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2. — İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in, İçel'de 
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na dair gündem dışı demeci. 207:211 

3. — Samsun Üyesi Fethi Tevet-
oğlu'nun, Amerika Birleşik Devletlerinin, 
İkili Anlaşmalar ve Kuzey Atlantik Pak
tı Andlaşması dolayısıyle Yunanistana sat
mayı kararlaştırdığı «Phontom F 4» uçak
ları konusunda gündem dışı demeci. 211:213 
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Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Ya
şar Tunagür hakkında kurulan Araştırma 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (10/44) 213 
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yanet İşleri Başkanlığında görevli Ya
şar Tunagür hakkında kurulan Araştır
ma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi. (10/44) 213 

6. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, 
Millî Savunma ve Bayındırlık, Ulaştır
ma ve imar - iskân komisyonlarından 
açık bulunan birer bağımsız üyeliğe seçim. 213 

7. — Bütçe Karma Komisyonu tarafın
dan Sayıştay Başkanlığında açık bulunan 
beş üyeliğe yapılan seçimin onaylanması
na dair Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(3/72) 213:214 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üye
si Sırrı Atalayın, son beş yıl içinde açı
lan ve kullanılan kredilerin ekonomik ve 
sosyal kalkınmadaki katkı ve etkilerine 
dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/42) 216 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kars üye
si Sırrı Atalay'm, bölgelerarasmda artan 
farklılık ve bölgesel plana gitme zorun-
luğu olup olmadığı hususlarında Senato 
araştırması isteyen önergesi .(10/43) 216 
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10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 

Üyesi Hamdi özer'in, Demokratik Cumhu
riyet düzenini yok etmek amacını güden
lerin adalete teslimi hususunda Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/45) 216 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 216 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Ahmet Yıldızın yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu (3/986) 
(S. Sayısı : 1639) (Dağıtma tarihi : 
26 . 7 . 1971) 216 

V. — SOKULAR VE CEVAPLARİ 214.216 

A) SÖZLÜ SOMLAR VE CEVAPLARI -II 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Halil özmen'in, cezaevleri gardi
yanlarının günlük yaşantılarına dair, 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/527) 214 

2. — Cumhuriyet Senatosu içel üyesi 
Lûtfi Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine 
dair Sanayi ve Teknoloji Bakanından söz
lü sorusu (6/566) 214 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
üyesi Rifat öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 
tarih ve 1376 sayılı Bütçe Kanununun 
16 ncı maddesine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/570) 214 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi özer'in, Yunanistan'da bulu
nan Türk azınlığı ile Türkiye'de bulunan 
Rum azınlığına dair Dışişleri Bakanından 
söz sorusu (6 567) 214:215 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınaî 
Kalkınma Bankası aracılığı ile verilen kre
dilere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/575) ° 215 

6. — Cumhuriyet Senatosu Artvin 
Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşki
lâtına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/577) ' 215 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir üye
si Beliğ Beler'in, sporumuzun son günler
deki durumuna dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/579) 215 

Sayfa 
8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 

üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, Alman
ya'dan gelen Türk işçilerinin gümrük 
muamelelerine dair içişleri ve Gümrük ve 
Tekel bakanlarından sözlü sorusu (6/580) 215 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Hidayet Ay diner'in, İstanbul Bo
ğazına yapılacak olan köprüye dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/584) 215 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üye
si Sırrı Atalay'ın, emekli aylıklarına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/1) 215 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Ahmet Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/2) 215 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya 
Üyesi Mustafa Tığlı'nın, mesken ve diğer 
bazı sorunlarımıza dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/4) 215 

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi M. Nuri Ademoğlu'nun Adana Do
ğum ve Çocuk Bakım Evinin kapatılma
sına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu, (6/5) 215 

14. — Cumhuriyet Senatosu Artvin 
Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, et ihtiyacı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/6) 215 

15. — Cumhuriyet Senatosu Maraş 
Üyesi Hilmi Soydan'm, Afşin ve Elbistan 
linyitlerine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/7) 215 

16. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si Beliğ Beler'in, yurt dışında mahkûm 
olan Türklere dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/8) 215:216 

1i) YAZILI ŞORTLAR VE CEVAP
LARI 216 

1. — Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Enver Işıkların, talebe, işçi ve top
lum olayların dair soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Ferit Kubat'm yazılı cevabı. 
(7/825) " 216:217 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley'in, kömür vesika
sına dair soru önergesi ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Nezih Devres'in 
yazılı cevabı (7/18) 217:219 
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Sayfa 
3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 

Üyesi Nejat Sarlıcalı'nm, Ayvalık ilçesi
nin yeni imar planına dair soru önergesi 
ve imar ve İskân Bakanı Serbülent Bin
göl'ün yazılı cevabı. (7/20) 219:220 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem özden'in, Denizcilik Bankası 
Deniz Nakliyatı Türk Anonim Ortaklığı 

Sayfa 
Genel Müdürlüğüne dair soru önergesi 
ve Ulaştırma Bakanı Rıflkı Danışman'm 
yazılı cevabı. (7/28) 220:221 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Ragıp Üner'in, sanatkârlara tesis 
yapılmasına dair soru önergesi ve İmar 
ve iskân Bakanı Serbülent Bingöl'ün ya
zılı cevabı. (7/30) 221:222 

I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Malatya Üyesi Hamdi özer'in, Ünye'de gö
revli bulunan üç İngiliz teknisyenin kaçırıl
ması konusundaki gündem dışı konuşmasına 
Devlet Bakanı Doğan Kitaplı cevap verdi. 

Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, Çalışma 
Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Kanunla değişik 
6 ncı maddesinin (D) fıkrasının ve bu Kanun
la eklenen ek 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi ve aynı kanuna bir ek madde ile 
bir geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısının havale edilmiş bulunduğu komis
yonlardan seçilecek 5'er üyeden kurulu bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
kabul edildi. 

Dilekçe Karma Komisyonu ile Bütçe ve Plan 
Komisyonunda açık bulunan birer bağımsız üye 
seçimi, henüz adaylar gösterilmemiş bulundu
ğundan, ertelendi. 

10/42, 10/43 ve 10/45 numaralı 
önergeleri, ilgili bakanların; 

araştırma 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu da Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm Ge
nel Kurulda hazır bulunmamaları nedeni ile 
ertelendi. 

4 . 4 . 1972 Sah günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15,31 'de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

İsl-endcr Cenap Ege Hüseyin Özt'ûrk 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

SORULAR 

Sözlü soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mute
metlere teslimine dair sözlü soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/9) 

Yazılı sondur 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep üyesi 

Salih Tanyeri'nin, Gaziantep ilinin su şebeke
sine dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/35) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'de bulunan Su
riye uyrukluların emlâkine dair yazılı soru 
önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/36) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi 
Ragıp Üner'in, Nevşehir ilinde yapılmasına ka
rar verilen âfet evlerine dair yazılı soru öner
gesi, İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/37) 
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•1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlanın, Diyanet İsleri ve Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne dair yazılı soru önergesi,. Dev
let Bakanlığına gönderilmiştir. (7/38) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, kömür satışına dair yazılı 

Eoru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/39) 

C. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, Etibankııı özel şahıslardan 
devraldığı maden sahalarına dair yazılı soru 
önergesi,, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/40) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekiii Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Azmi Erdoğan) (Diyarbakır) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 46 ncı Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

II. — YOKLAMA 

I BAŞKAN Yeter çoğunluğumuz vardır. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. -•- A al'! ra l'yr.si -Tiirf/uı' C(l>i:ni)i, öl-dü-
ri'ıh }i jfahn^cı uı/ruldu iı<; ifJnnsjii >K nih^tcrilen 
ıi'tin: n ''(fini;! jfnunuht, jf('l:iiihn"iıu( maddî ıj'tr-
drıidt; d:; buj>andması m fdiiiğııtt ducr (fundan 
(i İSİ ('(ni( Cİ. 

BAŞKAN — Üç sayın üyenin gündem dışı 
söz istemi vardır. 

Boz Saym Turgut Cebe'nin; Anadolu'da üç 
İngiliz teknisyenin hunharca öldürülmesi hak
kında. Buyurun. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun saym üyeleri; 

Birkaç gün evvel Anadolu'nun bir beldesin
de vukua gelen bir hâdise sırasında hayatlarını 
kaybeden, bir tanesi Kanadalı olmak üzere üç 
yabancı uyruklu teknisyenin elim akıbetlerin
den dolayı bir taraftan Türk Milletinin, diğer 
taraftan onu temsil eden Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin ve Hükümetin manevî yönden göster
miş olduğu ilgi her şeyin fevkinde takdire de
ğer mahiyettedir. Bu ilgi bugüne kadar manen 
vukubulmuştur. 

Yalnız şu hv.susu evvelemirde nazarı dikkate 
almakta da zaruret var.: 

Bu. üç teknisyenin, üç yabancı uyruklu gen
cin bakmakla mükellef olduğu vatanlarında ha
len ıstırap içinde bulunan evlâtları, yetimleri ve 
dul kalmış aileleri mevcudolabilir. Türk Milleti 
sadece manen kendilerine karşı vazifesini ifa 
etmekle kalmaz; bu arada maddî yönden de bir 
ilginin gerek Hükümet, icabederse Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin asil duygulan ile su yüzü
ne çıkarmak mümkün olabilir. Yalnız bir ka
nun meselesi olarak mütalaa edilirse, bunun da 
topyekûn Türk Milletini temsil etmekle görevli 
bulunan Hükümet tarafından bizzat ele alınma
sında fayda olur kanısı içindeyim. Bu husus, 
mürvete endaze olmaz, meseleyi değerlendirme 
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yönünden, kıymetlendirme yönünden bir değer 
ifade eder. 0 bakımdan bu hususu, Hükümetin 
ve Yüce Senaaönun takdirlerine arz ediyorum. 

Saygıları sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebe. 

:>m __ Uy} C'utsi Lfiîfi Bihjcn'in, içel'in sekiz 
l:öyihi içme re salama- sınju ihtiyacına dair (ji'ıa-
dem dışı demeci 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen, içel'de 8 
köyün sulaması ile ilgili konuda. 

Buyurun efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Her vesile ;le uolitikacıkr işlere burunlarını 
soktuğu için Devlet işleri bosutoyor havası mü-
temiidiyen yayılmakta ve hemen herkes durma
dan bu fikri, basını da etkileyerek, kamuoyuna 
yaymaya çalışmaktadır. Bunda da başarısız ol
dukları söylenemez. Aslında politika, birbirleri-
rinde böyle bir köprüye lüzum görülmemekte
dir. 

Elbette ki dünyanın her yerinde olduğu gibi, 
memleketimizle de bunun daima iyiye kullanıl
dığını iddia edemeyiz. Ama. her halde çeşitli 
raeskk gruplarının ayrı ayrı hatalarından daha 
fazlasını politikacıların yaptığı da söylenemez, 
söylense de doğru olmaz, Zira her meslek artık 
bir kapalılık içinde yürütüldüğü için hatalar 
halkın gözüne fasla batmaz. Ama, politika saha
sının çevresi açıktır, yüksek duvarlarla ihata 
edilmiş değildir, seyirciler için bilet de kesil
mez, herkese açıktır, olan her şey ortadadır. 
Onun içindir ki hep bu alandakiler göze batar 
ve dile dolanır. Bundan dolayıdır ki, herkesten 
fazla dikkatli olmamız gerekmektedir. 

Politika, halkla temas sanatıdır. Halkla Dev
let arasında bilirmiş olan asırlık itimat buhra
nını çözecek tek kuruluş Parlamentodur ve bu
nun tatbikeileri de bizleriz, Devlet dairelerinin 
aldığı bir kısım kararlı icraat bu itimat krizini 
artıracak mahiyette ise, hep birlikte el koyarak 
önlemeye çalışmalıyız. Gerçi bunun misallerini 
her gün hepimiz yaşamaktayız. En haklı işinde 
bile bırakınız şahsi işlerini, kamu işlerini dahi 
bizim vasıtamızla Devletten bitirmeye çalışan 
dertli kişilerle kulislerimiz, koridorlarımız, bü
rolarımız ve evlerimiz dolup taşmaktadır. Tabi-
atıyle bu nahoş ve haysiyet kırıcı, durumu ne iş 

sahibi ister, ne de biz. Ama, ne yazık ki gerçek 
budur ve öyle olaylar geçmektedir ki> ister iste
mez amme adına müdahale etmek ihtiyacını du
yarız. Zaten bizim Ödevlerimiz bunlardır. 

Bm şimdi bir örnek anlatarak bir zihniyeti 
ve hatta neder kalkmaınadığımızm nedenini d . 
belirten bir atajet ve başlan atmacınğı. nemelâ-
zjmcılığın da öie&inde âdeta bir sabotajı siklere 
göstererek, millet önünde şikâyette bulunaca
ğım. 

Şimdi anlatacağım olayı göraükten, Öğren
dikten sonra, i?ani denesi gelir ki, «gel de mü
dahale ötme.:-;- insanın vicdanı müsaade etmez 
buna. 

Olay şu: 1961 yılında içerin Erdemli ilçesine 
bağk F.senpmav köylüleri yeraltı suyu araştırıl
ması için DSl ne başvururlar. Silifke Dâi Şu
be Müdürü ekibi ile beraber gelir, araştırma ya
par ve neticenin maalesef menfi olduğunu söy
ler. Ecy kahvehanesinde mühendisle beraber 
oturan köylüler, bu kötü haberiu üzüntüsü içe
risinde dertleşirlerken, Kör Durmuş lakabında 
bir köylü vatandaş, yakında ve derinden bir de
rs geçtiğini, Lamas deresi denen bu ça
yın yukarısında değirmen bulunduğunu, köy
den yüksekte olabileceğini söyler. Bu habere 
memnun elan DSİ mühendisi, hemen ar.ızi etü
düne başlar; ölçüleri yaptırır ve müspet karaca 
'va.-rr. Hatta Frdemli'nin Esenpmar köyü değil, 
Silifke'nin Kii-lgeçit, örenköy, Şahmurlu, Sey-
dili, Yeğenli, Canıbazlı ve Sömek köyleıinin de 
sulamadan faydalanacağı anlaşılır. 

Artık bütün köylüler birinci bayramlarını 
yapmaktadırlar Zira adı geçen köylerin hemen 
hepsi Türkiye'nin içme suyu bakımından da na
sibi olmayan bahtsız yerleridir. Ya birikinti 
yağmur sularımn kurtlanmışını dahi içerler, ya 
da adı geçen c'ereden iki saat veya giderek sırt
larında tulumlarla su taşırlar. Kucağı çocuklu 
hamile bir köy'ü kadım n 40 - 50 kiloluk tulum
ları da yüklenerek, 200 - 300 metre derinlikteki 
dereden iki saat süre ile su taşıdığı tasavvur 
edilebilirse, işm önemi kendiliğinden anlaşılır. 
Hele susuzluktan verimsiz tarlalarını bırakıp, Çu
kurova'da pamuk ameleliği veya sahilde kalkın
masını sağlamış kesimlerde yarıcılık ve ırgatlık
tan başka yapacak bir isi kalmadığı da hatırla
nırsa. bu suyun ne kadar ire yaravacağı, bölgede 
devrim yapacağı kendiliğinden anlaşılır. 
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Eu iki ihtiyaç; sulama ve içme suyu ihtiyacı 
birleştirilerek durum Ankara'ya bildirilir. Tek
lif müspet karşılanır. Birinci Beş Yıllık Planın 
hedefine de uyduğu için hem içme, hem de su
lama suyunu aynı kanalda taşımak üzere gerekli 
proje hazırlanır. Bu tip kanal, yani hem içme 
suyunu, hem sulama suyunu aynı kanalda taşl
ına işi, Türkiye'de ilk defa tecrübe edilmekte
dir. Bütün kanalın uzunluğu 34 Km. olacaktır. 
Ama bunun 17 Km. si için eski metruk bir Ro
ma kanalı tamir edilerek, masraf azaltılacaktır. 
iyi bir tamiratla tarihî galerini^ saniyede 500 
litre su geçireceği hesabedilerek, bundan sonra 
yapılacak yine 17 Km. lik ek kanalın da debisi 
ööO litre saniye olarak inşa edilir. Hatta tari
hî galerinin başlangıçta 7G0 - 800 litre su geçire
bileceği tespit edilmiş, ilerde tarihi galeri de bu 
kapasiteye çıkarılırsa, yeni inşa edilecek kanal 
da kolay genişletüebilsin diye bu yeni kanalın 
üzeri sabit olarak değil de, ilerde kaldırılıp, yan 
duvarları yükseltilerek debisi artırılabilecek 
tarzda betonarme portatif kapaklarla kapatıl
mıştır. 

Bu kanal arter sistemine göm yapıldığı için 
sonunda ancak 350 litreye düşecektir. O çevre
nin canlı haya* kaynağı içme suyunun da öte
sinde yapılan hesaplarda, arazinin sulama için 
elverişli, rantabiiitenin yüksek olduğu hesapla
narak, derhal inşaata geçilmiştir. Her yıl ya
pıla yapıla altı senede tamamlanmış 34 kilomet
relik kanala su 1967 ilkbaharında verilmiştir. 
Köylüler ikinc^ defa bayram yapmaktadırlar. 
Fakat gelen su 500 litre değil, sadece 90 litre
dir. Bu ilk tecrübe olduğu için kimse önemse
mez. Kanal dolusu su gelecek diye herkes seb
ze ve bahçe için hazırlık yapar. Her yer eki
lir ; ama su 90 litrede kaldığı için, herkese su yet
mediğinden büyük bir ümit ve ona bağlı tefek
kür içinde köylüler suyun nasıl olsa bir gün ka
nalı dolduracağını düşünürler. Bir yandan da 
kurulan kooperatife kanalın devri düşünülür; 
fakat kanunun gereği inşaat tamamlanmayınca 
devir yapılamayacaktır. 

Umulanın beste biri kadar da olsa, kavga, 
doğuş sulanabilinen yerler çevrenin çehresini 
değiştirmiş, arzular depreşmiştir. Kazancın ta
dını alanlar Çukurova'ya pamuk ameleliğine git
mekten kurtulmuşlardır. Köylerinin yol inşaatı
na katkıda bulunmuşlar, okulları yapılmış, köye 
otobüs almışlar, refahın yolunu açmışlardır. 

Bundan ancak bir iki köy belki yararlanabi
liyordu, diğerleri de sıra bekliyorlardı. Lâkin 
kanalın suyu bir türlü 90 litrenin üzerine çıkmı
yordu . Her yıl DSİ'nden haber alınır, hep er
tesi yıl Roma kanalının tamir edilerek su ka
çakları giderilecek diye beklenirdi. O ana ka
dar 5 milyon liraya yakm para harcanarak elde 
edilen 90 litre suyun 500 litreye çıkması iein, 
tarihî galerinin takriben 500 bin ilâ 1 milyon 
liraya tamir edilebileceği hesabediliyordu. Böy
lece, evvelce harcanan paranın beştebiri kadar 
bir harcama ile tam beş misli su elde edilecekti. 
Fakat bu iş bir türlü yapılmıyor; hep ertesi yıla 
aktarılıyordu. Onun için de her yaz köylüler 
arasında su kavgası, daha doğrusu hayat kav
gası oluyordu. Bu durumda tarlasını sulayan 
kalkmabiliyor, sulayamayanlar da tekrar Çu
kurova'da pamuk ameleliğine, ya da sahilde kal
kınmasını tamamlayanlar nezdinde yarıcı ve ır
gat olarak çalışmaya tekrar başıamak zorunda 
kalıyorlardı. 

Sizlerin de hatırlayacağınız gibi her yıl büt
çe müzakerelerinde bu kanal hakkında sayın ba
kanlardan sorular sorar, isteklerde bulunurum. 
Her defasında da ilk fırsatta yapılacağı şeklin
de cevap alırdım. Gelen köylü heyetlerle Dev
let Su işleri Genel Müdürlüğüne yaptığımız mü
cadeleler de caba. Bunlar da değerlendirilemi-
yordu. Sayısız müracaatlar hep cevapsız kalı
yordu. 

1972 yılı bütçesinde de Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yine bu meseleyi sor
muş ve yazılı cevap istemiştim. Şimdi sizlere 
ibretle takibedeceğiniz cevabı okuyacağım. 

Daha evvelden şahsen ziyaret etmek suretiy
le sorduğum bir suale yazılı olarak 28 Haziran 
1971 tarihinde şu cevap verilmişti : 

«Silifke Kmlgeçit sağ sahil; Kızılgeçit, Eren
köy, Şahmurlu, Seydili, Yeğenli, Cambazlı, Sü
mek ve Esenpmar köyleri arazilerinin sulanma
sı konusu, 1971 yılı Planlama programındadır. 
Konunun arazi çalışmaları bitmiş olup, büro ça
lışmaları devam etmektedir. Raporun en kısa 
zamanda hazırlanacağı ümidedilmektedir.» 

Su, altı yıl önce verilmiş, hâlâ arazi çalışma
sı yapacaklarını söylerler. 

Bu sene bütçe müzakeresinde sorduğum kısa 
sual şu idi : «içel'de Kızılgeçit sağ sahil sulama
sından 8 köy için kâfi derecede su elde edilemi-



Ö. Senatosu E 4 4 . 1972 O 

yor. Bölge 1 milyon liraya işin ikmal edileceği 
ni söylüyor, nü zaman ikmal edilecektir?» 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Enfor
masyon Genel İlişkiler Müşavirliğinin 112 5-83, 
1 - 72 genel ilişkiler 363 sayılı, 7 Mart İ972 ta
rihli cevabını şimdi okuyacağım; «Bu malumat
lar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden alı
narak verilmiştir...» 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen, bir dakika
nızı. rica edeyim. Şimdi gündem dışı konuşmada 
takdir edeceğiniz gibi, çok aktüel bir mevzu di
le getirilir, zatıâliniz bütçe müzakerelerini de 
sari bir murakabe görevini yapıyorsunuz. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) —• Şok aktüel... 
ü AŞK AN — Lütfen etendim, lirden telhis 

etmenizi rica edeyim. 
LÛTFİ BİL Ü EN (Devamla) - - «içel Kızılge-

çic, örenköy, Seydiii, Şahmuriu, Yeğenli, Sömek 
ve Esenpmar köylerine içme suyu temini ve ar
tan su ile de mezkûr köyler arazisinin sulanma
sı gayesiyle 1967 yılında işletmeye açılmış bu
lunan Kızılgeçit sağ sahil sulama kanalı, mev
cut tarihî galeriden 500 litre saniyelik sarfiyatın 
geleceği gezününde bulundurularak, bu kapasi
teye göre inşa edilmiştir. Ancak, tarihi galeri 
meırfbamda 800 litre saniye civarında olan sarfi
yat, çıkışta 90 litre saniyeye düşmektedir. Ka
nal sarfiyatındaki bu düşünüş, Romalılar tara
fından açılan galeri kapasitesinin müsait olma
ması ve galerideki kaçaklardan meydana gel
mektedir. Bd durumda tarihi tünel ve galerinin 
ıslahı ile, kamd güzergâhmdaki arazilerin sulan
ması isinin yenil'en tetkiki gerekli görülmüş ve 
mevzu 1971 yıkıma Planlama kademesinde etüt 
edilmiştir. 

Yapılan etüt neticesinde, sulanması istenen 
272 hektar meyilli arazinin erozyon önleme ne
deniyle teraslanmasının gerektiği, evvelce yapıl
mış tesislerin yatırım bedeli alınmadan 1 civa
rında bulunan proje rantabilitesinin eski ve ye
ni yatırımları nazarı itibara alındığında 0,64 ol
duğu, teraslama veya yağmurlama ile sulama ya
tırımının yıllık gideri de proje ekonomisinde dik
kate alındığında bu rantabilitenin daha da dü
şeceği tespit edildiğinden, konu sulama yönün
den ekonomik bulunmamıştır. Diğer taraftan 
mevcut tesis, halen mezkûr köylerin içme suyu 
ihtiyacına cevap verecek durumdadır. 

Bilgilerinize saygı ile sunarım.» 

Şimdi arkadaşlarım, bu yazıdan anlaşıldığına 
göre, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Sayın 
Bakana yanlış bilgi vermiştir. Elbette bir Ba
kan bu gibi teknik işleri maiyetinden sorup öğ
renecek, onlura güvenecektir. Teknik bilgiler 
matematik esaslara dayandığı inin, en as yan
lış olması gerekir idi. Matematikte tef,:-ir oi-

Evvelâ o bölgenin durumunu ve kanalın hi
kâyesini anlattım. Vaktinizi aldım, sabırla din
lediniz. Cevabı da okudum, gördünüz. Şimdi 
hangi vicdan ve insaf sahibi bu kanalın terk 
edilmesine ve bugün köylülerin susuz kalmasına 
ra.sı olur? ilmî gerçeklerden utanmamak bile asır
larca önce, hatta binlerce yıl önce sadece çekiçle 
açılan kanalı tamir edemiyoruz, demekten utan
mamış; gerekmez mi? 

Verilen cevaba göre, £0 litrelik su için harca
nan 4,5 milyon liraya göre, rantabilite 1 dh\ 
Buna bir milyon daha hareasak 0,64'e düşecek-
ıniş. Peki, bir milyon harcayınca su yine 90 lit
rede rai kalacak, yoksa 500 litreye mi çıkacak 
ki, o zaman 0,6-i'e düşsün? Eldekinin beşte biri 
kadar bir ek masrafla suyun debisi 500 litreye 
çıktığında, yani beş katma çıktığında nasıl olur 
da rantabilite artacağı, yerde hatta Tin de al
tına düşer, 0,64'e düşeceği söylenebilir? Acaba 
bu hesap hangi iktisat kaidesine göre yap'ihrnş-
t:<r? Bu birinci yanlıştır. 

ikincisi; 270 hektarlık teraslanacak arazi oldu
ğundan, erozyon bakımından bu teraslama ya
pılmadan sulamanın tehlikeli olacağının yazıl-
masıdıv. Şunu belirteyim ki, o bölgede yamaç su
lamam diye bir şey yoktur. Bütün arasi çukur 
alanlar, büyüklü, küçüklü düzlüklerdir. Mevcut 
su değil, hatta 500 litreye çiktsğmda dahi bu 
düzlüklerin yarısını bile sulamaya yetmeyecek
tir. 

Kaldı ki, teraslanacak bile olsa, evvelâ siz 
teraslamayı yapın, sonra biz su getirmeyi düşü
nelim, demek mümkün müdür? Ancak Devlet 
çiftliklerinde bu takdim tehir önemli olmaz. Su
lama suyu, teraslamayı da beraber getirir. Bu ra
poru verenler sanırım ki araziyi görmeden yaz
mışlar. Yoksa, bu ters durur-;a düşmezlerdi. Hani 
ben muhiti bilmesem belki bunu kabul edebilir
dim. Yalnız arazi değil, su kanalını takiben bent
ten sona kadar 34 kilometrelik kanalı adım adım 
takibettim. Hatta 17 kilometrelik tarihî galeri 
o kadar sarp yerlerden geçiyor ki, değil teker-
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lekli vasıta, katır bile geçmez. Ancak cambaz
lık yaparak yaya geçilebilir. Eskiden Devlet Su 
işlerinde mühim vazifeler almış yüksek mühen
dis bir milletvekili arkadaşımla beraber yürü
dük, oraları, izahatı onlardan aldım ben. Hatta 
oralardaki köylüler şaştılar bize, O ana kadar 
ilgili mühendislerin bile oralardan geçmediğini 
söylediler. 

Şimdi sanıyorum ki, takibi çok sor olan bu 
işi, baştan atmak için böyle bir raporla mevzuu 
olumsuzluğa bağlamış görünüyorlar. Bu metot 
her iş için geçerlidir belki. Bir işi yapmak ister
sen ona göre, yapmak istemezsen yine ona göre 
rapor hazırlamak mümkündür. Gerçi içel'de 
iütselâ Gülnar'da, Girmdire'de bir yamaç sula
ması vardır. 45 metreye motopompla su taşınır. 
5 000 dönüm için yapılan proje, 500 dönümü an
cak sular. Bir hayli uğraşmalara rağmen, onun 
l.iıe eksikleri tamamlanmamıştır, asfaltın da ke
narında olduğu halde. Bu öyle değil, yeri sert, 
ama cazibe ile gelir ve yamaç sulaması değildir. 
Fakat, böyle bile olsa oraları öylesine verimli 
yerlerdir ki, bu verimlilik topraktan değil, ara
zi üzerindeki atmosferden ileri gelir, öyle yer
ler vardır ki, ya kayalık, ya da besleme gücü 
sıfır olan kıraçlardır. Ama oralarda kayalar di
namitle atılıyor, düzeltiliyor, dışarıdan kamyon
la toprak taşınarak bahçe yapılıyor ve bütün 
bu masraflı işlere rağmen sahibine refah sağlı
yor. Zira, şimik bakımından bozuk olan arazi, 
sunî tedbirlerle en elverişli hale getirilebilir; 
ama o arazi üzerindeki atmosfer değerli değilse, 
toprak en mükemmel de olsa bir şey kazandır
mam. 

işte adı gecen kanalın sulama sahası içerisin
de güya rantabilitesi bir veya sıfır altı olduğu 
söylenen yerlerde Türkiye'nin hiç bir yerinde 
tıslanmayan o kıymetli atmosfer vardır. Asıl 
bunu anlamak gerekir. Halk kendi deneyleri 
ile bunu bulmuş, hâlâ tatbik etmektedir. («Bu 
nasıl gündem dışı konuşma Sayın Başkan?» ses
leri, gürültüler.) Biz nedense bunu anlamak 
istemiyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ikazı yap
ıl*:. 

Sayın Lûtfi Bilgen, şimdi istirham ediyorum; 
talebinizle konuşmanızın muhtevası arasında bir 
değişik karekter arz etti, Heyeti Umumiyenin de 
tahammülü azaldı. Bu itibarla, bu konuda ben

denize verdiğiniz yazılı belgede acil bir zarar
dan bahsediyorsunuz. Halbuki, tam bir denetim 
safhasına girdiniz. Bunu başka bir şeyde de 
kullanabilirsiniz. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Efendim, 
bundan daha âcil bir şey ben kabul etmiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, telhis buyu
run efendim. 

LuTFi BİLGEN (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Biz nedense bunu anlamak islemiyoruz. Bir 
defa bir yetkili bana şöyle demiştir; «Efendim, 
köylüler tasları kırıp temizleyerek araziyi dü
zeltiyorlar, sırtlarında toprak taşıyıp bahçe ya
pıyorlar, sonra da bizden gelip su istiyorlar. 
Maalesef böyle yapıyorlar.» demişti de, «Galiba 
süreli lisan oldu, maalmemnuniye diyeceksiniz» 
dediğimiz zaman utanmışlardı. 

O bölge bıı kadar verimli olmasa idi, 1971' 
de Mersin Maliyesine 1 milyar lira vergi öden
mezdi. iste arkadaşlarını Mersin'de çıkan bir 
gazete; bu yıl Mersin'in 1 milyar lira vergi öde
diğini yazıyor Verimsiz dedikleri arazinin ka
zancı ile ödenmiştir bu paralar. Böyle bir yere 
verimsiz denemez arkadaşlarım. Eğer oralar ha
kikaten sulamaya değmez idiyse neden vaktiy
le başlandı? Bir siyasi baskı olmadı, yeraltı su
yu aramaya gelen bir Devlet mühendisi bu işe ta
lip oldu, ortaya attı, benimsedi ve başladı. Ne
den acaba şimdikiler işten kaçar gibi oldular? 
Hepimiz burada mühendislerin, teknisyenlerin 
personel reformu ile gadre uğradıklarını, düzel
tilmesi lâzım geldiğini biliriz, söyleriz. Kendile
ri gadre uğrayanlar, halkın da gadre uğradığı
nı görmelidirler. Eğer oralar hakikaten sula
maya değmez idiyse, nasıl oldu da binlerce yıl 
önce o kanallardan gelen sularla milyonluk şe
hirler kuruldu? Bugün onların harabelerine ge
len turistlere harabelerin arasında soğuklarda 
yaşayan sefil, susuz insanları teşhir etmekten 
kurtulmanın çaresini, onlara su ve hayat getir
mekte bulabiliriz. Bu bölgenin denemesi bin
lerce yıldan beri yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen, bir dakika 
efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Kesiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Eica ediyorum efendim. Sayın 
Lûtfi Bilgen yazılı konuşma yirmi dakikayı ge-
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çeme2. Zatıâlinizinki şu anda yirmi dakikayı geç
ti. Heyeti Umumiyeden karar alacağım efen
dim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Bir cümle ile 
bağlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Beyefendi istirham ederim, ben 
çok rica ettim. Başkanlığı da müşkül durumda 
bırakıyorsunuz. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Artık sonu
na geldi. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim, bir 
cümle ile bağlayınız efendim. Bir cümle var 
buyurdunuz, bir cümle ile bağlayın efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Şimdi Sayın 
Bakandan rica ediyorum; isterlerse serbest ça
lışan mühendislerden, ziraatçiîerden kurulu bir 
heyet gönderip, mahallinde tetkik ettirsinler. 
Eapor isabetli mi, yoksa işten kaçmak için ter-
tibediluıiş güdümlü bir gayretin esiri midir, yok
sa bizim de bilmediğimiz hususlar var mıdır, 
anlaşılsın? 

Benim bu kürsüden söylemekten hicap duya
cağım bazı yönler vardır ki, polemiğe girmek 
istemiyorum. Eğer Sayın Eakanımız beni ma
kamlarında dinlemek lütfunda bulunurlarsa 
kendilerine arz edebilirim. Meseleyi bir Sena
to arattırması gibi uzun sinecek bir yola saptır
mak istemiyorum. Saym Bakandan meselenin 
üzerinde ciddi olarak eğilip, radikal tedbirler al
malarını, süratle eksik olan kanalın inşaatını 
yaptırmak suretiyle az bir para ile çok su elde 
ederek sekiz sulama ve içme suyuna tekrar ka
vuşmasını sağlamalarını rica eder, beni dinleyen 
arkadaşlara teşekkür ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
S. — Samsun Üyesi Fethi Tecetoğlu'nun, Ame

rika Birleşik Devletlerinin, İkili Anlaşmalar re 
Kuzey Atlantik Paktı Andlaşmast dolayıstylc 
Yuneueisteın'a «atmayı karariaşhrdujt «P'hanlam 
F 4» uçakları kemusnnda cıüudfm dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Tevotoğlu, buyurunuz 
efendim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Saym 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Son günlerde ajansların Washington'dan 
verdikleri haberler arasında bizim için son de
rece büyük önem taşıyan bir tanesi, Türk umu-
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mî efkârında ve Türk basınında haklı bir ti
tizlik, hassaslık ve alınganlık yaratacak vasıf
tadır. Bu konuyu Yüce Senatomuza getirerek 
büyük milletimizin, Hükümetimizin, görevli ve 
sorumluların ve bilhassa dost ve müttefikleri
mizin dikkatlerini çekmek suretiyle, yalnız Türk 
menfaatlerini değil, başfca Amerika Birleşik 
Devletleri ve diğer NATO müttefiklerimizle Ak
deniz çevresi ülkeler olmak üzere bütün bir 
hür dünyanın çıkar ve geleceği ile ilgili bir ger
çeğin aydınlatılmasını ve gerekli tedbirlerin 
süratle alınmasını istiyoruz. 

Washington kaynaklı ajansların, Nixon yet
kililerince açıklandığı kaydı ile verdikleri bu 
haber, ikili Anlaşmalar ve Kuzey Atlantik 
Paktı Andlaşması dolayısıyle, dost ve müttefi
kimiz Amerika Birleşik Devletlerinin komşu
muz Yunanistan'a «Phantom F 4» adlı en mo
dern uçaklardan iki filo satmayı kararlaştırdı
ğı yolundadır. 

Ajansların verdikleri ek bilgiye göre, Ameri
ka Birleşik Devletleri NATO'nun Güney kana
dında bulunan Yunanistan'ın hava kuvvetlerini 
modernleştirme ve güçlendirmek maksadıyle 
dünyanın en üstün vasıflı ve vurucu gücü bü
yük olan bu uçaklarını bu ülkeye satmak ka
rarını almıştır. Bu konudaki anlaşma geçtiği
miz hafta içinde, yani Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Başbakanının ABD ne yaptığı dost
luk ziyaretinden döner dönmez Atina'da Yu
nan Başbakanı ile Birleşik Amerika'nın Atina 
Büyükelçisi arasında imzalanmıştır. 

Görünüşte, bu haberin alınganlık ve titizlik 
yaratacak bir yanı yoktur denilebilir. Çünkü, 
Yunanistan Türkiye'nin en yakın bir komşusu 

İ ve NATO kuruluşu içinde de bir dost mütte-
fikirdir. Demokratik ve Parlamanter, güçlü bir 
rejim ve Hükümete sahibolmasmı samimiyet
le dilediğimiz Yunanistan'ın hava kuvvetlerine 
eklenen phantom uçaklarından kurulu iki filo 
ile güçlendirilmesi, komünist saldırısına karşı 
bir bölge savunma kuruluşu olan NATO'nun 
bizim de içinde bulunduğumuz Güney - Doğu 
kanadının güç kazanması demektir ki, bu, Tür
kiye'nin yararınadır diye yorumlanabilir. 

Yalnız, şunu unutmamak gerektir ki, NATO 
ittifakının Güney - Doğu kanadı yalnız Yuna
nistan'dan ibaret değildir. Burada nüfusu, üs
tün askerî gücü ve stratejik önemi büyük, ül-
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keşi bakımından olduğu kadar, ta Kunuri sa
vaşlarından günümüze kadar her fırsatta insan 
haklarına, hür dünyanın müşterek davalarına 
ve bunların bir sonucu olan NATC Andlaşma-
sı prensiplerine gönülden bağlılığını ispatlamış 
bir Türkiye vardır ki, en önce düşünülmeye 
lâyiktik ve başta dikkate alınması lâzımdır. 
Yakın komşu olan, fakat, aralarında Kıbrıs me
selesi gibi çözülmesi güç bir kördüğüm bulu
nan iki müttefikten birini dünyanın en tesirli 
savaş vasıtalarından biri ile teşhiz edip öteki
ne de, basında geçen haberler doğru ise «Bu si
lâhlardan size veremem, hem çok pahalı hem 
de Amerikan Kongresine bu isteğinizi onayla-
tamam; size de F 105 uçaklarından bir filo ve
receğiz siz de bununla yetinin» gibi lâflar et
mek dostluk ile, ittifak üyeleri arasındaki eşit
lik anlayışı ile bağdaşacak bir durum ve tutum 
değildir. 

ingiltere ve Fransa'dan da modern savaş 
uçakları almak gayreti içinde bulunduğu bili
nen Yunanistan'a, Kıbrıs problemi olduğu gi
bi her an patlayacak tehlikeli bir barut fıçısı 
halinde ortada dururken, Yunan hava kuvvet
lerinin müşterek müttefikimiz tarafından «phan-
tom F 4» otuz altı uçaklık iki filo ile destek
lenip himaye görmesi bu bölgede ihyasına ça
ba harcanan dostlukların korunması ve onarıl
ması şöyle dursun; bu dostlukların büyük ya
ra almasına, zedelenmesine ve kökünden sarsıl
masına vesile teşkil eden, ileride tashihi im
kânsız bir hata, tarihin bağışlayamayacağı bir 
gaf olur. 

Türkiye'nin, varlığını korumak, Atatürk 
emaneti Cumhuriyetini, demokratik rejimini 
ebediyyen yaşatmak yolunda bir iç mücadele 
verdiği şu çetin günlerde, başta ABD olmak 
üzere bütün dünya gençliğini kızıl belâ kadar 
tehdideden afyon ve haşhaş felâketi davasında 
dost ve müttefiklerimizin haklı endişelerine 
Türk Miletince ve Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti Başkanınca gösterilen anlayış ve kabul 
olunan fedakârlık gibi karşı taraf ilgili ve so
rumluları da iki komşu ülke arasında denge, 
düzen ve hak eşitliğini bozacak bir davranış
tan geri durmalı, Türkiye'deki NATO düşman
larının ekmeğine yağ sürecek yanlış karar ve 
hareketleriyle Türkiye'ye, NATO'ya ve hür dün
yaya büyük zararlar getirmekten kaçınmalı
dırlar. 

Bugün 23 ncü yıldönümü olan NATO'nun 
kuruluşuna sebep teşkil eden kızıl tehlikenin, 
ilk başlangıç yıllarında, bir Batı müdahalesi 
görmeden rahatça patlaması, meydana çıkması 
ve gelişmesi, bize çok pahalıya mal olan, Ça
nakkale ve Dumlupmar destanlarımızı yarat
maya zorlayanların siyasî ve asken gafletleri 
sonucudur. 

Uzakları görmesini iyi bilmiş büyük Ata
türk'ün Sivas Kongresi sırasında kongreyi iz
leyip hür dünyaya doğru haberler verdiği için 
17 Eylül 1919 günkü İrade-i Milliye Gazetesin
de kendisine açıkça teşekkür ettiği Amerikan 
gazetecisi Luis Edgar Erawne'nm yayınlanan 
gizli telgrafları ve 20 Eylül 1919'da Sivas'ta 
Mustafa Kemal Paşa ile görüşen General Har-
bord ile ilgili Türk ve Amerikan gizli raporları 
artık, açıklanmış ve gün ışığına çıkmıştır. Bu 
raporlardan General Karbord'a aynen «Bolşe-
vizme gelince, onun bize nüfuz etmesini önle
yen dinimiz, ananelerimiz ve sosyal bünyemiz 
göz önüne alınırsa bu doktrinin memleketimiz
de hiçbir şansı olmadığı anlaşılır. Lüzumu ha
linde, hatta Türk Milleti ona karşı savaşmaya 
hazırdır» diyen 6 Şubat 1921 tarihli Hâkimi-
yet-i Milliye Gazetesinde komünizmi açıkça ve 
şiddetle reddettikten honra «Binaenaleyh, bi
zim Ruslarla olan münasebet ve muhadenetimiz 
ancak, iki müstakil devletin ittihat ve ittifak 
esaslarıyle alâkadardır.» açıklamasını yapan ve 
2 Kasım 1922 de Bursa'da Petit Parisien mu
habirine, Barış şartları, iç ve dış siyasî mese
leler üzerine verdiği beyanatta açıkça aynen 
«Biz ne bolşevik, ne de komünist; ne biri ne di
ğeri olamayız. Biz, milliyetperver ve dinimize 
hürmetkarız.» diyen büyük Atatürk'ün o gün
kü görüş dilek ve temennileri bugün olsun iyi, 
doğru ve tam bir surette anlaşılır ve değer
lendirilirse, yalnız Türkiye ve Türk Milleti için 
değil bütün bu bölge ülkeleri ve 23 ncü yıldö
nümüne ulaşılan NATO ve hür dünya millet
leri için en hayırlı ve verimli sonuç sağlanmış 
bulunur. Ancak, tarihten ve komünizm tehli
kesi karşısında izlenecek politika yolunda Ata
türk'ten ders almasını bizim kadar dost ve müt
tefiklerimizin de bilmeleri şarttır. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. (Alkış
lar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Gündeme gediyoruz efendim. 
4. — Hakkâri Üyesi Necip Seyhan'ın, Diya

net İsleri Başkanlığında görevli Yaşar Tuna-
gür hakkında kurulan Araştırma Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (1.0/44) 

BAŞKAN — Başkanlık sunuşları var, tak
dim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Diyanet işleri Başkan

lığında görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri 
konusunda kurulmuş bulunan Araştırma Ko
misyonundan istifa ettiğimi bildirir, saygıları
mı sunarım. 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur, efen
dim. 

o. — Konya Üyesi Fevzi Iiahcrnıu, Diyanet 
İşleri Başkanlığında görevli Yaşar Tun a gür hak
kında kurulan Araştırma Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. (10/44) 

BAŞKAN — Bir sunuşumuz daha var, tak
dim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Diyanet işleri Başkan-

vekili Yaşar Tunagür hakkında kurulan Araş
tırma Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğimi 
saygılarımla arz ederim. 

Konya 
Fevzi Halıcı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur, efen
dim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, yarın 5 Nisan 
1972 Çarşamba günü saat 15,00'te, dağıtılan T. 
B. M. M. Birleşik Toplantısı gündemi gereğin
ce, Birleşik Toplantı bulunduğunu saygılarım
la arz ederim efendim. 

6". — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Milli 
Savunma ve Bayındırlık, ulaştırma ve İmar -
İskân komisyonlarında acık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Efendim, seçimlere geçiyoruz. 
Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî Savun

ma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - iskân 
komisyonlarına filhal üye gösterilememiştir; bu 
seçimleri yapamıyoruz. 

7. —• Bütçe Karma Komisyonu tarafından 
Sayışta]/ Başkanlığında açık bulunan beş üye

liğe yapılan seçimin onaylanmasına dair Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (3/72) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru var, okutuyorum, efendim. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/725 
Karar No. : 193 

30 . 3 . 1972 
(T'MH'rRiİYKT SKNATOSl' UAyivAXLllUXA 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı madde
si uyarınca, Sayıştay Başkanlığında açık bulu
nan 5 üyelik için yapılan seçim sonunda (Mali
ye) ve (Sayıştay) kontenjanları üye adaylar
dan seçilenlerin isimleri ve aldıkları oy mikta
rı aşağıda gösterilmiş, seçim tutanağı da ilişik
te sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasvibine arz olunur. 
Sayıştay Komisyonu 

Mesut Tozan 
Sermet Erankanlı 
Muzaffer Şakarcan 
Maliye Kontenjanı 

Halil Kırcalı 
Ferda izzet Yazgaç 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Sözcü 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Adana 
S. Kılıç 
Amasya 
Y. Acar 
Ankara 

H. Balan 
Ankara 
i. Yetiş 

Eolu 
H. i. Cop 
Erzurum 
R. Cinisli 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

(28) Yirmisekiz 
(26) Yirmialtı 
(24) Yirmidört 

(35) Otuabeş 
(26) Yirmialtı 

Başkanvekili 
Edirne 

N. Ergeneli 
Kâtip 

Malatya 
A. Karaaslan 

imzada bulunamadı. 
Afyon Karahisar 
H. Hamamcıoğlu 

Amasya 
S. Aygün 

Ankara 
T. Toker 

Aydın 
N. Menteşe 
Diyarbakır 
S. Savcı 

Gaziantep 
S. Tanyeri 

Hatay 
H. Özkan 
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içel 
C. Okyayuz 

izmir 
A. N. Üner 

Kayseri 
M. Yüceler 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Malatya 
N. Akyurt 

Manisa 
M. Erten 

Niğde 
N. Kodamanoğlu 

İmzada bulunamadı. 
Sakarya 

N. Bayar 
Sivas 

E. Kangal 

Urfa 
i. E. Karakapıcı 

İzmir 
K. önder 

Kars 
K. Okyay 

Konya 
N. Kolaycıoğlu 

Kütahya 
i. E. Erdinç 

Malatya 
M. Kaftan 

imzada bulunamadı. 
Manisa 

H. Okçu 
Rize 

S. Z. Köseoğlıı 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Tabiî üye 
K. Karavelioğlu 

İmzada bulunamadı. 
Uşak 

F. Atayurt 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Yüksek Başkanlığa 

Kullanılan oy adedi 
(39) 

Sayıştaya üye seçimi için yapılan oylamada 

asasrıda isimleri yazılı adaylar hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

üye 
Sabahattin Savcı 

üye 
îtasim Cinisli 

Sayıştay adayları 

Macit Nalçaoğlu 
Muzaffer Şakarcan 
Mesut Tozan 
M. Refik Acar 
Sermet Erenkanlı 
Yaşar Aydın 
Maliye adayları 

M. Cahit Eren 
Halil Kırcalı 
Ferda izzet Yazmaç 
Kadri Dura 

üye 
Ekrem Kangal 

üye 
i. E. Karakapıcı 

(6) Altı 
(24) YirmidÖrt 
(28) Yirmisekiz 
(23) Yirmiüç 
(28) Yirmialtı 
(10) On 

(14) Ondört 
(35) Otusbeş 
(26) Yirmiaİlı 

(3) Üç 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyon rapo
runda, seçilmiş bulunan Sayıştay üyeleri gös
terilmiştir. Bu nedenle Bütçe Karma Komisyo
nu tarafından Sayıştay Başkanlığında açık bu
lunan beş üyelik için yapılan seçimi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORI'L. 

BAŞKAN — «Sorular ve genel görüşme» 
ler kısmına geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Heüil Özmen'in, cezaevleri gardiyan] annen gün
lü]; yaşant darına dair. Adalet Bakarandan söz
lü sorusu (6/527) 

BAŞKAN — Sayın Halil özmen?... Yok. 
Sayın Adalet Bakanı?... Buradalar. Bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek birleşime kal
mıştır. 

*?. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilge ivin, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu (fi/566) 

VE CEVAPLAR 

YH YE CE YALLARI 

BAŞKAN — Sayın Bilgen?... Buradalar. 
Sayın Bakan?... Yoklar... Gelecek Birleşime kal
mıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
lîifat (ktürkçine'niu 2S . ;> . 1971 tarih ve 
1376 .saydı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine?... Yok. Sa
yın Başbakan?... Yoklar. Gelecek birleşime kal
mıştır. 

I Zaten iki taraf da bulunmazsa hukuka mües-
i sir bir netice doğmuyor efendim. 

! -/. — Camhuriyıt Senatosu Malatya Üyesi 
I TTarndi ü.i(r'in, Yunanistan/dit- bal-an an Türk 
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azınlığı ile Türkiye'de bulunan Hum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu ((i/567) 

BAŞKAN — Sayın Özer?... Burada. Sayın 
Dışişleri Bakanı?... Yoklar. Gelecek birleşime 
kalmıştır. 

.•"i. — Cumhuriycl Senatosu Balıkesir l'yesi 
Fejat Sartıcal t'ınu, Türkiye Sınai Kalkınma 
llaukusı aracılığı ile verilin kredileri dair Baş
bakandan sözlü sorusu ((i/575) 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı?... Burada. Sa
yın Başbakan?... Yoklar. 

6. - Camlı uriyı t Senatosu Aricin Üyesi 
Fdııni Alpaslan'ın, Cümrül: teşkilâtına dair 
l>(is!>ai,audun sözlü sorusu (d/577) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan?... Burada... 
Sayın Başbakan?... Yoklar. Gelecek birleşime 
kalmıştır. 

7. — Cumlı uriyt t Sı mitosu İzmir Üyesi Beliğ 
B(l< Fin, sporumuzun son eyüıderdeki durumuna 
dair Cınclik re Spor Buhiınından sözlü sorusu 
(6/579) 

BAŞKAN — Saym Beliğ Beler?... Burada. 
Sayın Bakan?... Yoklar. Gelecek birleşime kal
mıştır. 

S. — Cumhuriyet Senatosu Zouyuhluk Vip
si Ahmet Demir Yücenin, Almanya'dan iplen 
Türk iş<;ilı rinin yumruk muamelelerine dair 
İrisleri n (Füınrük re Tekti bakanlarından 
sözlü sorusu (6/580) 

BAŞKAN — Saym Ahmet Demir Yüce?... 
Yek. Saym Bakanlar?... Yoklar. Gelecek birle
şime kalmıştır. 

!). — Cuııılıııriıpl Senatosu Konttujun Ciye
si Hidayet Aydınır'iu, İstanbul Boğazına ya
pılar adi olan köprüye dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/581) 

BAŞKAN — Saym Ay diner?... Yok. Saym 
Başbakan?... Yoklar. Gelecek birleşime kalmış
tır. 

10. Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Alulay'nı, emeldi aylıklarına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/1) 

BAŞKAN — Saym soru sahibi ve Saym Baş
bakan yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

4 . 4 . 1972 O : 1 

././. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ah
met Yıldız'ın, 1:2 Mini öncesini dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/2) 

BAŞKAN — Saym Yıldız ve Saym Başba
kan yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

1:2. — Cumhuriyet S< natosıt Sakarya Üyesi 
Mustafa Tığlı'inıı, mesken re diğer bazı so
nullarımıza dair Başbakandan sözlü sorusu 
(0/4) 

BAŞKAN — Saym Tığlı?... 
DEVLET BAKANI İLYAS KARAÖZ (Muğ

la) — Saym Başkan, bu soruya Başbakan adı
na ben cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Saym Tığlı?... Yok. 
Saym Tığlı ikinci kez bulunmadıkları için 

sözlü soruları yazılı soru haline çevrilmiştir. 
IH. — (Uımhuriyet Senatosu Adana, Üyesi 

M. Xuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Ço
cuk Bakım Kvinin kapatılmasına dair, Sağlık 
n Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu, 
(6/5) 

BAŞKAN — Saym Âdemoğlu?... Burada. 
Saym Bakan?... Yoklar. Gelecek birleşime kal
mıştır. 

İL — (1umhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Filimi Alpaslan'ın, et ihtiyacına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/6) 

BAŞKAN — Saym Alpaslan?.., Burada. Dev
let bakanlarından cevap verecek saym bakan
lar?... Yoklar. 

Gelecek birleşime kalmıştır. 
15. - rumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 

Hilmi Soydan'ın, Afşin re Elbistan linyitlerine 
dair Fııırji re Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/7) 

BAŞKAN — Soru sahibi ve Saym Ba
kan yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Ü'yesi Be
liğ Ji ele Fin, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/8) 

BAŞKAN — Saym Beliğ Beler ve Sayın 
Bakan buradalar. 

Yalnız Saym Bakanın bir mehil istemi var, 
okutuyorum. 
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ilgi. : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 14.3.1972 
gün ve 13153-405-14180-6 8 sayılı yazınız. 

Verilen bir sözlü soru önergesinin Bakanlığı
mızca cevaplandırılmasına esas olmak üzere iş
ledikleri suç sebebi ile halen yurt dışındaki ce
za evlerinde bulunan hükümlü ve tutuklu mik

tarının tespiti için keyfiyet Dışişleri Bakanlığı
na intikal ettirilmiştir. 

Sonucundan ayrıca bilgi verileceğini arz ede
rim. 

Prof. Suat Bilge 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

N. - C um huriyit SciKito.su. Kars üyesi Sır
rı Afalay'nı, son hı.ş yıl irindi tırılını re kulla
nılan krıdilerin <kono»ıik vı sosyal kalkınma
daki katin ve itkilerine dair Sınato araştır
ması. isteyin önergesi (10 4:1) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?... Yok. Gelecek 
birleşime kalmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kars İ'yesi Sırrı 
Atedayın, bölgelcrarasında artan farklılık ve 
höhıesel plana yitme zorunluyu olup olmadığı 

hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10: 43) 

BAŞKAN — Keza bu önerge de gelecek bir
leşim işleme konacaktır. 

10. — Cumhuriıget Senatosu Malatya İ'yesi 
Jîamdi Özer'in, Demokratik ('umhuriıyet dü
zenini yok etmek umarını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato arraşlırmusı isteyen 
önergesi (10/45) 

BAŞKAN — Sayın özer?... Burada. Sayın 
İçişleri Bakanı?... Yoklar, Bu itibarla gelecek 
birleşime kalmıştır. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ah
met Yıldız in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması halikında Başbeıkanhk tukcrtsi a Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/980) (S. Sayısı : 103.9) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız?... Yok. 
Komisyon da yoklar. Gelecek birleşime kalmış
tır. 

Muhterem, arkadaşlarım, gündemde görüşüle
cek başka bir madde bulunmadığından; 

6 Nisan 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere 46 ncı Birleşimi kapatıyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

Kapanma saati : 15,50 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORU LAK \ 'E CEVAPLARI 

1. Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Enver Işıklaüıu. talebe, isçi re loptum olayla
rına dair soru önergesi ve İrişleri Rakımı E erit 
Kubat in yazılı eeveıbı (7/825) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların içişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 

buyurulmasmı arz ve rica ederim. 
Samsun Senatörü 

Enver Işıklar 

1. 1 . 11 . 1969'dan 30 Mart 1971'e ve keza 
bu tarihten 30 . 6 . 1971 tarihine kadar ki dev
rede kaç talebe, işçi ve toplum olayı olmuş, kim
ler mahkemeye tevdi edilmiş, tutuklanmış veya 

— 216 

http://SciKito.su


C. Senatosu B : 46 4 . 4 . 1972 O : 1 

serbest bırakılmıştır? Halen mahkemeleri ne 
safhadadır? 

2. 1 . I I . 1965'ten 30 Mart 1973 'e kadar kaç 
dernek, sendika ve parti hakkında kanunî mu
amele yapılmış, kapanmış veya mahkemesi de
vam. etnıekt e dir ? 

3, 1 . 11 . 1965'ten 30 . 3 , 1971 gününe ka
dar, kaç- neşir vasrlası-kitap - mecmua - dergi -
gazete, hakkında kanunî muamele yapılmış, 
toplatılmış veya mahkemeleri devam etmekte
dir? 

T C 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Siyasî 

Şube : Toplumsal olaylar 
057497 

Konu : Samsun Senatörü Enver 
Işıklar'm soru önergesi. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : Cumhuriyet Senatosu Gm Sekreterliği
nin 11 . 8 . 1971 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
11659 -12283 - 71825 sayılı yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Sayın 
Enver Işıklar tarafından Bakanlığımıza yönel
tilen öğrenci, işçi ve toplum olaylarına ilişkin 
yazılı, soru önergesinde istenilen bilgiler aşağıda 
sunulmuştur. 

1. (A) 1 . 11 . 1960'dan 30 . 3 . 1971 tarihine 
kadar meydana gelen toplu hareketler : 

a) Öğrenci kesiminde 97 olay meydana gel
miş, 1 000 sanık adalete tevdi edilmiştir. 97 ola
yın 14'ü ölümle sonuçlanmış ve 17 kişi ölmüştür. 
Bu olayların 191 sanığından 61'i tutuklu, 74'ü 
serbest olarak ilgili mahkemelerde yargılan
makta 56'sı halen kaçak durumdadır. 

b) İşçi kesiminde, 6 olay cereyan etmiş ve 
olayların sanıkları olan 1 212 kişi adalete tevdi 
edilmiştir. 6 olayın 4'ü ölümle sonuçlanmış ve 
toplam 8 kişi ölmüştür. Bu olayların sanığı ola
rak 695 kişi adalete verilmiş, bunlardan 15'i 
mahkûm olmuş, 2'si beraet etmiştir. Halen yar
gılanmaları devam eden 678 sanıktan l'i tutuk
ludur. 

c) Toplumun diğer kesimlerinde 26 olay 
meydana gelmiş, 344 kişi adalete tevdi edilmiş
tir. 26 olaydan 2'si ölümle sonuçlanmış 4 kişi 
ölmüştür. Bu olayların sanığı olarak 82 kişi ada-

i lete verilmiş ve yargılanmaları halen serbest 
! olarak devam etmektedir. 
I (B) 30 . 3 . 1971'den 30 . 6 . 1971 tarihine 
1 kadar meydana gelen toplu hareketler : 

a) Öğrenci kesiminde, 20 olay meydana 
gelmiş, bu olayların sanığı olarak 99 kişi ada
lete verilmiştir. 

Ayrıca 4 adam kaçırma, 3 banka soyma olayı 
vukubulmuştur. Bu 7 olayın 29 sanığından 
24'ünün (bazıları birden fazla olayın failidir.) 
kimlikleri tespit edilmiştir. Bunlardan 2'si gü
venlik kuvvetleriyle yaptıkları çatışmada vuru
larak ölmüş, 8'i yakalanıp sıkıyönetim komutan
lıklarına teslim edilmiştir. Halen tutuklu bulu
nan bu sanıklar askerî mahkemelerde yargılan
maktadır. 

b) İşçi kesiminde her hangi bir olay mey
dana gelmemiş, toplumun diğer kesimlerinde 9 
olay meydana gelmiş, 45 sanık adalete tevdi 
edilmiştir. Anılan tarihler arasında ölümle so
nuçlanan olay vııkubulmamıştır. 

2. 1 . 11 . 1965'ten 30 . 3 . 1971 tarihine ka
dar (332) dernek, (3) siyasî parti mahkeme ka-
rarıyle kapatılmıştır. (145) derneğin muhake
meleri devam etmektedir. Bu tarihle arasında 
hiç bir sendika hakkında her hangi bir adlî taki
bat yapılmamıştır. 

3. 1 . 11 . 1965'ten 30 . 3 . 1971 tarihine ka
dar 64 gazete, 49 dergi, 127 kitap ve 17 bildiri 
mahkeme kararıyle toplatılmıştır. 

Arz; ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 

:J. ----- ('Hinhnrificl Sınalosv İsfınılnü İ'ı/csi 
Mcbrnn. Aksnh ıj'in, l; rinttir -v-.sikasına dair sora 
riıifi-(j<si n Enırji rı Tabiî Kaı/ıınklar Hakanı 
Xcıih I)ı vr< s'in ıjazılı et rain (/'/İS) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Saym Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakam tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereken işlemin yapılma
sını saygıyle arz ederim. 

istanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

Yazılı soru : 
1. Yıllarca önceki bir tarihte, bazı şehir

lerde oturan vatandaşlara kömür vesikası ve
rilmiştir. O tarihten sonra bu şehirlere yerleşen 
vatandaşlara, kömür vesikası verilmemektedir. 
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Bu şehirlere yerleşme nedenleri kısaca şöyle
dir : 

a) Hükümetin emriyle yapılan tâyinler, 
b) Bir ömür boyunca memlekete ve mille

te sadakat ve feragatle hizmetten sonra emeldi 
ve malul olanlarla dul ve yetim kalanların yi 
da hastaların bu şehirlere yerleşmesi, 

c) Yaşları ve sosyal yaşama şartlan icabı 
olarak evlenen ve yeni bir ev açanlar, 

d) Ya da çocuklarının tahsili icabı bu şe
hirlere göç edenler. 

Bu zümreye giren vatandaşlara yıllardan-
beri, kömür vesikası verilmemek suretiyle va
tandaşlar arasında Anayasal bir hak olan eşit
lik prensibini ve insan hakları ihlâl edilmekte
dir. 

Yalnız son iki yıl içinde Ankara'da bu züm
re vatandaşlara 50, 60 ton kömür verilmiştir. 

Yıllardan beri devam eden vatandaşlar ara
sındaki bu ayrımın - âdeta başının çaresine bak 
der gibi reva görülen üvey evlât muamelesinin 
kaldırılması ve vatandaşlara eşit şartlar altın
da kömür vesikası verilmesi düşünülmekte mi
dir? Ve bu maksatla bir karar 1972 kışı gel
men önce alınacak mıdır? 

2. Özellikle Doğu'da veya çok soğuk olan 
bölgelerde, hemen her yıl, kışın vatandaşlar 
soğuktan ve yakacak bulamamaktan çok mus-
dariptir ve donmamak için de binbir zorlukla 
alabildiği - vatandaşların ve ev eşyalarını dahi 
yaktıkları pek açı bir hakikattir. 

Planlı ve programlı bir çalışma ile .asırlar
dan beri ihmal edilen bu bölgelerdeki vatandaş
ların da - Hükümet olarak mecbur olduğumuz 
vazifemizi yapmak için . kışın yakacak ihtiyaç
larının yaz aylarında depolanması düşünülmek
te midir ve bu maksatla da -1972 kışı gelmeden 
önce bir karar alınacak mıdır? 

Yukarıdaki iki sorumun sayın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını saygıyle arz ederim. 

İstanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

T. C. 
Enerji ve ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
30 . 3 . 1972 

Enformasyon ve Genel 
İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : 112 1-419 2-72 Gen. 
ilişikler Müd. 494 16900 

Konu : Sayın Mebrure Akso-
ley'in yazılı soru önergesi ce
vabı. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 22. 2 . 1972 tarih ve 7/18-13936-333 sa
yılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Sayın 
Mebrure Aksoley'in, kömür vesikası verilmesi 
ve Doğu - Anadolu yakıt probleminin halline 
mütedair yazılı soru önergesi cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

İstanbul Senatörü Sayın Mebrure Aksoley'in 
Kok Kömürü vesikası verilmesi ve Doğu Bölge
si yakıt probleminin halline mütedair 15.2.1972 

tarihli, yapılı soru önergesi cevabıdır. 
Soru : 1 ve 2.. 

Yıllarca önceki bir tarihte, bazı şehirlerde 
i oturan vatandaşlara kömür vesikası verilmiştir. 
! O tarihten sonra bu şehirlere yerleşen vatandaş-
| lara, kömür vesikası verilmemektedir. Bu şehir-
I lere yerleşme nedenleri kısaca şöyledir : 

I a) Hükümetin emriyle yapılan tayinler, 

j b) Bir ömür boyunca memlekete ve millete 
j sadakat ve feragatle hizmetten sonra emekli ve 
! malûl olanlarla dul ve yetim kalanların ya da 

hastaların bu şehirlere yerleşmesi. 

c) Yaşları ve sosyal yaşama şartları icabı 
olarak evlenen ve yeni ey açanlar, 

d) Ya da çocuklarının tahsili icabı bu şe
hirlere göç edenler. 
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Bu zümreye giren vatandaşlara yıllardan be
ri, kömür vesikası verilmemek suretiyle vatandaş
lar arasında Anayasal bir hak olan eşitlik pren
sibi ve insan hakları ihlâl edilmektedir. 

Yalnız son iki yıl içinde Ankara'da bu zümre 
vatandaşlara 50, 60 ton kömür verilmiştir. 

Yıllardan beri devam eden vatandaşlar ara
sındaki bu ayırımın - âdeta başının çaresine bak 
der gibi reva görülen üvey evlât muamelesinin 
kaldırılması ve vatandaşlara eşit şartlar altında 
kömür vesikası verilmesi düşünülmekte midir? 
Ve bu maksatla bu karar 972 kışı gelmeden önce 
alınacak mıdır? 

Özellikle Doğuda veya çok soğuk olan bölge
lerde, hemen her yıl, kışın vatandaşlar soğuktan 
ve yakacak bulamamaktan çok muzdariptir ve 
donmamak için de binbir zorlukla alabildiği va
tandaşların ve ev eşyalarını dahi yaktıkları pek 
acı bir hakikattir. 

Planlı ve programlı bir çalışma ile, asırlar
dan beri ihmal edilen bu bölgelerdeki vatandaş
ların da Hükümet olarak mecbur olduğumuz va
zifemizi yapmak için kışın yakacak ihtiyaçları
nın yaz aylarında depolanması düşünülmekte 
midir ve bu maksatla da, 1972 kışı gelmeden ön
ce bir karar alınacak mıdır? 

Cevap : 1 ve 2. 
Yurdumuzda tüketilen toplam enerjinin 

% 30'u tezek ve odun gibi ticarî olmayan yakıt
lardan karşılanmaktadır. Buna rağmen kişi ba
şına düşen 400 Kg. petrol eşdeğerindeki toplam 
enerji tüketimimiz ile en geri ülkelerden biriyiz. 
Toplam linyit üretimimiz 8,5 mil/ton olup, bu 
değerin ancak 2,5 mil tonu ısınma için ayrıla
bilmektedir. 

Gittikçe artacak 35 milyonu aşan nüfusumuz 
dikkate alınırsa durumun ne derece yetersiz ol
duğu ortaya çıkar. 

Kömür tahsislerindeki yetersizliklerin ve 
dağıtımdalki aksaklıkların ananedeni de burada
dır. 

Her vatandaşa tahsis yapamamanm sonucu 
olarak uygulamada eşitlik ilkesine de uyulama-
maktadır. 

Ayrıca, yakıt konusu tamamen Devletin çö
zümlemesi gerekli bir problem olarak ele alın
mamış, karma ekonomi düzeni içinde mütalaa 
edilmiştir. Ancak, geçen yıllar içinde artan nü
fus ve büyüyen ihtiyaçlar sonucu olarak prob

lem ; yalnız Devletin çözümleyebilece-ği bir çapa 
erişmiştir. 

Bu bakımdan Hükümet, yakıt sorununa Dev
letin bütün gücüyle eğileceği bir politikayı iz
lemek kararma varmıştır. 

Halen Meclislerde bulunan Madencilik Re
formu kanun tasarısı bu görüşle hazırlanmıştır. 
Tasarı kanunlaştığı takdirde Devlet bütün yurt 
sathında bulunduğu bilinen pek çok linyit saha
sına ciddiyetle eğilecek ve soruna nihaî bir 
çözüm bulacaktır. 

Nezih Devres 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıoah'-mn, Ayva1!]: ilçesinin yeni iv.vır 
jdanına dair soru önergesi ve İmar ve İskân Ba
kam Serbülent Bingöl'ün yazdı cevabı (7/20) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların İmar ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Nejat Sarlıcalı 
Balıkesir Senatörü 

Soru : 
1. Ayvalık şehri yeni imar planı çalışmala

rına hangi tarihte başlamıştır? 
2. Çalışmaların geçirdiği safhalar nelerdir 

ve hangi sebeplerle bugüne kadar bitirilememiş
tir? 

3. Bu derece uzun süren bir hazırlığın bir 
an önce bitirilmesi için Bakanlıkça bir gayret 
sarf edilmekte midir? 

4. Plan en son hangi tarihte bitirilecektir? 
T, C. 

İmar ve iskân Bakanlığı 3 .4 .1972 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Ankara 
Konu : Sayın Nejat Sarlıcalı'mn 
yazılı sorusu Hk, 

C. Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü 28 . 11 . 1972 gün 

ve 7/20 - 356 -14007 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 

Sarlıcalı'nm Ayvalık ilçesinin yeni imar planına 
dair yazılı soru önergesi cevabı 3 nüsha olarak 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim, 
Serbülent H. Bingöl 

imar ve İskân Bakanı 
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Cevap 1. Ayvalık kasabası yeni imar planı 
12 . 8 , 1965 tarihinde ihale edilmiş, çalışmalara 
15 . 9 . 1965'te başlamıştır. 

Cevap 2. Çalışmaların geçirdiği safhalar : 
Ayvalık yeni imar planı çalışmaları, Sarım

saklı plaj bölgesi ve merkez olmak üzere iki kı
sımda yürütülmüştür. 

A) Sarımsaklı plaj bölgesi imar planı : 
15 . 9 . 1965 tarihinde başlamış 1968 yılında 

tamamlanarak 9 . 4 . 1968'de onaylanmıştır. 
B) Merkez imar planı : 
a) İmar planı için gerekli yeni haritaların 

25 . 3 . 1968 tarihinde bitirilmesini müteakip 
imar planı çalışmalarına geçilmiştir. 

b) 9 . 9 . 1969'da nazım ilmar planı tamam
lanarak onaylanmıştır. 

c) 29 . 7 . 1970'te tatbikat imar planları ta-
mamlanarak belediye meclisinden gerekli kara
rın alınması için gönderilmiştir. 

d) Belediye meclisi kararma bağlı planlar 
24 . 2 . 1971 tarihinde Bakanlığımıza gönde
rilmiştir. 

e) Belediye meclisinin değişiklik teklifleri, 
değerlendirilmek üzere 31 .. 3 ; 1971'de İller Ban
kası kanalıyîe plan müellifine iletilmiştir. 

f) 27 . 12 . 1971 tarihinde müellif tarafın
dan verilen projelerde gerekli değişikliklerin ya
pılmadığı görülerek imar planı İller Bankası 
kanalıyle 1 . 3 . 1972 tarihinde düzeltmelerin 
yapılması için müellife iade edilmiştir. 

Cevap 3. Müellifle olan ihtilâfın süratle 
çözümlenmesi için iller Bankası Genel Müdürlü
ğüne gerekli direktif verilmiştir. 

Cevap 4. Haziran 1972'de imar planı tamam
lanacaktır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Denizcilik Bankası Deniz Nak
liyatı Türk Anonim Ortaklığı Genel Müdürlü
ğüne dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakam 
Rıfkı Danışman'ın yazılı cevabı (7/28) 

Cumhuriyet senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorunun Ulaştırma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi üstün saygılarımla rica ederim. 

8.3.1972 
C. Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem Özden 
SORU : 
1. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı 

Türk Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Lûtfî 

Hızlan hangi tarihte Genel Müdür tayin edil
miştir? 

2. — Lûtfi Hızlan Genel Müdür olunca ma
aşına zam yapılmış mıdır? 

3. — Zam yapılmışsa hangi tarihte yapılmış
tır? 

4. — Bugün bu Genel Müdürün eline net 
ve brüt olarak ne miktar maaş geçmektedir? 

5. — Lütfi Hızlan'dan evvel ve beş sene evve
line kadar bu Genel Müdürlükte görev alanlar 
kimlerdir? Maaşları ne kadardır? 

6. — Genel Müdür kendi maaşını yükseltmiş 
ise personelin maaşına da bir zam yapılmış mı
dır? Yapılmış ise bu zamların miktarı nedür? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Zatişleri Müdürlüğü 

Muamelât 
22-1-C/2305 - 4033 

1 . 4 . 1972 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İLGİ : 10 . 3 . 1972 tarih ve Kanunlar Mü
dürlüğü ifadeli 14126 - 396/7/28 sayılı yazınıza; 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ekrem 
Özden'in, D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş Genel 
Müdürü Lütfi Hızlan'm durumuna ilişkin 
8 .3 . 1972 tarih ve 7/28 sayılı soru önergesi 
ile ilgili cevaplar aşağıdadır. 

Soru: 1. — Denizcilik Bankası Deniz Nak
liyatı Türk Anonim Ortaklığı Genel Müdürü 
Lütfi Hızlan hangi tarihte Genel Müdür ta
yin edilmiştir? 

Cevap: 1. — D.B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. 
Genel Müdürlüğüne Lütfi Hızlan, Pendik Ter
sanesi Müdürlüğünden naklen 3 . 2 . 1970 gün 
ve 7/166 sayılı kararname ile tayin edilmiş 
olup, 11 . 2 . 1970 tarihinde görevine başlamış
tır. 

Soru: 2. — Lütfi Hızlan Genel Müdür olun
ca maaşına zam yapmış mıdır? 

Cevap: 2. — Genel Müdürün re'sen maaşı
na zam yapmak yetkisi yoktur, söz konusu zat 
Genel Müdür Yardımcıları ücretine yapılan 
zamdan sonra, Genel Müdürün gıyabında, Yöne
tim Kurulu tarafından yapılmıştır. 

Soru: 3. — Zam yapılmışsa hangi tarihte 
yapmıştır? 

Cevap: 3. — ikinci maddede belirtilen zam 
20 . 5 . 1970 tarih ve 4044 sayılı Yönetim Kuru-
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lu kararı ile yapılmış ve keyfiyet Bakanlığımıza 
bildirilmiştir. 

Soru: 4. — Bugün Genel Müdürün eline net 
ve brüt olarak ne miktar maaş geçmektedir? 

Cevap:4. — Bugün, Teşekkül Genel Müdü
rünün eline net 5500. TL. veya brüt 9421.18 TL. 
maaş geçmektedir. 

Görev yılı Görevli Genel Müdür 

Nazım Uzunhekim 
Selâhattin Tane 

Necmi Akyıldız 

Necmi Akyıldız 
Necmi Akyıldız 

Soru : 6. — Genel Müdür kendi maaşını 
yükseltmiş ise personelin maaşına da bir zam 
yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu zamların mik
tarı. nedir? 

Cevap : 6. — a) Yönetim Kurulumun 
13 . 5 . 1970 tarih ve 4040 sayılı kararı ile, 

«Teşekkülün kadrolarında mevcut ücret mu
vazenesizliklerini giderici umumî bir çalışma 
yapılması» hususunda, Genel Müdürlüğe bir 
görev verilmesi üzerine, meseleyi esasından ve 
tüm olarak halledebilecek ayrıntılı çalışmalar 
sürdürülmüş ve Bakanlığımız ve Maliye Ba
kanlığına maruz yazılarda belirtilen gerekçe 
nedenleriyle, kara personeli ve gemi adamla
rının tamamını kapsayan ve görev, tahsili, kı
dem esaslarına müstenit iş riski, ilişkisi ve şü
mulünü değerlendiren bir ücret sistemi gelişti
rilmiştir. 

Söz konusu zam ile teşekkül personelinin 
ücretlerinde 1 . 12 . 1970 tarihinden itibaren uy
gulanmak üzere, % 31 mertebesinde bir artış 
husule gelmiştir. 

b) Diğer taraftan Teşekkül tşçi Sendika
sı ile yapılan toplu sözleşme neticesinde Genel 
Müdürlüğün, Sendikanın aşırı taleplerini müs
pet mütalaa eden Uzlaştırma Kurulu kararma 
uymaması nedeniyle bir grev uygulaması geçir
mesi ve neticede Hükümetçe teşkil edilen Uz
laştırma Kurulu kararlan ile personele, sendi
kanın % 100 mertebesindeki talebine mukabil, 
ayrıca % 25 nispetinde toplu sözleşme zammı 
yapılmıştır. 

Soru: 5. — Lütfi Hızlan'dan evvel ve beş se
ne evveline kadar bu Genel Müdürlükte görev 
alanlar kimlerdir? Maaşları ne kadardır? 

Cevap: 5. — Genel Müdür Lütfi Hızlan'dan 
evvel Teşekkülde görev alan Genel Müdürlerin 
isimleri ve aldikları maaş aşağıda belirtilmiştir. 

M a a ş ı 

1965 
1966 

1967 

1968 
1969 

Bürüt 5 777 TL. 
Brüt 4 900 + 2 700 = 7 600 TL. (1 noi 
derece karşılığı ücret) 
Brüt 5 200 + Net 2 160 TL. (1 mci dere 
emekli aylığı) 

» » » » 
» » » » 

(a) ve (b) de yapılan zamlardan sonra bu
gün, 

b) 1. Mevcut 49 gemi kaptanından her-
biri aylık ortalama, yan ödemelerle birlik
te : 11 181 TL. 

2. 18 gemi adamı vasfını haiz kara perso
nelinden her biri 10 118 TL. 

3. 27 gemi 2 nci mühendisinden her biri 
9 629 TL. 

4. 49 gemi kaptanımdan her biri 9 129 TL. 
5. 10 gemi 2 nci makinistinden her biri 

9 100 TL. 
Ücret almakta olup, teşekkül personelinden 

takriben (150) kadarı Genel Müdürün bugün 
aldığından daha fazla veya bu mertebelerde 
ücret almaktaldır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
E,. Danışman 
Ulaştırma Bakanı 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan İ'ycsi 
Ragıp L ner'in. sanatkârlara tesis yapılmasına 
dair soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı 
Serbülent Bingöl'ün yazılı cevabi. (7/30) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki soruma yazılı olarak İmar ve İs
kân Bakanlığınca cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Kontenjan Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Birçok memleketlerde «Sanatçılar Köyü» 
adı ile büyük şehirler dışında tesisler kurul-
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makta. Ressam, &eykeltraş ve seramik sanat
kârları burada çalışmaktadır. 

Örneğin Ankara'da Gölbaşı'nda böyle bir 
tesis yapılması mümkün müdür? Bakanlığın 
bu yolda bir etüdü var mıdır? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 29 . 3 . 1972 

Sayı : 256 
Ankara 

Konu : Sayın Ragıp Üner'in yazılı 
sorusu hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 16 . 3 . 1972 

gü*ı 7 - 30 - 409 -14168 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra

gıp Üner'in sanatkârlara tesis yapılmasına 
dair yazılı soru önergesi cevabı 3 nüsha olarak 
ilişikte sunulmuştur. ' 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Serbülent H. Bingöl 

İmar ve İskân Bakanı 

Soru : Birçok memleketlerde «'Sanatçılar 
Köyü» adı ile büyük şehirler dışında tesisler 
kurulmakta. Ressam, heykeltraş ve seramik sa
natkârları burada çalışmaktadır. 

Örneğin Ankara'da G-ölbaşı'nda böyle bir 
tesis yapılması mümkün müdür? Bakanlığın bu 
yolda bir etüdü var mıdır? 

(Sanatçı köyleri tesisi konusu Bakanlığı
mız görev ve yetkileri dışında bulunmaktadır. 

Ancak, bu konuda sanatçı kuruluşları 
veya sanatı ve sanatçıyı koruma amacına dö
nük derneklerin yapacakları girişimlere Ba
kanlığımız açısından gerekli her türlü yardı
mın yapılacağı tabiîdir. 

Böyle bir teşebbüs içi,n yer seçiminde Göl
başı civarı düşünülebileceği gibi ele alına
cak konuya göre daha başka yerlerin seçi
minde Bakanlığımız yardımcı olabilir. 

Bakanlığımızda halen bu konuda bir etüt 
bulunmamaktadır. 

Bilginize arz ederim. 
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Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî 

(Savunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar-
IskHıı komisyonlarından açık bulunan birer ba
kımsız üyeliğe seçim. 

'_!. •— Bütçe Karma Komisyonu tarafından 
Sayıştay Başkanlığında açık bulunan beş üye
liğe yakılan secimin onaylanmasına dair Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (3/72) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
(SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet 'Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Üzmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

2. — Cumhuriyet 'Senatosu İçel Üyesi Lııtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

3. —- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat iüzıtürkçıine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türık 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat ıSarlıcalı'mn, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan ısözlü sorusu (6/575) 

6. — Cumhuriyet 'Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/577) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, sporumuzun son günlerdeki du
rumuna dair Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü sorusu (6/579) 

8. — Cumhuriyet »Senatosu Zonguldak 
Üyesi Ahmet Demir Yüee'nin, Almanya'dan ge
len Türk İşçilerinin gümrük muamelelerine 
dair İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanların
dan sözlü sorusu (6/580) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Hidayet Aydıner'in, İstanbul Boğazına ya
pılacak olan köprüye dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/581) 

10. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'm, emekli aylıklarına dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/1) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'ın, 12 Qîart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/2) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Mustafa Tığlı'nm, mesken ve diğer bazı so
runlarımıza dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/4) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Ço
cuk Bakım Evinin kapatılmasına dair. Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/5) ' 

14. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, et ihtiyacına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/6) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'ın, Afşin ve Elbistan linyitlerine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından 
sözlü sorusu (6/7) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/8) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARADAŞ-

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 
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B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA | 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı At al ay'm, son beş yıl içinde acılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet 'Senatosu Kars Üyesi 'Sırrı 
Atalay'ın, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özerin, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacım güdenlerin adalete 

teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıl diz'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rıl-.,ası hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. "Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 7 . 197.1) 

Y 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ 'GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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