum ve oylarımızı rahat kullanabilmemiz 
için Komisyonun daha açıklayıcı, berraklık sağlayıcı 
bilgi vermesi lüzumuna işaret etmek istiyorum. 

Tefekkür ederim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
söz btiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

554 sıra sayılı tasarıyı tetkik ettik, iki değerli ar
kadaşımızın da fikirlerini dinledik. Elimizdeki tasa
rı, 189 sayılı Kanunun üçüncü maddesini değiştiren 
bir kanun tasarısıdır. Demek ki, 15 seneden beri tat
bikatta bulunan 189 sayılı Kanunun üçüncü madde
si bugünkü şartların icabı olarak değiştirilmeyi ge
rektirmiştir. İhtiyaçtan doğduğu aşikâr. Memleketi
mizi gezip dolaştıkça görüyoruz ki, hakikaten garni
zonlar şehir içinde kalmış, bir kısmı ihtiyacı karşıla
yamaz hale gelmiş, bir kısmı kullanılma şekli itiba
riyle artık kullanılması mümkün olmayan tehlikeli 
duruma gelmiş. 

Bilhassa Eskişehir'de uzun yıllardan beri kulla
nılan depoların bugün şehir içinde kalması nedeniyle 
artık bu binalardan istifade etmek imkânı da kalma
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Üçüncü maddede getirilen değişiklik, bildiğiniz 

gibi evvelâ harcama imkânını 500 milyon liradan 4 
milyar liraya çıkarmaktadır. Bu miktarın artırılış se
bebi Komisyon kararında açıklanmıştır. 

Şimdi bu gayrimenkullerin satışı gizli yapılmaya
cak değerli arkadaşlarım. Usulüne göre, Devletin 
malları ne yolda satışa çikanîıyorsa o şekilde açık 
ilânlarla yapılacaktır. Meskenler için Arsa Ofisinin 
ihtiyacı varsa, bu müessese de yapılan bu ilânlarla bu 
ihtiyacım tespit ederek, belki anlaşma suretiyle bu 
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ihaleye girecektir veya teklif edilen hususları kendi
si benimseyerek ihaleye girip burayı satın alacaktır. 

Bir değerli arkadaşımız, «Hanlı, plansız yerleşme 
yerleri yapılıyor ve sonra da teık ediliyor» dedi, doğ
rudur. Uzun yıllardan beri bunu görüyoruz; ama bu 
da görevin gereği yolunda yapılan inşaatlardır. O 
mıntıkada artık o birliğin istihdamı veya o birliğin 
orada kalması ihtiyacı kalmayınca ve oradan kalkıp 
gidince; o birliğin ihtiyacı için yapılmış olan binalar 
gayet tabiî kalkacaktır; ama ihtiyacın dışında kaldı
ğına göre, satışa çıkarıldığında arazinin bedeli ayrı 
takdir edilecek, üstündeki inşaat kısmı ayrı takdir 
edilecek ve satışa öyle arz edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Zaruretten doğan bu ihtiyacın benim kanaatime 
göre sıkıntılı bir yönü yoktuı Türk Silâhlı Kuvvet
leri kendi ihtiyacını kendi planlarına göre yürütebile
ceği gibi, birtakım inşaatları da yapabilmek için yine 
Devlet Planlama Teşkilâtından geçirip ona göre in
şaatların yapıldığı da bir gerçektir. Böyle olunca, bu 
araziler satılacak, elde edilen paralar plansız, prog
ramsız birtakım yerlere harcanacak gibi bir şüpheye 
düşmeye hakkımız yoktur. Bu işleri yerine getiren 
arkadaşlarımız büyük mesuliyet taşıyan görevli kişi
lerdir. 

Bendeniz tasarının yerinde olduğu kanaatindeyim 
ve tasarının değiştirilmeden de kabulünde zaruret gö
rüyorum. Teşekkür ederim. 

ŞEBİB KARAMULLAOGI.U (Bursa) — Sayın 
Başkan, bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Tabiî efendim. Komisyon şimdi za
ten söz talep etti; buyurunuz efendim, sorunuz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Şimdi 
efendim, bu 189 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten bu yana Millî Savunma Bakanlığının satmak 
suretiyle elinden çıkardığı gayrimenkul adedi ne ka
dardır ve bunlardan elde ettiği bedelin miktarı ne ka
dardır ve bu tarihe kadar Millî Savunma Bakanlığı 
ne kadar para harcamıştır? 

Bu konuda Komisyonun, Hükümetin veya alâka
lıların cevap vermesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yiğit Köker, Komisyon adına buyurun. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Evvelâ Sayın KaramuUaoğlu arkadaşımın sualine 
arzı cevap etmek istiyorum; ondan sonra Sayın Tuııç-
kanat'a arzı cevap etmeye gayret edeceğim. 

6771 ve 139 sayılı kanunların uygulanması sonun
da 1956 yılından 1975 yılı sonuna kadar satılan gay-
rimenküllerden 428 milyon 457 bin 74 lira ödenek 
sağlanmış ve sağlanan bu ödeneğin 426 milyon 359 
bin lirası yıllık bütçelerden sağlanamayan bazı inşaat 
hizmetlerinin karşılanmasına tahsis edilerek kullanıl
mıştır. 

Bunlara sarf edilen miktarları şöylece ifade etmek 
mümkün. İstanbul'da Harp Akademileri inşaatları ile 
Askerî okul inşaat ve restoresine, 14 tane askeri has
tane inşaatı ve esaslı onarımına, 3 kışla ve garnizon 
binası, 30 erat pavyonu, iki yeni garnizon inşaatına, 58 
garnizon içi bekâr subay pavyonu ve misafirhane in
şaatına, 8 ekmek fabrikası ve fırın inşaatına, Sakarya 
Abide inşaatına ve 2 depo inşaatına olmak üzere 
ceman 426 milyon 359 bin lira harcanmış bulunmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Millî Savunma Bakanlığının ihtiyaç fazlası olarak 

satılması için Genelkurmay Başkanlığının tasvibini al
dığı araziler Maliye Bakanlığı ile müştereken açık ar
tırma suretiyle veya kapalı zarf usulü ile yani 2490 
sayılı Kanun hükümlerine göre satılmakta ve Komis
yonda verilen bilgiye nazaran 9 milyon lira civarında 
bir değer takdir edilen Ankara'daki bir arsanın açık ar
tırma sonunda 23 milyon liraya satıldığı Komisyona 
ifade edilmiş bulunulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Komisyondaki müzakereler esnasında Sayın Tunç-

kanat arkadaşım Silâhlı Kuvvetlerin bir programa 
istinat etmeden bazı yatırımlar yapacağını, programı 
olup olmadığını Sayın Millî Savunma Bakanına sor
dular. Sayın Millî Savuma Bakanı Silâhlı Kuvvetle
rin Üçüncü Beş Yıllık'Plan döneminde yapacağı ya
tırımlarla ilgili olara'k hazırlanmış bir planı ve prog
ramı olduğunu ifade ettiler. 

Şimdi bu Program be-n"nı elimde var. Ben gizliliğe 
riayet ederek yıllar itibariyle yapılacak yatırım mik
tarlarını ifade etmekle iktifa edeceğim. Eğer, Yüce 
Senato bütün detayları ile bunu öğrenmek isterse, o 
takdirde bir gizli oturum yapıldığı takdirde, bu 
programa göre yapılacak; 1976 - 1930 dönemi ara-
•smda yapılacak yatırımların tamamını açıklamak müm
kün olabilecektir. Sadece bir tanesini açıklamakta 
mahzur görmüyorum. O da; hepinizin malumu oldu
ğu veçhile İstanbul'da bir Boğaz Köprüsü yapılmış-
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tır. Bu Boğaz Köprüsünün havaya karşı savunulabil
mesi için kurulacak uçaksavar birliğinin iskânı ile 
ilgili olarak 1976 yılından başlamak üzere bir ya
tırım yapılacağını ifade edebiliyorum. Onun haricin
deki hususları söylemekte arkadaşlarım beni mazur 
görmelidirler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Silâhlı Kuvvetlerin yatırım ihtiyaçları, hepinizin 

malumu olduğu veçhile bütçelerin hazırlığından önce 
Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından global olarak 
Silâhlı Kuvvetler emrine tahsis edilmekte ve Silâhlı 
Kuvvetler tarafından da bu hazırlanan programlara 
göre yatırımlara intikal ettirilmektedir ve Millî Sa
vunma Bakanlığının ve Silâhlı Kuvvetlerimizin yapa
cağı yatırımların global olarak Devlet Planlama Teş
kilâtının vizesine tabidir; proje olarak vizesine tabi 
değildir. 1976 - 1980 Üçüncü Beş Yıllık Plan devresin
de yapılacak projeler, demin de ifade ett'ğim gibi, 
tespit edilmiştir: 

1976 yatırım projeleri için 1 milyar 305 milyon 
lira; 

1977 yatırım projeleri için 1 milyar 262 milyon 
lira; 

1978 yatırım projeleri için 1 milyar 213 milyon 
lira; 

1979 yatırım projeleri için 1 milyar 144 milyon 
lira; 

1980 yatırım projeleri içinde 1 milyar, 116 milyon 
lira olmak üzere, cem'an 6 milyar 140 milyon liralık 
bir yatırım projesi yapılmış bulunmaktadır. 

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı kabul bu-
yurulduğu takdirde, 189 sayılı Kanuna göre teşkil edi
lecek 4 milyar liralık fondan sonra, Silâhlı Kuvvetle
rin 19S0'e kadar varan yatırımları için genel bütçe
den 2 milyar 140 milyon liralık bir ödenek daha alın
ması takdirinde planlanan bu yatırımların tamamınm 
gerçekleştirilmesi imkân dahiline girmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şunu hemen ifade etmek istiyorum, bu program ve 

plan konusuna değindikten sonra, Sayın Tunçkanat ar-
kadşımızın, «Arsa Ofisine bilgi verilmemek suretiyle 
arsa spekülâsyonuna yol açılacağı» şeklinde Komis
yonumuz raporuna bir muhalefet şerhi vardır. 

Arsa Ofisi Kanununun 1 nci ve 2 nci maddeleri, 
dar gelirli vatandaşlara ucuz fiyat ile arsa temini vazi
fesini Arsa Ofisine vermiştir. Keza Arsa Ofisi Kanu
nunun 7 nci maddeiinde; aynen okuyorum: 

«28 . 12 . 1960 gün ve 189 sayılı Yasa kapsamı
na giren veya herhangi bir kamu hizmetine tahsis 

edilmiş olan arazi ve arsalar bu madde hükümleri 
dışındadır.» diyor. Yani Arsa Ofisinin görevleri tadat 
edilirken, 189 sayılı Kanun şümulüne giren arazinin, 
Arsa Ofisinin iştigal sahası dışında kalacağını; Arsa 
Ofisi Kanununa kanun vazıı koymuş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, Arsa Ofisine haber verilmesi keyfiye
tinin 189 sayılı Kanuna ilâvesi takdirinde dahi Arsa 
Ofisi kurulması hakkındaki ana Kanunda da gerekli 
değişiklik yapılmadan, büyük bir çelişki ortaya çıka
cağını düşünen Komisyonumuz, Sayın Tunçkanat ar
kadaşımızın bu teklifine de itibar etmemiş bulunmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Savaş sanayiine ödenek ayrılması keyfiyetine ge

lince : 
Bu, Hükümetin sevk ettiği tasarıda mevcut değildi. 

Savaş sanayiine de birikecek bu fondan tahsisat ve
rilmesi hususundaki teklif, Millet Meclisi Plan Ko
misyonunda, o vakit Plan Komisyonu üyesi bulunan 
çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan-
vekili arkadaşımız Sayın Ali Nejat Ölçen tarafından 
teklif edilmiş ve Millet Meclisi Bütçe - Plan Komis
yonunun ittifakıyle tasarı metnine ilâve edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bunu da bilgilerinize arz ettikten sonra; tama
men memleket ihtiyaçlarına ve Silâhlı Kuvvetlerimi
zin ihtiyaçlarına uyacak bir şekilde hazırlanmış bulu
nan tasarının, Millet Meclisinden ve Komisyonumuz
dan geçtiği şekliyle kanunlaşması hususunda muhte
rem arkadaşlarımın yardımlarını istirham eder, saygı
lar sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — 555 sıra sayılı tasarıya oyunu kul

lanmayan sayın üye var mı efendim? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Var efendim. 
BAŞKAN — Lütfen kullanınız. 
Buyurun Sayın Naîbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, hepinizi saygıyle selâmla-1 

rım; 
Biraz evvel burada Komisyon Başkanı arkadaşı

mız çok güzel izahta bulundular ve sözlerinin bir ye
rinde de «İhtiyaca tamamen uygun bu kanun deği
şikliğini kabul ederseniz...»- dediler. Bence ihtiyaca 
ne kadar uygun olsa bile, benim psikolojime ve Türk 
milletinin psikolojisine bu kanun uymaz. Hatta eğer 
1956-1960 tarihlerinde olsaydım ne bu 6771 sayılı 
Kanunu, ne de 1960 tarihli 189 sayılı Kanunu bu 
Meclisten geçirtirdim. 
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Arkadaşlar; 
Zira, asker yer satmaz. Asker alır, kendinin olur. 

Ben bu düşünceyle sözlerime başlıyorum. 
Askeriyenin elinde bugün fazla yerler birikmiş 

olabilir veyahut kışlaların bazılarını şehir dışarılarına 
götürmek; hatta Avrupa'da _da gördüğümüz gibi, ko
ruma ormanları içerisinde kışlalar yapmak ihtiyacı 
da belirmiş olabilir. Dolayısıyle şehir içerisinde terk 
edeceği bu yerlerin, herhalde o şehrin imar planında 
bir gereksinmeye cevap verecek bir hali vardır. O 
şehrin imar planında orası ya belediyeye yarayacak 
bir yerdir ya da Millî Eğitime okul, yurt, eğitim 
merkezi gibi tesislerin yapılacağı bir yerdir; fabrika, 
lojman yeridir, hastane veya sağlık ocağı olarak kul
lanılabilecek bir yerdir. Ayrıca, bu gibi yerlerin hem 
imar durumunu incelemek, hem de arsa ofisi veya
hut da belediyesiyle ilgili olarak ne gibi hizmetlerde 
kullanılabileceği, (ki, imar planı mevcutsa zaten bel
lidir.) imar planı mevcut olmayan yerlerde de bu gi
bi saptamalar yapıldıktan sonra, zannediyorum ki, 
Muhasebei Umumiye Kanununun 66 ncı maddesi 
gereğince bedeli, ilgili idarelerden devretmek suretiy
le ödenek kaydedilmesi mümkündür. Bunun için, bu 
gibi satma işine benim aklım ermediği için buradan 
arz etmek istedim. 

Dolayısıyle eğer mümkünse, hatta 1960 tarihli 189 
sayılı Kanunu da kaldırmalı, 6771 sayılı Kanunu da 
kaldırmalı. Ancak, devretmeler böyle bir şekle dö
nüştürülmelidir. 

Bunu teklif etmek için huzurunuza geldim. Ayrı
ca teklifim odur ki, bu kanun tasarısı Komisyon ta
rafından geriye alınsın, tekrar üzerinde tezekkür edil
dikten sonra, Senatomuza getirilirse, daha iyi olacak
tır. Burada konuşulanları da nazarı itibara almak su
retiyle, yeniden müzakere edilirse, çok memnun olu
rum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 555 sıra sayılı tasarıya açık oyunu 
kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. Oylama işle
mi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın 

senatörler; 
Kanunun Hükümetten geliş şekli, sadece 189 sa

yılı Kanunla 500 milyon lira olan sarf yetkisinin 2 
milyara çıkarılmasıyle ilgiliydi. Bu, sonradan Komis
yonda 4 milyara çıkarılmış. 

Kanun ilk çıkarıldığı zaman amaç, 10 yılda 500 
milyon lira harcanmak suretiyle, özellikle Kara Kuv-
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vetlerinin daha iyi garnizonlara sahip olması ve bun
ların bazılarının da şehir içerisinden şehir dışına ak-
tarılmasıydı. 

Bildiğiniz gibi, 1960'larda Millî Savunma Bütçesi, 
genellikle ikmal sistemi Amerika'dan yapılması gerek
çesiyle, 1 milyar 150 milyon liraydı arkadaşlar. Bu 
1 milyar 150 milyon lira hiç bir şeye yetmediği gibi, 
bir çok şeylerde; yani palaskasına, tabaklarına kadar 
Amerika'dan alınmış vaziyetteydi. O günün rayiçle
rine göre, askerlerin aylıkları da çok düşüktü; 35 ku
ruş kadardı, arttırılması lâzımdı. İyi beslenemiyorlar-
dı, kötü garnizonlarda yatıp kalkıyorlardı ve üstelik 
de giyecek ve yiyecekleri çok yetersiz bir durumday
dı. Bunu arttırmak için, o zamanlar Bütçe 2 milyar 
300 milyona çıkarıldı; fakat bu paranında büyük bir 
kısmı yine teçhizat, yiyecek, giyecek stokları için har
canması gerektiğinden, elde mevcut değerlenmiş, şe
hir içinde kalmış arsa ve binaların, daha evvel çıka
rılmış bir kanunla satılması öngörülmüştü. Bu kanun 
da tadil edilmek suretiyle, buradan toplanacak pa
ralarla yeni garnizonlar kurulması ve oradan alınmış 
olan paralarla başka yerde aynı maksat için harcan
ması öngörülmüştür. 

Tabiî, zamanla paranın değeri düştüğü için, 500 
milyon da harcanmış ve bu yetki pek az bir miktar 
ifade ettiğinden, 2 milyara çıkarılması öngörülmüş 
ve Hükümetten bu şekilde gelmiştir. 

Şimdi, bu Kanunun evveliyatını; yani gelmişini 
ve geçmişini gayet iyi bildiğim için, bu Kanunla me
selâ yapılan askerlik şubeleri bir kararla kaldırıldı. 
Şimdi, yeniden ihdas ediliyor. Bu askerlik şubeleri 
için sarf edilmiş olan paralar; belki de tekrar bazı 
yerlerde kurulacak, bazı yerlerde tekrar kaldırılması 
yoluna gidilecek ve bu suretle oralara sarf edilmiş 
olan paralar, Millî Savunma bünyesinden ayrılmış 
olan paralar ya bir başkasına devredilmek suretiyle 
veya tesisler satılmak suretiyle yine, yeni bir yerleş
me düzenine gidilmiş olacak. 

Bizim istediğimiz şu idi : 
O zamanlar özellikle Kara Kuvvetleri, kara bir

likleri belirli yerlere yerleşsin ve her isteyen, Kara 
Kuvvetleri birliklerini şuradan şuraya nakletmesin ve
yahut politik nedenlerle bunlar «Aman bizim kasa
bamız çok fakirdir, bir askerî birlik gönderin de bi
raz para kazanalım, bizim geçimimiz, yaşantımız dü
zelsin» diye müracaatlar bugün dahi olmaktadır. Bun
lar önlenmek istenmiştir. 

Şimdi görülüyor ki, geçen 15 yıl içerisinde bu pa-
I ralar maalesef, Silâhlı Kuvvetlerin daha iyi garnizon-

117 — 
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lara yerleştirilmesi biçiminde pek yeterince harcan
mamış. Biz bunları gittiğimiz yerlerde müşahede edi
yoruz. Bir kere lükse çok kaçırmıştır, şehirlerin plan
larına uyulmamıştır. Bu paraların maalesef büyük 
bir kısmı da küçük tamir için şuraya buraya veril
miş ufak tefek paralardır ve bunlarla Silâhlı Kuvvet
lerimiz gereği gibi garnizona sahip olamamıştır. Bu
nu önlemek içindir ki, biz bu tatbikattan alınan ders
lerden dolayı bu paranın bir plana bağlanarak sarf 
edilmesini istiyoruz. Bir plana bağlanmak hiç bir za
man onların elini kolunu bağlayacak değildir; aksine 
onlara bir yol göstererek plana göre yapılacak bu 
harcamaların paranm değerini artırmış ve maksadı
na göre kullanılmış olmasını emredecektir. 

Şimdi, savaş sanayiinde kullanılması teklif edil
miş ve Millet Meclisinde kabul edilmiş. Bu para gar
nizonların kendisine yetmezken, savaş sanayiine ne 
miktarda para ayrılacaktır? 

• Şimdi, 6 milyar lira burada harcanmış olarak gö
rünüyor. Devlet Bütçesinden de buraya bir hayli pa
ra ayrılmış vaziyette. Demek ki, aşağı yukarı Devlet 
Bütçesinden harcananla beraber 8 milyarlık veya 8,5 
milyarlık bir para harcanmış. Bunlarla ortaya konu
lan nedir?.. Bunlar biraz şüpheli. 

Arsa Ofisi meselesine gelince; Arsa Ofisi, arsa 
spekülasyonunu önlemek için çıkarılmıştır. Gerekir
se dar gelirli vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine, Dev
let, Hazinesine ait olan arsaları Arsa Ofisi kanaliy-
İe parselleyip intikâl ettirecek, alt yapılarını yapa
cak... Ne zararı vardır şuraya, «Arsa Ofisine bilgi ve
rilmesi» kaydının konulmasında?. Konulduğu takdir-

• de, Arsa Ofisi eğer lazımsa, gerekli görüyorsa, ken
disi talip olacaktır ve bu arsaların spekülatörlerin eli
ne geçmesini önlemiş olacaktır. 

Şimdi, denildi ki, «Ankara'da 7 yahutta 9 mil
yon lira civarında kıymet biçilen bir arsa ihaleye çı
karılmış, 23 milyon liraya satılmış». Ben Komisyon 
Başkanından istirham edeceğim; bu arsa nerede sa
tılmış?... Bu arsa bugün kimin eline geçmiştir?... Bu
gün ne kadardır bunun değeri?... Aradan geçen za
man içinde değeri ne kadar olmuştur, onu da merak 
ediyorum? 

Şimdi, «bazı gizlilik amaçlar; ile bu garnizonların 
nerede olduğu ve paranın nereye sarf edileceğini bu
rada tafsilâtlı, ayrıntılarına kadar açıklayamayacağı
nı» Komisyon Başkanı söylediler, «Böyle bir şey var
dır elimizde» dediler, örnek olarak da istanbul Bo
ğaz Köprüsünün yanına bir uçaksavar birliğinin yer
leştirilmesini verdiler. 

i Şimdi arkadaşlar, Devletin büyük bir Millî Savun-
I ma Bütçesi vardır; 33,5 milyar liradır bu yıl. Bu Büt

çenin içerisinde bu planlanır. Anaplan budur. Bura
dan ayrılacak olan bu paralar sadece çerez kabilin-
dendir. Devletin anasavunma hizmetlerini görecek 
olan tesisler eğer satılacak arsaya bağlanmışsa; arsa
dan gelecek paralara bağlanmışsa vay halimize arka
daşlar; vay halimize... 

Onun için, ben, burada Komisyon Başkanının 
açıklamış olduğu ve gerekçe olarak öne sürdüğü şey
leri de biraz üzüntüyle karşıladım. 

Bendeniz bir önerge veriyorum. Bu önergeye ilti-
I fat edilmesini istirham ediyorum. 

Saygılar sunarmı. 

j BAŞKAN — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
8 nci maddesinin 14 ncü fıkrasının (A) bendinin de
ğiştirilmesi ve 10 ncu maddesinin sondan 2 nci fık
rası hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında ka
nun tasarısının açık oylamasına 155 sayın üye iştirak 
etmiş; 155 oyla tasarı değişik şekliyle kabul edilmiş
tir. 

Sayın İbrahim Tevfik Kutlar, buyurunuz efen
dim. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

'Millî savunma ihtiyaçlarını karşılamak için önü
müze gelmiş bulunan tasarının, esasen Meclisten ve 
Komisyondan geldiği gibi kabulünün 'bir zaruret ol
duğu inancındayım. 

Ancak ben, iki konuya temas edeceğim : Birisi; 
bu tarihî abidelerin gerek restorasyonu, gerekse ilâ
ve ve tadilleri sırasında, o şehrin güzelliğini sağla
yan, abidevî bu eserlerin olduğu gibi korunması ta
raftarıyım. İngiltere'de bir Cambridge Üniversitesi
ne gidiniz, her şey olduğu gibi yerinde ve ihtiyaca 

*göre tadiller yapılmıştır, fakat aslı muhafaza edilmiş
tir. Bizim tarihî Harbiyemiz, İstanbul'un süsü olan, 
Türkiye'nin süsü olan Harbiyemiz, (af buyurunuz) bir 
maskara haline getirilmiştir. Nedir o caddenin o hale 
getirilmesi?.. Arsa mı yoktu? Yanında, arkasında çok 
geniş alsalar vardı. Eğer istifade etmek icabetseydi 
ondan pekâlâ istifade edilirdi; fakat Harbiyeyi o hale 

I sokmak günahtır. 
Bu bakımdan, bundan sonra yapılacak tadil, res

torasyon ve ilâvelerde mutlaka bu cihetin nazara aîın-
I masını ve hakikaten bu işe aklı eren mimarlar ta

rafından da gözden geçirilmesini tavsiye ediyorum. 
İkinci önerim; bu arsalar satılırken toptan satıî-

| maması, şehir imar planına uygun olması, imarcılar-



C. Senatosu B : 42 2 . 3 . 1976 O : 1 

la anlaşarak ona göre parselasyon yapılması ve satıl
ması hususlarıdır. Bu suretle hem bu arsaların satış
larından çok kâr edeceğiz, hem de imar planı nazara 
alınmadan yapılan parselasyonlarla yaptığımız satış
lar, bilâhara hem belediyelere, hem de alan şahısla
ra dert olacaktır. Belediyeler, imara uygun değildir 
diyecekler, alan şahıslar istifade edemeyecekler... Onun 
için, imar planlarına uygun olarak parselasyonun ya
pılması ve her parselasyonun tek tek satışa çıkarılması 
lâzımdır. Toptan satışlar, muayyen ellerde, speküla
törlerin ellerinde toplanır, ucuza gider. Tek tek olursa 
ancak sahipleri istifade ederler, bunlar kıymetlendi
rilmiş olur. Bunu da öneriyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isteyen sa
yın üye var mı?.. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Bende
niz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gürsoytrak. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; 
Üzerinde müzakereye devam ettiğimiz 554 S. Sa

yılı Kanun tasarısı, mevcut bir kanunun sadece bir 
maddesinin değişikliğini öngörmektedir. 

Şimdi, benden önce konuşan değerli hatip arka
daşlarımı dikkatlice dinledim. Bu tasarı, Millî Savun
ma Komisyonunda önümüze geldiği zaman, arkadaş
larımızın şimdi burada temas ettikleri bütün konu
lara hemen hemen bütün değerli arkadaşlarımız her 
yönüyle temas ettiler. Yaptığımız müzakereler neti
cesinde şu kanıya vardık : 

Birincisi; bir kere, bu Kanun bir zaruretin gereği 
olarak 1960 yılında yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
Halen yürürlüktedir. Herhangi bir değişiklik teklifiyle 
gelinmemiş olsaydı, kanun aynen yürürlükte kalmaya 
devam edecekti. 

Bizden şimdi istenen değişiklik, 500 milyon lira
nın 4 milyar liraya yükseltilmesinden ibarettir. Bir 
kere bu noktayı gözden kaçırmamamız gerekir. 

İkincisi; acaba yapılan sarfiyat gelişigüzel mi ya
pılmıştır, yoksa bir plan ve program tahtında mı yü
rütülmüştür? Bu noktayı incelediğimiz zaman görece
ğiz ki, 15 yıl zarfında Millî Savunma Bakanlığı an
cak 500 milyon liralık bir sarfiyat yapabilmiştir. Belki 
şimdi, son bir - iki yıldaki maliyet artışlarından dolayı 
onun hudutlarını aşmıştır, yahut aşmak üzeredir. 

O halde, Millî Savunma Bakanlığı, Genel Kurul
da değerli bazı arkadaşlarımın izhar ettiği azamî dik

kat ve itinayı göstererek, titizlikle bu arsaları değer
lendirmeye çalışmıştır. 

Sonra, yapılan bu sarflar, gelişigüzel sarf değildir; 
Sayıştayın vizesine tabidir, herhangi bir suiistimal 
mümkün değildir. 

En son konuşan Kutlar arkadaşımız temas ettiler; 
aslında 189 sayılı Kanunun diğer maddeleri şimdi ha
tırlanmadığı için, zannediliyor ki, bu arsalar gelişigü
zel satılıyor. Öyle değil; imar planına göre arsalar de
ğerlendiriliyor, icabı halinde parselasyonu yapılıyor, 
ondan sonra satışa arz ediliyor. Hatta kamu sektörü, 
kamu iktisadî teşebbüsleri, onların iştirakleri, yahut 
da Millî Savunma Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı gi
bi kamu müesseseleri ihtiyaç talebinde bulundukları 
takdirde, öncelikle onlara satılması 189 sayılı Kanu
nun içinde vazedilmiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, o bakımdan da herhangi bir suiisti
mal, herhangi bir gelişigüzel değerlendirme konusu 
mevzubahis değildir. Ancak bazı binaların, örneğin, 
İstanbul'daki Harbiye'nin restorasyona tabi tutulma
sı konusu gibi, şehrin imar planına aykırı davranış
ları konusunda ileri sürdükleri görüşlere hepimiz ka-

. tılıyoruz: ama bu yalnız Millî Savunma Bakanlığının 
yaptığı yatırımlarda değil, tüm Türkiye'de maalesef 
bir hastalığımızdır. Nitekim bu hastalığı bir disiplin 
içerisine alabilmek için ete eski tarihî anıtları, tarihî 
değerleri olan binalarımızı, Boğaziçi'ndeki güzelliği 
de bozmayacak şekilde ve bütün Anadolu'da, (onunla 
ilgili ayrı bir kanunu da geçen sene hep beraber çıkar-
mıştık. O eski kanun da yürürlüktedir.) o tarzda bir 
uygulama da tahmin ederim ki, bundan sonra mevzu
bahis olmayacaktır. 

Konuştuklarımızı özetleyecek olursak; aslında mev
cut bir kanunun daha önce 500 milyon lira verdiği 
bir tavanı, harcama limitini 4 milyar liraya çıkartıyo
ruz. Harcamalar bir plan tahtında yapılacaktır. Sa
yıştayın vizesine tabidir. 

Ayrıca, Millî Savunma Komisyonunda bu kanun 
tasarısı görüşülürken, herhangi bir lüks yatırım ala
nına kayması ihtimalini önlemek için de, temenni
ler arasında bazı hükümler getirilmiş bulunulmaktadır. 
O bakımlardan da herhangi bir sakınca bulunma
maktadır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin büyük bir ihti
yacına cevap verecektir; boşluğu doldurmaktadır. 

Yalnız bunlardan lojman yapılmıyor. Bildiğiniz 
gibi, 190 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinin lojman ih
tiyaçlarını, garnizon ihtiyaçlarını karşıîayan ayrı ya
salarımız da mevcuttur. Bu, ayrı bir faslı öngörmek
tedir. 
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Binaenaleyh, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 
müzakeresi sırasında burada değerli hatip arkadaşla
rımız temas ettiler; halihazır taleplerinin, bütçe im
kânlarımızın kıt olması bakımından ancak muayyen 
•bir kısmını karşılayabiliyoruz. Elimizde mevcut ve 
halen kullanılmayan bu gayrimenkullerin değerlendi
rilmesinden başka herhangi bir şeyi öngörmemekte
dir getirilen tasarı, 

Eğer, buradan gelecek varidat, garnizonların dı
şında kullanma olanağı da yaratabilecek bir durum 
meydana getirirse, bunun da savaş sanayiinde değer
lendirilmesini kanun vazıı öngörmüş bulunmaktadır. 
Bu da, tahmin ediyorum ki, olumlu bir hareket ibaret
ten bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, bir noktaya daha işaret ettikten 
sonra sözlerimi toparlamak istiyorum : 

Bu sene Bütçe Kanununda, Maliye Bakanlığı, bir 
yeni değişiklik getirdi; kamunun elinde bulunan kul
lanılmayan gayrimenkulleri değerlendireceklerini, bun
ları satışa arz edeceklerini ifade buyurdular. Maliye 
Bakanlığı bunu yapıyor. Şimdi bir kısmını Millî Sa
vunma Bakanlığı yapacak. Zaten Millî Savunma Ba
kanlığına yeni bir hak tanımıyoruz; 1960'dan beri uy
gulanan bir haktır ve bu hakkı da gayet imsakli ola
rak kullandığı önümüzdeki tasarıda ve deneyleriyle 
sabit bulunmaktadır. 

Bu bakımlardan, değerli hatip arkadaşlarımın 
önerdikleri sakıncaları varit görmüyorum. 

Bazı arkadaşlarımız, «Komisyona iade edilsin» 
diyor. Komisyona gitse bu tasarı, Komisyonda ne ya
pılacaktır?.. Üzerinde yeteri kadar komisyonlarda 
durulmuştur. Geriye iade edilmesi için ben şahsen 
bir neden göremiyorum. Getirilen kanun tasarısı ye
rindedir, sarfı disiplin altındadır, gelişigüzel bir uy
gulamaya imkân tanımamaktadır. Miktarı da zaman 
içerisinde değerlenecek bir miktarı öngörmektedir. 

Bu nedenlerle tasarının olduğu gibi kabul edilme
sinin uygun olduğu kanısındayım ve desteklenmesini 
teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tasarı üzerinde 

söz istiyorum Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Üzerinde görüşme yapılan tasarı, Komisyonda 

görüşüldüğü sırada ben bulunamadım Komisyon üye
si olarak. Sonradan, Komisyonda bulunan arkadaşlar
dan ve çeşitli kaynaklardan yaptığım inceleme sonun-

| da, anladığım kadarıyle bu tasarıyle, Silâhlı Kuvvet
lerimizin elinde bulunan Hazine arazisinden, belli iş
lerde kullanılmak üzere, 500 milyon liraya kadar, bu 

I arazilerin satış limitinin 4 milyar liraya çıkarılması 
I öngörülmektedir, 

Bir defa, iki konuyu birbirinden kesinlikle ayır-
I mamız lâzım. 
I Türk Silâhlı Kuvvetlerine, belli sahalarda kullan-
I mak ve harcamak üzere para lâzım olması gayet do-
I ğaldır; ama Türk Silâhlı Kuvvetlerinin gereksindiği 
I paralan Devlet, kurallarına uygun olarak yapılan büt

çesinden her yıl karşılamaktadır. O halde, Hazine 
arazisini bu bütçe dışında satarak, hem 4 milyar lira 
gibi büyük bir limite, büyük bir tutara çıkartarak, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin gelir temin etmesi burada 

I savunulamaz. 

Şehirleşme işinin küçük olduğu dönemlerde şehrin 
I kıyı kenarında bulunan ve halen Türk Silâhlı Kuv

vetlerinin elinde bulunan arazinin çoğu, bugün şehir
lerin önemli merkezleri içine alınmıştır, şehirlerin çok 

I önemli noktalarında bulunmaktadır. Buralardaki satı
lan arazilerin, birim fiyatlarının takdirlerini kim ya-

I pacaktır, nasıl yapılacaktır, bu satışlar yapıldıktan 
I sonra buraları alanlar acaba hangi durumlarla bu ara

zileri, bu arsaları değerlendirip tekrar satışa çıkaracak-
I tır?.. Hepimiz, şurada yeterince bilmeyerek, yeterince 

değerlendirmeden bir arsa spekülasyonunun yapılma-
j sına olanak sağlıyoruz, zemin hazırlıyoruz. 

«Şehirlerin önemli yerlerinde bulunan bir çok ara
zi, bugün Türk Silâhlı Kuvvetlerinin elindedir.» de
dim. Türk Silâhlı Kuvvetleri istiyor ki, belediyeye sor
madan, Türk Silâhlı Kuvvetleri istiyor ki, bu işin bir 
yerde, gerçek sahibi olan Devlete sormadan, bu ara-

I zileri satarak, üzerinde oturduğu arazileri satarak, baş-
I ka alanlarda kullanma, subay lojmanları yaptırma ve-
I ya at'ş poligonlarını daha dışarılarda hazırlamak hu

susunda kullanacağım demektedir. Bu inandırıcı bir 
I gerekçe değildir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri hiçbir zaman ammeye 
I ait, Hazineye ait üzerinde oturduğu arazilerin satışı-
I nı talep edemez ve etmemelidir. Çünkü; ileride kendisi 

için sakınca sayılabilecek birtakım kuşkuların, birta-
j kim düşünmelerin doğmasına kendisi zemin hazırla-
I mış olacaktır. Eğer bu araziler satılacaksa, bu araziler 
I değerlendirilecekse, bu arazilerin asıl sahibi olan Hazi-
I ne, arazilerin satışını yapmalıdır. Buradan temin ede

ceği paralarla Türk Silâhlı Kuvvetlerine yeni atış sa
haları, poligonlar, yeni eğitim alanları, subay loj-

1 manlarınm yapımı için tahsis edeceği arsa ve araziler 
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gerekiyorsa, bütçesine gerekli ödeneği koyar ve bu 
ihtiyaçların karşılanmasını sağlar. Arazilerin satılma
sının, ileride hiçbirimizin arzu etmeyeceği birtakım 
yanlışlıkların doğmasına, gelişmesine neden olacağı 
kanaatindeyiz biz. Bu satışlarla arazilerin hiçbir za
man gerçek değerini bulacağı kanaati bizde mevcut 
değildir. Şu anda arazilerin çoğu şehir hudutları dı
şındadır; belediye hududu içine alınmamış durumda 
olanı vardır, alınmış durumda olanı vardır. Hangi 
araziyi hangi ölçülerle satacaktır?.. Bunun bu yasada 
belli olan bir tarafı yoktur. Arazinin asıl sahibi durur
ken, Hazine arazisini bugünkü intifa hakkı halinde 
kullanan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin değerlendirmeye 
kalkması, hele hele bunu satmaya kalkması, bizim 
için son derece anlaşılmaz durumdadır. 

Aslında 1960 yılında 189 sayılı Yasa ile ilk defa ge
tirilen bu işlemde hata yapılmıştır. Şimdi bu hatanın 
sınırı daha da büyütülmektedir. Sanıyorum bu yanlış 
görüşe, bu sakat görüşe Hazine Genel Müdürlüğü de 
taraftar olmaz. Bu arazinin asıl sahipleri hiçbir zaman 
böylesine yanlış bir görüşe katılmazlar. Bu nedenle, 
biz de bu görüşü kabul edemiyoruz. Bir defa yasanın 
1960'daki gelişi yanlıştır. Şimdi bu yanlışlık daha da 
büyütülmek istenmektedir. 

Görüşlerim bu noktadadır, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim halen 8 arkadaşımız konuş
tu. Sayın Ege söz istedi, Sayın Atmaca'yı da şimdi 
kaydediyorum; ama müzakerenin kifayetini isteyen 
bir önerge vardır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, müsaa
de ederseniz bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sizin söz hakkınız ve son sözü söy
leyecek bir üyenin hakkı mahfuz kalmak üzere kifa
yet önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde görüşecek sayın 
üye?.. Yok. Kifayeti oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon adına buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Biraz önce konuşan Sayın Unsal arkadaşım, Millî 
Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları dışında kalan ara
zinin satılmasında birinci derecede söz sahibi Ha

zinenin, daha açık bir ifadeyle Maliye Bakanlığının 
olması lüzumuna işaret ettiler. Bu fevkalâde doğru bir 
görüştür. Zaten 189 sayılı Kanun 1961 yılında tedvin 
edildiği sırada bu ihtiyaca Türkiye Büyük Millet Mec-
l'si ehemmiyetle parmak basmış ve Kanunun gerek 
1 nci, gerekse 2 ne i maddelerinde bu arazinin satışla
rında birinci derecede salâhiyeti Maliye Bakanlığına 
vermiş bulunmaktadır. 

Sayın Unsal arkadaşımı tatmin edebilmek için 28 
Aralık 1960 tarih ve 189 sayılı Kanunun 1 nci mad
desini okuyacağım. 

Madde 1. — «Millî Savunma ihtiyaçları için bu 
Kanunun neşri tarihine kadar, gerek muhtelif kanun
lara ve 3887 sayılı Kanuna göre iktisap edilen, ge
rekse tahsisli ve tahsissiz olarak işgal edilmek sure
tiyle kullanılan Devlete ait gayrimenkullerden hizmet 
için lüzumu kalmayanların Millî Savunma Bakanlığı 
ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 24 ncü maddesine 
bağlı olmaksızın satmaya Maliye Bakanı mezundur» 
diyor 1 nci madde. 

Yine Kanunun 2 nci maddesinde; bu gayri men
kullerin hali hazır durumları yi e veya parsellenmek, 
ifraz edilmek veya lüzumlu sair muamelelere tabi tu
tulmak suretiyle satılabileceği hükmü getirildikten 
sonra, «Bu gayri menkuller Millî Savunma ve Mali
ye bakanlıklarınca kurulacak müşterek komisyonun 
muvafakati alınmak şartıyle, sermayesinin en az ya
rısı Devlete ait müesseselerle, bunların aynı nispette 
iştirakleriyle kurulan teşekküllere pazarlıkla ve tak
sitle de satabilir» hükmünü getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz tasarı, biraz önce Sayın 

Gürsoytrak arkadaşımın da ifade ettikleri gibi, 189 
sayılı Kanunun sadece 500 milyon liralık limitini 4 
milyar liraya çıkaran bir değişiklik ve buna ilâve
ten, savaş gereçleri satınalınabilmesi hususunu da 
maddeye ithal etmekten başka bir yenilik getirmemek
tedir. 189 sayılı Kanunla tanınan 500 milyon liralık 
marj, biraz önceki görüşmemde de ifade ettiğim gibi, 
439 milyon liralık satış yapılmak suretiyle gayet az 
bir miktara inmiş bulunmaktadır. Şayet bu. tasarı ka
bul edilmezse ne olacaktır?. Millî Savunma Bakanlığı 
ve Silâhlı Kuvvetlerimiz elinde bulunan hiç bir arazi
yi satmayacaktır. Çünkü 500 milyon liralık limite 
yaklaşılmıştır, 439 milyon liralık satış yapılmıştır. Sat
madığı takdirde de, biraz önce ifade ettiğim gibi, 1980 
yılına kadar programlanmış olan 20 - 25 kalemlik ve 
memleket için büyük hayatî ehemmiyeti haiz bulunan 
yatırımlar ve planlanan işler görülemeyecektir. 

121 — 
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Bu itibarla, Sayın Gürsoytrak arkadaşımın da ifa
de ettiği gibi, Türk Milleti adına malın sahibi olan Ha
zine Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığının dene
timinde ve bizzat onlar tarafından yapılacak satış, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine niyabetle vazife gö
ren Sayıştayın da denetimine tabidir. Bu itibarla de
ğerli arkadaşlarımın müsterih olmalarım, Komisyon 
raporuna itibar buyurmalarını rica ediyor, saygılar su
nuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Son sözü söylemek üzere Sayın 

Ege, buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, 'değerli arkadaşlarım: 

Komisyon Başkanını teyiden bir hususu arz et
mek istiyorum. Biz, yeni bir kanun tedvir etmiyoruz, 
mevcut Kanunun, mevcut maddesine ufak bir fıkra, 
hatta birkaç kelime ekledikten sonra, buradaki mev
cut rakamı artırıyoruz. Bu rakamın da niçin artırıl
dığı ifade edildi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir noktayı arz etmek istiyorum. Zamanında mem

lekette bazı Hazine arazisi askerî işlerde kullanılmak 
üzere Millî Savunma Bakanlığına ve Genelkurmay 
Başkanlığının çeşitli hizmetlerine arz edilmiştir. Bun
lar bugün asker elindedir ve talimgah olarak ve di
ğer çeşitli hizmetlerde kullanılmaktadır. Şimdi bu 
arazi içerisinde; bırakınız sadece satılmakla elde edi
lecek meblâğın, gene askerî kalkınmamızı, askerî sa
nayimizin gelişmesinde harcanması meselesini; ay
rıca memleketin bazı turistik alanları talimgah hali
ne getirilmiş ve senelerce önce tahsis edilmiş olan 
arazüer, bugün o şekilde kullanılmaktadır. Günahtır, 
bunlardan memleketçe istifade edilmesi lâzımdır. Pek
âlâ bunlar değerlendirilebilir. Hem asker tarafından 
elden çıkarılırken elde edilecek meblağ ile değerlen
dirilir, hem de bu yerine masruf olacak hizmette kul
lanılabilir. 

Ben size basit bir misalini vereyim. Aydın'da Top-
yatağı diye bir yer vardır. Şehri en güzel gören ve 
şehrin en cazip bir yeridir. Aydın sıcak bir memle
kettir, yaz geceleri Aydın'ın içerisinde bulunduğunuz 
zaman sıcaklık 40 dereceyi bulur. Oraya çıktığınız 
zaman ısı düşer, serindir, tiril tiril eser. Şimdi orada 
adedi iki yüzü geçmeyecek kadar bir eğitim birliği 
vardır, onlara tahsis edilmiştir. Bu tahsisle bugün, o 
birliğin orada yapacağı ve alacağı netice pekâlâ o 
birliği şehrin bir başka semtine nakletmek suretiyle 
oradan gereği kadar istifade etmek imkânına da sahip 

olunabilir. Daha rantabl, daha iyi bir şekilde istifa
de eder bir durumda kullanabilmek imkânına sahip 
olunur. Sonra, şehrin dışında kabul edilmiş olan kış
la olarak tahsis edilmiş yerler var. Zamanla şehirler 
büyümüş, kışlalar şehrin içinde kalmış. Şimdi buna 
illâ şehrin içinde tutacağız diye iddia ve inat etmenin 
yeri yok. Bir defa askerî bakımdan da mahzurlu olan 
bir hali devam ettirmeye lüzum yok. Bunu da yapa
mayız... Öyleyse bunun birçok mahzurları meydana 
çıkıyor. 

Sonra, hakikaten bizde çok eski eserler var. Muh
terem arkadaşlar, biz asker bir milletiz; İzmir'de de, 
İstanbul'da da ve diğer büyük şehirlerimizde de bi
zim kışlalarımız vardı. Bu kışlalar eski mimarinin ör
nekleri idi. Maalesef yıkıldı gitti. Halbuki bunları 
restore edebilseydik, ayakta tutabilseydik, çok iyi 
olurdu, işte bir misalini muhterem arkadaşım burada 
verdi. Harbiye.. Ben Harbiye'de bulundum, yedeksu-
baylığımı orada yaptım. Ne oldu Harbiye binası?.. 
Yazık oldu, günahtır. Bunun gibi ve bununla bera
ber daha başka hususlarda askerî bazı binaların ya
pılışında usulsüz, yersiz bazı harcamalar olmuş, ola
gelmiştir ve bunlar değerince; ne yer bakımından, ne 
de binanın yapımı bakımından krymetlendiriîememiş-
tir. 

Şimdi bir noktayı arz ederek sözlerimi bitirece
ğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Deva.mli olarak Devlet herhangi bir yatırıma, 

herhangi bir alım - satıma gitmeye kalktığı an, daima 
bir istifhamla karşılıyoruz. Efendim, acaba ne ola
bilir, efendim acaba şu mu olur, bu mu olur şeklin
de şüpheler uyanabilir. Bunlar yanlış arkadaşlar. El
bette memlekette iş görülürken bazı yolsuz yalnış iş 
yapılabilir; kanunlarla bunlar hakkında önlemeler 
yapılabilir ve önlenebilir. Ama şimdi şu veya bu şe
kilde birisinin veyahut da bir kurul içerisinde üç beş 
kişinin yanlış hareket edeceği, memleket için zararlı 
bir durum yaratacağı bir şayiaya sebebiyet vereceği 
düşüncesiyle, aman efendim hiçbir şey yapmayalım, 
oturalım üstünde şeklinde bir zihniyet, bu memleke
te hiçbir şey kazandırmaz muhterem arkadaşlar. 

Ben size bir misalini vereyim. Benim içinde bu
lunduğum bir teşkilât zamanında bu memlekette bü
yük bir fabrika kuracaktı. Bu Kamu İktisadî Teşek
külü idi ve bu kurulamadı. Çünkü ihale yapılacağı 
zaman çeşitli firmalar geldiler, birbirleri aleyhinde 
ihbarda bulundular. Bu ihbar kovuşturmaları netice 
de vermedi ve o yatırım on sene sonra tahakkuk et-
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ti. Bugün Türkiye'deki telefon, telekomünikasyon 
fabrikasının kurulmasının 1 0 - 1 5 sena gecikmesinin 
sebebi budur ve hâlâ sıkıntısını çekiyoruz. 

O bakımdan muhterem arkadaşlarım, artırma ye
rindedir ve zaten kanun daha önceden çıkarılmıştır. 
Bir kanunun bir maddesindeki ufak bir değişikliktir, 
Bunu böyle kabul ettiğimiz takdirde 4 milyar gibi ge
niş bir imkânla bu işlerin daha rahat görülmesine ve 
buradan doğacak nemanın da gerekli yerlerde harcan
masına imkân verir. O bakımdan bu tasarının lehin
de oy kullanmanın yerinde olacağına inanıyor, say
gılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — îki önerge var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

554 Sıra Sayılı Kanun tasarısının, görüşmelerde 
belirtilen noktalarda tereddütleri giderecek yeni bir 
rapora bağlanması amacı ile, Komisyona geri gön
derilmesini arz ve teklif ederim. 

Hüsamettin Çelebi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının bütçede genellik il

kesine uygun düşmeyen yönünün yeniden gözden 
geçirilmesi ve lüzum görüldüğü takdirde savaş sana
yiine ayrılacak fonun belirtilmesini teminen Komis
yona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Kayseri 
Erdoğan Bakkalbaşı Ziya Müezzinoğlu 

Ankara 
Uğur Alacakaptan 

BAŞKAN — Önergeleri okuttum, Komisyon geri 
alıyor mu efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Hayır efendim, geri al
mıyoruz. 

BAŞKAN — Geri almıyorsunuz. O halde oylu
yoruz. Komisyona iadesi hususunu kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kaça kaç Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Kabulü hususunda üç kişi 35, 35, 35 
saymışız. Reddi iie ilgili oylamada 37, 37. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, konu 
çok önemlidir. 

BAŞKAN - Şüphesiz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Anlaşılıyor ki, ekse

riyet yoktur. İçerde 72 sayın üye mevcuttur. (A. P. 
sıralarından «Müstenkifler var» sesleri) 

BAŞKAN — Müstenkif kalanları da dikkate alı-
YOÎUZ tabiî. Yani bunda açık oylama olmadığı için, 

I sadece oyunu kabul veya ret şeklinde belirleyenleri 
sayıyoruz. Onun dışındaki çekimser oylan dikkate 
almıyoruz. 

1 Efendim, şimdi reddedilen şey, önergedir. Ko
misyona iadesi hususundaki teklifler reddedildi. Şim
di bir teklifiniz varsa,, onunda gereğini düşüneyim. 

Şimdi maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi hususu ka-

I bul edilmiştir efendim. (C. H. P. sıralarından «Yan
lış saydınız efendim» sesleri) 

Çok rica ederim, çok rica ederim efendim, usu
lüne göre itiraz ediniz, muamele yapayım, «Yanlış 
saydınız» şeklindeki bir ithamınızı sureti katiyede 
Riyaset kabul etmez. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Orada 33 
kişi var efendim. 

BAŞKAN — Muameleyi yenileriz, hepiniz bura
dasınız. Yalnız, itham altında bırakmayınız rica ede
rim. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, meş-
I güldünüz, kapıdan girenler oldu görmediniz. 

BAŞKAN — Bir kişi girdi, saydım. (C. H. P. sı
ralarından «Hayır, iki kişi girdi» sesleri, gürültüler) 
Oylama bitti efendim. (Gürültüler) 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sar
fiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Cayrimeıı-
kulierden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salâ
hiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncii Maddesinin 

Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 28 Aralık 1960 tarih ve 189 sayılı 
«Millî Savunma Bakanlığı İskân ihtiyaçları için sarfi
yat icrası ve bu bakanlıkça kullanılan gayrimenkul-
lerden lüzumu kalmayanların satılmasına salâhiyet ve
rilmesi hakkında Kanun» un 3 ncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Satışlardan elde edilecek gelirlerin 
tamamı her yıl gelir bütçesinde açılacak özel bir ter-

I tibe gelir kaydolunur. Gelir kaydolunan bu miktar
lar askerî garnizonlarla bu garnizonlar için lüzumlu 

I müştemilât ve mütemmimat ile her türlü askerî mües
seselerin yeniden yapımı veya bu ihtiyaçlar için ara
zi, varsa, bina satınalınması veya kamulaştırılması, 
mevcutlarının esaslı onarımı, genişletilmesi ve iyileş
tirilmesi ve Savaş Sanayii Yatırımı harcamalarına 
transfer edilmesi ile 2 nci maddeye göre yapılacak 
işlerin gerektirdiği her türlü gider için dört milyar 

| liraya kadar harcama yapılmak üzere Millî Savunma 

123 — 



C. Senatosu B : 42 2 . 3 . 1976 O : İ 

Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe Maliye 
Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

Sözü geçen ödenekten yılı içinde harcanmayan 
miktarlar ertesi yıllar bütçelerine aynı amaçlara har
canmak üzere devredilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunmadan evvel bir hususu 
bilhassa belirtmek istiyorum. Bu oylamalarda Riya
sette bulunduğum müddetçe oy kullanmıyorum. İki 
sayın arkadaşımın oyunu ayrıca soruyorum. Lütfen 
sizler de iki sayın arkadaşımın mevcudiyetini kabul 
ederek beraber sayalım, yardımcı olunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ayağa kalkmak sure
tiyle. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Neye kalkalım 
canım, sayılıyor işte. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edil
memiştir efendim. 

Madde 2 zannederim... 
SIRRI ATALAY (Kars)) — Sayın Başkan, 1 nci 

madde kabul edilmeyince ötekilere niye geçiyorsunuz? 
BAŞKAN — Evet, ben de bir şey söylemedim 

henüz. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Komis

yon geri alsın da Cumhuriyet Senatosu bir çıkmaza 
girmesin. (A. P. sıralarından «Geri alınmasın» sesle
ri, gürültüler) 

MEHMET BÎLGİN (Bingöl) — Madem ki Ordu 
ya bir şey yapmak istemiyorlar, geri alınmasın. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ordu hesabı yap
mıyoruz burada. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim. Müsaade eder 
misiniz efendim?.. 

Değerli arkadaşlarım, sayın üyeler... (Gürültüler) 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ne kadar şey 

ederseniz edin, yine sizin yakanıza yapışacak. (Şid
detli gürültüler)) 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal, rica ede
rim, size hitap ediyorum; dinler misiniz efendim? 
Lütfediniz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Senin gibilerin yakasına 
yapışacak. 12 Mart'ta senin gibilerin yakasına yapıştı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sert çıkış
larla bir şey halletmeye imkân yok. Dar boğazlara 
girdiğimiz zaman nasıl çıkacağımızı Tüzük bize gös
termiştir. O yoldan müşkülümüzü çözmeye çalışa
lım. Reddedilen reddedilmiştir, kabul edilen kabul 
edilmiştir. Genel Kurulun kararına saygı gerekir. An
cak, teklifleri de dikkate almak lâzım. 

Sayın Atalay, böyle bir teklifiniz var mı?.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, yok. 
BAŞKAN — Teklifiniz yok. O halde 3 ncü mad

deyi oylarınıza sunuyorum... 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, benim, Komisyonun geri alma
sı hususunda önergem vardı. Bendeniz böyle bir tek
lifte bulundum. Maksadımız bu kanunun tekâmül et
mesiydi; reddedilmesiyle çözümlenmesi değil. Eğer 
imkânı varsa, Komisyon geri alsın, belirtilen süre içe
risinde tekrar görüşülsün... (Şiddetli gürültüler) 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Neye efendim?.. 
BAŞKAN — Böyle bir teklifiniz varsa, oylaya

yım. (Gürültüler) 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Var efendim. 
MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Aleyhinde oy 

kullandı efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, redde
dilmiş tasarı geri alınır mı?.. 1 nci, 2 nci, 3 ncü mad
desi reddedilmiş tasarıyı Komisyon geri almaz ki. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Alamaz, bitti artık. 
BAŞKAN — Doğaıdur, doğrudur Sayın Çelebi, 

doğrudur. 
3 ncü maddeyi de oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 
Ayrıca açık oya sunulacaktır. 
Efendim, yoklama yapılacaktır. 

ffl. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Salonda çoğunluğun kalmadığı gö

rülüyor. Bu itibarla, Birleşimi, 4 Mart 1976 Perşembe 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.22 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbas'ın Özel Haber Ajansı 
(ANKA) nm, TRT Kurumundan m miktar meblâğ 
aldığına dair soru önergesi ve Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün yazılı cevabı. (7/443) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurulma-
sını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Fethi Celikbaş 

1972 yılında gazeteci Mehmet Altan Öymen tara
fından yayına başlayan Özel Haber Ajansı (Ankara 
Ajansı - ANKA) kurulduğu günden sorumun cevap-
landırıldığı tarihe kadar dolaylı ve dolaysız olarak 
TRT Kurumundan abone kaydedilmek suretiyle de 
olsa yıllar itibariyle hizmet karşılığı ne miktar meb
lâğ almıştır? 

ANKA Ajansına yapılan muamele başka bir ajan
sa da yapılmış mıdır? 
106-83 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

6 . 1 . 1976 tarih ve 7/443 - 7478/3260 sayılı yazı
nız. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca seçilen 
üye Fethi Çelikbaş'ın ANKA Ajansına ilişkin olarak 
Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine Baş
bakanımız adına cevabımızı saygı ile arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

TRT Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; 
Ankara Ajansı (ANKA) ile TRT arasında 

22 . 1 . 1975 tarihinde akdedilen ve birer sureti ekte 
gönderilen sözleşmenin (C) fıkrası gereğince. 

Anka Ajansına; Lira 
13 . 2 . 1975 Tarih ve 695 sayılı • 

Olur'la 15 000 
17 . 6 . 1975 Tarih ve 2409 sayılı 

Olur'la 45 000 
Ek Sözleşmenin 3 ncü maddesi 

uyarıncada 
30 . 7 . İ975 Tarih ve 3448 sayılı 

Olur'la 17 444 

24. 9 . 1975 Tarih ve 4133 sayılı 
Olur'la 17 444 

17 . 11 . 1975 Tarih ve 4862 sayılı 
Olur'la 17 444 
ödeme yapıldığı, 

Bu sözleşme dışında herhangi bir ödeme yapıl
madığı, 

ANKA Ajansı ile yapılan sözleşmenin abone olu
nan diğer Ajanslar ile yapılan sözleşmelerden farklı 
bir yönü bulunmadığı gibi, ANKA Ajansına d;ğer 
ajanslardan farklı bir muamele yapılmadığı, hizmetin 
özelliğine ve şekline uygun sözleşmeler düzenlendiği 
anlaşılmıştır. 

Sözleşme 

1. Taraflar : TRT Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu ile Ankara - Kızılay Çelikkaîe Sokağı 7/8 
No. da mukim ANKA Ajansı (ANKA) aşağıdaki 
hususlarda anlaşarak, işbu sözleşmeyi imzalamışlar
dır. 

2. Sözleşmenin Konusu : Bu sözleşmenin konu
su, TRT'nin ANKA (Ankara Ajansı)'nın Günlük Te
mel Bütletme abone olmasıdır. 

3. Sözleşme Hükümleri : 

a) Sözleşmenin başlangıç tarihi 22 Ocak 1975' 
tir. Süresi 6 aydır. 

b) Taraflar, sürenin bitiminden 30 gün önces'ne 
kadar feshi ihbarda bulunmazlarsa, sözleşme kendi
liğinden bir yıl daha uzamış sayılır. 

Burada sözü çdilen 30 günlük ihbar süresi, söz
leşme taraflarca feshedilmedikçe, kendiliğinden yeni
lenecek olan her yeni abone süresi için de geçerlidir. 

c) ANKA Ajansı siyasî, iktisadî ve sosyal ha
berlerinin yer aldığı günlük temel bültenini TRT'ye 
iletecek, TRT ANKA Ajansına bu Servise karşılık, 
her ay için 10 000 TL. (Onbîrt Türk lirası) üzerin
den altı ayda 60 030 TL. (Altmışbin Türk lirası) öde
yecektir. 

d) Bedelin en az dörtte biri 1 Şubat 1975 tari
hine kadar, geri kalanı 15' Mayıs 1975 tarihine kadar 
ödenecektir. Sözleşmenin uzaması halinde de yıllık 
bedelin dörtte biri peşin geri kalanı aksine b'r mu
tabakat olmadıkça, sözleşme süresi içinde üçer aylık 
taksitler halinde ödenir. 
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e) Bülten teleksle iletilecektir. Bu maksatla iki 
taraf arasında kurulacak olan daimî teleks hattının 
ANKA Ajansında kurulu teleks makinasımn aylık 
kirası ANKA Ajansı, TRT'de kurulu teleks maki
nasımn aylık kirası TRT tarafından ödenir. Tesisatın 
kuruluş masrafları ve hat kirası TRT'ye aittir. 

f) TRT'nin, günlük temel bülteni dışındaki sipa
rişleri, ya da ANKA'nm teklif edilip kabul edilen hiz
metleri, taraflar arasında kararlaştırılacak ayrı ücret
lere tabidir. 

4. Yürürlük : Bu sözleşme 22 Ocak 1975'den ge
çerli olarak yürürlüğe girer. 

5. Anlaşmazlıklar Ankara Ticaret Mahkemelerin
ce çözümlenir. 

6. Bu sözleşme 22 Ocak 1975 tarihinde Ankara' 
da tek nüsha olarak imzalanmıştır. 

Ankara Ajansı Adına TRT Kurumu Adına 
Altan Öymen İsmail Cem İpekçi 

Ankara Ajansı Sahibi TRT Gene! Müdürü 

Ek Sözleşme 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Mü

dürlüğü ile Anka Ajansı arasında 22 Ocak 1975 tari
hinde imzalanmış bulunan sözleşme, aşağıdaki şart
larla, tadil edilerek uzatılmıştır. 

1. — 22 Temmuz 1975 tarihinde sona erecek 
olan sözleşme 23 Temmuz 1975 tarihinden itibaren, 
31 Aralık 1975 tarihine kadar uzatılmıştır. 

2. — Anka Ajansı, günde 20'den az olmamak 
üzere, haber vermeyi kabul ve taahhüt eder. 

3. — 23 Temmuz 1975 - 31 Aralık 1975 sözleşme 
dönemi için, ödenecek toplam ücretin 1/3'ü i Ağus
tos 1975. 1/3'ü 15 Eylül i 975 ve 1/3'ü de, 15 Kasım 
1975 tarihinde Kurum tarafından Ödenecektir. 

4. —• Taraflar arasında 22 Ocak 1975 tarihinde 
imzalanmış bulunan sözleşmenin diğer hükümlerinin 
aynen uygulanmasına devanı olunacaktır. 

5. — Bu sözleşme, taraflar arasında 22 Ocak 1975 
tarihinde imzalanmış bulunan sözleşmeye ektir. 

6. — Bu sözleşmenin damga pulu masrafları Anka 
Ajansına aittir. 

7. — Bu sözleşme, taraflar arasında tek nüsha 
olarak Ankara'da düzenlenmiş ve imzalanmıştır. 

TRT Genel Müdürü ANKA Ajansı 
Prof. Dr. Nevzat Yaîçmtaş Altan Öymen 

2. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, Rize ili Cevizlik Barajı ile Çoruh Laleli Tuz
köy barajlarının yapılmasına ne zaman başlanacağına 
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Selâhattin Kılıç'm yazılı cevabı. (7/450) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Rize Senatörü 
Talât Doğan 

Kalkınmamızın başarılması enerji üretimine bağ
lıdır. 

Halen mevcut enerji üretimimiz şehirlerin aydınla
tılmasına bile yetmiyor. 

Sanayileşmenin temeli enerji olduğuna göre, ye
terli enerjiyi bulmamız zorunludur. 

Doğu Karadeniz bölgesinde büyük enerji potan
siyeli vardır. 

1. Rize ili İyidere havzası Cevizlik barajının ne 
zaman yapımına başlanacaktır? 

Hali hazır durum ne safhadadır? 
2. Çoruh Lâleli barajı ve Çoruh Derivasyon tü

neli ile birlikte Tuzköy barajı yapımlarına ne zaman 
başlanacaktır? 

Hali hazır durum ne safhadadır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 1 . 3 . 1976 
Sayt : 112/052. 30/159 

Konu : Sayın Talât Doğan'm yazılı 
soru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 6 . 1 . 1976 gün ve 3283-7551; 7/450 sayılı 

yazınız. 

Rize Senatörü Sayın Talât Doğan'ın, Rize - Ce
vizlik barajı ile Çoruh - Lâleli - Tuzköy barajlarının 
yapılmasına ne zaman başlanacağına ilişkin yazılı so
ru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Rize Senatörü Sayın Talât Doğan'ın, Cevizlik ve Lâ
leli barajlarına ilişkin yazılı soru önergelerinin ce

bidir. 
Sorular : 
Kalkınmamızın başarılması enerji üretimine bağ

lıdır. 
Halen mevcut enerji üretimimiz şehirlerin aydın-

j latılmasma bile yetmiyor. 
' Sanayileşmenin temeli enerji olduğuna göre, ye-
J terli enerjiyi bulmamız zorunludur. 
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Doğu Karadeniz bölgesinde büyük enerji potansi
yeli vardır. 

1. Rize ili lyidere havzası Cevizlik barajının ne 
zaman yapımına başlanacaktır? 

Hali hazır durum ne safhadadır? 
2. Çoruh Lâleli barajı ve Çoruh Derivasyon tü

neli ile birlikte Tuzköy barajı yapımlarına ne zaman 
başlanacaktır? 

Hali hazır durum ne safhadadır? 
Cevaplar : 
Doğu Karadeniz havzasında yer alan İyidere ça

yının enerji imkânları, Elektrik İşleri Etüd İdaresi 
Genel Direktörlüğü tarafından bir yabancı firmaya 
etüd ettirilmiş ve bu etüdler 1971 yılında ikmâl edil
miştir. 

Bu çalışmalarda, evvelemirde İyidere havzasının 
kendi su imkânları ve Lâleli barajı Çoruh derivasyo-
nu ile kombine edilmesi halinde enerji imkânları ayrı 
ayrı alternatifler halinde ve master plan seviyesinde 
incelenmiştir. 

Ancak, Lâleli barajının daha ileri kademede etüd-
leri gerekmektedir. 

Yapılan bu master plan etüdlerine göre, İyidere 
havzası enerji imkânlarının geliştirilmesi aşağıdaki sı
rayı takip etmektedir. 

1. Önce Cevizlik barajı ve Hidro elektrik Sant
ralleri inşa edilecektir. Santralın kurulu gücü 150 bin 
kilovat olup, yılda üreteceği enerji 500 milyon kilo
vat saattir. 

Cevizlik Hidroelektrik Santralları ikmalinden 5 
yıl sonra Çoruh Lâleli barajı ve Çoruh derivasyon 
tüneli ile birlikte Tuzköy barajı ve Hidroelektrik 
Santralları inşa edilecektir. Tuzköy barajı ve Hidro
elektrik Santralların kurulu gücü 840 bin kilovat olup, 
yılda üreteceği enerji 2 milyar 730 milyon kilovat 
saattir. 

3. Son safhada Cevizlik Hidroelektrik Santralla
rı tevsi edilecek ve kurulu gücü 300 bin kilovat, yıl
da üreteceği enerji de 500 milyon kilovat saatten 1 
milyar 070 milyon kilovat saate çıkarılacaktır. 

Böylece, toplam 1 milyon 140 bin kilovat kurulu 
güçteki Cevizlik ve Tuzköy barajları ile yılda ortala
ma 3 milyar 300 milyon kilovat saat enerji üretilmiş 
olacaktır. 

Uzun vadeli bir programın ilk kademesini teşkil 
eden ve Çoruh derivasyonsuz Cevizlik Hidroelektrik 
Santrallarına ait yine 1972 yılında Elektrik İşleri 
Etüd İdaresince aynı yabancı firmaya fizibilite etüd-
leri yaptırılmıştır. 

I Yatırım bedeli 1971 fiyatları ile 673 X 106 TL. 
olan Cevizlik barajı ve Hidro elektrik Santralları 150 
bin kilovat kurulu güçteki santrallarla yılda 500 mil
yon kilovat saat enerji üretecektir. Projenin fayda 
masraf oranı 1.06 dır. 

Projenin planlama ve kat'î proje çalışmaları, mem
leketin enerji durumu nazarı itibare alınarak Türki
ye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünce hazırlana
cak uzun vadeli enerji programlarında belirlenecek 
ve yerine göre bu çalışmalara önümüzdeki yıllarda 
başlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

3. — Cumhuriyet Sentosu Malatya Üyesi Ham
dı Özerin, Akçadağ civarındaki köylerin ihtiyacı 
için bu bölgede yeraltı suyu araştırması yapılıp ya
pılmayacağına dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Salâhattin Kılıcın yzılı cevabı. 
(7/463) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak evaplandırılmasmı 
saygı ile arz ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

j Soru : 
i 1. Akçadağ sulama tesislerinden yararlanmayan 
I ve yararlanma ihtimali bulunmadığı anlaşılan Kırk-
I pınar - Duranlar - Şıhlar - Çatyol - Yağmurlu köy

leri ile Kotangölü - Güzyurdu - A. örükcü - Ilıcak 
köyleri arasında kalan arazinin sulanması, ancak bu 
bölgedeki yeraltı su kaynaklarından yararlanmakla 
mümkün olacağı uzmanlarca ileri sürülmektedir. 
Yöre halkı çok perişan durumda ve yeraltı sularına 
umut bağlamış bulunmaktadır. Bu bölgede esaslı bir 
yeraltı suyu araştırması yapılması, 

Halkın ısrarlı bir dileğidir. Bu araştırma yapıla-
lak mıdır? 

2. Harkı kebir kanalı uzun yıllardan beri yıp
ranmış ve çok su zayi etmektedir. Bu kanalın ıslahı 
ve sürgü kanalının Kotan gölüne doğru uzatılması 
cihetine gidilecekmidir? 

3. Çat barajından sağlanacak su ile Karanlıkde-
re - Karapınar - Öğretmen Okulu - Kırlangıç köy
leriyle Sultansuyu arasındaki arazinin sulanması 
mümkün görülmemektedir. Bu bölgede yeraltı suyu 

i araştırılması yapılacak mıdır? 
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T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
11734 

Sayı : 1.12/052. 35/165 
Konu : Sn. Hamdi Özer'in, 

yazılı soru önergesi 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İLGİ : 7.1.1976 gün ve 7624 - 33C3; 7/463 sayılı 
yazınız. 

Malatya Senatörü Sn. Hamdi Özer'in, Akçadağ 
civarındaki köylerin ihtiyacı için bu bölgede yeral-

tısuyu araştırması yapılıp yapılmayacağına ilişkin ya
zılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selâhattin Küıç 
Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Malatya Senatörü Sn. Hamdi Özer'in, Akçadağ 
civarındaki köylerin ihtiyacı için bu bölgede yeral
tı suyu araştırması yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevabıdr. 

Sorular : 

1. Akçadağ sulama tesislerinden yararlanmayan 
ve yararlanma ihtimali bulunmadığı anlaşılan Kırk-
pınar - Şıhlar - Çatyol - Yağmurlu köyleri ile Ko-
tangölü - Güzyurdu - A. örükcü - Ilıcak köyleri ara
sında kalan arazinin sulanması, ancak bu bölgedeki 
yeraltı su kaynaklarından yararlanmakla mümkün 
olacağı uzmanlarca ileri sürülmektedir. Yöre halkı 
çok perişan durumda ve yeraltı sularına umut bağ
lamış bulunmaktadır. Bu bölgede esaslı bir yeraltı 
suyu araştırması yapılması, 

Halkın ısrarlı bir dileğidir. Bu araştırma yapı
lacak mıdır? 

2. Harkı Kebir kanalı uzun yıllardan beri yıpran
mış ve çok su zayi etmektedir. Bu kanalın ıslahı ve 
sürgü kanalının Kotan gölüne doğru uzatılması ciheti
ne gidilecek midir? 

3. Çat barajından sağlanacak su ile Karanlıkde-
re - Karapınar - Öğretmen Okulu - Kırlangıç köy
leriyle Sultansuyu arasındaki arazinin sulanması 
mümkün görülmemektedir. Bu bölgede yeraltı suyu 
araştırılması yapılacak mıdır? 

Cevaplar : 

Sözü edilen köyler civarında hidrojeolojik etüd 
yaptırılması için Devlet Su İşleri IX. Bölge Müdür-
lüğü'ne talimat verilmiştir. Etüd neticesine göre, yer
altı suyu durumu müspet olan sahaların yeraltı suyun
dan sulanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Akçadağ - Sultansuyu - Harkı Kebir sulanmasının 
sulama sahasının genişletilerek su açığının kapatılma
sı hususu, halen planlama çalışmaları sürdürülen 
«Malatya - Akçadağ Projesi» kapsamında bulun
maktadır. Bu etüdlerin ikmalini müteakip durum 
belirlenebilecektir. 

Sürgü kanalının Kotan gölü'ne doğru uzatılması; 
Sürgü barajından sulanacak arazilerin tespiti, ba

rajın arkasında toplanacağı öngörülen su nrlctarma 
göre yapılmıştır. Bununla beraber, Sürgü barajı, su 
imkânları yönünden yeniden etüd edilmektedir. Bu 
etüdler neticesinde, fazla su olduğu îesbit edildiği tak
dirde, ilâve olarak hangi arazilerin sulanacağı belirle
necek ve bu meyanda Kotan gölü köyü arazileri de 
gözönünde bulundurulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selâhattin Kılmç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Erzurum Atatürk Üniversitesi 
sahasını sulamak için açılmış olan kuyulara dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâ
hattin Kılıcın yazılı cevabı (7/467) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
ön olmanızı rica ederim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Senatörü 

1. — Erzurum Atatürk Üniversitesi sahasını sula
mak için açılmış olan 42 adet sondaj kuyusu çalışı
yor mu? 

2. — Bu kuyular için toplam olarak kaç TL. sı 
sarf edilmiştir. 

3. — Bu kuyular çalışıyor ve yararlı olmuyorsa 
Boğaz deresinde bir sulama barajı yapılması düşünül
mekte midir? 
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T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 1 , 3 . 1976 

Sayı: 112/C52.34/160-11729 
Konu : Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı 
önergesi Hk. 

Anılan sahanın yer üstü suyundan sulanması için 
Boğaz deresi üzerinde bir baraj yapılması düşünül
memektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil

mi Nalbantoğlu'nun, Karakaya Barajı için yapılması 
düşünülen yol ile Gezin Hazar ve Ergani - Çermik 
yollarına dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Selâhattin Kılıcın yazılı cevabı (71468) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakoru tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
ön olmanızı saygıyle arz ederim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Senatörü 

1. — Karakaya Barajı için yapılan ve yapılması 
düşünülen ulaşım yollarının bir krokisi verilebilir mi? 

2. — Yapılmış yol kısımlarının maliyetleri hangi 
yıllarda ve hangi müteahhitler tarafından yapıldık
ları? 

3. — İhale bedelleri? 
4. — Gezin - Hazar - Karakaya yolunun yapıl

masının düşünülüp düşünülmediği? 
5. — Birecik - Karakaya yolunun yapılıp yapılma

yacağı? 
6. — Neden, Ergani - Çermik - Güngüş yolunun 

yapılması ön sıraya alınmıştır. (Bu hususta karşılaş
tırılmalı bilgi verilmesi.) 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 1 3 . 1976 

Sayı: 112/052.33/164-11733 
Konu : Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun 
yazılı soru Önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Ankara 
İlgi : 7 . 1 . 1976 gün ve 7651-3312; 7/468 sayılı 

yazınız. 
Erzurum Senatörü Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Karakaya Barajı için yapılması düşünülen yol ile Ge
zin - Hazar ve Ergani - Çermik yollarına ilişkin yazılı 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Ankara 
İlgi : 7 . 1 . 1976 gün ve 7652-3311; 7/467 
Erzurum Senatörü Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Erzurum Atatürk Üniversitesi sahasını sulamak araa-
cıyle açılan kuyulara ilişkin yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Erzurum Senatörü Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Erzurum Atatürk Üniversitesi sahasını sulamak ama-
cıyle açılan kuyulara ilişkin yazılı soru önergesinin ce
vabıdır. 

Sorular : 
1. — Erzurum Atatürk Üniversitesi sahasını sula

mak için açılmış olan 42 adet sondaj kuyusu çalışı
yor mu? 

2. — Bu kuyular için toplam olarak kaç TL. sı 
sarfedilmiştir? 

3. — Bu kaynaklar çalışıyor ve yararlı olmuyorsa 
Boğaz deresinde bir sulama barajı yapılması düşünül
mekte midir? 

Cevaplar : 
Erzurum Atatürk Üniversitesi Çiftliği arazilerini 

sulamak gayesiyle 6 . 3 . 1967 tarihinde Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü ile Erzurum Atatürk Üniver
sitesi Rektörlüğü arasında tanzim ve imza edilen 
«Sözleşme»1 uyarınca, DSİ teşkilâtı tarafından 42 adet 
derin sondaj kuyusu açılmış, uygun karakteristikte 
42 adet elektromotopompla teçhiz edilmiş, gerekli 
elektrifikasyon tesisleri ile su dağıtım şebekesinin su
lama ve drenaj kanalları inşa edilmiştir. İnşaatı bi
tirilen yeraltı suyu işletme tesislerinin kati yatırım 
miktarı 16 996 612,03 TL. olarak hesaplanmıştır. 

İnşaatı gerçekleştirilen yeraltı suyu işletme tesis
leri eksiksiz ve faal olarak Erzurum Atatürk Üniver
sitesi Rektörlüğü ilgililerine teslim edilmek üzere mü
teaddit defalar müracaat edilmiş; fakat tesisleri tes
lim alacak yetkili merci bulunamamıştır. Tesislerin 
devrinin Rektör seçiminin bitiminden sonra mümkün 
olabileceği tahmin edilmektedir. 
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ERZURUM SENATÖRÜ SAYIN HİLMİ 
NALBANTOĞLU'NUN YAZILI SORU ÖNER 
GESÎNİN CEVABIDIR. 

Soru: 1. — Karakaya Barajı için yapılan ve 
yapılması düşünülen ulaşım yoîlaıınm bir krokisi 
verilebilir mi? 

Cevap : 1. — Karakaya Barajı ulaşım yollarım 
ve civarını gösterir kroki eklidir. 

Soru : 2. — Yapılmış yol kısımlarının mali
yetleri, hangi yıllarda, hangi müteahhitler ta
rafından yapıldıkları... 

Cevap : 2. — Üç bölümde ihalesi yapılmış ye i 
kısımlarına ait inşaatlar devam ettiğinden maliyec 
hesapları henüz yapılmamıştır. 

i) «Karakaya Barajı, Çüngüş - Ergani arası 
Ulaşım Yolu inşaatı» : 

Taşaronu: Enver Arıcı ve Emin Yargucu Kol-
lektif Şirketi. 

Sözleşme akit tarihi : 4 . 10 . 1974 
TL, 

ihale bedeli 39 955 400 
İşe başlama tarihi 22 . 10 . 1974 
İkmal tarihi 30 , 7 . 1976 
II) «Çüngüş - Karakaya Barajı Ulaşım Yolu 

İnşaatı» : 
Taşaronu : Murtezaoğlu İnşaat ve Sanayi Li

mited Şirketi. 
TL, 

Sözleşme akit tarihi : 
İhale bedeli : 
İşe başlama : 
İkmal tarihi : 

5 . 7 . 1973 
70 274 761 

20 . 7 . 1973 
28 . 7 . 1975 

III) «Karakaya Barajı Servis Yolları inşaatı» : 
Taşaronu : Murtezaoğlu İnşaat ve Sanayi Limi

ted Şirketi. 
TL. 

Sözleşme akit tarihi 
İhale bedeli : 
İşe başlama tarihi : 
İkmal tarihi : 

17 . 9 . 1974 
43 494 000 

28 . 10 . 1974 
30 . 7 . 1976 

Soru : 3. — İhale bedelleri... 
Cevap : 3. — İhale bedelleri ile ilgili bilgi, 2. 

sorunun cevabında verilmiştir. 
Soru: 4. — Gezin -Hazar - Karakaya yolunun 

yapılmasının düşünülüp düşünülmediği... 
Cevap : 4. — Gezin - Hazar - Karakaya yolu

nun yapılması düşünülmemektedir. Bu güzergâh, bir 
alternatif olarak düşünülmüş; ancak, yapılan ça
lışmalar neticesinde elimine edilmiştir. 

Soru : 5. — Birecik - Karakaya yolunun yapılıp 
yapılmayacağı... 

Cevap : 5 —• Birecik - Karakaya yolu yapıla
caktır, 

Soru : 6. — Neden, Ergani - Çermik - Çüngüş 
yolunun yapılması ön sıraya alınmıştır'? (Bu husus
ta karşılaştırılmalı bilgi verilmesi) . 

Cevap : 6. — «Ergani - Çermik - Çüngüş» gi -
zergahı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan çok 
yönlü etüdler neticesinde en uygun çözüm şekli 
olarak tesbit edilmiş ve bu alternatife ait projeler, 
akdedilmiş protokola istinaden Karayolları Genel 
Müdürlüğünce bedeli mukabilinde hazırlanmış ve 
DSİ Genel Müdürlüğünce tatbikatına geçilmiştir. 
Karakaya Barajı yaklaşım yolunun Çüngüş - Çer
mik kazaları üzerinden Ergani civarında Diyarba
kır - Elâzığ Devlet Yoluna bağlanması; hem Elazığ 
ile hem de Diyarbakır ile münakale imkânlarını en 
emniyetli biçimde temin edeceği, bu güzergâhta yer
leşim üniteleri sayısının daha fazla olması, güzer
gâh topografyasının ve rakımın daha müsait bulun
ması, mevcut güzergâhın daha az masrafla standart
larının yükseltilebilmesi v. b. ekonomik, sosyal ve 
münakale avantajları gibi çok yönlü faktörler ışığın
da ve çok boyutlu incelemeler, araştırmalar ve mu
kayeseli maliyet hesapları neticesinde en uygun çö
züm olarak tesbit edilmiş ve tatbikatına geçilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

i (x) Yazılı cevapta ekli kroki Kanunlar Müdür-
| lüğü Dosyasındadır. 
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İ615 Sayıh Gümrük Kanununun 8 nci Maddesinin 14 ndi Fıkrasnun (a) Bendinin B ğişdnlmesi VP 
10 ncu Maddesinin Sondan îktnci Fıkrası Hükmünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkmda Kanun Tasarısı

na Verilen Oyların Sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
EmanuHah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak ı 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman j 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Mu z a f £ e r Yur d a kul e r 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünal di 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı-

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Çelik 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Kökser 
Cengizhan Yorulmaz 

Üye sayısı : 184 
Oy ver< mler : 155 

Kabul ^edenler : 155 
Reddedenler : — 

ÇeMnserler : 
Oya 'katılmayanlar : 29 

Açık üyelikler : — 

[Kabul e 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâİettiıı Coşkun 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
l Sıtkı Yırcah 

BİLECİK XJJLXJXJ \ J 1 X 1 . 

Mehmet Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

Melımet Bilgin 
BİTLİS 

Kâmran İnan 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
i İmadettin Elmas 

İsmail Kutluk 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. ŞeVket Özçetin 

denlcr] 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan îldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

! Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer L'cuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

i HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
! Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğam 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Telkin Arıburun 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrını 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çaimhea 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 
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KOCAELİ 
Abdullah Köseoğîu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman NuriCanpolat 
Fevızi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman AJbayrak 
Ahmet özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Baruteııoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA. 
Haldun MettLteşe'Oğlu 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şeviket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salih oğlu 

SAMSUN 
Bahri Cöme'rt 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
.Süreyya. "Öner 

SİNOP 
Nâzını înebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdiîlgani Demirkol 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtaküıç 

VAN 
Ferid Melen 

YDZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Bestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Sait Naci Ergin 
Naim Talû 
Şerif Tüten 

[Oya Katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Kâmil Karavelioğiu 
Sezai O'Kan (t.) 
Cevdet Sun ay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğhı • 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
İbrahim Öztürk 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BURSA 
Barlas Küntay 

ÇORUM 
Safa Yale.uk 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Ahmet Vefa Poyraz (B.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağım 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SİVAS 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Arpan 
Zeyyat Baykara 
Özer Derbil 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

42 NCİ BİRLEŞİM 

2 . 3 . 1976 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

2. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım
sız bir yedek üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
AtaJay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısının 
Cumhuriyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) 

2. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Hilâfetin kaldırılışının 50 nci yıl
dönümü nedeni ile PTT İdaresince bastırılması prog
ramlanan pul emisyonundan vazgeçümiş olması se
bebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/32) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız*ın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/26) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in; İzmir'de vukubulan müessif uçak kazasına 
•dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, AEG Telef unken Şirketleriyle yapı
lan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/34) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Tekel İdare binasına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu. (6/36) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin. Ankara Atatürk Lisesi Müdü

rüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/37) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınlarından fayda
lanması hususunda neler düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. (6/38) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kuruluna dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/48) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı 
emekli işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/49) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni-
j yazi Unsalın, son günlerde vukubulan bazı öğrenci 

ve işçi olaylarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/55.) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nın. Erdek ilçesi Çuğra mevkiindeki 1040 
metrekarelik arazinin Topraksu Genel Müdürlüğün
ce eğitim merkezi kurulmak üzere kamulaştırılması
na karar verildiğinin doğru olup olmadığına dair Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü sorusu. 
(6/56) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) 

16. —• Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, Ankara Belediye Baş-



kanına atfen çıkan bir beyanata dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/60) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/61) 

İ8_ _ Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram 
Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu, (6/62) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. _ Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fik
ret Gündoğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının ne
denleri ve çözüm yolları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/6) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi (10/11) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/12) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri 
(10/13) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'm, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İ. Cenap 
Ege ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/15) 
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7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah

met Demir Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/16) 

8. — Cumhuriyet Senatosu. Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri 
(10/17.) 

9. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü 
raporu (10/44) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi (10/21) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Dışişleri Bakanının Pakistan'a gitme 
sebebine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/23) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay Altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10'24) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu ve arkadaşlarının, Lice'de deprem
den sonra yapılan konutlar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/25) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'in, belediyelere yapılan devlet yardımı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/26) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in. İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam' 
da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Naci 
Cidal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan yapılan nakil, tayin ve açığa alınan Millî Eği
tim mensupları hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/28) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 
Özdilek ve arkadaşlarının, gençlik olayları ve gerek
tirdikleri, çözümlerin saptanması hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/29) 
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18. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 

Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca' 
nın, TRT yönetiminin tutumu, TRT Genel Müdürle
ri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/31). 

19. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm, Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan 
«Kalkınma Fonu» na ayrılan dört yüz milyon lira
nın dağıtım şekli hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/32) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, emekliye ayrılan işçilere ödenmesi 
gereken tazminatlara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/33) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğ
rencilerin devam durumlarına dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi (10/34) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in. Dördüncü Demir - Çelik tesisleri

nin kuruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi (10/35) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Topiant. : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 554 

Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve 
Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayan
ların Satılmasına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncü 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının Millet Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savun
ma ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları (M. Meclisi : 1/265; 

C. Senatosu : 1/396) 

(Not : M. Meclisi S, Sayısı : 183) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 23 . 1 . 1976 
Sayı : 2004 

CUMHURÎYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 1 . 1976 tarihli 42 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat terası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkuller
den Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine ilişkin Kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 27 . 2 . 1975 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 20, 
21.1. 1976 tarihli 41 ve 42 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 183) 

Millî Savunma Komisyonu rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 29 . 1 . 1976 

Esas No. : 1/396 
Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 . 1 . 1976 tarihli 42 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Millî Savunma Bakanlığı İskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayrimenkuller
den lüzumu kalmayanların satılmasına salâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine ilişkin Kanun tasarısı, Millî Savunma ve Maliye Bakanlığının temsilcilerinin de iştirakleriyle Komis
yonumuzun 29 . 1 .1976 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere edildi, 
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Tasarı gerekçesinde izah edildiği gibi; yürürlükte bulunan Millî Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları 
için sarfiyat icrası ve Bakanlıkça kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmayanların satılmasına yetki ve
rilmesi hakkındaki 28 Aralık 1960 tarihli 189 sayıh Kanunun 3 ncü maddesi, Millî Savunma Bakanlığına 
tahsis edilen gayrimenkullerden lüzumu kalmayanların satılarak elde edilecek gelirin Millî Savunma Bakan
lığı bütçesinin özel bölümünde biriktirilmesini öngörmektedir. 

189 sayılı Kanunla 500 milyon liraya kadar satış bedelinin sarfiyatına yetki verilmekte iken, yeni geti
rilen bu tasarı ile günün ekonomik koşulları, harp silâh ve araçlarında meydana gelen tekâmül ve yurdu
muzun jeopolitik durumu nedeniyle sarfiyat yetkisinin 4 milyar liraya çıkarılması amaç edilmektedir. 

Silâhlı Kuvvetler garnizonlarının büyük çoğunluğu eski kışla arazileri üzerine ecdat yadigârı bina ve 
tavlaların onarım ve tadilleri yapılarak ve bunlara baraka ilâve edilmek suretiyle kurulmuştur. 

Hızlı şehirleşme sonucu garnizonların çoğu büyük şehirlerin iskân sahaları arasında kalmış; eğitim, atış 
ve tatbikat faaliyetleri için yeni bina ve arazilere göç etmek zorunluluğu doğmuştur. 

Özellikle son yıllarda inşaat maliyetinin süratle artması sonucu 500 milyonluk satış ve sarfiyat limiti do
larken Silâhlı Kuvvetler ve organizasyon ve modernizasyonu ile ilgili gerçek ihtiyacının ancak <% 20 ora
nına ulaşabilmiştir. Gerçekten, 189 sayılı Kanunla yürürlükten kaldınlan 6771 sayılı Kanunun kabul tarihi 
olan 1956 yılından itibaren yapılan para ayarlamaları, fiyat artışları ve özellikle 1973 yılından itibaren işçi
lik, malzeme, arsa ve arazi fiyatlarının süratle ve önemli ölçüde artış göstermesi nedeniyle sözü geçen limitin 
kifayet etmiyeceği anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan; 1601 sayılı Kanun ve değişiklikleriyle kabul edilen RE - MÜ Plam ile kurulması öngö
rülen savunma sanayiinin gerçekleştirilmesi yönünden de bu tasarıya ihtiyaç duyulacağı görüşü, Komisyo
numuzca da benimsenmiştir. 

Ayrıca Komisyonumuz : Subay ve astsubay lojmanları ile komutanlık konutları ve benzerleri gibi 
binaların yeniden yapımı için bu limitten herhangi bir sarfiyat yapılmamasını, bu hususun nazarı itibare 
alınması için temenni olarak rapora derç edilmesini uygun bulmuş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun kabul 
ettiği metnin aynen kabulüne, 

Havalesi gereğince ' Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere, 

Yüksek Başkanlığa sunulmasına, 
Karar vermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu {S. Sayısı : 554) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Tasan Devlet düzeni içinde Millî Savunma Bakanlığına bir ayrıcalık tanımakta ve Bakanlıklar arası bütçe 
kullanma eşitliğini bozmaktadır. Bu sebeple tasarıya muhalifiz. 

Muhsin Batur Abdullah Köseoğlu Hasan İldan 

Başkan 
Nevşehir 

/. Şevki Atasağun 

Kâtip 
Bursa 

Barlas Küntay 
imzada bulunamadı. 

Üye 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

Uye 
izmir 

Orhan Kor 

Başkan V. 
C. Bşk. S. Üye 

Muhalefet şerhi eklidir. 
Muhsin Batur 

Üye 
C. Bşk. S. Üye 

Subay ve astsubay lojmanlarının 
tasarıdan çıkarılmış olmasına 
uygulamanın iki milyardan 
milyar TL. na çıkarılmasına 

ıııııııyuı uııı. 
Cihat Alpan 

Üye 
Elâzığ 

Muhalefet şerhi eklidir. 
Hasan İldan 

Üye 
Kocaeli 

Muhalefet şerhi eklidir. 
Abdullah Köseoğlu 

Üye 
Malatya 

Hamdı Özer 

ve 
dört 
ka-

Sözcü 
Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytrak 

Üye 
Balıkesir 

Hikmet Aslanoğlu 

Üye 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
içel 

Talip Özdolay 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/396 
Karar No. : 7 

26 t 2 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 Ocak 1976 tarihli 42 nci Birleşimimde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Millî Savunma Bakanlığı iskân İhtiyaçları için Sarfiyat icrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkuller-
den Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine ilişkin Kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 23 Ocak 1976 tarihli ve 2004 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Baş'kanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 26 Şubat 1976 tarihli Birleşiminde, Millî 
Savunma, Maliye Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşikilâtı, Toprak Tarım Reformu Müsteşarlığı, Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğü temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müza'kere edildi. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı ; 554) 
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I) Tasarı, 28 Aralık 1960 tarih ve 189 sayılı Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İc
rası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salâhiyet Veril
mesi hakkında Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilerdk, harcama yetkisi verilen 500 milyon liranın 4 milyar 
liraya çıkartılmasını öngörmektedir, 

Günümüz koşullarında, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, silâh ve ateş gücünün geliştirilmesinin yanı sıra iskân ve 
yerleşme ünitelerinin de yeni bir reorganizasyona ve modernizasyona tafoi tutulması zorunluluğu ortaya çıkmış
tır, 

Tarihî ve mimarî değeri çok büyük olan kışlaların restorasyonu, yerii garnizonların yapılması, önceden 
şehir sınırları dışında yapılıp da bugün şehir sınırları içinde sıkışıp kalan garnizonların bu sınırlar dışına çı
kartılması, atış poligonları, eğitim ve sportif tesislerin yapılması zorunlu ve kaçınılmaz olmuştur. 

28 Aralık 1960 tarihli ve 189 sayılı Kanun, bütçenin 'belli kaynaklarının yanı sıra Millî Savunma Bakan
lığına tahsis edilen gayrimenkullerden lüzumu kalmayanların satılmasından elde edilen gelirin Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesinin özel bölümünde biriktirilmesini ve anılan ihtiyaçlar için 500 milyon liraya kadar da har
cama yetkisi tanımak suretiyle bu ihtiyacın karşılanmasında yardımcı olmaktadır. Ancak, adı geçen kanunun 
harcama yetkisi verdiği 500 milyon liranın, günümüzde ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğu görüşü ile 
tasarı bu miktarı 4 milyar liraya çıkarmaktadır. 

Yukarıda anılan nedenlerle, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bir ihtiyacını karşılayacak olan işbu tasarıyı Ko
misyonumuz benimsemiştir. 

II) Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kaibul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu Kanunda Başkan ve Sözcü 
Ankara 

Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

C. Bşk. S. Üye 
Fethi Çelikbaş 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kütahya 
Ahmet özmumcu 

Başkan V. 
C. Bşk. S. Üye 

Selâhaddin Babüroğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı. 

K. Maraş 
Adnan Karaküçük 

Tabiî Üye 
Karşıyım. 

Haydar Tunçkanat 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı. 

C. Bşk. S. Üye 
Zeyyat Bay kar a 

Gaziantep 
İ. Tevfik Kutlar 

Toplantıda bulunamadı. 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Trabzon 
Muhalifim. 

Hasan Güven 

1. — Arsa Ofisine bilgi verilmemek suretiyle arsa spekülâsyonuna yol 
açacağı, 

2. — Savaş sanayiine ödenek ayrılm_k suretiyle, Kanunu asıl maksadın
dan saptırdığı, 

3. — Bir plan ve programa bağlı olmadan harcamayı öngördüğü için 
israfa yol açtığı, 

gerekçesiyle tasarıya karşıyız. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 554) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Millî Savunma Bakanlığı İskân 
İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve 
Bu Bakanlıkça kullanılan Gayri-
menkullerden Lüzumu Kalmayan
ların Satılmasına Salâhiyet Veril
mesi Hakkında Kanunun 3 ncü 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 28 Aralık 1960 
tarih ve 189 sayılı «Millî Savunma 
Bakanlığı İskân ihtiyaçları için 
sarfiyat icrası ve bu bakanlıkça 
kullanılan gayrimenkullerden lü
zumu kalmayanların satılmasına 
salâhiyet verilmesi hakkında Ka
nun» un 3 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Satışlardan elde 
edilecek gelirlerin tamamı her yıl 
gelir bütçesinde açılacak özel bir 
tertibe gelir kaydolunur. Gelir 
kaydolunan bu miktarlar askerî 
garnizonlarla bu garnizonlar için 
lüzumlu müştemilât ve mütemmi-
mat ile her türlü askerî müessese
lerin yeniden yapımı veya bu ihti
yaçlar için arazi, arsa, bina satı-
nalınması veya kamulaştırılması, 
mevcutlarının esaslı onarımı, geniş
letilmesi ve iyileştirilmesi ve Sa
vaş Sanayii Yatırımı harcamaları
na transfer edilmesi ile 2 nci mad
deye göre yapılacak işlerin gerek
tirdiği her türlü gider için dört mil
yar liraya kadar harcama yapılmak 
üzere Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesinde açılacak özel bir ter
tibe Maliye Bakanlığınca ödenek 
kaydolunur. 

Sözü geçen ödenekten yılı için
de harcanmayan miktarlar ertesi 
yıllar bütçelerine aym amaçlara 
harcanmak üzere devredilir. 

Millî Savunma Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Millî Savunma Bakanlığı İskân 
İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve 
Bu Bakanlıkça kullanılan Gayri
menkullerden Lüzumu Kalmayan
ların Satılmasına Salâhiyet Veril
mesi Hakkında Kanunun 3 ncü 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Millî Savunma Bakanlığı İskân 
İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve 
Bu Bakanlıkça kullanılan Gayri
menkullerden Lüzumu Kalmayan
ların Satılmasına Salâhiyet Veril
mesi Hakkında Kanunun 3 ncü 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S.; Sayısı ; 554)-



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Bu kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

- 6 -
Millî Savunma Bakanlığının kabul 

ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 2 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 3 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddes aynen ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 554) 



Topiant,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 555 

1615 Sayılı Gümrük Kanununun 8 nci Maddesinin 14 ncü Fıkra
sının (a) Bendinin Değiştirilmesi ve 10 ncu Maddesinin Sondan 
İkinci Fıkrası Hükmünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu (M. Mec

lisi : 1/314; C. Senatosu : 1/400) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 222) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 1 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2740 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 1 . 1976 tarihli 47 nci Birleşimi i de öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 1615 
sayılı Gümrük Kanununun 8 nci maddesinin 14 ncü Fikrisinin (a) bendinin değişürilmesi ve 10 ncu maddesinin 
sondan ikinci fıkrası hükmünün yürürlükten kaldırılma?] hakkında Kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 1 . 7 . 1975 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 22, 27. 
29 . 1 . 1976 tarihli 43, 45 ve 47 nci Birleşimi-rir<de öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Maliki 
S. Sayısı : 222, 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 26 . 2 . 1976 
Esas No. : 1/400 

Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 Ocak 1976 tarihli 47 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci maddesinin 14 ııcü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi ve 10 ncu 
maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında Kanun tasarısı, Millet Meclisi 
Başkanlığının 30 Ocak 1976 tarihli ve 2740 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmek
le Komisyonumuzun 26 Şubat 1976 tarihli Birleşiminde Gümrük ve Tekel ile Maliye Bakanlığı temsilcileri de 
hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

1. — Tasarı, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendini değiştirerek 
muafiyetden yararlanan alet ve vasıtaların kapsamını genişletmeyi, aynı Kanunun 10 ncu maddesinin sondan 
ikinci fıkrası hükmünü de yürürlükten kaldırmak suretiyle de yurda giren, çıkan vatandaşlar arasında ayrıca
lık yapmamayı öngörmektedir. 
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Yabancı ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın iş kazaları, meslek hastalıkları veya trafik kazaları sonucu 
sakatlandıklarında gerek sigorta kurumları, gerek çalıştıkları müesseselerin verdiği veya kendilerinin aldıkları 
özel tertibatlı ve münhasıran sakatların kullanabilecekleri şekilde imal edilmiş otomobilleri de aym şekilde 
muafen ithal etme istekleri karşısında tasarı, adı geçen Kanunun 8 nci maddesinin (a) bendini değiştirerek mev
cut muafiyetin bizat maluller tarafından getirilecek yukarıda sayılan kara nakil vasıtalarını da kapsamaktadır. 

Bunun yanı sıra tasarı, Gümrük Kanununun 10 ncu maddesinin sondan 2 nci fıkrasını yürürlükten kaldırmak 
suretiyle, yurda giriş ve çıkışta vatandaşlarımızın içtimaî ve malî durumlarına göre ayırım yapmayı kaldırarak 
özellikle yurt dışında çalışan işçi vatandaşlarımızın yurda dönüşlerinde ve çıkışlarında karşılaştıkları olumsuz 
muamelenin ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. 

Tasarının getirdiği bu değişiklikleri olumlu bulan Komisyonumuz, tasarıyı benimsemiştir. 

2. —.Tasarının 1 nci maddesi kapsamına giren, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci maddesinin 14 ncü 
fıkrasının (a) bendi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin verdikleri bilgiler ışığında Komisyonumuzca tetkik ve mü
zakere edilmiştir. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 87.02 pozisyonu, insan ve eşya nakleden motorlu kara nakil vasıtalarını 
kapsamaktadır. Bu kapsama, binek arabaları, steyşin otolar, minübüs, kamyonet, kamyon, soğukhava terti
batlı kamyon girmektedir. Birtakım teknik değişikliklerle bu vasıtaların sakat ve maluller tarafından kullanıl
ması mümkün hale getirilebilmektedir. Ancak tasarı ile tanınan muafiyetten faydalanarak yurt içine sokulan bu 
vasıtaların sonradan değiştirilerek, elden çıkartılması mümkün olabileceği gibi, Maliye ve Gümrük ve Tekel 
Bakanlıkları tarafından da bu vasıtaların ve sahiplerinin takip edilerek kontrol edilmesi mümkün olmayacak
tır. Diğer gümrük mevzuatlarına, Türk Parasını Koruma Kanunlarmada aykırı düşen bu durum, Kanunu 
getiriliş gayesinden de uzaklaştırılmış olacaktır. Bu görüşü benimseyen Komisyonumuz, 87.02 pozisyonunda 
yer alan bütün kara nakil vasıtalarını değil, münhasıran maluller tarafından kullanılmak üzere hususî surette 
imal edilmiş binek otomobillerinin bu madde kapsamına alınmasını kabul etmiştir. 

Madde kapsamında bulunan Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 87.11 pozisyonunda ise maluller tarafından 
kullanılan motorlu, motorsuz koltuklar yer almaktadır. Ancak, Komisyonumuz tasarının getireceği muafiyetten 
yararlanacak sakatlara sadece bu koltukların yeterli olmayacağı görüşünde birleşerek, maddeye, motorsiklet, 
yardımcı motoru bulunan (sepetli - sepetsiz) bisikletleri kapsayan 87.09 pozisyonu ile motorsuz bisikletleri, üç 
tekerlekli ve benzeri motorsuz bisikletleri kapsayan 87.10 pozisyonunu da dahil etmeyi kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, bütün bu açıklanan nedenlerle, tasarının 1 nci maddesini değiştirerek kabul etmiştir. 
Millet Meclisi metninin 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
3. — Gümrük mevzuatında işçi vatandaşlarımızı rencide eden bazı hükümleri gideren, yurt dışında çeşit

li nedenlerle maluliyete uğrayan vatandaşların muhtaç oldukları bazı alet ve araçların ithalinde karşılaşılan 
güçlükleri gideren işbu tasarının bir an önce kanunlaşmasında yarar gören Komisyonumuz, Genel Kurulda 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altma almıştır. 

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

Bu Kanunda 
Başkan ve Sözcü 

Ankara 
Yiğit Köker 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğ'u 

Toplantıda bulunamadı 

C. Bşk. S. Ü. 

Zeyyat Baykara 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Kâtip 
Balıkesir 

Raif Eriş 

Gaziantep 
1. Tevfik Kutlar 

Toplantıda bulunamadı 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Trabzon 
Hasan Güven 

C. Bşk. S. Ü. 
Fethi Çelikbas 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci Maddesinin 
14 ncü Fıkrasının (a) Bendinin Değiştirilmesi ve 10 
ncu Maddesinin Sondan İkinci Fıkrası Hükmünün 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
8 nci maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. — 14. a) Gümrük Giriş Tarife Cet
velinin 87.02 ve 87.11 pozisyonlarında yer alan ve 
maluller tarafından kullanılmak üzere hususî suret
te imal edilmiş, hareket ettirici tertibatı bulunan 
(motorlu veya motorsuz) koltuklar ve kara nakil va
sıtaları. 

Bu madde gereğince yurda sokulan kara nakil 
vasıtalarının malul ve sakat olmayanlara herhangi 
bir şekilde devri halinde gümrük vergisi ödenir ve 
Gümrük Kanunu gereği yapılır. 

MADDE 2. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
«Zat ve Ev Eşyası» başlığı altındaki 10 ncu madde
sinin sondan ikinci fıkrası hükmü yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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I BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci Maddesinin 
14 ncü Fıkrasının (a) Bendinin Değiştirilmesi ve 10 
ncu Maddesinin Sondan İkinci Fıkrası Hükmünün 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
I 8 nci maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendi aşağı

daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
87.02, 87.09, 87.10 ve 87.11 pozisyonlarında yer 
alan ve münhasıran malûller tarafından kullanılmak 
üzere hususî surette imal edilmiş hareket ettirici ter
tibatı bulunan (motorlu ve motorsuz) koltuklar, bi
siklet, motorsiklet ve binek otomobilleri. 

I Bu madde gereğince yurda sokulan kara nakil 
vasıtalarının malûl ve sakat olmayanlara herhangi 
bir şekilde devri halinde Gümrük Vergisi ödenir ve 
Gümrük Kanunu gereği yapılır. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meciisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

. Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 555) 




