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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkanlık Divanı Üyelikleri Özel Dağıtım Ko
misyonu raporu kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık seçimi için gös
terilen adayların 1 nci turda yeterli oyu alamadık
ları Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Grup Başkanlarının, Genel Kurulun Salı ve Per
şembe günleri toplanmasına dair önergesi kabul 
olundu. 

23 Aralık 1975 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19,11 'de son verildi. 

Kâtip 
Başkan Niğde Üyesi 

Af. Tekin Arıburun Abdullah Emre İleri 
Kâtip 

Urfa Üyesi 
Abdülgani Demirkol 

» > • • -

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Tekin Anburun 

KÂTİPLER : Hayri Öner (Adana), Abdülgani Demirkol (Urfa) 

BAŞKAN — 19 ncu Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz efendim. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Bayındır
lık Bakanı Fehim Adak'a, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Abdülkerim Doğru'nun vekiilik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/706) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 

Riyaseticumhurdan gelmiş 
okutuyorum. 

olan bir tezkere var, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın dönüşüne kadar, Bayındır
lık Bakanlığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab

dülkerim Doğru'nun vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a, Ça
lışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/707) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığından gelen bir 
tezkere daha var, okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın dönüşüne ka
dar; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Ça
lışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efen
dim. 

Başkanlığın bir sunuşu var, arz ediyorum efen
dim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bugünkü Birleşimde de bendeniz, sıradaki en yaş

lı üye sıfatıyle Başkanlık etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Daha yaşlı üye arkadaşlarımıza yazılı olarak 
sorduğumuz sorulara, geçen hafta Cuma günü al
dığımız cevaplarda belirtilen mazeret sürelerinin bit
miş olduğuna dair bir bilgi alınamamıştır. Bu se
beple, sıradaki en yaşlı üye olmak sıfatıyle bugünkü 
Birleşime de bendeniz Başkanlık etmek üzere hu
zurlarınıza gelmiş bulunduğumu arz ediyorum efen
dim. 

Yaşlı üye arkadaşlarımdan, mazeret süreleri bit
miş olanlar varsa, lütfen bizi haberdar buyursunlar 
efendim. 

3. — Başkanlık Divanı seçimi. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı seçimleriyle il
gili çalışmalarımıza devam ediyoruz efendim. 

Geçen 18 nci Birleşimimizde, Başkanlık seçimi
nin 1 nci turunu tamamlamış, ancak bir netice ala
mamıştık. Bugün bu Birleşimde 2 nci tura geçiyo
ruz. 

Seçimlerde kullanılacak oy pusulaları ve zarflar, 
verilmiş olan önerge mucibince buradaki Divan Kâ
tibi arkadaşımız tarafından verilecektir. Arkadaşı
mızdan alınacak boş pusulaya, kürsünün üzerinde 
bulunan kapalı bölmede namzetlerden birisinin is
mi yazılacak ve yine kürsünün üzerindeki sepete 
atılacaktır. 

Oylamayı, adı okunan üyenin oyunu gizli olarak 
kullanması şeklinde yapıyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kürsüye 
sepet yerine kutu konulsun Sayın Başkan. 

23 . 12 . 1975 O : 1 

BAŞKAN — Başkanlık için, önergeyle teklif edil
miş olan iki aday vardır. Bunlar, Sayın Sadi Irmak 
ve Tekin Arıburun. 

Tasnif Heyetinde bulunacak üç arkadaşımızın is
mini tespit için ad çekiyorum efendim : 

Sayın Mümin, Kırlı?.. Burada. 
Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Ahmet Özmumcu?.. Buradalar. 
Sayın Safa Yalçuk?.. Buradalar. 
Oylarını kullandıktan sonra Tasnif Heyeti lüt

fen yerlerine teşrif etsinler efendim. 
Hangi sayın üyeden başlanacağına ait ad çekiyo

rum. Sayın Yiğit Köker (Ankara). 
ismi okunun arkadaşımız, sayın kâtip üye ar

kadaşımızın önünden bir zarf, bir de isim yazılacak 
kâğıt alacak, kapalı yerde adayın ismini yazacak, 
kutudaki sepete atacak; tekraren arz ediyorum. 

Oylama işlemine geçiyorum. 
(Ankara Üyesi Yiğit Köker'den başlanarak oy

lar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı efendim?.. 
Oyunu kullanmayan sayın üye?.. 
Oyunu kullanmayan sayın üye?.. Yok. 
Sepeti kaldırın efendim, oylama muamelesi bit

miştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı)) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın 

üyeleri, ikinci tur oylamanın netice raporunu oku
tuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için yapı

lan oylamaya (169) üye katılmış ve neticede aşağı
da adlan yazılı üyeler hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
tzmir Kütahya 

Mümin Kırlı Ahmet Özmumcu 
Üye 

Çorum 
Safa Yaîçuk 

1. — Sadi Irmak : 72 oy. 
2. — Tekin Arıburun : 60 oy. 
3. — İhsan Sabri Çağlayangil:•• 8 oy. 
4. — Sabahattin Özbek : 5 oy. 
5. — Yiğit Köker : 2 oy. 
6. — Ali Oğuz : 2 oy. 
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7. — Fahri Özdilek : 1 oy. 
8. — Mustafa Bozoklar : 1 oy. 
9. — İbrahim Şevki Atasağun : 1 oy. 

10. — Kâmran İnan : 1 oy. 
11. — Sırrı Atalay : 1 oy. 
12. — Ahmet Nusret Tuna : 1 oy. 
13. — Cevdet Sunay : 1 oy. 
14 — İptal : 3 oy. 
15. — Boş : 10 oy. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri, üçüncü tur oylamaya geçiyoruz efendim. 

Efendim, kâtip arkadaş çok uzun müddet ayak
ta kalıp yoruluyorlar; izin verirseniz isim okumasına 
oturarak devam etsin efendim. Oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Oyların toplanmasına Ankara Üyesi Sayın Yi
ğit Köker'den başlıyoruz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Efendim, ye
niden kur'a çekilecek... 

BAŞKAN — Efendim, bundan önceki oylama 
gibi yeniden aynı yerden başlıyoruz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
yeniden kur'a çekilir yahut liste baştan okunur efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, (oylama devam ettiği 
müddetçe) bundan evvelki bütün tatbikatımızda ge
rek tasnif heyeti, gerekse oylamanın başladığı yer 
aynen devam ediyordu. Çünkü, onlar bugünkü Otu
rum için seçilmişlerdir. Bundan ötürü, ayrıca kur'a 
çekmeye lüzum yoktur efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
salt çoğunluk durumu da geliyor; onu da yeniden 
duyurmanız uygun olur. 

BAŞKAN — Evet, üçüncü turun neticesi salt 
çoğunluğa göredir; yani Başkanlığı kazanabilmek 
için arkadaşlardan 93 oy alınması lâzımdır. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Tasnif Heyeti
ni seçmediniz Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Tasnif Heyeti var efendim. Bun
dan evvelki Tasnif Heyeti görevine aynen devam edi
yor ve Oturumun sonuna kadar da vazifelidirler. 

(Ankara Üyesi Yiğit Köker'den başlanarak oylar 
toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim?.. Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim?.. 

Oyunu kullanmayan sayın üye yok, oylama iş
lemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri, üçüncü tur oylamanın neticesini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için yapılan 

oylamaya (159) üye katılmış ve neticede aşağıda ad
ları yazılı üyeler hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye 

İzmir 
Mümin Kırlı 

Üye 
Kütahya 

Ahmet Özmumcu 
Üye 

Çorum 
Safa Yalçuk 

1. — Sadi Irmak 
2. — Tekin Arıburun 
3. — İhsan Sabri Çağlayangil 
4. — Sabahattin Özbek 
5. — Ahmet Nusret Tuna 
6. — Fahri Özdilek 
7. — Ail Oğuz 
8. — Cevdet Sunay 
9- — Ali Alkan 

10. — Fikret Gündoğan 
11. — Sıtkı Yılcah 
12. — Recai Kocaman 
13. — Solmaz Belül 
14. — Hikmet Aslanoğlu 
15. — İptal 
16. — Boş 

Toplam 

69 
57 
11 
5 
2 
2 

159 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Durumun vermiş olduğu kanaate göre, bugün 
herhangi bir üyenin, bu kısa zaman zarfında ge
rekli olan 93 oyu alacağı tahmin edilmemektedir. 

Bu sebeple oylamaya 25 Aralık 1975 Perşembe 
günü saat 15.00'te devam etmek üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,50 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın, Ayvalık İlçesi Küçükköy Belediyesi 
sınırları içinde bulunan Sarımsaklı plajına dair soru 
önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğ-
lu'nun yazdı cevabı. (7/359) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın imar - îskân ve Turizm ve 

Tanıtma Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına aracı olmanızı saygılarımla rica ederim. 

Balıkesir Senatörü 
Nejat Sarlıcalı 

Soru : 
1. Balıkesir Ayvalık ilçesi Küçükköy Belediyesi 

sınırları içinde bulunan ve Sarımsaklı adı ile anılan 
plaj şeridi üzerinde resmî dairelere ait kamplardan 
arta kalabilen ve bugüne kadar halkın denize gire
bilmesi için plaj yeri olarak kiraya verilen bölümlerin 
Küçükköy Belediyesince onar yıllık müddetle ve mo
tel yapılmak şartiyle yeniden mukaveleye bağlandık
ları doğru mudur? 

2. Yürürlükte bulunan İmar planında umuma 
mahsus alan ve plajlar diye tanımlanan bu yerlerin 
on yıl sonra belediyesine bedelsiz olarak terk edil
mek şartiyle de olsa salaş motellerin inşaatına izin 

.verilmek suretiyle halkın plaj ihtiyacına kapatılmasım 
doğru buluyor musunuz? 

3. Deniz kenarına geçiş olanağı bile bırakmayan 
ve adeta yanaşık nizamda kiraya verilen bu yerlerle 
ilgili mukavelelerin Bakanlığınızca tetkiki ve gereği
nin yerine getirilmesi kabil midir? 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Planlama Dairesi Başkanlığı 

I. Böl. Pl. Gr. Md. 
2968 - 19317 

18 . 12 . 1975 

. Not : Nejat Sarlıcalı'nın 
soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) 22 . 5 . 1975 gün ve 6302 - 2900 sayılı 

yazınız, 
b) 20 . 6 . 1975 gün ve 1580 - 9391 sayılı ya

zımız, 
c) 23 . 6 . 1975 gün ve 675 sayılı Küçükköy Be

lediyesi Başkanlığı yazısı, 

d) 15 . 7 . 1975 gün ve 1866 - 10805 sayıb yazı
mız, 

e) 27 . 10 . 1975 gün ve 1872 sayılı İmar ve İs
kân Bakanlığı yazısı, 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sayın Nejat 
Sarlıcalı'nın ı«Sarımsaklı Plajı» na ait ilgi (a) da ka
yıtlı yazınız eki olarak Bakanlığımıza intikal eden 
soru önergesinin cevaplandırılabilmesi için konu
nun ilgili kuruluşlar nezdinde araştırılmakta olduğu 
ilgi (b) de kayıtlı yazımız ile Başkanlıklarına arz 
edilmiş, ayrıca ilgi (d) de kayıtlı yazımız ile de hâlen 
cevap alınamıyan kuruluşlara göndermiş olduğumuz 
yazıların te'kit edildiği bildirilmiş idi. 

Ayvalık İlçesi, Küçükköy Belediyesi Başkanlığının 
ilgi (c) de kayıtlı yazısı ile, İmar ve İskân Bakanlı
ğının ilgi (e) de kayıtlı yazıları eki olarak Bakanlığımı
za intikal eden ve Başkanlıklarına verilen cevabın ör
neği olduğu belirtilen yazının değerlendirilmesi ve Ba
kanlığımızca yapılan araştırma ve incelemelerin so
nucu ilişikte sunulan görüşe varılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lütfü Tokoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat Sarlı
calı'nın Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Küçükköy Beledi
yesi sınırları içinde bulunan Sarımsaklı plajlarına 
dair yazılı soru önergesine karşılık olarak hazırlanan 
cevaptır : 

1. Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Küçükköy Beledi
yesi sınırları içerisinde bulunan sarımsaklı Plaj şeri
dinin bir kısmının motel yapılmak üzere Küçükköy 
Belediyesince kiraya verilmekte olduğu, ilgili bele
diye ve İmar ve İskân Bakanlığı nezdinde yapılan 
araştırma sonucu anlaşılmıştır. Ancak ilgili beledi
ye Başkanlığından alınan yazıda; plaj, gazino ve otel 
tesisleri için yapılan tahsisin, yürürlükte olan imar 
planı ile getirilen kullanım kararlarına uygun olarak 
(Pafta 15-L 1 ve 15-K 2) yazıldığı ve belediyelerine ait 
plaj sahalarından bir kısmının da umuma açık plaj 
olarak bırakıldığı bildirilmektedir. 

Bakanlığımız bünyesinde yapılan araştırma so
nucunda; Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Küçükköy Be
lediyesi sınırlan içerisinde, Sarımsaklı adı ile anılan 
Plaj şeridinden faydalanacak ve Bakanlığımızca 
«Turizm Müessesesi Kuruluş Belgesi» verilmiş 
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(28 . 3 . 1975 gün ve 1259 sayılı) tek tesis olarak 
Berk Oteli görülmüştür. Halen inşa edilmekte olan 
bu otelin yer aldığı arazinin mülkiyetinin özel şa
hıslarda olması (Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Küçük -
köy, Sarmısak mevkiinde, 2525 kütük, 45 pafta ve 
2550 parsel no'suna kayıtlı Yahyaoğlu Bekir Berk'e 
ait 3108 M2 yüzölçümündeki arazi) nedeni ile, soru 
kapsamı dışında mütalâa edilmiştir. 

2. Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Küçükköy Beledi
yesi sınırları içinde menfaati umuma ait yerlerden 
olan Sarmısaklı plajlarında 1605 sayılı Kanunun Ek 
7 nci ve Ek 8 nci maddelerine ilişkin Yönetmeliğin 
ilânından sonra yazılanlarla, yapılmakta olanlar ve 
şekilleri değiştirilen plaj tesisleri, gazino ve motel
lerin, mevzuata aykırı olarak inşa edildikleri İmar 
ve İskân Bakanlığınca da" beyan edildiğinden, tasvip 
edilmesi söz konusu değildir. Ayrıca yürürlükte olan 

•* ^ 

imar planlarında umuma mahsus olan ve plajlar ola
rak tanımlanan kısımların, belirtilen gaye dışında 
istimalinin de Bakanlığımızda doğru karşılanamaya
cağı malûmdur. 

3. İmar ve İskân Bakanlığınca yapılan araştır
malar sonucu, soru önergesinde söz konusu edilen 
yerlerin Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunması 
gereken yerler cümlesinden olmakla beraber bele
diyenin kurulmasını takiben Hazinenin özel mülkiye -
tine geçtiği, ancak Küçükköy Belediyesinin bunun ip
tali için Danıştaya müracaat ettiği öğrenilmiştir. 
1050 sayılı Kanun gereğince Devlete ait gayri men
kûller, Devlet tüzel kişiliği adına Maliye Bakanlığın
ca idare edildiğinden bunlar hakkında yapılacak mua
melelerin Bakanlığımızca tetkiki sonucu gereğinin 
yapılması kabil görülmemektedir. Keyfiyetin İmar ve 
İskân Bakanlığınca 1-07-100493003/7122 sayılı yazı üe 
Maliye Bakanlığına intikâl ettirildiği öğrenilmiştir. 

\m •• 
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