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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın, Genel Kurul ça

lışmalarına 30 Ekim 1976 Cumartesi gününe kadar 

ara verilmesine dair önergesi reddedildi. 

A. P. ve C. H. P. Grup Başkanlarının, Genel Ku

rul çalışmalarına 28 Eylül 1976 Salı gününe kadar 

ara verilmesine dair önergesi kabul edildi. 

28 Eylül 1976 Salı günü saat 15.00'ter toplanıl
mak üzere Birleşime saat 15.15te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Bask an vekili Diyarbakır 
Macit Zeren Sebahattin Savcı 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekiti Macit Zeren 

KÂTİPLER : Sebahattin Savcı (Diyarbakır), Mehmet Çamhca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 94 ncü Birleşim için yeterli çoğun
luğun olmadığı açıkça görülmektedir.: Bu itibarla 
Millet Meclisi Başkanlığının 24 , 9 < 1976 tarih 4824 
sayılı yazılarının, tekrar 30 Eylülde toplanmak üze
re fevkalâde toplantı isteyen yazılarını okuitup mü

zakere etmek imkânı yoktur. Esasen Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulu da bir tatil kararı almamış ol
duğundan, bu Birleşim 30 Eylül 1976 Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere... 

II. — YOKLAMA 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Yoklama yapınız efendim. Herkesin işi var, 

birçok üye arkadaşımız gelmiş bulunuyor. Lütfen 

yoklama yapınız efendim. 

BAŞKAN — Yoklama yapılmasını istiyorsunuz, 
yoklama yaparak sayıyı tespit etmek istiyorsunuz. 
Yoklama yapılacaktın: 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Böylece salondaki mevcut sayısı 43 
olarak tespit edildi. Başlangıçta da ifade buyuruldu-
ğu gibi, yeterli sayı yoktur. Bu itibarla fevkalâde top
lantının bu Birleşimini 30 Eylül 1976 Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 15.15 

^•^ 
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III. SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPL.ARI 

A) Yazılı sorular ve cevapları 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 

Nalbant oğlu'nun Erzurum ilinin Narman suyu üze
rinde, Toprakkale köyü civarında yapımı düşünülen 
baraja dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Selâhattin Kılıç'm yazılı cevabı. (7/511) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygıyle rica ederim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Senatörü 

Gerekçe : Erzurum ilinin Narman ilçesi içinde 
Narman suyu üzerinde Toprakkale köyü civarı hiza
sında bir adet baraj yapımı etüt halinde olduğunu öğ
renmiş bulunuyorum. 

il. Bu baraj şeddesinin Toprakkale köye hiza
sında olması kanaatime göre yanlış olacaktır. Bunun 
Kesikköyü civarında yapılması daha uygun olmaz 
mı? 

(Oltu arazisini sulamaya yarayacağı bakımı yeni
den. istikşafi etüdünün gözden geçirilmesi) 

2. Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 yılı prog
ramında Narman - Oltu yolunu yapacağına göre, bu 
idare ile, baraj ve devlet yolu güzergâhı için akort bir 
çalışma temin edilmiş midir? 

3. Erzurum ili dahilindeki barajların, etüt proje
lendirme ve yapım programlarına alınabilme hususla
rında bir öncelik gayretine DSİ Genel Müdürlüğü
nüzü sokmanız mümkün müdür? 

T :C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 17 . 9 . 1976 

Bakanlığı 
Sayı: 112-115/052.40/605 

Konu : Erzurum Senatörü Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı soru 
önergesi Hk, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) 1 , 3 . 1976 gün ve 3540-8238; 7/511 

sayılı yazınız. 
b) 18 . 3 . 1976 gün ve 3540-8238; 7/511 sayılı 

yazınız. 
c) 28 . 4 . 1976 gün ve 3540-8238; 7/511 sayılı 

yazınız. 

Erzurum Senatörü Sayın. Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Erzurum - Narman suyu üzerinde, Toprakkale köyü 
civarında yapılması düşünülen baraja ilişkin yazılı 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Erzurum Senatörü Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun. 
Erzurum - Narman suyu üzerinde Toprakkale köyü 
civarında yapılması düşünülen baraja 'ilişkin yazılı 

soru önergesi cevabıdır 

Soru 1. — Erzurum - Narman ilçesi içinde Nar
man suyu üzerinde Topraıkkale ıköyü civarı hizasında 
bir adet baraj yapımının etüt halinde olduğunu öğren
miş bulunuyorum. 

Bu baraj şeddesinin Toprakkale köyü hizasında 
olması, kama atime göre yanlış olacaktır. Bunun Kesik
köyü divannda yapılması daha uygun olmaz mı? 
(Oltu arazisini sulamaya yarı ya cağı bakımı yeniden 
istikşafi etüdünün gözden geçirilmesi). 

Cevap 1. —• DSİ Genel Müdürlüğümüzce baraj 
yerlerinin teşbihinde bütün faktörler ine elen er ek, en 
ekonomik neticeyi verecek yerler tespit edilmekte, mü
teakiben detaylı etütleri kapsayan planlama çalışma
ları neticesinde kesin yer belirlenmektedir. 

Sulama maksatlı olan Narman Barajı'nm kesin 
yeri de; teknik eleman imkânına bağlı olarak yapıl
makta olan planlama kademesin deki ©Lüfer neticesin
de belli olacaktır. 

Soru 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 yılı 
Programında Narman - Oltu yolunu yapacağına göre 
bu idare ile baraj ve Devlet yolu güzergâhı için akort 
bir çalışma temin edilmiş midir? 

Cevap 2. — istikşaf ve planlama kademesinde ya
pılan etütlerde öngörülen baraj yerleri ile uygulama
sına geçilen 'barajları belirtir 1/800 000 ölçekli ve mak
simum su kotlarını da ihtiva eden haritanın Karayol
ları Genel Müdürlüğüne intikal otidlmes'i suretiyle, 
baraj ve devlet yolu güzergâhı 'için akort bir çalışma 
temin edilmektedir. 

Soru 3. — Erzurum ili dahilindeki barajların, 
etüt projelendirme ve yapım programlarına alınabil
me hususlarında bir öncelik gayretine DSİ Genel Mü
dürlüğünüzü sokmanız mümkün müdür? 

— 889 — 



C. Senatosu B : 94 

Cevap 3. — İstikşaf etütleıü 1975 yılında bitirilmiş 
olan Erzurum projesi içerisinde yer alan baraj yer-
leriniin teknik ve ekonomik yönden yapılabilir olup, 
olmiadılklarunm tespiti hususu, teknik eleman im
kânına, bağlı olarak her yıl yapılan çalışma program-
lairında DSİ Genıel Müdürlüğümüzün genel iş hacmine 
bağlı olarak tertiplenmektedir. 

Bu meyanda, Erzurum projesıin/in doğu kesimini 
'kapsayan Erzurum - Karasu projesi 1976 yılı planla
ma etüt programına dahil edilmiştiir. 

Projenlim diğer kısmı olan Erzurum -. Daphan pro
jesinin planlama etütleri de ilerikıi yıllarda teknik ele
man imkânına bağlı olarak etüt programılarının tan
ziminde gözönüne alınacaktır. 

Bilgiterinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabüî Kaynaklar Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlunun, Çukurova Çiftçisinin Çukobir-
lik tarafından icrai takibe tabi tutulmasının sebebine 
dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Halil Ba^ol'un 
yazılı cevabı. (7/599) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı 
ile arz ederim. 

28 . 7 . 1976 
Adana Senatörü 

Kemâl Sarıibrahimoğlu 

Çukobirlik tarafından verilen kredilerin ertelen
mesine dair beyanatlar mevcut olduğu halde Çukur
ova çiftçisinin Çukobirlik tarafından icrai takibe ta
bi tutulmasının sebebi nedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 24 . 9 . 1976 

, Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15-2/57-70 

16084 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 30 . 7 . 1976 tarih ve 4022-9763-7/599 sayı
lı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun Çukurova çiftçisinin Çukobirlik ta-

28 . 9 J 1976 O : 1 

tafından icrai takibe tabi tutulduğuna dair yazılı so
ru önergesi incelenmiştir. 

Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liğince (Çukobirlik), bağlı kooperatif ortaklarından, 
30 Ekim 1975 vadeli emtiadan alacağı olan miktar, 
beyaz sinekten hasar gören bölgelerde 30 Ekim 1976 
tarihine kadar ertelenmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

S. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özerin, taahhütlerini yerine getirmeyen bir mü
teahhide dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Fehim Adak'm yazılı cevabı. (7/602) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı tara
fmdan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
3 . 8 . 1976 

Malatya Senatörü 
Ham di Özer 

1. Malatya - Sivas Devlet yolunun Hekim
han - Malatya arası program döneminde bitmemiş
ti. Bu yolun yapımını üzerine alan Müteahhit Nafiz 
Yürekli'ye taahhütlerini yerine getirmeden başka bir 
iş verilmemesi gerekirken, Bakanlığınızca kendisine 
daha 3 önemli yolun yapım işi verildiği doğrumu
dur? Taahhütlerini zamanında ifa etmeyen bu kişi 
hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? Devlete 
karşı olan taahhütlerini yerine getirmeyen bu müteah
hide başka işler verilmesi halk arasında çeşitli yo
rumlara neden olmuştur. , 

Bu kişinin hangi özelliği Devletin genel menfaati
ne tercih edilmektedir? 

2. Malatya - Sivas yolunun yapımında, Hasan-
çelebi Kasabasının içindeki 13 ev yıkım içine alınmış
tır. Halbuki, yakın bir kenardaki boşluktan yolun 
geçmesi hem Devlete, hem de kasabaya yararlı ola
cağı teknisyenlerin görüşü ve halkın arzusu olduğu 
halde, bu yetkinin Bakanlığa ait bulunduğu görev
lilerce bildirilmektedir. Bu hususta yapılan halkın 
müracaatına Bakanlıkça cevap verilmemiştir. Bu du
rumun incelenmesi yapılacak mıdır? 
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T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 17.9.1976 

Özel Kalem 
Sayı: 3276 

Konu : Malatya Senatörü Ham-
di Özer'in yazılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 23 . 8 . 1976 gün ve 9814/4027-7/602 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 

Özer'in taahhütlerini yerine getirmeyen müteahhitle
re dair yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırıl
mıştır. 

1. Malatya İli sınırları içinde, keşif bedeli 
52 0CO 000 TL. olan Malatya - Hekimhan yolu Ya-
zıhan - Hekimhan arasının inşaatı müteahhit Yapı 
Sanayi ve Ticaret A. Ş. ne 6 . 9 . 1973 tarihinde 
ihale edilmiştir. Müteahhitçe 15 . 11 . 1973 tarihin
de işe başlanmıştır. Sözleşmeye göre için 11.11.1976 
tarihinde bitirilmesi gerekmektedir. İşin 41 000 000 
TL. lık kısmı bitirilmiştir. Yolda, zarurî olarak yapı
lan proje değişiklikleri dolayısıyle kazılarda, sanat 
yapılarında nakliye kalemlerinde artışlar meydana 
gelmiştir. 

Müteahhidin 8 . 12 . 1975 günlü dilekçe ile yap
tığı müracaat Bölge Müdürlüğünden alınan 8.3.1976 
günlü yazı ve eki mukayeseli keşif üzerinde Kara
yolları Genel Müdürlüğümüzce inceleme yapılmış 
ve sonunda işin r/c 20 keşif ilâvesinin üstünde bir 
ödeme ile bitirilebileceği anlaşılmıştır. Bu nedenle 
sözleşmenin 34. 2490 sayılı Kanunun 19 ncu ve Mu-

• « • « • 
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habesei Umumiye Kanununun 135 nci maddesi ge
reğince işin tasfiye edilmesi uygun görülmüş ve 
29 . 7 . 1976 günlü «Olur» la tasfiye kararı alınmış
tır. 

Teşkil edilen tasfiye heyeti işi yerinde inceleyerek 
12 . 8 . 1976 günü tasfiye işlemini sonuçlandırmış
tır. 

Söz konusu yolun yapımına emanet suretiyle de
vam edilecektir ve emanet çalışmalara yakında baş
lanacaktır. 

Adı geçen müteahhidin taahhüdünde bundan 
başka Elbistan - Kapıdere il yolu inşaatı bulunmak
tadır. Bu yolun ihalesi 107.1974 tarihinde yapılmış
tır. İş halen devam etmektedir. Müteahhidin üzerin
de başkaca bir yol ihalemiz yoktur. 

2. Malatya - Sivas yolunun Hekimhan - Hasan
çelebi - 16 ncı bölge hududu kesimiyle ilgili proje 
çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu yol ana-
istikamet yollarından biri olmasına rağmen, Hasan-
çelebi geçişinde standarttan azamî derecede feragat 
edilerek vatandaşa en az zarar verecek şekilde gü
zergâh tespitine çalışılmıştır. Yolun standardını daha 
fazla düşürmek teknik şartlar nedeniyle mümkün de
ğildir. Hasançelebi civarında yapılacak olan baraj 
ve işletilen maden ocakları güzergâhın tesbitinde bü
yük etken olmuş ve yolun Hasançelebi geçişi uzun 
incelemeler sonunda tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

I » M 
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