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Sayfa 
İtelerde ve ülkelerarası kuruluşlardaki temsilci
liklerimize dair soru önergesi ve Dışişleri Baka
nı îhsan. Sabri Çağlayangil'in yazılı cevabı. 
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ri Kaplan'ın, çevre kirlenmesi sorunlarına dair 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk'ün yazılı cevabı. (7/567) 335:337 

KÂĞITLAR 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 
7 milyar liraya çıkarılmasma ilişkin kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/405; C. Senatosu : 1/442) (S. Sayısı : 597) (Da-
ğitıra tarihi : 25 . 5 1976) 

4. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
6 ncı maddesi ile bu Kanuna 1425 sayılı Kanunla ek
lenen ek 6 ncı maddenin değiştirilmesine ve ayrıca 
2 ek ve 1 geçici madde eklenmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/421; C. Senatosu : 1/443) (S. Sayısı : 
599) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 . 1976) 

5. — 211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kaoıununun 108 nci maddesinin İ nci fıkrasının sonu-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Genel Kurulda çoğunluk bulunmadığından, 
25 . 5, . 1976 Salı günü saat 15.CCrte toplanılmak 

üzere Birleşime saat l5.C5"te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Muş 
Rahmi Erdem İsmail İlhan 

Divan Üyesi 
Burdur 

Ekrem Kabay 
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na (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/392; C. Senatosu : 1/437) (S. Sa
yısı : 596) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 . 1976) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a, Çalışma Bakanı 
Ahmet Tevfik Paksunun vekillik etmesinin uygun 
bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/816) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım ve Hay

vancılık Bakanı Prof. Korkut Özai'ın dönüşüne ka
dar; Gıda - Tanm ve Hayvancılık Bakanlığına, Ça
lışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Koru tür k 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun bulunduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (31815) 

Tezkere 
6. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Recai 

Kocaman'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/813) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gündeme ge
çiyorum.: 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var
dır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı îhsan 

Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Görev ile yurt dışına giden Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'a, Ulaştırma Ba
kanı Nahit Menteşenin vekillik etmesinin uygun bu
lunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/814) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var
dır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın dönüşüne kadar; 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : M. Tekin Anbunın 

KÂTİPLER : Scbahattin Savcı (Diyarbakır), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 70 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma 
Bakam Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
•Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 

dair Başkanlık tezkeresi. (3/819) 
BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Senatosu Baş

kanlık Divanından gelmiş olan bir tezkere vardır, 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üyele

rinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sayılma
ları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Divanı
nın 20 < 5 , 1976 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
M< Tekin Arıburun 

C, Senatosu Başkanı. 

Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil Öz
men'in hastalığına binaen 1 2 . 5 . 1976 tarihinden iti
baren 20 gün. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nazif Çağatay' 
in mazeretine binaen 1 7 . 5 . 1976 tarihinden itibaren 
15 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi İbrahim 
Tevfik Tutlar'ın mazeretine binaen 8 6 , 1976 ta
rihinden itibaren 20 gün. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri ; 

Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil Öz-
men'in hastalığına binaen 12 . 5 * 1976 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle izinli sayılmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Sayın Nazif Ça
ğatay'ın mazeretine binaen 1 7 . 5 . 1976 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle izinli sayılmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın İb
rahim Tevfik Kutlar'ın mazeretine binaen 8 . 6 . 1976 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle izinli sayılması

nı oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

5. — Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin alan 
Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil Özmen'e 
ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/821) 

BAŞKAN — Bir sayın üyeye tahsisatının verilmesi 
hakkındaki tezkere vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin alan 

Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in 
tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 146 ncı maddesi 
gereğince Genel Kurulun kararma bağlı olduğundan, 
keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

M< Tekin Arıburun 
C, Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üye
si Sayın Halil Özmen'in tahsisatının verilebilmesi hu
susunu -oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

6. — Romanya'ya gidecek olan 10 kişilik Parla
mento Heyetine dahil olmak üzere, siyasî parti grup
larınca seçilen üyelerin isimlerini bildirir Başkanlık 
tezkeresi. (3j820) 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Büyük Millet 

Meclisi Başkanı sayın Nicoka Giosan tarafından ya
pılan resmî davet üzerine, Haziran ayının ilk haftası 
içinde, Başkanlığım altında Romanya'ya bir ziyarette 
bulunacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlamento 
Heyetinin terekküp tarzı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı Başkanlık Divanınca 6.5.1976 
tarihli toplantısında saptanmış ve bahis konusu oran 
cetveli ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi, Cumhuriyet Senatosu bünyesinde bu
lunan (Siyasî Parti Grupu Mensubu olmayan) üyeler 
arasından Genel Kurulca seçilecek üyenin isminin, zi
yaret tarihinin yakınlığı gözönünde bulundurularak en 
kısa süre içinde Başkanlığımıza bildirilmesini rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 
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10 kişilik Romanya'ya-gidecek bir Parlamento Heyetinde siyasi parti gruplanyle siyasî parti mensubu olma
yanlara düşen sayının tespiti için yapılan % oran Cetvelidir -

Siyasî Parti 
Bağımsız 

C H. P. 
A. P. 
M. S. P. 
D. P. 
C. G. P. 

ve 

Siyasî parti mensubu 
olmayanlar 
Münhal 

C. Senatosu 
mevcudu 

62 
77 
5 

— 
6 

34 (*) 

184 

M. Meclisi 
mevcudu 

190 
159 
49 
24 
10 

16 (**) 
2 (***) 

450 

T. B. M. 
mevcud 

M. 
u 

252 
236 
54 
24 
16 

50 

634 

% Oranları 

3.98 
3.73 
0.85 
0.37 
0.25 

0.79 

9.97 

Düşen 
sayı 

3 
3 
1 
1 
1 

1. 

10 

(*) Bunlar, 18 M. Birlik Grupu, 12 Kont. Grupu, 1 M. H. P., 1 Tabiî Üye ve 2 bağımsızdan oluşmak
tadır. 

(**) Bunlar, 3 M. H. P., 1 T. B. P. ve 12 bağımsızdan oluşmaktadır. 
(***) Bunlar da, vefat eden Mehmet Aslantürk (Trabzon) ile Mehmet Sait Erbil (Ordu) den boşalmış

tır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Genel Kurula 

Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının davetlisi olarak 31 Mayıs - 7 
Haziran 1976 tarihleri arasında Romanya'yı ziyaret 
edecek Parlamento Heyetimize dahil olmak üzere 
aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler siyasî parti grup
larınca seçilmişlerdir. 

Yüksek Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

1. Mehmet Ali Arıkan (C. H. P. Mardin Sena
törü) 

2. Şaban Demirdağ (A. P. Samsun Senatörü) 
Yedek üye : Ahmet Nusret Tuna (A. P. Kasta

monu Senatörü) 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 

7. — Romanya'yı ziyaret edecek olan Parlamen
to Heyetine bağımsız bir üyelik için yapılan seçim. 

BAŞKAN — Böylece siyasî parti gruplarına ait 
olan ark ıdaşlarımız belli olmuştur. Yalnız, bağımsız
lardan ve partili olmayanlardan seçilmesi icap eden 
bir arkadaşımız vardır. Bunun için aday rica ediyo
rum. 

BELÎĞ BELER (İzmir) — Sayın Sabahattin Öz
bek'i aday gösteriyorum. 

BAŞKAN — Başka namzet olmadığından ve tek 
üye olarak namzet gösterilmiş olduğundan, müsaa
denizle 'işarı oya arz edeyim. 

SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, müsaade buyurursanız beni 
teklif eden arkadaşlarıma teşekkür ederim; ama ben 
bu seyahate katılamam. Çok teşekkür ederim, nam
zet değilim. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Özbek adaylıktan 
çeiklmiştir. 

Bu arada Sayın Hüsamettin Çelebi, Sayın Bah
riye Üçok ve Sayın Zeyyat Baykara aday olarak 
gösterilmişlerdir. Bu üç adaydan biri seçilecektir. Bu
nun için seçime geçiyoruz. 

Tasnif Heyeti için ad çekiyorum: 
Sayın Abdülgani Demirkol?... Yok. 
Sayın Sıtkı Yırcalı?... Burada. 
Sayın Barlas Küntay?... Yok.' 
Sayın Solmaz Belül?... Burada. 
Sayın Mustafa Deliveli?... Burada. 
Tasnif Heyeti Sayın Sıtkı Yırcalı, Sayın Solmaz 

Belül ve Sayın Mustafa Deliveli'den teşekkül etmıiş-
tir. Lütfen yerlerini alsınlar. 
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Kürsüye oy kutusu konmuştur, mühürlü kâğıt
lar dağıtılmaktadır. Oylamaya nereden başlanacağı
na dair ±d çekiyorum: Kâzım Karaağaçlıoğhı (Af-
yorikarahisar) 

Adaylın bir kere daha okuyorum: Sayın Bahri
ye Üçok, Sayın Hüsamettin Çelebi, Sayın Zeyyat 
Baykara. 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, teşekkür ederim; ama beni mazur 
görmenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Zeyyat Baykara adaylıktan 
çekilmiştir. Bu suretle iki aday kalmıştır. 

Oylamaya Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu arkadaşı
mızdan başlıyoruz. 

(Afyonkarahisar Üyesi Kâzım Karaağaçlıoğlu'n-
dan başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Celseyi açarken ekseriyetimiz var
dı. Onun için oylamaya iştirak etmemiş olanlar ola
bilir. Tekrar zilleri çalıyorum; yeniden yoklama ya
pılması mecburiyetini hissediyorum. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Olmaz böyle şey 
Sayın Başkan^ 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Böyle olmaz. 
Usul bakımından bir ara verilip, yeniden yoklama 
yapabilirsiniz Sayın Başkan. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Bazı arkadaşlarımız 
salonda olduğu ve aday gösterildiği halde, oylarını 
atmıyorlar efendim. . 

»« ^ » ı 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özerin, Malatya ilinin Darende ilçesinin bazı sorun
ları ile Malatya sivil havaalanının ne zaman işletme
ye açılacağına dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'm yazılı cevabı. 
(71425) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim?... Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Oyla
rın ayrımına geçiyoruz efendim. 

{Oylann ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye

leri; 
Oylama neticesini arz ediyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Romanya'ya gidecek bir bağımsız üye için yapı

lan seçime 78 üye katılmış olduğundan oy ayrımı 
yapılmamıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Balıkesir İstanbul 
Sıtkı Yırcalı Solmaz Belül 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

ORHAN KOR (İzmir) — Memur dostu Cumhu
riyet Halk Partililer neredesiniz? 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye

leri; 
Maalesef çoğunluğumuz kalmamış bulunmakta

dır. Bir saata kadar da tekrar çoğunluğumuzun elde 
edileceğine kanaatim yok. 

Bu durum karşısında, arada bayram da girdiği 
dçin birleşimi 1 Haziran Sah günü saat 15,00'te top
lanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,50 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 
Hamdi Özer 

Malatya Senatörü 

III. — YOKLAMA 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Sorular ; 
1. Darende, ilçesinde geçmekte olan Tofoma neh

ri üzerindeki Yazıköy, Irmaklı ve Ilıca köprüleri mo
torlu araçları taşımayacak hale gelmişler ve her an 
çökme tehlikesi içindedir. Özelljkle Irmaklı Köprüsü
nün bir tarafı nehre doğru kaymış ve toprakla bağ
lantısı kopmuştur. İlgililere yapılan müracaatlar so
nuç vermemiştir. 

1970 yılındaki rayice göre Ilıca Köprüsünün iha
lesini kabul eden çıkmamıştır. Yaz:;köy Köprüsü de 
aynı durumdadır. Bu üç köprü Hekimhan ve Da
rende köylerinin geçişini sağlamaktadır. Günün ra
yicine göre bu köprülerin yapımı ne zaman sağlana
cak ve Irmaklı Köprüsüne süratle el atılacak mıdır? 

2. Doğanşehir ilçesinin Er'kenek 'kasabasındaki 
derenin iksa projesi tamamlanmıştır? Projenin uygu
lanması ne zaman yapılacaktır? 

3. Çat barajı ile Şotik (Yoncalı) ve Aliağa çayı 
barajlarının tahakkuku ne zaman yapılacaktır? 

4. Doğanşehir Balyan yazısı için DSİ tarafın
dan yeraltı suyu sondajına Eylül 1975 ayında başla
nacağı halde neden başlanılmadı? 

5. Doğanşehir Erkenek ve Malatya Merkez 
Çivril köylerinin taşkından korunması ne zaman sağ
lanacaktır? 

6. Darende'nin Hacılar Mahallesi semtinde 8 yıl 
önce petrol araştırmasında 5 kuyu açılmış, bunlar

dan 3"ü körletiimiş 2'si mühürlenmiştir. Önce bol 
miktarda petrol bulunduğu ilân edildiği halde bazı 
örtülü maksatlarla aramaların durdurulduğu yolunda 
halk arasmdaiki yaygın kanaate karşı Hükümetin ce
vabi nedir? Bu bölgede petrol araştırılması kimler ta
rafından yapılmıştır? Uzmanların milliyeti nedir? 

Petrol araştırılması bu bölgede yapılacak mıdır? 
7. Darende'ye bir çimento fabrikasının yapıla

cağı doğru mudur? Ve ne zaman yapılacaktır? 

8. Yirmi bin nüfuslu Yeşiltepe kasabasının içme 
suyunu sağlamak üzere yeraltı suyundan başka çare 
bulunmadığına göre yeterli miktarda artezyen kuyusu 
açılması yoluna gidilecek midir? 

9. Malatya sivil hava alanı ne zaman işletmeye 
geçecektir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 24 . 5 . 1976 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı: 112/052-38/101-29011 

Konu : Sayın Ham di 
Özer'in yazılı soru 
Önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi: 6 . 1 . 1976 gün ve 7/425-7343/3213 sayılı 
yazınız. 

Sayın Başbalkana yöneltilen ve Sayın Başbakan 
tarafından Bakanlığımızca cevaplandırılması istenen, 
Malatya Senatörü Saym Hamdi Özer'e ait yazılı so
ru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. Bilgilerinize 
arz ederim. 

Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 

Malatya Senatörü Sayın Hamdi Özer'in yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

Soru : 1. — Darende ilçesinde geçmekte olan Tarı
ma Nahri üzerindeki Yazıköy, Irmaklı ve Ilıca köprü
leri, motorlu araçları taşımayacak hale gelmişler ve 
her an çökme tehlikesi içindedir. Özellikle Irmaklı 
köprüsünün bir tarafı nehire doğru kaymış ve toprak
la bağlantısı kopmuştur. İlgililere yapılan müracaatlar 
sonuç vermemiştir. 

1970 yılındaki rayice göre Ilıca köprüîünün ihale
sini kabul eden çıkmamıştır. Yazıköy köprüsü de ay
nı durumdadır. Bu üç köprü Hekimhan ve Darende 
köylerinin geçişini sağlamaktadır. Günün rayicine gö
re bu köprülerin yapımı ne zaman sağlanacak ve Ir
maklı köprüsüne süratle el atılacak mıdır? 

Cevap : 1. — Bakanlığımızla ilgisi bulunmamakta
dır. 

Soru : 2. — Doğanşehir ilçesinin Erkenek kasaba
sındaki derenin iksa projesi tamamlanmıştır. Projenin 
uygulanması ne zaman yapılacaktır? 

Cevap : 2. — Malatya - Doğanşehir - Erkenek na
hiyesinin Tez, Kürt ve Yılanlı yan derelerinin birle
şerek meydana getirdiği dere taşkınlarından korun
ması konusu, 1974 yılında istikşafi kademede etüd 
edilmiştir. 
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Yapılan etüd neticesinde taşkına maruz bulunan 
700 binanın, taşkın kontrolü tesisleriyle korunması 
ekonomik bulunmuş ve iş 1976 yatırım programı ta
sarısına alınmıştır. 

Soru : 3. — Çat Barajı ile Şotik (Yoncalı ve Ali
ağa) Çayı barajlarının tahakkuku ne zaman yapıla
caktır? 

Cevap : 3. — a) Malatya - Derme sulaması su 
eksiğini karşılamak maksadıyle Abdulharap Gölünün 
çıkışı üzerindeki Çat barajının fizibilite etüdleri işi, 
yerli bir mühendislik firmasına ihale edilmiş olup, 
bu etüdlerin 1976 yılında bitirilmesi programlaştırıl-
mıştır. 

Fizibilite çalışmaları neticesinde, etüd edilen tesis
ler teknik ve ekonomik yönden yapılabilir bulunduğu 
takdirde, sırasıyle kat'î proje ve bütçe imkânları mu
vacehesinde uygulama programlarının tanziminde göz-
önünde bulundurulacaktır. 

b) Malatya - Arguvan ilçe ve civar köyler ara
zisinin Şotik (Çobandere) ve Kınık (Aliağa) çayların
dan sulanması konusu DSt Genel Müdürlüğü IX. 
Bölge Müdürlüğünün 1975 yılı istikşaf etüd progra
mında yer almakta ise de, bilhassa teknik eleman im
kânsızlığı nedeniyle mezkûr yılda etüd edilmesine im
kân bulunamayarak 1976 yılına ertelenmiştir. 

Teknik eleman gücüne bağlı'olarak bu yıl içinde 
yapılmasına çalışılacak olan etüdler neticesinde ran-
tabl bulunacak tesisler, bütçe imkânlarına göre uy
gulama programlarının hazırlanmasında nazarı !tibare 
alınacaktır. 

Som : 4. — Doğanşehir - Balyan yazısı için DSİ 
tarafından yeraltı suyu sondajına Eylül 1975 ayında 
başlanılacağı halde, neden başlanılmadı? 

Cevap : 4. — Bu konuda DSt Genel Müdürlüğü
ne bir talep olmadığı gibi, haritaların tetkikinde böy
le bir ova adına da rastlanamamıştır. 

Ancak; Şatırobası, Gürobası, Yazlıkevler, Sekko, 
Gevzarobası ve Çığlık köyleri arazilerinin yeraltı su
yundan sulanması konusunda, 1975 yılında yeraltı 
suyunun tespiti için jeofizik arazi çalışmaları yapıl
mış olup, büro çalışmaları 1976 y;îı içerisinde ikmâl 
edilecektir. 

Yeraltı suyunun varlığı tespit edildikten sonra, 
Sulama Kooperatifleri kurdurularak, arazilerin sulan
ması cihetine gidilecektir. 

Soru : 5. — Doğanşehir - Erkenek ve Malatya -
Merkez - Çivril köylerinin taşkından korunması ne 
zaman sağlanacaktır? 

Cevap : 5. — a) Doğanşehir - Erkenek kasabası
nın taşkından korunması konusu hakkında 2 nci mad
dede bilgi verilmiştir. 

b) Çivril köyünün taşkından korunması konusun
da, bugüne kadar DSl Genel Müdürlüğüne herhangi 
bir talep intikâl etmemiştir. 

Bu defa vaki talep üzerine, Malatya - Merkez -
Çivril köyünün taşkından korunması konusunun tet
kiki lüzumlu görülmüş ve DSt IX. Bölge Müdürlü
ğünün 1976 yılı etüd programına alınmak üzere not 
edilmiştir. 

Soru : 6. — Darende'nin Hacılar mahallesi sem
tinde 8 yıl önce petrol araştırmasında 5 kuyu açıl
mış, bunlardan üçü körlet'ilmiş, ikisi mühürlenmiştir. 
Önce bol miktarda petrol bulunduğu ilân edildiği 
halde bazı örtülü maksatlarla aramaların durdurul
duğu yolunda halk arasındaki yaygın kanaata karşı 
Hükümetin cevabı nedir? Bu bölgede petrol araştırıl
ması kimler tarafından yapılmıştır? Uzmanların mil
liyeti nedir? Petrol araştırılması bu bölgede yapıla
cak mıdır? 

Cevap : 6. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, 
Malatya yakınlarındaki Darende - Gürün havzasında 
ayrıntılı jeolojik ve kısmî jeofizik elüdlerden sonra 
1964 - 1969 yuları arasında 7 adet sîratigrafik istik
şaf sondajı yapmıştır (Hancılar 1, 2, 3, 4. 5, 6 ve 7 
kuyuları). 

Bu sondajlardan ilk dördünün derinlikleri 1 000 m. 
dolaylarındadır. Daha sonra açılan 3 kuyu ise 4 050, 
2 859, 2 450 m. derinliklerde olmuştur. 

Bütün kuyularda MTA Enstitüsünde görevli Türk 
mühendis, jeolog ve sondörleri çalışmışlardır. Ancak 
sondaj makineleri Rusya'dan satın alındığı için Türk 
mühendis ve sondörlerinin, makineleri tammaları açı
sından Hacılar - 5 ve Hacılar - 7 kuyuları açılırken 
Rus mühendis ve teknisyenler de kuyuların başında 
bulunmuşlardır. (2 petrol mühendisi, 1 çimento mü
hendisi, 4 sondör). 

Türk teknik personeli makinelere tamamen hâ
kim olduktan sonra yabancı uzmanlar yurdumuzdan 
ayrılmışlardır. Sondajların bilimsel ve teknik sorum
luluğu her zaman MTA teknik elemanlarında olmuş
tur. 

Yapılan 7 sondajda her ne kadar ekonomik olma
yan petrol emarelerine rastlanmış ise de, sediman
tasyonun kalınlığı ve yapısal şartlar nedeniyle pet
rol birikimi için hedef alınan seviyelere inilememiş
tir, 
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Bölgede jeolojik ve yapısal şartların daha uygun 
olabileceği başka sahalar bulmak gayesiyle sondaj 
çalışmaları durdurulmuştur. Bölge petrol olanakları 
yönünden yeniden değerlendirilmektedir. 

Soru : 7. — Darende'ye bir çimento fabrikasının 
yapılacağı doğru mudur? Ve ne zaman yapılacaktır? 

Cevap : 7. — Bakanlığımızla ilgili bulunmamak
tadır. 

Soru : 8. — Yirmibin nüfuslu Yeşiltepe kasaba
sının içme suyunu sağlamak üzere yeraltı suyundan 
başka çare bulunmadığına göre, yeterli miktarda ar
tezyen kuyusu açılması yoluna gidilecek midir? 

Cevap : 8. — Bakanlığımızla ilgili bulunmamak
tadır. 

Soru : 9. — Malatya Sivil Hava Alanı ne zaman 
işletmeye geçecektir? 

Cevap : 9. — Bakanlığımızla ilgili bulunmamak
tadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhatfin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğanın, Rize iline bağlı Çamhhemşin İlçesine dair so
ru önergesi ve Devlet Bakanı Seyfi Oztürk'ün yazılı 
cevabı. (7/534) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Rize Senatörü 

Dr. Talât Doğan 

Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınmada Öncelikli 
Yöreler Dairesi geri kalmış mahrumiyet yöreleri olan 
il ve ilçeleri tespit etmektedir. 

1972 yılında yapılan bu tespit Rize ili için eksik 
hazırlanmıştır. 

Soru : 
1. — Rize ilinde Kalkandere ve İkizdere ilçeleri 

geri kalmış yöre olarak tespit edilmişlerdir. İsabetli 
bir görüştür. Ancak, bu iki ilçeden daha da geri kal
mış bölge olan Çamhhemşin ilçesi unutulmuştur. İlgi
li teşkilâta 1 Nisan 1974, 23 Aralık 1974 ve 5 Şubat 
1975 günlü yazılı isteklerimde bu eksikliğin gideril
mesini talep etmiş olmama rağmen, netice alamadım. 
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Çamhhemşin ilçesi ne zaman kalkınmada öncelikli 
yöreler listesine alınacak ve bu suretle yapılmış olan 
hata düzeltilmiş olacaktır? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 106-72 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 23 . 3 . 1976 tarih ve 7/534-S539/3649 sayı

lı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın 
Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine Baş
bakanımız adına cevabımızı saygı ile arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

1,973 yılında Devlet Planlama Teşkilâtınca iller dü
zeyinde yapılan Sosyo - Ekonomik gelişmişlik endek
si araştırmasıyle ve matematiksel bir model yardı-
mıyle illerin gelişmişlik düzeyleri belirlenmiştir. Bu 
araştırmanın sonuçlarına göre de «Kalkınmada ön
celikli yöreler» kapsamına giren iller tespit edilmiş 
ve 1973 yılı programı ile birlikte yayımlanmıştır. 

Bu tespit Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı sü
resince yürürlükte kalacaktır. Dördüncü Plan Dö
neminde Devlet Planlama Teşkilâtınca «Kalkınma
da Öncelikli Yöreler»in bir araştırma ile yeniden 
tespitine ilişkin hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Cihat Alpan'ın, yabancı ülkelerde ve ül
kelerarası kuruluşlardaki temsilciliklerimize dair so
ru önergesi ve Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağ-
layangil'in yazılı cevabı. (71546) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 88 nci ve 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 117, 120 nci mad
delerine dayanarak; ilişikteki sorularımın, Sayın Baş
bakan tarafından 15 gün zarfında yazılı olarak cevap
landırılması için gereğine emirlerine arz ederim. 

C. Senatosu Üyesi 
M. Cihat Alpan 
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Cumhuriyet Senatosu Üyesi M. Cihat Alpan'ın, 
Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması istemi ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
sunduğu sorular : 

Soru 1. — Yabancı ülkelerde ve ülkelerarası ku
ruluşlarda temsilcilik açmak için Hükümetimizce uy
gulanan ölçütler (Kriterler) nelerdir? 

Soru 2. — Bangkok, (Thailand), Kuwait, Khar-
toum (Sudan), Nairobi (Kenya), Lagos (Nigeria), 
Kinshasa (Congo), Accra (Chana), Dakar (Senegal), 
Mexico City (Mexico), Caracas (Venezuela), Santiago 
(Chile), Buenos Aires (Argentina) temsilciliklerimizin 
açılışlarında bu ölçütler dikkate alınmış mıdır? 

Bunlara karşın adı geçen ülkelerin Ankara'da 
devamlı ikamet eden temsilcilikleri var mıdır? 

Ve hepsinin açılış tarihleri nedir? 

Soru 3. — Yukarıda belirtilen temsilciliklerimizin 
her birinde görevli olan personel miktarı nedir? 

Bunların açılmaları ve idame ettirilmeleri için ge
çen her bütçe yılında sarf edilen para miktarları 
(Özlük haklan dahil) nedir? 

Soru 4. — Ülkemiz ile yukarıda belirtilen ülke
ler arasında süregelen ticarî ilişkiler var mıdır? 

Varsa, temsilciliklerimizin açılışından bu yana 
her yıl ne değerde ihracat ve ithalât yapılmıştır? 

Soru 5. — Yukarıda adı geçen ülkeler, Ülkeler
arası kuruluşlarda, temsilicilklerimizin kuruluşundan 
bu yana ülkemizi doğrudan ilgilendiren konular ve 
sorunlar hakkında ne yolda oy kullanmışlardır? 

C. Senatosu Üyesi 
M. Cihat Alpan 

T, C, 
Dışişleri Bakanlığı 21 . 5 . 1976 

Sayı : 618/21 
SİGM/SIBD 

Konu : C. Senatosu Üye
si M. Cihat Alpan'ın so
ru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 4 . 1976 gün 8693 - 3704 7/546 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi M. Cihat Alpan'ın 

Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını istediği 6 Nisan 1976 tarihli soru önerge
sine, Sayın Başbaikan kendileri adına tarafımdan ce
vap verilmesini tensip etmişlerdir. 

Söz konusu soru önergesinin cevabı iki örnek ha
linde ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 
1. — Bir yerde temsilcilik açılması, sabit kura 

kriterlere göre karara bağlanmaz. Bu teknik bir konu 
değildir. Dünyanın genel siyasî şartları ve Hüküme
tin uyguladığı politika içinde o ülkenin bölgesi ve 
durumu değerlendirilir. Siyaset Planlama Dairesi bu 
değerlendirmeleri kıymetlendirir. Hükümete teklif 
yapılır. Hükümet siyasî takdirini kullanır. Müspet ve
ya menfi karar verir. 

2. — Bu soruda sayılan ülkelerdeki temsilcilikler 
birinci maddedeki usule uygun olarak açılmışlardır. 
Onların bizdaki temsilciliklerinin durumu şöyledir: 
Meksika'nın 1937, Şilin'in 1940, Arjantin'in 1941, Ve
nezüella'nın 1957, Kuveyt'in 1970 ve Tayland'ın 1972 
yılından beri Ankara'da mukim diplomatik temsilciliği 
vardır. 

3. — İki numaralı soruda ismi geçen 12 diploma
tik temsilciliğin açılış tarihleri, personel sayısı ve bun
lardan 11'ine 1975 malî yılında ayrılmış olan ödenek
ler (özlük hakları dahil) şöyledir : 
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Temsilciliğin adı 

Akra Büyükelç 
Bankok 
Buenos Aires 
Dakar 
Hartum 
Kuveyt 
Karakas 
Lagos 
Meksiko 
Nairobi 
Santiago 

Kinshasa 
4. — Söz 

iliği 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
konusı 

Açılış tarihi 

1960 
1958 
1939 
1963 
1957 
1969 
1957 
1961 
1935 
1968 
1930'da açılmış 

1931'de kapanmış ve 1944'te 
yeniden açılmıştır. 

Kuruluş halindedir. 

Nisan 1976 tarihi itiba-
rıyle personel sayısı 

11 
15 
12 
10 
11 
13 
9 

10 
9 

16 

1975 mali yılında ayrılan 
ödenekler TL. 

1 325 233,65 
1 483 896,56 
1 804 375,77 
1 571 528,49 
1 008 690,18 
2 103 935,67 
1 836 183,57 
2 327 114,29 
1 450 638,46 
1 633 777,42 

1 411 743,94 
Söz konusu ülkelerle aramızdaki 1957 yılı ticarî ilişkileri şöyledir : 

Tayland 
Kuveyt 
Sudan 
Kenya 
Nijerya 
Zaire 
Gana 
Senegal 
Meksika 
Venezüella 
Şili 
Arjantin 

5. — Uluslararası kuruluşlarda ülkemizi doğru
dan doğruya ilgilendiren konumuz Kıbrıs'tır. Kıbrıs 
için kullanılan oylar Temsilcilik açılıp açılmamasıy-
le değil, her Devletin kendi siyaseti, cemaat mefhu
muna karşı takındığı tutum ve Türkiye ile Yunanistan 
arasında yaptığı tercihe göre tecelli etmektedir. 

($ olarak) 
İthalât 

117 098 
22 351 018 

1 102 293 

288 019 
— 

1 144 598 

64 172 
2 751 536 
7 560 509 

161 158 

İhracat 

12 235 847 
8 363 143 

— 
— 

4 037 008 

11 385 

12 400 

102 166 
— 
— 

4. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi Se-
bahattin Savcının, Diyarbakır ili sağlık hizmetlerine 
dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Kemal D emir'in yazılı cevabı. (7/553) 

13 . 4 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâlet buyurülmasını saygı ile arz ederim. 

Diyarbakır 
Sebahattin Savcı 

Soru 1. — Diyarbakır ilinde sağlık hizmetlerinin 
eksiksiz yürütülebilmesi için ne miktar Mütehassıs 
ve Pratisyen doktora ihtiyaç vardır? 

Soru 2. — İlde ne kadar sağlık ocağı vardır, bu
nun ne kadarı doktorsuzdur? 

Soru 3. — Sağlık hizmetlerinde görevli yardımcı 
personel ilçe ve köyler itibariyle nerelerde ve ne mik
tar bulunmaktadır? 

Bütün bu hususlarda Bakanlığınızca neler düşünül
mektedir? 
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T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 

Sayı : 773 20 . 5 . 1976 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır 
Üyesi Sayın Sebahattin Savcı'nın yazılı 
soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 20 . 4 . 1976 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

3753 - 8776 - 7/553 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi Sayın Se

bahattin Savcı'nın Diyarbakır ili sağlık hizmetlerine 
dair yazılı soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 
Diyarbakır Senatörü Sayın Sebahattin Savcı'nın 

yazılı soru önergesine cevabım 
Soru 1. Diyarbakır ilinde sağlık hizmetlerinin 

eksiksiz yürütülebilmesi için ne miktar mütehassıs 
ve pratisyen doktora ihtiyaç vardır? 

Cevap 1. Diyarbakır ilinde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına ait tesislerin standart kadrola
rına göre (57 mütehassıs ve 74 pratisyen) tabip 
bulunması gerekmektedir. Sözü geçen 57 mütehassıs 
kadrosunun 52 si, pratisyen hekim kadrosunun 
da 33'ü doludur. Bu duruma göre ihtiyacımız 5 mü
tehassıs ve 41 pratisyen hekim olmaktadır. 

Soru 2. İlde ne kadar sağlık ocağı vardır., bu 
nun ne kadarı doktorsuzdur? 

Cevap 2. Diyarbakır ilinde 45 sağlık ocağı mev
cut olup bunun 28 inde hekim bulunmamaktadır. 
Ancak ilçe sağlık ocaklarının hepsinde hekim var
dır ve bazılarında da iki hekim bulunmaktadır. 

Soru 3. Sağlık hizmetlerinde görevli yardım-ı 
personel ilçe ve köyler itibariyle nerelerde ve ne mik
tar bulunmaktadır? 

25 . 5 . 1976 O : 1 

Bütün bu hususlarda Bakanlığınızca neler düşü
nülmektedir? 

Cevap 3. Diyarbakır ilinde yardımcı sağlık per
sonelinin ilçe ve köyler itibariyle dağılımı ilişiktedir. 

Sosyalleştirilmiş illerde personel noksanı deyin.i 
ile standartlara göre yapılmış kadrolardaki açıklar 
ifade edilmektedir. Ancak sosyalleştirilmiş bir ilin 
sosyalleştirilmeden önceki personel sayısı ile yapıla
cak mukayesesinde sonuç lehte olmak üzere çok fark
lıdır. 

Personel ikmali için Bakanlığımızca dilşüüülea 
tedbirler : 

iı. Yüksek öğrenim gören personele uygulana-
cak mecburi hizmet sistemi: 

Bu sistem Yurt Kalkınması Hizmeti adiyle ':> 
ncü beş yıllık kalkınma planına girmiştir. 

b. Mahrumiyet yerlerinde kullanılmak üzere 
sözleşmeli hekim kadrolarının sağlanması: 

Bu sistem Devlet Memurları Kanununa girmiş
tir. Bakanlığımız hazırlıklarını tamamlamıştır. 

••:. Tam Gün Çalışma Kanunu ile ilâve ödeme 
ve mahrumiyet yeri hizmeti tazminatı : 

Bu konuda Parlementoda Milletvekilleri tara
fından yapılmış 2 kanun teklifi bulunmaktadır. 

d. Yan ödeme tazminatlarının arttırılması : 
Bütçe Karma Komisyonunda kabul edilen yeni 

tavanlara göre Bakanlığımız da teklif hazırlamış 
olup yakında uygulamaya başlanacaktır. 

e. Sosyalleştirilmiş illerde ödenmekte olan mah
rumiyet yeri ve yaptıkları vazifenin ağırlığı ve ça
lıştıkları bölgelerde maruz kaldıkları mahrumiyet 
şartlan tazminatı ile seyyar hizmet tazminatının 
arttırılması Hükümetçe kararlaştırılmış ve Bakanlı
ğımız da bu görüşe paralel bir kararname taslağı 
hazırlamıştır. 

Bu uygulamaların boş yerleştirme bölgelerine 
personel sağlamada yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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Diyarbakır ilçe ve Köylerinde Yardımcı Sağlık 
Personeli Durumu 

Yerler 

Merkez ilçesinde 
Merkez ilçe köylerinde 
Bismil ilçesinde 
Bismil köylerinde 
Çermik ilçesinde 
Çermik köylerinde 
Çınar ilçesinde 
Çınar köylerinde 
Çüngüş ilçesinde 
Çüngüş köylerinde 
Dicle ilçesinde 
Dicle köylerinde 
Ergani ilçesinde 
Ergani köylerinde 
Hani ilçesinde 
Hani köylerinde 
Hazro ilçesinde 
Hazro köylerinde 
Kulp ilçesinde 
Kulp köylerinde 
Lice ilçesinde 
Lice köylerinde 
S;lvan ilçesinde 
Silvan köylerinde 

Sağlık Memuru 

40 
5 
2 
1 

— 
— 

3 
— 

1 
— 
— 
— 

3 
1 
2 
1 
1 

— 
1 
1 
2 
1 
4 
1 

Hemşire 

95 
5 
1 
3 
1 

— 
1 

— 
— 
— 

1 
— 

2 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
— 

1 
1 
1 

— 

Yardımcıları 
Hemşire 

86 
— 

1 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
— 
— 
— 

1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
1 
2 

Köy Ebesi 

70 
32 
10 
5 
7 
2 
8 
2 
5 
1 
8 
2 

13 
7 
3 
1 
4 
1 
3 
2 
5 
2 

12 
3 

Toplam 70 113 93 208 

Not : Yardımcı sağlık personelinin ilçeler ve köyler arası dağılımı ihtiyaca göre Valilikçe (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Müdürlerince) düzenlendiğinden bir bölgedeki boşalma zamanında giderilebilmektedir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lûîfi Bil
gen in, Anamur eski Beled'ye Reisine dair soru öner
gesi ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyrazın yazılı ceva
bı. (7/558) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Köy İşleri Bakanı Sayın Vefa Poyraz tarafından 

aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

İçel Senatörü 
Dr. Lûtfi Bilgen 

1. — 20 Mart 1976 tarihinde Sayın Başbakan Sü
leyman Demirel'in Mersin'i ziyaretleri esnasında kesi
len devenin sahibi Süleyman Çetin'in Anamur İlçesi 
Uçan köyündeki evi için - köyünün kendine ait ge

nel kılcal yolundan başka - özel bir yolun Y. S. E. 
Bölge Müdürünün emriyle yapılması karşılığı kur
ban edildiği doğru mudur? 

Doğru ise devlet hazinesinden Y. S. E.'nin yaptığı 
şahsa mahsus yol karşılığı A. P. adına Başbakana 
kurban edilen devenin eti pastırma için bir dozer yağ
cısı tarafından, kurbanı kesmekle görevlendirilen ka
saba, şahsı adına satıldığı ve hatta o kasabın deveyi 
kendi pikabıyla Mersin'e getirip kestiği ve tekrar Ana
mur'a getirdiği söylenmektedir. Bu yağcı kimdir? 

2. — Anamur'da eski A. P. İlçe Başkanı ve Be
lediye reisi Nuri Sinanoğlu şu anda Y. S. E. 6 ncı 
Bölge Müdürlüğüne bağlı dozer yağcısı kadrosunda 
görevli midir? 
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3. — Görevli ise dozer yağcısı ücreti olarak 120 
lira yevmiye aldığı doğru mudur? 

4. — 120 lira yevmiyeden maada yan Ödeme vesair 
ek gelirlerle aylığı kaç lira tutmaktadır? 

5. — Görev aldığı Anamur'daki şantiyede resmî 
görevli şefin kanunî amir olması gerektiği halde ne
den adı geçen yağcı o yerin fiili amiri durumunda
dır ve Bölge Müdürünün adaylık çalışmalarının me
najeri olarak devlet imkânlarına el koyması doğru 
mudur? 

6. — Nuri Slnanoğlu'nun damadı Rüştü Kâzım 
Yücelen'e ait Yücelen Kolektif Şirketi adındaki 
Petrol Ofisi bayiliğine Y. S. E. 6 ncı Bölge Müdür
lüğünün 1976 yılında kullanılacak akaryakıt bedeli
ne mahsuben 300 bin Türk lirası avans verildiği doğ
ru mudur? 

7. — Eğer böyle bir avans verilmişse bu 300 bin 
lira ile Yücelen Kolektif Şirketinin üzerinde kendi 
adı yazılı, araç kısmı sarı, deposu mavi boyalı bir 
tanker yaptırıp ileride ne kadar petrol vereceği veya 
verip vermeyeceği belli olmayan mutasavver petrol 
satışına dayanarak devlet kesesinden bir tankere 
açıktan sahip olduğu doğru mudur? 

6. — Böyle bir avans verilmişse bölgede ve Tür
kiye'de bunun başka bir örneği var mıdır? 

9. — Bir buldozer yağcısının görev aldıktan kı
sa bir müddet sonra özel araba sahibi olabilmesinin 
sırrı nedir? 

T. d 
Köy İşleri Bakanlığı 
Tetkik - Planlama ve 

Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 25 . 5 . 1976 

Sayı : 06 - 04/670 
OC4981 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Gen Sek. Kan. Müd. lüğü 26 . 4 . 1976 gün 

ve 8813/3755 - 7/558 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Sayın Lûtfi Bil
gen tarafından yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız 
ekinde Bakanlığımıza intikâl ettirilmiş bulunan ya
zılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Saym Lütfi Bilgen'in 
yazılı soru önergesi cevabıdır 

1. — İçel - Anamur - Uçarı köyü yolu 1976 iş yı
lı programında olup, ikmâl edilmiştir. Program dı
şı ve şahsa ait herhangi bir yol yapılmadığı gibi, Sa
yın Başbakanımızın Mersin'i ziyaretleri sırasında ke
silen deve hakkında da Bölge Müdürlüğümüzün hiç
bir ilgisi bulunamamaktadır. 

2. — Nuri Sinanoğlu, İçel - Anamur şantiyele
rimizde çalıştırılmak üzere mevsimlik işçi olarak işe 
alınmış olup; halen adıgeçen şantiyelerimizde 120 
TL. yevmiye ile dozer yağcısı olarak değil, 80 TL. 
yevmiye ile mevsimlik işçi olarak çalıştırılmaktadır. 

Nuri Sinan oğlu Ortaokul mezunu olup, bu tah
sildeki ve arazide görevli her personelimize aynı yev
miye verilmektedir. 

3. — Toplu İş Sözleşmeleri ile tespit edilen hak
ları, yemek bedeli ve çocuk parası verilmektedir. Bu
nun dışında herhangi bir ek ödeme yapılmamakta
dır. Adıgeçen işçi, ayı tam gün olarak çalıştığı tak
dirde ayda eline takriben 1900 TL. sı geçmektedir. 

4. — İçel - Anamur'daki Şantiyelerimizin Şefi, 
Bölge Müdürlüğümüz memurlarından İnş. Yük. Tek
nikeri Selâhattin Şahin'dir. Ayrıca ekip başı olarak 
formenleri vardır. Nuri Sinanoğlu ne şantiye şefi ne 
de formendir. 

5. — İçel - Anamur Petrol Ofisi Rüştü Kâzım 
Yüceler'den; adıgeçen şantiyelerimizde çalışan araç
larımızın ihtiyacı olan akaryakıt, 792 sayılı Koordi
nasyon Kurulu Kararı gereğince alınmış ve 298 680 
TL. sı kati ödeme yapılmış olup, adıgeçen bayiye 
akaryakıt alımı için ayrıca herhangi bir avans veril
memiştir. 

6. — Dozer yağcısı olduğu iddia edilen; fakat ger
çekte dozer yağcısı olmayıp, mesvimlik işçi olarak 
çalıştırılan Nuri Sinanoğlu'nun almış olduğu söyle
nen araba ile adıgeçen taşra kuruluşumuzun uzak -
yakın hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, 14.4.1976 tarihli Sonhaber Gazetesinde çı
kan bir yazıya dair soru önergesi ve Orman Bakanı 
Turhan Kapanlı'nm yazılı cevabı. (7/561) 

Cumhuri'yeit Senatosu Başkanlığına 
Orman Bakanı Sayın Turan Kapanlı tarafından 

aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılma
sın delâletlerinizi saygıyle arz ederim. 

C. H. P, İçel Senatörü 
Dr. Lûtfi Bilgen 
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27 Mayıs Devdim Şdhidi Turan Emeksiz Orma
nının adını değiştirttiğinizi Mersin'de çıkan Sontıa-
ber gazetesinin 14.4.1976 tarihli sayısından öğren
dim. 

İlişik olarak sunduğum ve 18 yıllık yayın hayatın
da Mersin halkının doğru haber kaynağı olarak ta
nımladığı bu gazeteye inanarak ad değişikliğinin ne
denini yazılı olarak öğrenmek ia'Jiyorum.; 

Bu değişikliğin mezkûr ormanı bir partilinize 
peşkeş çekmek için Turan Emeksiz adının fazla dik
kat çeikiöiüiğipid'en kaçınima amacını güttüğünü de 
sanmıyorum. Zira Erdemli A. P. İlçe Başkanına 
Devlet ormanlarına tecavüz fırsatı vererek tahrip 
ve amaçlarla devlet varlığını ele geçirtirken kanun
dan ve kamuoyundan çekinmediğinize göre burayı 
da bir başka partilinize peşkeş çekerken cephe hükü
metinin kuruluş gayesine uygun hareket etmliş ola
caktınız., 

1960 öncesinde siz : Şu anda yeminlisi bulundu
ğunuz Anasayanın tarif ettiği gibi «Anayasa ve hu
kuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu yitir
miş bir iktıidarın...» vahşiydiniz. Sizin bu tasallu
tunuza karşı milletin direnme hakkını kullanması 
anında şehit olan Turan Emeksiz adına Tarsus'ta 
tesis edilen orman - kıyıma uğrattığınız öğretmenler, 
öğrenciler, memurlar ve cepheleşmeye ittiğiniz halk
la devlet tarafından dikilirken siz, yukarıda belirti
len iktidarın valisi olarak Mehmetçiğin süngüleri hi
mayesinde Yassıada'ya kaçırıldığınız için valilik et
tiğiniz halkın linç etmesinden kurtulmuştunuz., 

Böyle bir devrin Millet Meclisi Başkanı merhum 
Refik Koraltan'ın iktidardaki bütün nüfuzunu kötü
ye kullanarak son derece zengin olmasını bilen oğ
lunun bir yıl önce Türklüğü reddederek Amerikan 
tobasına geçmesi üzerine Koraltan ailesini içine düş
tüğü müşkül durumdan kurtarmak ve önere etmek 
için Başkanı ve üyelerinin büyük çoğunluğu C. H. P. 
li olan Mersin Belediyesi şehrin mutena bir sokağına 
Koraltan adını vererek barış hareketi yaparken sizin 
hayattakilere karşı yaptırdığınız saldırılar ve işletti
ğiniz cinayetler yeiîimiyormuş gibi şehitlere karşı bile 
bunca kinle yüklü oluşunuz, cephe iktidarının bir 
gereği mildir? 

Ve nûhayet siz 19751ten beri: Turan Bmeksiz'in 
hürriyet şehidi olduğu 27 Mayıs ihtilâlinin tekerine 
çomak sokmak için görev aldığını sonradan itiraz 
eden diktatör taslağı bir albayın seçtiği ve önünü 
çekîıiğa antidemokratik ve hukuk dışı kanlı bir yolda 
hızla ilerleyen cephe hükümstünin üyesisiniz. 

Valiliğinizde Mehmetçiğin himayesinde bulun
duğunuz Yassıakia emmyethii acaba bakanlığınızda 
içine düştüğünüz siyasî cinayetler vadisinde aynı 
albayın silâhlı eşkiyalarında bulabilecek misiniz? 

Cepheciliğin doğal sonucu sağları da aşarak şe
hitlerden intikam almak için Milletin uygun buldu
ğu orman aidini değişjtürirken, zamanın valisi olan 
sizlere ve meşruluğunu yitirmiş hükümete karşı hür-

i riyet mücadelsi verenlerden şu anda A. P. Milletve
kili olanların savaş arkadaşları, ülküdaşları Turan 

ı Emeksiz'den sizin yaptığınız bu saygısızlıktan dolayı 
özür dilemeleri gerekmez mi? 

Böyle bir isim değişikliği 1960 sıralarında diktaya 
yönelen bir hükümetle hürriyet isteyen halk arasın
daki mücadeleyi Türkiye'de yaşayarak bizzat tetkik 
etmiş bulunan ve şu anda içel eskti D. P. milletvekil
lerinden birinin damadı olan Amenika'lıyı bile şa
şırtacak kadar ilkel bir davranış değil midir? 

Yukarıdan beri izahım yapmağa çalıştığım dav
ranışlarınız sırf şahsi gayretkeşliğiniz ve kininizin 
icabı mildir? Yoksa Cephe Hükümetinin kurulduğun
dan beri halkın saygı duyduğu ve benimsediği her 
şeyi sistemli olarak yıkma plan ve uygulamalarının 
'bir halkası mildir? 

Lütfen açıklayınız. 

T. C. 
Orman Bakanlığı 21 . 5 . 1976 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 12 . 5 . 1976 tarih 3773 - 8884/7-561 sayılı 

yazınız. 
CumhUiiiyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in 

yazılı soru önergesi cevabı aşağıdadır: 
I Tarsus'ta tesis edilmiş bulunan ormanın adı «Yu

suf Vurma Ormanı» olarak değiştirilmiştir. 
Yusuf Vurma, mevzuubahis ormanın testisinden 

bugüne kadar yapılan çalışmalarda ziyadesiyle emeği 
geçmiş bir orman yüksek mühenidlisiıdlr. 

Adının bu ormana verilmesi başarılı çalışmaları 
dolaiyısııyle, kendisine olan takdir hissimizin bir ifa
desidir. 

I Keyfiyeti bilginize sunarım. 
I Turhan Kapanlı 

Orman Bakam 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan'm, çevre kirlenmesi sorunlarına dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'iin 

1 yazılı cevabı. (71567) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bir yazılı sorum, C. Senatosunun 7 . 1 . 1976 gün 

ve 7611 -3 296-7/461 sayılı yazısı ile Sanayi Bakanlığı
na iletilmiş ve Bakanlığın 16 . 1 . 1976 gün ve müs
teşarlık yazı işleri bürosunun 9/32 sayılı yazısı ile 
cevaplaniırılmıştı. Sözü geçen yazılı soru konuşu gün
celliğini ve önemini koruduğu için, konunun bütün
lüğü bakımından aşağıdaki sorumun yazılı olarak 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık, Sağlık, Sanayi bakan
lıkları ve belediyeleri ilgilendirmesi bakımından iç
işleri Bakınlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumunu ilgilendirmesi bakımından da ilgili 
Devlet Bakanlığınca cevaplandırılmasına aracılığınızı 
dilerim. 

Saygılarımla. 
C. Senatosu Tabiî Üyesi 

Kadri Kaplan 

Soru ; 1. Çevre kirlenmesinin ve özellikle sula
rın kirletitmesinin önlenmesi için gerekli gözetim, de
netim ve kovuşturma için bakanlıklar ve belediyeler 
yetki bacımından kendilerini gerekli ölçüde yeterli, 
örgütlü ve olanaklı buluyorlar mı? Bu kounda mev
zuat ve olanak bakımından ihtiyaç duyulan husus
lar nelerdir? 

Soru 2. Kirleten tesislerin kapatılması ile uğra
nılacak ekonomik kayıp ya da kirletmeye devamı ha
linde uygulanacak sosyo - ekonomik kayıp arasında 
karşılaştırmalı bir örnek vermek olanağı vardır. 

Soru : 3. Çevre kirlenmesi sorunları için ayrıca 
bir yasaya gerek duyuluyor mu? Yasada başlıca ne
ler hükme bağlanmalıdır? Bu konu için özel bir ku
rul ya da kuruluşa gerek görülüyor mu? 

T. C. 
İçişleri Bakalnığı 25 . 5 . 1976 

Mthallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : Müşavirlik-104/16243 

Konu : Çevre kirlenmesi ile ilgili 
yazılı soru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 5 . 5 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

8970-3805-7/567 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Kadri 
Kaplan'ın, tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
isteği ile Başkanlığınıza sunduğu çevre kirlenmesinin 
önlenmesi konusundaki soru önergesi belediyeler yö
nünden incelenmiş olup cevaplarımız aşağıya çıkarıl
mıştır. 

Anayasanın 116 ncı maddesine göre mahallî ida
reler, il, belediye ve köy halkının müşterek mahallî 
ihtiyaçlarını karşılayan kamu tüzelkişileridir. Bunla
rın kurul.ışları, birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, 
maliye ve kolluk işleri ve merkezî idare ile bağ ve 
ilgilileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere görevleri 
ile orantılı gelir kaynakları sağlanır. 

Bu idarelerden belediyelerin genel olarak görev, 
yetki ve sorumlulukları 1580 sayılı Belediye Kanunun
da belirtilmiştir. Belediyelere bunun dışında başka 
kanunlarla da görevler verilmiş bulunmaktadır. Ancak 
ne var ki gerek Belediye Kanununda ve gerekse di
ğer kanunlarda çevre kirlenmesinin ve özellikle sula
rın kirlenmesinin önlenmesi konularında açık ve özel 
bir hükme rastlamak mümkün olmamaktadır. 

Çevre kirlenmesinin önlenmesi bir bakıma çevre 
sağlığının sağlanması demektir. Mevzuatımızda ise 
çevre sağlığının açık bir tanımı yapılmadığı gibi han
gi hizmetlerin çevre sağlığı ile ilgili olduğu da belir
tilmemiştir. Bunun da böyle olması tabiîdir; zira çev
re sağlığı ile ilgili hizmetlerin değişmez ve noksan
sız bir listesini vermek mümkün değildir. Çevre Sağ
lığı Dünya Sağlık Teşkilâtınca «insan hayatının fizik 
çevresinde bulunan ve sağlığına zararlı tesir yapan 
veya yapabilecek bütün şartların islâhı çalışmalarıdır» 
şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım da göstermektedir 
ki değişen ve hızla gelişen dünyamızda çevreyi kir
leten unsurları, bir diğer deyimle insan sağlığına te
sir eden sebepleri sayısal olarak tespit etmek müm
kün değildir. 

Çevre kirlenmesinin önlenmesi için hukuka dayalı 
iyi bir denetim zorunludur. Çeşitli kanunlar beledi
yelere değişik konularda sağlık denetimleri yapma 
görevleri vermişlerdir. Bu görevler genellikle 1580 sa
yılı Belediye Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıf-
zıssıhha Kanununda yer almıştır. Ayrıca 224 sayılı 
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi hakkındaki Ka
nun, 6785 sayılı İmar Kanunu, Gıda Maddeleri Tü
züğü, Memba ve İçme Suları Yönetmeliği ve Kullan
ma Sularının Dezenfeksiyonu Yönetmeliğinde beledi
yelere sağlık denetimi yapma görevi veren hüküm
ler bulunmaktadır. 

İçme, kullanma ve memba sularının kirlenmesi
ni önleyici ve bunların sağlış denetimini sağlayıcı hü
kümler ise özellikle 1580 sayılı Kanunun 15 nci mad
desinin 25, 26, 32, 35 nci fıkraları ile 1593 sayılı 
Kanunun 236, 239, 240 ve 241; 6259 sayılı Kanu
nun 7 nci maddelerinde ve 831 sayılı Kanunla, Gıda 
Maddeleri Tüzüğü, Memba ve İçme Suları Yönetme-
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îiği ve Kullanma Sularının Dezenfeksiyonuna ait Yö
netmelikte yer almaktadır. 

Ayrıca sularla ilgili olarak 6200, 167, 1053 sayılı 
kanunlarla Devlet Su işlerine, 7478 sayılı Kanunla 
Köy İşleri Bakanlığına ve 1380 sayılı Kanunla da 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına da görev
ler verilmiş bülunmatkadır. 

Çevre Sağlığı Konusunda belediyelerin uygulama
da gerektiğince tesirli olamadıkları, sağlık denetimi 
görevlerini verimli olarak yapamadıkları bir gerçektir. 
Bunun sebepleri şu şekilde sıralanabilir. 

1. — Belediyelerin Çevre Kirlenmesinin Önlen
mesine ilişkin görevlen mevzuata dağınık bir şekilde 
ve gelişi güzel serpiştirilmiştir. 

2. — Belediyelerde, çevre kirlenmesinin önlenme
si görevlerinin verimli bir şekilde ifa edecek bir teş
kilât ve bu işi yapabilecek bilgide, yetenekte ve mik
tarda personel mevcut değildir. 

3. — Belediyeler söz konusu görevlerini yapabil
mek için ihtiyaç duydukları malî kaynağa da sahip 
değillerdir. 

Öte yandan uygulamada bu konuda ortaya çıkan 
aksaklıkları tespit etmek ve bunlara çözüm yolları 
bulabilmek ve çevre kirlenmesinin önlenmesi konusun
da genel ilkeleri belirlemek amacı ile 1975 yılı İcra 
Planında 14, 109, 110, 111,112 ve 113 nolu tedbirlere 
yer verilmiştir. Özellikle içme, kullanma ve sanayi 
suyu, kanalizasyon ve su kirlenmesinin önlenmesi 
konusunda DSf. koordinatörlüğünde bir komisyon 

25 . 5 ; 1976 O : 1 

kurulmuş olup Bakanlığımızın da katıldığı bu ko
misyon çalışmalarını halen sürdürmektedir. 

Sonuç olarak çevre kirlenmesinin önlenebilmesi 
için belediyeler yönünden aşağıdaki tedbirlerin alın
ması gerekli görülmektedir. 

a) Bu konudaki mevzuat yeniden incelenmeli, 
görevler tek bir metinde toplu olarak ve sistemli bir 
şekilde birleştirilmelidir. Görev tek bir kuruluşun 
koordinatörlüğüne verilmelidir. 

b) Görevin ifası için, Anayasanın bu konudaki 
emredici hükmü gözönünde bulundurularak, belediye
lere yeterli malî güç sağlanmalıdır. 

c) Belediyeler, çevre kirlenmesinin önlenmesi ko
nusundaki görevlerini yerine getirmeleri için, bu ko
nuda özel bir teşkilâta kavuşturulmalı, bu teşkilât 
yeterli personel, araç ve gereçle donatılmalıdır. 

d) Bu konuda sanayileşme hızının azaltılması su
retiyle sonuca ulaşmak isabetli bir çözüm değildir. 
Bu sebeple çevreyi kirletebilecek tesislerin kapatıl
ması yerine önceden kirlenmeyi önleyici tedbir alma
larını sağlamak daha yerinde bir tedbir olarak dü
şünülmelidir. 

Bu konuda Bakanlığımca yapılan araştırma sonun
da yeniden hazırlanan Belediye Kanunu Tasarısına 
gerekli hükümler konulmuştur. Tasarı yeniden göz
den geçirilerek en kısa zamanda T. B. M. M.'ne su
nulacaktır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

içişleri Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

70 NCİ BİRLEŞİM 

25 . 5 . 1976 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-

lay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Cumhu
riyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) 

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

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

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

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

6. — 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) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan 
kanma atfen çıkan bir beyanata dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/60) 

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

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bay
ram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/62) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sındaki ortaklık anlaşmasını «Tamamlayıcı protoko
le» dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/66) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avrupa serbest 
güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/68) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 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) 

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

(Devamı arkada) 
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S. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

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

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, istanbul'da Aksaray ve Sulta.ahamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

6. — 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) 

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

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğrenci
lerin devam durumlarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/34) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Dördüncü Demir -- Çelik tesislerinin ku
ruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/35) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusunda 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/38) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarı'ibrahimoğlu'nun, hapishane ve tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/39) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi ÜnsaFın, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Lice depremiyle ilgili bazı olay
lar hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/42) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu'nun, Ya
bancı Devletler ve Milletlerarası kurallarla yapılan 
Andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen öner
geleri. (10/43) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüse
yin Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devam
sızlık yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin 
uğradıkları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve 
bir çözüm yolu bulunması hakkında, Senato Arsştır-
masristeyen önergesi. (10/44) 

17. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na geçici dört madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/70; C. Senatosu : 2/102) (S. Sayısı : 
595) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) (Bitiş tarihi : 
4 . 6 . 1976.). (Red) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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