
C l L T : 3 9 TOPLANTİ: 18 

CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

14 ncü Birleşim 

30 .11 .1978 Perşembe 

• 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 560 

II. — GELEN KÂĞITLAR 560 

III. — YOKLAMA 560 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 560 

1. — Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk'un, 
tütün üreticisine verilen avanslara dair gün
dem dışı demeci. 560:561 

2. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, 
pancar üreticisinin*|eslim ettiği pancar bede
lini alamadığına dair gündem dışı demeci. 561:562 

3. — Tayland ve Malezya Parlamento 
başkanlarının resmi davetlerinin kabulüne 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/1559) 562 

4. — Güney Kore, Tayland ve Malezya'yı 
resmen ziyaret edecek olan Cumhuriyet Se
natosu heyetine dair aday üyelerin isimlerini 
bildiren Başkanlık tezkeresi. (3/1560) 562:563 

5. — Anayasa Mahkemesinde açık bulu
nan bir asıl ve bir yedek üye seçimi, 563 

Sayfa 
V. — SORULAR VE CEVAPLAR 564 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 564 

1. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Abdullah Emre lleri'nin Turizm ve TC Tu
rizm Bankasının durumuna dair soru öner
gesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coş-
kun'un yazılı cevabı. (7/954) 564:571 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
İbrahim Öztürk'ün, köy ve mahalle muhtar
larına verilen ödeneklere dair soru önergesi 
ve Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir' 
in yazılı cevabı. (7/985) 571:572 

3. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üye
si Ragıp Üner'in, Nevşehir merkeze bağlı 
Çardak köyünde akan sel sularına dair soru 
önergesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kam Ali Topuz'un yazılı cevabı. (7/991) 572:573 

4. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üye
si Ragıp Üner'in, Nevşehir - Kaymaklı ilçesi
ne bağlı bazı köylerin içmesuyu ve yollarına 
dair soru önergesi ve Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanı Ali Topuz'un yazılı cevabı. 
(7/994) 573 

)>m<mzTF*-



C. Senatosu B : 14 30 . 11 . 1978 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere gösterilen 
adaylar seçildiler. 

Milli Birlik Grubu Başkanlığının, Gruplarının gö
rev bölümüne dair tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl ve 
bir yedek üyelik için yapılan birinci tur seçimde aday
lar gerekli salt çoğunluğu sağlayamamışlardır. İkinci 
tur oylama yapılacağı sırada istem üzerine yapılan 
yoklamada Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı 
anlaşıldığından; 

30.11.1978 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 16.00'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Osman Salihoğlu 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Yazılı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-

gıp Üner'in, Türkiye aleyhinde bölücü yayımlar ya

pan «Korsan Radyolarına» dair yazılı sorusu. 
(7/1004) (Başbakanlığa gönderilmiştir.) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açüma Saati : 15.0,0 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Osman Nuri Canpolat (Konya), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 14 ncü Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Efendim, salonumuzda çoğunluk 
vardır, görüşmelere devam ediyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/ . — Çanakkale Üyesi ismail Kutluk'un, tütün 
üreticisine verilen avanslara dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Gündem dışı iki arkadaşımız söz is
temiştir, onlara söz vereceğim. 

Sayın İsmail Kutluk'un teklifini okuyoruz efen
dim : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
30.11.1978 tarihinde yapılacak toplantıda tütün 

avansları mevzuunda gündem dışı konuşmak istiyo
rum. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Çanakkale Senatörü 

İsmail Kutluk 

— 560 — 
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BAŞKAN — Sayın Kutluk, buyurunuz efendim. 
ÎSMAÎL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Tütün diken ve yetiştiren üreticiye verilen tütün 

avansı üzerinde kısaca durmak için huzurlarınızı iş
gal ediyorum. 

Bu yıl tütün üreticisine Gümrük ve Tekel Bakan
lığı tarafından her kilo tütün için 12 lira tütün avan
sı verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Tütün üreticisinin şu anda işleyebileceği yaprak 
tütünün her türlü masrafını karşılamak, üreticinin ge
çimine yardım etmek ve borçlarını zamanında öde
mesine imkân vermek için bu avans çiftçimiz naza
rında fevkalâde önem taşır; ama tütün avansı, Dev
letlin üreticiye zamanında vermesi şartıyla önemlidir, 
değerlidir. 

Bugün tütün avansı, çok ağır ve birtakım kişile
rin yaptığı tercihler üzerine dağıtılmaktadır ki, bu 
durum çok üzücüdür ve düşündürücüdür. 

Kurban Bayramından evvel tütün üreticisine tü
tün avansı verileceği duyurulmuştur. Bu haber tütün 
üreticisini çok sevindirmişti. Çünkü, ailesinin bayram 
ihtiyacını karşılayacak, kurbanını alacak ve ferah bir 
bayram geçirecekti; ama tütün üreticisinin sevinci 
boşa çıktı. Sevinemedi, kurbanını alamadı, ailesini 
de donatamadı. Zira tütün avansı, bayramdan evvel 
üre/icirtin eline geçmedi ve böylece de tütün çiftçi
miz hüzünlü, üzüntülü bir bayram geçirdi. Tütün 
avansının verilmesi hikâyesi bayramdan evvel böylece 
bitti. 

Çanakkale'mizin Yenice, Biga, Çan ilçeleri mer
kezlerinde ve köylerinde tütün mahsulü yetiştirilir. 
Bayramdan evvel ve sonra yapmış olduğum ziyaret
lerim sırasında öğrendiğime göre, şu ana kadar Ye
nice'de sekiz köye, Biga'da iki köyümüze avans veri
lebilmiş; ancak Çan İlçesinde hiçbir ekiciye tütün 
avansı verilememiştir. 

Köylüye tütün avansı verileceğini radyolardan ve 
televizyonlardan bangır bangır bağıranlar, acaba bu 
gerçek karşısında ne diyeceklerdir?.. Bunu ben de me
rak etmekteyim. 

Şu anda tütün avansı, bayramdan evvel olduğu 
kadar, köylümüz için çok lüzumludur. Avans veril
memiş köylülerimizin yaralarını saracak olan tütün 
avansının, bir an evvel verilerek köylümüzün kara 
kara düşünmekten kurtarılması lazımdı. Köylümüz 
ümidini avansa bağlamıştır, alamayınca da perişan 
olmuştur. Komşu köyü avans alırken, kendisine ve
rilmeyen tütün avansının dağıtımından haklı olarak 

şikâyet etmekte, kendisinin ayırt edilmesinden son de
rece üzülmektedir. 

İlgililerin tütün avansı dağıtımına kadar vardırdı
ğı ayrıcalıktan ve partizanlıktan, bilmem, Sayın Ba
kanın haberleri var mıdır?.. 

Şu anda tütün avansının verilme işleminin çabuk
laştırılmasının çok zaruri olduğunu duyurmak ve da
ğıtılırken köylerin seçimlerinde oy sandıklarının ne
ticelerine göre tercihin yapılmasını önlemeleri için, 
kısaca partizanlık yapılmaması için ilgilileri uyarmak 
istiyorum. 

Tütün yetiştirmekten başka hemen hemen hiçbir 
işi bulunmayan Yenice'M, Bigalı ve Çan'lı tütün çift
çimizin içerisinde bulunduğu maddi müzayakadan 
kurtarılmasını, avanslarının dağıtılmasında hak ve 
hukukun zedelenmesine meydan verilmemesini ilgili
ler adına saygı ile duyuruyorum. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için say
gılarımı, sevgilerimi ve teşekkürlerimi arz ediyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

2. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm, pancar üre
ticisinin teslim ettiği pancar bedelini alamadığına da
ir gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci gündem dışı söz ta
lebi Eskişehir Üyesi Sayın Ömer Ucuzal'dan gelmiş
tir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Pancar müstahsilinin içinde bulunduğu sıkıntı se

bebiyle gündem dışı konuşmama müsaadelerinizi di
lerim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuza! 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bugün 30 Kasım 1978. Türkiye'de pancar müstah

sili 1 Ağustos 1978 tarihinden itibaren pancarlarım 
söküp, fabrikalara teslim etmeye mecbur edilmiştir. 
Dört aydan bu tarafa sayısı milyonları geçen, Do
ğudan Batıya bütün illerimizde pancar elken köylü 
vatandaşımız bugüne kadar teslim ettiği pancarın be
deline mahsuben bir kuruş para alamamıştır. 

Dört aydan beri fabrikalar % 50 zamlı şekeri is
tihsal ederek piyasaya sürüp satmaktadır. 

Müstahsilin yetiştirdiği pancarı alacaksınız, bedeli
ni vermeden söker yapıp satacaksınız, şeker bedeliyle 
elde ettiğiniz paradan da kendisine en ufak bir yar-

I dımda bulunmayacaksınız. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Pancar müstahsili bugün oldukça sıkıntılı durum

dadır. Bir sene müddetle kendi toprağı ile kendi eme
ği ile kendi masrafı ile mahsul yetiştirecek, teslim 
edecek; ama Hükümet canının istediği zaman bu ma
lın bedelini ödeyecek. Bundan şikâyetçiyiz. 

Bunun yanında, pancar müstahsili ile söker fabri
kaları arasında aktedil'mıiş bir mukavele vardır. Bu 
mukavele gereğince, şeker fabrikaları, pancar müs
tahsiline pancarını yetiştirebilmesi için yılda iki de
fa avans vermekle mükellef. Mukaveleye göre, yeti
şen mahsulü söküp teslim etmesi için de üçüncü bir 
avansı vermekle mükellef. 

1978 yılı içinde üç defa avans vermesi gereken 
Hükümet, pancar müstahsiline bir defa avans ver
miştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Pancar müstahsili kendisini beslemeye mecbur. 

Tarlasına ektiği pancarı yetiştirip normal mahsul al
maya mecbur. Bunları yaparken bir masrafa ihtiyacı 
var, paraya ihtiyacı var. Bunların hepsinden mah
rum. Kendi gücüyle kendi kuvvetiyle mahsulünü ye-
tiştMriken de, köydeki bakkaldan şehirdeki esnafa ka
dar, kendi şahsi kredisini kullanarak da borçlanır. 
Müstahsile imkân sağlayan esnaf da sıkıntıdadır. Bir
birine bağlı zincirleme bir borçlu ekip, büyük bir sı
kıntı çekmektedir. 

İşçimiz, memurumuz her aybaşı emeğinin karşı
lığını almakta; emekli vatandaşımız üç ayda bir bi
zim gibi emeğinin karşılığını almakta; ama pancar 
müstahsili, 15 ayda olsun, bir defa emeğinin karşılığı
na 'kavuşamarnaktadır. 

Kış geldi. Odun ister, kömür ister; çoluk çocuğu 
giyim ister; köydeki bakkal alacağını İster, şehirdeki 
esnaf alacağını ister. Pancar müstahsili büyük sıkıntı
nın içerisinde. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz bu kadar ciddi meseleyi huzurunuza getirme

ye kendimizi görevli sayıyoruz; ama tedbir alması 
gereken Hükümetin bakanlarından her nedense bir 
teki gelip şuraya oturup, değerli arkadaşlarımızın her 
gün getirdiği meselenin birisine, ciddi olsun olmasın, 
bu kürsüye çıkıp bir cevap verme tenezzülünde de 
maalesef bulunmuyorlar. 

Sizin huzurunuzda Hükümete ve Hükümetin par
tisine hatMatıyoruz. Lütfen gündem dışı konuşma
lar ta3$p etsinler; vatandaşın ciddi dertlerine gereken 
efcinTİSîyeii versfoter. Türfaye'nin bu fcadar karmaka
rışık ortamında; o karışılk, o buhrana haieri nazarî 

itibara almayan Hükümetin bakanları, hiç olmazsa 
Yüce Meclislerin değerli üyelerinin konuşmalarını 
ciddiye alsınlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Paranın değerini kaybettiği, pahalılığın alıp yürü

düğü; enflasyonun bütün tahribatıyla devam ettiği 
bu ülkede vatandaş, kendi emeğinin 'karşılığını ala
mamanın sıkıntısı içerisinde. Bu büyük bir vebaldir. 
Bu vebalin sahibi de bugünkü Hükümettir. 

Saygılar sunarım efendim. (AP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuza!. 

3. — Tayland ve Malezya Parlamento Başkan
larının resmi davetlerinin kabulüne dair Başkanlık 
tezkeresi. (3/1559) 

BAŞKAN — Efendim, iki tane sunuş var, okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 28.6.1978 

tarihli 70 nci Birleşiminde, Güney Kore Ulusal Mec
lisinin davetlisi olarak bir Cumhuriyet Senatosu he
yetinin Güney Kore'yi ziyaretine 'karar verilmişti. Bu 
ziyaretle beraber Tayland ve Malezya Parlamento 
Başkanlarının resmi davetleri henüz kesinleşmediği 
için Yüksek Genel Kurulun tasvibine sunulamamıştı. 

Bu kere mezkûr ziyaretlerle ilgili Dışişleri Bakan
lığının olumlu görüşleri, Başkanlık Divanının 
30.11.1978 tarihli toplantısında görüşülmüş ve ziya
retlerin kabulü prensip olarak kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Evvelce Güney Kore'ye gitme hususu oylarınızla 

kesinleşmişti. Şimdi okunan tezkereden de anlaşıla
cağı veçhile, Tayland ve Malezya'nın da bu davet için 
yazıları gelmiştir ve Başkanlık Divanından olumlu 
karar alınmış, Dışişleri Bakanlığından da olumlu ka
rar alınmıştır. Bunların da ilavesini oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4. — Güney Kore, Tayland ve Malezya'yı res
men ziyaret edecek olan Cumhuriyet Senatosu heye
tine dair aday üyelerin isimlerini bildiren Başkmltk 
tezkeresi. (311560) 
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BAŞKAN — İkinci sunuşu okutuyorum. 
Genel Kurula 

Vaikti davetler dolayısıyla 7 - 24 Aralik 1978 tarih
leri arasında Başkanlığımda Güney Kore, Tayland ve 
Malezya'yı resmen ziyaret edecök olan Cumhuriyet 
Senatosu Heyetime aşağıdaki isimleri yazılı sayın üye
ler aday olarak gösterilmişlerdir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz öderim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

1. Sayın Sırrı Atalay (Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı) 

2. Sayın Haydar Tunçkanat (Tabii Üye) Cum
huriyet Senatosu İdare Amiri 

3. Sayın Mehmet Erdem (Bilecik Üyesi) Cum
huriyet Senatosu Divan Üyesiİ 

4. Sayın Selâhatüin Cizrdlioğlu (Cumhuriyet Halk 
Partisi Diyarbakır Üyesi) 

5. Sayın Macit Zeren (AP Amasya Üyesi) 
6. Sayın Suphi Karaman (Tabii Üye) 
7. Sayın Kemal Cantürk (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

5. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
asil ve bir yedek üye seçimi. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, gündem gereğince 
Anayasa Mahkemesine bir asil, bir yedek üye seçi
mi bölümüne geldik. Oy pusulaları dağıtılsın. 

Efendim, adayları tekrar hatırlatma gereğini duy
duk : 

Sayın Şahap Kitapçı, Sayın Yekta Güngör Özden, 
Sayın Celâl Erdoğan; asil üyelik için adaylardır. 

Sayın Yılmaz Aliefendioğlu, Sayın Mahmut Acar, 
Sayın Sacit Çetintaş, yedek üyelik için adaylardır. 

Geçen Birleşimde asıl üyelik için; Sayın Şahap 
Kitapçı 14, Sayın Yekta Güngör Özden 67, Sayın Ce
lâl Erdoğan 13 oy almışlardı. Yedek üyelik için; Sa

yın Yılmaz Aliefendioğlu 60, Sayın Mahmut Acar 1, 
Sayın Sacit Çetintaş 19 oy almışlardı. 

Şimdi Tasnif Heyeti için ad çekiyorum : 
Sayın E. Akıp Aksaç?.. Buradalar. 
Sayın Neş'et Akmandor?.. Buradalar. 
Sayın Süleyman E. Ergin?.. Yoklar. 
Sayın Naim Taşan?.. Yoklar. 
Sayın Şebip Karamullaoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Selâhattin Cizrelioğlu?.. Yoklar. 
Sayın Macit Zeren?.. Buradalar. 
Sayın E. Akıp Aksaç, Sayın Neş'et Akmandor, 

Sayın Macit Zeren Tasnif Heyetine seçilmişlerdir, lüt
fen yerlerini alsınlar efendim. Aynı Tasnif Heyeti 
hem yedek, hem asil üyelerin oy ayrımını yapacak
lardır. 

Oylamaya hangi üyeden başlanacağını tespit için 
ad çekiyorum : Yozgat Üyesi Sayın Veli Uyar. 

(Yozgat Üyesi Veli Uyar'dan başlanarak oylar 
toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl ve 

bir yedek üye seçimi için yapılan oylama neticesi gel
miştir : 

Asıl üyelik için yapılan oylamaya (93) üye katıl
mış; Şahap Kitapçı 5 oy almış, Yekta Güngör özden 
71 oy almış, Celâl Erdoğan 4 oy almış, 11 oy boş 
çıkmış, 2 oy da iptal edilmiş. Böylece yasalar gereği 
nisap sağlanamadığı için üye seçimi gerçekleşememiş
tir. 

Yedek üyelik için yapılan oylamaya (91) üye ka
tılmıştır; nisap sağlanamamıştır. 

Bu oylama aynı zamanda bir yoklama niteliğini 
taşıdığından çoğunluğumuz olmadığı anlamını tazam-
mun etmektedir. 

Bu balkımdan, 5 Aralık 1978 Salı günü saat 15.00' 
te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanına Saati : 1550 

* * 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Abdullah 
Emre İleri'nin Turizm ve TC Turizm Bankasının du
rumuna dair soru önergesi ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Alev Coşkun'un yazılı cevabı. (7/954) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Anayasanın 88 nci ve C. Se

natosu İçtüzüğünün 117 ve 120 nci maddeleri gereğin
ce, Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca yazılı olarak 
cevaplandırılmasına aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
CHP. Niğde Senatörü 
Abdullah Emre İleri 

Sorular : 
1. Sosyal, kültürel ve ekonomik yönden önemi 

gittikçe artan turizm konusunda yıllardır sürdürülen 
ihmal ve yanlışların sonucu olarak sorunların büyük 
bir yığılma gösterdiği bilinmektedir. 

Türkiye'nin tüm sorunlarına yeni ve gerçekçi bir 
açıdan bakmak durumunda olan bugünkü siyasal ik
tidar ve Hükümet döneminde; Bakanlığınızın, boyut
ları yukarıda özetle belirtilen turizm konusunda ve 
sorunlarına yeni yaklaşımı nasıldır ve düşünülen çö
zümler nelerdir? 

2. Tarihi ve turistik yönden, Ülkemizin en önem
li yörelerinden biri de, Kabadokya Vadisi'dir. Ancak 
bugüne değin vadinin Nevşehir ili hudutlarında ka
lan kesimi ihya edilmiş olup; daha önemli ve zengin 
olan başta Ihlara yöresi olmak üzere, Niğde ili hudut
ları içindeki kesimine ciddi bir biçimde el atılmamış
tır. 

Bu durum, önemli sakıncalar yaratmakta ve ge
rek bölgemiz yönünden gerek ülke turizmi yönünden 
büyük kayıplara neden olmaktadır. 

O nedenle, Kabadokya Vadisi'nin bakir durumda 
bırakılan kısmının tüm yönleriyle ihyası için, Bakan
lığınızın düşüncesi nedir? Hazırlık çalışmaları yapıl
makta mıdır? Yapılmakta ise ne aşamadadır? Yapılan 
hazırlık çalışmalarının ve planların uygulamasına ne 
zaman başlanacaktır? 

3. Gerek yukarıda belirttiğim konularda gerek 
tüm turistik çalışmalarda yasaların sağladığı olanak
lar ve yetkilerle en etkin çalışmayı yapmakla ödev
li olan ve Bakanlığınıza bağlı bulunan TC Turizm 
Bankası'nın durumunu topluca ele almak, değerlen

dirmek ve elde edilecek bilançoya göre gerekli işlem
leri yapmak zorunluluğu vardır. 

Bakanlığınız söz konusu Banka hakkında böyle 
bir değerlendirme içinde midir? Değilse bu doğrultu
da bir gereksinme duyulmakta mıdır? Böyle bir de
ğerlendirmeye esas olmak üzere adı geçen bankanın, 
aşağıda sıraladığımız yönlerden durumunun saptan
ması gerekmektedir : 

F) Bankanın yaptığı işlemlerin Türkiye ölçüsün
de açıklığa kavuşmasını amaçlayan ve yukarıda sıra
ladığımız sorularımızın çerçevesinde Niğde ili 
yöresindeki çalışmaları nelerdir? Kimlere ve ne mik
tarda kredi vermiştir? Bu kredilerin (B, C, D, E) fık
ralarında sıraladığımız sorularımız yönünden durum
ları nedir? 

G) Yukarda (6) fıkra hâlinde sorduğumuz hu
suslarda; eksiklik, yanlışlık, ihmal, hata, kusur ya da 
suç teşkil edecek eylem ve işlemler varsa, bunların so
rumluları kimlerdir? Haklarında bugüne değin ne gi
bi işlemler yapılmıştır? Bugüne değin her hangi bir 
işlem yapılmamışsa, bundan sonra Bakanlığınız bu 
konularda yasal ödevlerini yerine getirmek ve elde 
edeceği sonuçlara göre yetkilerini kullanmakla yü
kümlü değil midir? 

A) Bankanın geçen yıllarda dağıttığı kredilerin 
cinsi ve miktarı nedir? Kimlere ne miktarda kredi ve
rilmiştir? 

B) Banka, kredi dağıtımında, kredi alanların hep
sinde gerekli garantileri sağlamış mıdır? Yeterli ga
ranti sağlanmadan kredi verilenler varsa, bunların ad
ları ve aldıkları kredi miktarları nelerdir? 

C) Banka, verdiği kredilerin kullanılması aşama
larında gerekli izlemeyi yapmış mıdır? Aldığı kredi
yi yerinde kullanmayanlar olmuş mudur? Olmuşsa 
kimlerdir ve hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

D) Bankanın verdiği kredilerden ne miktarı ge
ri dönmüştür? Süresi geldiği halde geri dönmeyen 
krediler var mıdır? Varsa, kimlerdedir, miktarları ne
dir ve bunlar hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 
Yapılan işlemler yeterli midir? Yeterli işlem yapılma
mışsa, sorumluları kimlerdir ve bunlar hakkında ne 
düşünülmektedir? 

E) Banka kredi dağıtımında bölgeler arası denge
yi sağlayabilmiş midir? Ciddi ve gerçekçi bir öncelik 
değerlendirmesi yapılmış mıdır? 
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CHP Niğde Senatörü Abdullah Emre îleri'nin, 

Bakanlığıma yönelttiği 28 . 7 . 1978 tarihli, Turizme 
ve TC Turizm Bankası AŞ. Genel Müdürlüğüne iliş
kin soru önergesini yanıtlayan yazımız ve ekleri ili
şikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Alev Coşkun 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Yanıtlar : 
1. Bakanlığımızın turizm konusuna ve sorunları

na yeni yaklaşımını ve düşünülen çözümleri açıkla
madan önce, turizm sektöründeki anasorunların neler 
olduğuna değinmekte yarar olduğu kanısındayım. 

Bugüne kadar uygulanan kalkınma modeli ve dü
zendeki aksaklıklar, gelir dağılımındaki eşitsizlikleri 
arttırmıştır. Ülkemizde, yabancı turizmleri çekmek 
için oluşturulan turistik kapasite, çoğunlukla gelir 
dağılımından büyük pay alan azınlık tarafından kul
lanılmış ve turizm için kaynak olma niteliğini taşıyan 
yöreler, spekülatif amaçlarla istismar edilmiştir. Böy
lece, ne iç turizm kontrol altına alınarak yönlendiril
miş, ne de dış turizmden kapasitemiz ölçüsünde döviz 
sağlanabilmiştir. Buna ek olarak birinci planın aksine, 
ikinci ve üçüncü plan döneminde turizm ikinci bir 
sektör durumuna düşürülmüştür. Halbuki diğer Ak
deniz ülkeleri bu konuya önem vererek, turizmden 
büyük gelirler elde etmişlerdir. Son onbeş yıl süresin
ce turizm sektörü için, değişen koşullara uyabilecek, 
uygulamaların önünde gidebilen bir model, bir poli
tika ve strateji, açıkça belirtmek gerekir ki, geliştirile
memiştir. 

Ülke kaynaklarının sektörler arası optimal dağılı
mı sonucu, turizm sektörüne tahsis edilecek toplam 
miktar; doğal, kültürel ve işgücü gibi diğer ekonomik 
kaynaklara oranla düşük kalmaktadır. Bu nedenledir 
ki, yatırılabilir kıt kaynakların sektör içi dağılımı 
önem kazanmaktadır. 

Yapılmış yatırımların mekânsal dağılımındaki aşı
rı yaygınlık, potansiyel getirinin gerçekleşmemesine 
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neden olmaktadır. Kamu tarafından sağlanan kredi 
koşulları ve ilkelerinin sağlıksız dağılımındaki etkisi 
de bu durumun doğmasında savsaklanamaz etkendir. 
Ayrıca, kamu sektörüne verilmiş fonların, yatırım 
kalemlerinde gözükmesine karşın, fiilen cari harca
malara akması, yanlış kaynak kullanımının diğer bir 
örneğini oluşturmaktadır. 

Sektörün diğer bir temel sorunu da üretilen hiz
met ve pazarlama zincirinde, getiri açısından önemli 
halkalardan biri olan organizasyon sorunudur. Özel
likle, yabancı turist talebinin gerçekleşmesi ve mevcut 
kaçakların önlenebilmesi ancak ve ancak denetimli 
bir tur organizasyonuyla sağlanabilir. 

Ülkedeki işsizliğe karşın, turizm sektöründe, dü
şük oranda olması bile, nitelikli işgücü gereksinimi
nin karşılanamamış olması önemli sorunlardan biri 
sayılabilir. 

Bu sorunlara karşın; turizm, yurdumuzun sosyo -
ekonomik sorunlarının hafifletilmesinde kısa dönemde 
büyük katkıda bulunabilecek bir potansiyele sahiptir. 
Ve bu durum, turizm politikasının saptanmasında bu
gün için en önemli unsur olacak, turizm potansiyeli
nin değerlendirilmesinde ve sektörün yönlendirilme
sinde ekonomik anlamlılık anaöğe olarak ön plana 
geçecektir. 

Amaç, sektörün ülke ekonomisine ve dolayısıyla, 
ülke insanlarına en fazla yarar sağlayacak biçimde 
yönlendirilmesidir. Bu nedenle, ekonomik değerlendir
me sonucu çıkarılan hedefler ile tutarlı kararların alın
ması zorunluluğu vardır. Bu ise uzun dönemli politi
kanın saptanması ve ülke için turizm modelinin ku
rulması ile mümkündür. Başka bir deyişle, turizmde 
başarılı olabilmemiz için, uzun dönemli bir plana ge
reksinmemiz vardır. Uzun dönemli turizm politikası 
ve stratejisi çalışmaları Bakanlığımda başlamıştır. 

Son 8 aylık dönemde, ancak, sektörün bir düzene 
sokulması, işlevlerin belirlenmesi ve belirli bir iç tu
tarlılık sağlanabilmiştir. 

Uzun dönemli turizm politikasının başarılı olabil
mesi için, bir geçiş dönemi politikasına gereksinme 
duyulmuş ve politikanın anaçalışmaları da belirlen
miştir. Geçiş dönemi politikası, uzun erimli turizm 
anapolitikası ile uyumlu, sektöre belirli bir canlılık ge
tirecek özelliklere sahip olacak ve kısa dönemde dış 
turizm en az maliyet ile maksimum döviz gelirini sağ
layacak biçimde yönlendirilecektir. 

Acil ekonomik sorunlar nedeniyle, Bakanlığımız 
«Geçiş Dönemi Politikası» çerçevesinde karar almak-
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tadır. Geçiş döneminde, mevcut kapasitenin amaçlara 
uygun bir biçimde kullanımı sağlanacak, kıt kaynak
ların kullanımı denetim altına alınacak ve yeni bir or
ganizasyon ile durgun fonlar üretken üst yapıya dö
nüştürülecektir. 

Üstyapı yatırımları devlet öncülüğünde ve fiilen 
katılımı ile yaratılacaktır. 

Bir yandan günümüze dek etkisi olmayan sektör 
içi yatırım dağılımı, belirli bölgelerde yoğunlaştırıla
cak, diğer yandan fiilen cari harcamalara yöneltil
miş yatırım fonları devreye sokulduğu gibi ek fonla
rın sağlanması da gerçekleştirilecektir. Yatırım yapı
lacak bölgelerde, bölgesel örgütler aracılığı ile küçük 
tasarruflar değerlendirilecek ve durgun Sosyal Sigor
talar fonları, işçi sendikaları kaynaklarının katkısı ile 
yeni bir girişimci örgüt yatırımları olarak gerçekleş
tirme olanağı yaratılacaktır. 

Yatırım türü ve birim kapasite, saptanan politika 
ve hedeflere uygun olarak, en yüksek ekonomik getiri 
oranını sağlayacak optimal ölçeğe uygun olarak seçi
lecektir. «Kitle Turizmi» hedefinin büyük ölçeği ge
rektirmediği, aksine, yeni örgütlenme ile optimal öl
çekteki yatırımların ekonomik getiriyi arttıracağı göz -
den kaçırılmayacaktır. Geçiş dönemi temel yatırım 
ölçütü yatak maliyeti olacak ve uluslararası kabul gör
müş, minimum hizmeti verecek türler için en düşük 
maliyet ölçütü hem kamu, hem de özel kesim yatırım
larına kesinlikle uygulanacaktır. 

Ülkemizin döviz girdilerine olan ivedi gereksinimi
ne ve turizm olayına ilişkin olarak, Bakanlığımın yap
makta olduğu somut çalışmalar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Bugüne kadar döviz bozdurma yetkisi olan yer
ler, bu dövizleri kendi alındılarıyla bozmakta idi. Bu 
uygulama büyük oranda döviz kaybına yol açtığı id
dialarına neden olmaktaydı. Bu tip uygulama kaldı
rılmış, Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan «Tu
ristlere Mahsus Döviz Alım Bordroları» karşılığında 
döviz bozdurulması esası getirilmiş ve döviz bozma 
işlemleri merkezleştirilmeye yönetilmiştir. 

Ayrıca, döviz satın alınma işlemlerinin illerdeki 
bankaların merkez şubelerince yapılması gerçekleşti
rilmiş ve böylelikle döviz satma alma işlemi ilk kez 
merkezleştirilerek, bu konudaki dağınıklığa son veril
miştir. 

h) Döviz bozdurmak isteyen turistlere, her an 
servis vermek gerekeceği düşüncesinden hareket edile
rek, TC Turizm Bankası A.Ş. tarafından tüm giriş 
kapılarında 24 saat açık bulunan turistik bürolar hiz
mete sokulmuş ve ayrıca, yurt dışından gelen gemiler

de döviz bozmak için, gezici bürolar ihdas edilmiştir. 
Bu bürolarda 24 saat döviz bozdurulmakta ve turist 
için Türkiye'nin istediği yöresinde otel rezervasyon
ları yapılmaktadır. Bu uygulamanın esası, döviz alım 
satımını disipline etmektedir. 

Bu bürolarda, 21 . 11 . 1978 tarihi itibariyle, boz
durulan döviz toplamı, Yeşilköy'de 46 294 364, Kara-
köy'de 4 754 170, Sirkeci'de 2 501 369, Esenboğa'da 
19 153 021, 12 . 11 . 1978 tarihi itibariyle, Çiğli'de 
ise 2 095 784.54 TL.'sını bulmuştur. 

Böylelikle, bugüne kadar 74 798 708 TL.'lık dö
viz bozdurulmuştur. Bürolarda bozdurulan dövizin 
günlük ortalamalarının toplamı ise 549 289 TL.'dır 

c) Doğal olarak ülkemizin çalışan ve üreten in
sanlarının tatil ve dinlenme gereksinimlerinin karşı
lanması Bakanlığımızın başlıca görevidir. Halkımızın 
dinlencesiyle ilgili olarak, atılan adımların en önemlisi 
Halk Plajıdır. Kısa dönemde çalışmalarımızın ilk so
mut örneği olarak niteleyebileceğimiz Halk Plajla
rını tüm kıyı şeridinin uygun olan yerlerine yaymak 
azim ve kararındayız. 

d) Türkiye'nin en önemli giriş kapısı olan Kapı
kule'de yeni bir uygulama başlamıştır. Bu uygulama 
ile, yabancı turistlerin daha gümrük kapısında ülke
miz hakkında edindikleri olumsuz izlenim giderilme
ye çalışılmaktadır. Kapıkule girişi, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ve 
Bakanlığımızın işbirliği ile 17 şeride çıkarılacak ve 
burada turistlerin, yurt dışından izinlerini geçirmeye 
gelen işçilerimizin çektikleri çileye son verilmeye ça
lışılmaktadır. 

e) Turizm bir anlamda da yatırım demektir. Bir 
yandan eîiırniziddd yataık kapasitesin/in sayısını bir an 
önce artırmak için, çaba harcar'ken, diğer yandan, 
uzun dönemli yatırımlarla turizmimizin geleceğini ga
ranti altına alma uğraşındayız. Bu arada tüm Türki
ye'nin turizm yönünden fiziksel planlaması hazırlan
makta ve hu planlamaya 'koşut olarak yatırımların 
yönlendirilmesi ve ülkemizi dış dünyaya açmak ola
nakları araştırılmaktadır. Yatırımlar konusunda tu
rizmde halk sektörü deyimini vurgulamak; gerdldr. 
Yerel yönetimler, yurt dışımda çalışan işçiler, esnaf, 
işçiler, üreticiler ile binlikte Bakanlığımız ve TC Tu
rizm Bankası tarafından oluşturulacak ıkuroluşiar, 
turizm yatırımlarında halik sektörünün somut örnelk-
îerini verctoelklerdiir. 

Üstyapıların ve talebin varolduğu yörelerde ye
tersiz altyapılar hızla tamamlanacak ve turizm talebi
nin yüksek olduğu belirli yörelerde, çok kısa zaman-
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da devreye girebilecek, yerel yapı malzeımelerinii de
ğerlendiren, düşük. maîfiyetl'i yatak kapasilfleri yaratı
lacaktır. Bu konudaki çalışmalarimız hızla sürdürül
mektedir, 

Türkiye'n'in yatırım, kaynaklan sınırlıdır. Turizm 
yatamlarınıda yalbaneı sertmayeden Türkiye'nin ya
rarlarını maksimize edecek bir yöntemle yararlandırı-
lacalkltır. 

f) Bakanlığımız tarafım/dan yürütülmekte olan 
bir başka çalışma da kamıu k'amplannın kullanım sü
relerini uzatmak ve duş tumzıme açmaktır. 17 000 yatalk 
kapasiteli kamıu 'kampları ortalama 4 devre ve 15 gün
lük 'bir kullanım ile yaklaşık 8Q Oı0ıQ kamu görevlisi
nin ailesinle tatili yapma olanağı sağlamaktadır. Bu 
kampların yeni 'bir kullanım düzenJine sokulması ve 
kamplardan ıdalha fazla yararlanma olanakları araş-
tınlmıalkta ve kamu görevlilerinin dikilenime hakları el
lerimden alıntımdan, kullanılmayan dönemlerde dış 
/turizme açılması gerekeceği düşünülmektedir. 

g) 1978 yılı tarazım sektiöriü kredi (ilkeleri yeniden 
düzenlenmiş ve Ibu ilkelerde pansiyonculuk kredisıine 
Ibüyülk önem verilmıiışitir. Evlerimin herhangi bir oda-
ısını pansiyon olarak kullananlara % 100 kredi alma 
olanağı sağlanmıştır. 

Turfanı yatırımlarında kooperatıifçiliğe ve halk 
sektörüne önlem venilirnljşıtir. Kişiseli turizm kredisi yay
gınlaştırılmaktadır . 

h) Turistik arzın çeşitliliğıini artırıcı, kıyılardaki 
yığılmayı önleyici, mevsimli uzatıcı, personel kullanı
mında denge ve döviz sağlayıcı önlemler alınmaya 
başlanmıştır^ 

ti) Turizm sektörü therşeyden önce bir hüzmet sek
törüdür!. Gelen turistlere güleryüzle yardımcı olmak 
ve doğru bilgi vermek gerekmektedir. Bakanlığımız 
ıbu amaçla, yabancı dlil ibilen ve genel kültürleri ye
terli düzeyde bulunan 50ö'e yakın genci bu turizm 
sezonunda «Turizm Gönüllüleri» adı altında bir araya 
getirmiştir. Turisıtik yörelerde her an yerli ve yabancı 
turiistlerikii tü!m sorunlarıinı diiınlemeye ve bu 'sorunları 
gidermeye 'hazır Olan bu gençler aynı zamanda tu-
zjim eğiıtıimıinjin halka yansıması için uğraş vermekte 
oldukları gibi Bakanlığımızın da ıgözü ve kulağı ol
maktadırlar.. 

k) Yurdumuzda turizm istiaJÜilst'ikleri yeterli ve 
güvenilir değildir. Ülkemizin yapısına özgü bir turizm 
modelinin gelıişıtirtileibilmesii için sağlıklı verilerin elde 
edilebilmeline ve değerlendirilmesine başlanmıştır. 

Sonuç olanak, giriş kapıları ve hava alanlarında 
rahatlatıcı değişikikler hızla gerçekleştirilecek, döviz 

alım - satımı disipline edilecek, alt ve üstyapı yatı
rımlarına önem verilecek, yatırımlar ve fiziksel plan
lama alanlarında ülke koşullarına uyan teknoloji ve 
yöntemler gellişüMlecek ülkenin doğal, tarihi ve kül
türel kaynakliarının koriürumiası, değerlendiirilmes'i ve 
üstyapılarla 'birKkte tanıtılması sağlanacak ve turizm
de halk sektörü geiiiiişitirilecektir. Bu amaç ve önlem
leri gerçdklieişitiirebilm'âk 'için bürokrasiye kapılmayan 
ıdinamtilk ve etkin 'bir sistemi oluışlturuliacaktır. 

ı2) Türkiye'de turiizm planlaması, 1959 yılında, 
Ege ve Afcderüiz kıyılanının önemli bir kısmını «Tu
riizm GeMşüm Bölgeleri.!» olarak ilan eden 6/12209 sa^ 
yuh Bakanlar Kumulu Kararı ile hız kazanmıştır. 1971 
yılınlda da, Kapadokya Bölgesi söz konusu kararna-
meya ek olarak çıkartılan 7/5811 sayılı Bakanlar Ku
rulu Karan ile «Turiizm Gelişim Bölgeleri» kapsa
mlına alınimıştır, 

Bu ek kararname ile «Kapadokya Turizm Gelişim 
Bölgesi» nin sınırları, Nevşehir ilinde Nevşehir - Ür
güp - Avanos üçgeni ve yakın çevresi ile, Niğde ilin
de Ihlara Vadisi ve Kayseri ilinde Soğanlı Harabele
ri olarak belirlenmiştir. Kapadokya Bölgesinin tu
ristik çekiciliğini Peri Bacaları ve diğer jeomorfo
lojik oluşumlarla, Bizans devrine ait kaya içine oyul
muş kiliseler ve bölgeye özgü yöresel mimari oluş
turmaktadır. Bölgenin turistik çekiciliğini sürdürebil
mesi, özelliklerinin bozulmadan geleceğe aktarılma
sına bağlıdır. 

Bu amaçla, Bakanlığımızda Turizm Planlaması 
Genel Müdürlüğü bünyesinde 1972 yılında çalışma
larına başlayan 1/25.COO ölçekli «Kapadokya Çev
re Düzeni Planı» çeşitli alanlar için değişik koru
ma - gelişme kararları getirmiş ve bu plan İmar ve 
tskân Bakanlığınca 26.4.1976 tarihinde onandıktan 
sonra, Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kuruluna sunularak oradan da A 69 sayı ve 
10.7.1976 tarihle «Kapadokya Bölgesi 1/25.000 öl
çekli Genel Koruma Planı» kararı alınmış ve yü
rürlüğe girmiştir. Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu, tarihi ve doğal karakteri olan geniş kırsal 
alanlara kesin koruma kararı getirmekte, yerleşme 
alanları için de koruma - imar planlarının yapılması
nı öngörmektedir. 

1/25.Q00 ölçekli «Kapadokya Çevre Düzeni Pla
nı» nın anahedefleri, (1) turizm aktivitesine rasyo
nel bir gelişme getirmek, (2) turizm girdisinin bölge 
yapısına uyum göstermesini sağlamak ve (3) yatırım 
taleplerini koruma - geliştirme ilişkisini bozmaya
cak biçimde yönlendirmektedir. 

— 567 — 
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığının talebi ile TC Tu
rizm Bankası AŞ Plan - Proje Grup Başkanlığı bün
yesinde geçen yıl kurulan bir ekiple Kapadokya Ko
ruma ve Turizm Geliştirme Plan ve Proje çalışmaları 
sürdürülmektedir. Yukarıda görüşler çerçevesinde, ko
ruma ve geliştirmenin ayrıntılarına inen, teknik ve 
sosyal altyapı yatırımları gibi boyutları da içeren ça
lışmalar yapan bu ekip, korumacı - mimar, mühen
dis ve plancılarla danışman ekonomistlerden oluş
maktadır. 

Adı geçen proje ekibinin 1978 yılı programında, 
Nevşehir ilinden Ürgüp, Mustafapaşa, tjçhisar, Or-
tahisar ve Göreme kasabaları ile Uçhisar Vadisi, 
Göreme ve Zelve açık hava müzeleri, Niğde ilinden 
de Ihlara Vadisi ve Belisırma köyü ile ilgili, mima
ri ölçeğe kadar inen çalışmalar vardır. Bu çalışmalar
dan yatırıma dönük olanlarının 1979 - 1980 mali yılı 
döneminde gerçekleşeceği umulmaktadır. 

Niğde ili sınırları içinde kalan Ihlara Vadisi için, 
vadi tabanı düzenlemesi, vadiye iniş ve çıkış nokta
larını oluşturan Ihlara kasabası ile Belisırma köyün
de de vadi girişi ve açık hava müzesi tesisleri ile tu
ristik çarşı, restoran, gazine, gibi tesisler planlanmak
ta, ayrıca Belisırma köyü için Mevzii imar Planı 
yapılması ve pansiyonculuğun geliştirilmesi öngörül
mektedir. 

3. Söz konusu soruyu yanıtlamak için öncelikle 
bankamızın turizm endüstrisi müessesesi ve işletme
lerini kredilendirme işlevine ilişkin yetkililerinin de-
ğerlendriilmesi gerekmektedir. 

7470 sayılı TC Turizm Bankası AŞ Yasasını değiş
tiren 1570 sayılı Yasanın Ek 2 nci maddesinde, ban
kaca verilen kredilere ilişkin anailke ve koşulların 
Kalkınma Planı ve yıllık programlara uygun olarak 
her yıl TC Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca sapta
nacağı hükmü öngörülmektedir. Ancak, Bakanlıkça 
saptanan koşullar turizm kredilerinin yalnızca dağı
tımına ilişkin bulunmakta, söz konusu koşulların iz
lenmesi ve geri dönüşümüne ilişkin ilkeler ise TC Tu
rizm Bankası AŞ Kredi Yönetmeliğinde belirlenmek
tedir. 

Bu nedenle, (3) No. lu sorunun bir yandan Bakan
lıkça saptanan ilkeler, öte yandan, bankanın bir iç-
düzenlenmesi olan Kredi Yönetmeliği hükümleri çer
çevesinde incelenmesi gerekir. 

Kredi politikası anailkelerinde aşağıdaki hizmet ve 
yatırım dallarının kredilendirmeye konu alabileceği 
belirlenmiştir. 

1. Konaklama tesis ve işletmeleri^ 
2. Ev pansiyonları, 
3. Termal tesis ve işletmeleri, 
4. Yan hizmet tesis ve işletmeleri, 
5. Geleneksel Türk sivil mimari örneklerinin tu

rizme dönük kullanımlarını amaçlayan yatırımlar, 
6. Nitelikleri yetersiz, belgesiz konaklama tesis-

rinin iyileştirilmesi, 
7. Seyahat acentaları, 
8. El sanatı ve hatıra eşya imalat, 
9. Turizm amaçlı deniz ulaşım araçları yapımcı

ları ve işleticileri,: 
10. Film yapımcılığı, 
11. Turistik yörelerde belediyelerin vidanjör -

arazöz, veya vidanjör, arazöz, çöp kamyonu, çöp 
yakma fırını ve asfalt makineleri gereksinmelerinin te
min edilmesi, 

12. Yarım kalmış tesis yatırımları, 
13. Bunlar dışında konusu ve kredilerden yarar

lanma esasları ayrıca, Bakanlık ve bankaca saptana
cak koşullar içinde diğer faaliyet dalları (Belediye ve 
özel idarelerin gerçekleştirecekleri «Sit» projeleri, 
geleneksel Türk gösteri oyunları... gibi). 

Yatırım projelerinin yararlanabilecekleri faiz, kre
dilendirme oranları, sübvansiyon ve uygulanacak va
deler de anılan ilkeler çerçevesinde saptanmıştır. Bu
na göre; 

— İnşaat ve tesisat kredileri % 8 faiz, en çok 5 
yıl ödemesiz devre dahil 20 yıl vade, 

— Mefruşat ve teçhizat kredileri % 8 faiz, en çok 
2 yıl ödemesiz devre dahil 10 yıl vade, 

— İşletme kredileri ise % 11,5 faiz, en çok 1 yıl 
ödemesiz devre dahil 3 yıl vade ile tahsis edilmekte
dir. 

Kredilendirme oranı, gerice yöreler ile 250 yatak 
kapasitesini aşan konaklara ünitelerinde yatırım tu
tarının % 80'ini bulmakta, yurdun diğer yörelerinde 
ve yatak kapasitesi 250'nin altındaki tesisler için ise 
bu oran % 60 olarak uygulanmaktadır. 

Ödemem devrelerde ilgili girişimcilerden, ilgili 
yık üişikin borç faizi tahsil edilir. Ancak, borcun 
yılliik anapara taksitleri ödemesiz devreden sonra 
'başlar. Anılan bilgi ve verilerin sağlanmasından son
ra, görevli uzmanlarca projenin değerlendirilmesi, ya
pılabilirlik raporunun 'hazıriartmasıriia geçilir. 

Kredi isteminin incelenme ve . değerlendirmeye 
alınabilmesi için girişimcilerin örneği ekli belgeleri 
eksiksiz olarak bankamıza sunmaları gereği vardır. 
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(Kredi istemine konu dosya, tamamlandıktan son
ra, söz 'konusu yatırımın fiziki maiyetinin hesaplana-
bilmesi için, Bankamız teknik değerlendirme Grup 
Başkanlığı elemanlarınca proje ve 'kaşif özelleri üze
rinden ve yatırırmın yerinde incelemeler yapılarak ha
zırlanan teknik değerlendirme raporu Bankamız Pro
je Değerlenıdirme Gruıbu Başkanlığına gönderililir. 
Proje Değerlendirme Grubu Başkanlığı Uzman ve 

uzman yardımcıları, yatırıma 'ilişkin fizibilite rapo
runu düzenleyebilmek için, kuruluş yeninde pazar 
araştırması (turistik çekim yönünden yörenin irde-
lenımesi, altyapı ulaşım, haberleşme durumu, arz -
ıtalap etüfiü, fiyatlar ve doluş oranları) yaparlar, iş
letme etüıtünlün yapılabilmesi liçin gerekli verileri sağ
larlar. Daha sonra, girişimci kişi veya firmanın 
bilanço, kâr - zarar cet veli erini, ticari moralitesini 
tbankallar nezdinde inceleyip, yatırıma aktarılabilecek 
mali kaynakların saptanmadı ile gayrimenkul ve men
kul varlıkları tespite çalışır. Girişimci kişi veya fir
maların verilecek kredi ile tesisin maliyeti arasındaki 
faikı kadar öz kaynağa sahip bulunup 'bulunmadık
ları ve 'bunu yatırıma yönıeîifiip yöneltmeyecekleri ko
nusu üzeriiiıde önemle durulup, projenin gerek fir
ma gerekse ulusal ekonomi açısından olumlu sonuç
lar sağlayıp, sağlamadığı araştırılır. Verilecek kredi
nin geri ödeme durumu da ayrıca değerlendirmede 
önemli bir ölçütü oluşturur. 

Böylece, fizibilite raporunda krediyi değerlendir
mede esas, 

Ranltaibiliıte, 
KaJtma değer, 
Geri dönüş olup olmadığı, 
Öz kaynak sorunu bulunup bulunmadığı, hususları 

yer alır. 
Uzmanlarca hazırlanan fizibilite raporu Proje De

ğerlendirme Grubu Başkanlığınca Bankanın Kredi De
ğerlendirme Komötesiine sunulur. Kredi Komitesi kara
rı ile banka yönetim kurulunda görüşülerek, nihai 
karar oluşturulur. Kredi 'isteminin kabulü halinde gi-
.riişilimıci kişi veya firma 'ile tanka arasında bir muka
vele aktedilir. 

(Bankanın kredilendirme işlevine ilişkin bu genel 
açıklamadan sonra,, 3 No. lu sorunun çeşitli şıklarını 
yanMayalmı: 

3. — a) Bilindiği üzere, 1972 yılına kadar tu
rizm sektörüne iller ve Vakıflar Bankalarınca da kre
di tahsis edilmekte iken, 1570 sayılı Yasa ile sektörün 
yalnızca TC Turizm Bankası A.Ş'ce kredilendirilmesi 
ive önceden İller Bankası ve Vakıflar Bankasınca tah

sis olunan kredilerin de TC Turizm Bankası A.Ş.'ne 
devredilmesinin kabul edilmiş olması nedeniyle, halen 
bu krediler 'bankamızca izleniimektedir. 

1972 yılından itiilbaren TC Turizm Bankası AŞ.' 
nce tahsis olunan kredilerin cinsi ve miktarı ile şahıs 
ve firma adları ilişik listede (Ek: 1) gösterilmiştir. 

3. — b) Tahsis edilen krediler için kural ola
rak kredi yönetmeliğiımlizin 8 nci maddesi uyarınca, 
taşınmaz ipoteğin, 'banka teminat mektubu ya da dev
let tahvilleri teminat olarak alınır. Yine aynı yönet
meliğin 9 ncu maddesinde ise ipotekte % 50, banka 
teminat rnelktupiarırada % 25 fazlası ile teminat alına
cağı belirtilin 

Tahsis olunan kredilerin tümü gerekli teminat 
alındıktan sonra, kullandırılmıştır. Yeterli teminat 
sağlanmadan kredi kullandırılan kişi ya da kuruluş 
yoktur. Kredinin tahsisine rağmen, gerekli teminatı 
göstermeyen kişi ve kuruluşlara tahsis olunan krediler 
iptal edilmektedir. 

3, c) Turizm Bankasınca tahsis olunan krediler, 
yatırımın gerçekleşmesi oranında ve her ödemeden 
önce tesis mahallinde teknik elemanlarca yapılan tes-
bite istinaden düzenlenen istihkak raporlarına göre 
kullandırılmaktadır. Bu uygulamada örneğin, inşaat 
işlerinin % 30 oranında gerçekleşmesi halinde, tah
sis olunan inşaat kredisinin % 30'u ödenmekte oldu
ğundan, kredinin ödenmesi yatırım süreci içine yâ  
yılmakta ve kredinin son dilimi ödendiğinde yatırım 
tamamlanmış olmaktadır. Ancak, bazı durumlarda 
- inşaatın seyrinin hızlanması - özellikle, Doğu ille
rinde çok kısıtlı olan inşaat mevsiminden azami ya
rarlanma ve girişimcilerin gerekli malzemeleri ihzar 
edebilmeleri için, avans verilmekte bu avanslarda 
müteakip istihkaklardan defaten veya peyderpey tas
fiye edilmektedir. Uygulama ile Bankamızca tahsis 
olunan kredilerin mahallinde kulllanılmaması fiilen 
olanaksız bulunmaktadır. 

3. d) Vadelerinde ödenmeyen taksitler hakkın
da izlenen prosedür 5 aşamalıdır. İhbar vade tari
hinin müşteriye hatırlatılması amacıyla, yapılmakta
dır. Vade tarihinde borcun ödenmemesi halinde ise 
ödünç alana bunu 15 gün içinde ödemelerine ilişkin 
bir uyarıda bulunulmaktadır. İhtar ve uyarıya kar
şın, borç yerine getirilmediği takdirde, 1 nci ihtar 
gönderilerek, 15 günlük süre daha verilmektedir. Bu 
sürenin de başarısız geçmesi, son uyarı aşamasını 
getirmektedir; nihayet bundan sonra ikinci ihtar gön
derilerek, kredinin tümüne muacceliyet kazandırıla
rak, dosya kanuni takibe intikal ettirilmektedir. Ban-
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kanın verdiği kredilerin geri dönüşüm miktarları (Ek 
5'de) ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

Bankaca tahsis edilen kredilerin geri dönüşümüne 
ilişkin alarak verilen genel bilgilerden başka, konu
nun önemi gözönüne almanak, vadesi geldiği halde ge
ri dönmeyen kredilerin durumunu incelemek üzere, 
T. C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile T. C. Turizm 
Bankası AŞ'ne mensup uzman hukukçulardan bir 
komisyon oluşturulmuştur. Komisyon kanuni takibe 
intikal ettirilmemiş 84 kredi dosyalarından 11'ini ör
nekleme usulü ile seçmiş ve bu dosyaları kredinin 
tahsisi, ödenmesi ve geri dönüşümü açılarından de
ğerlendirmiştir. 

Komisyonca yapılan araştırma sonucunda kredi
lerin mevzuat ile belirlenmiş koşullarına uygun ol
makla beraber, devlet eliyle fert zengin etmeye yol 
açacak biçimde tahsis edildikleri saptanmıştır. Örne
ğin, bir şirkete yaklaşık 10 000030 TL. kredi tahsis 
edilmiştir. Kıt parasal kaynaklara sahip olan ülke
mizde, bir tek firmanın bu denli büyük bir meblağ 
ile desteklenmesi, esasında turizmde uygulanan bo
zuk düzeninin çarpık bir sonucudur. Bu uygulama
nın, devlet eliyle fert zengin etme yanında, ayrıca, 
turizmi halka yaymak ve toplum içinde yaygınlaştır
mak amacıyla, da ters düştüğü açıktır. 

Öte yandan, tahsis edilen kredilerin ödenme
sinde, avans uygulaması yapılmış olduğu da komis
yonca saptanmıştır. Oysa girişimcilerin aldıkları kre
dileri amaçlarına uygun kullanmalarını sağlamalk için, 
kredi ödemelerinin girişimcinin öz kaynakları ile baş
lattığı projenin uygulama aşamalarına uygun hak 
edişler karşılığı yapılması gerekmektedir. Aksi tak
dirde, yani avans yolu ile ödeme yapılması halinde 
finanse edilen projenin uygulanıp uygulanmadığı de
netlenemeyeceği için, devlet tarafından turizm sek
törüne ayrılmış fonların başka, özellikle spekülatif 
kâr getiren alanlara kayması durumu doğar. 

Nihayet kredilerin geri dönüşümünde genellikle, 
ticari bankalarda uygulanan bir idari takip olgusu
nun T. C. Turizm Bankası AŞ tarafından benimsen
miş olduğu komisyonca ortaya konmuştur. Tümüyle 
yönetimin takdirine dayalı bu yöntemin bankanın 
kamu kuruluşu niteliği ile bağdaşmadığı açıktır. Ger
çekten, Anayasa Mahkememiz 8.10.1974 gün ve 
7/41 sayılı kararında kamusal bir «...Bankanın fcişi-
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lere açtığı kredi akımını hızlandırmak, kararlaştırıl
mış sürede geri verilmeyen paralan beffi kişiler elin
den kurtarıp, diğer gereksinme duyan kişiler ve yer
lere devretmek gibi en başta gözetilmiş amaca ulaş
maya yararlı önlemler alınması gerekir: diyerek, ka
mu kredilerinin geri dönüşüm ilkesini açıklamıştır. 
Bu amacın sağlanabilmesi ise, takdire yer bırakma
yan objektif bir takip düzeninin getirilmesine bağlıdır. 

Görülüyor ki komisyon, kredi uygulamalarının 
sosyal adalet ve kamu hizmetlerinin etkin sürdürülme
si ilkelerine ters düştüğünü saptamıştır. Bu durum 
karşısında Bakanlığımız T. C. Turizm Bankası A. Ş.'ne 
getirilen yeni üst yönetim kadrosu ile, bu sakıncaları 
giderecek etkin önlemleri almaya ve anılan Banka
nın amacına uygun faaliyette bulunmasını sağlama
ya yönelmiştir. Bu amaçla yeni kredilendirme koşul
ları saptanmak üzere çalışmalara başlanmıştır. 

3. e) 7470 sayılı Bankamız Kanununu değiştiren 
1570 sayılı Kanunun (Ek : 2) maddesi uyarınca, tu
rizm sektöründe T. C. Turizm Bankası A. Ş.'nce 
yürütülen kredi dağıtım, izleme ve tahsil işlemlerine 
ilişkin «Kredi politikası anaâlkeleri ve kredi koşulla
rı» her yıl Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca tespit 
edilmektedir. Bu ilkelerde öncelik bölgeleri de yer 
almaktadır. Bankaya intikal eden kredi talepleri ya
tırımın bulunduğu bölge için yıllık ilkelerde tespit 
edilmiş koşullar dikkate alınarak, değerlendirilmek
te ve kredi ile desteklenmesi mümkün ve yararlı gö
rülenlere kredi tahsisi yapılmaktadır. Kredi tahsisi 
bölgelerden gelen taleplerin de değerlendirilmesine 
bağlı olduğundan bölgeler itibariyle tahsis olunan kre
diler her bölgeden talebin azlığı veya çokluğundan 
etkilenmektedir. 

3. f) Bankanın yaptığı işlemlerin Türkiye ölçü
sünde açıklığa kavuşmasını amaçlayan ve yukarıda 
sıraladığımız soruların çerçevesinde, Niğde ili yöre
sindeki çalışmaları nelerdir? Kimlere ve ne miktar
da kredi verilmiştir? Bu kredileri (B, C, D, E) fıkra
larında sıraladığımız sorularımız yönünden durumla
rı nedir? 

Yanit 3. f) Niğde ili yöresinde yapılan çalışmalar 
hakkında 2 nci maddede bilgi verilmiştir. 

Niğde ili ve yöresine Bankamızca açılan krediler 
ve durumları aşağıda yer almaktadır. 

570 — 
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Açılan kredi (000 TL.) 
Firma adı Cinsi İnşaat Mefruşat İşletme 

2. S. Otel 17 330 3 960 
Orhan Ağaçlı 
(Aksaray) 
Nahit - Mehmet 
İşman (Aksaray) 2. S. Otel 10 330 1 530 

Toplam Kapasite Açıklama 

370 

140 

21 660 104 Yatak 
12 000 18 Yatak 507 231,27 TL. günü gelmiş 

borcu vardır. Bunun 341 547,92 
TL.'sı ; 978/1 nci devreye ait
tir. Kalanı 977/2 nci devreye 
aittir. İstihkaklarından 4 par
tide kesilecektir. 

3. g) Yapılan bu incelemeler dışında, yukarıda 
(D) fıkrasında sözü edilen 84 dosyadan araştırma ko
nusu yapılmış olan 11 dosyanın dışında kalanlar için 
özel bir komisyon ikurularak, bunlar ayrıntılı bir bi
çimde incelenerek ve bunun sonucunda ihmal, hata, 
kusur ya da suç teşkil edecek eylem ve işlemlerime 
rastlananlar hakkında gerekli yasal yollara başvurula
caktır, 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, köy ve mahalle muhtarlarına verilen 
ödeneklere dair soru önergesi ve Yerel Yönetim Ba
kanı Mahmut Özdemir'in yazılı cevabı. (7/985) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Yerel Yönetim ve Ma

liye bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygıyla dilerim. 18.10.1978 

Ankara Senatörü 
İbrahim öztürk 

SORULAR : 

2108 sayılı (Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik 
Yasası) gereğince köy ve mahalle muhtarlarına veri
len ödeneklerden geniş ölçüde vergi kesildiği ve muh
tarların eline cüzi miktarda bir para geçtiği saptan
mış bulunmaktadır. 

1. Muhtar ödeneğinin brüt tutan nedir ve bun
dan ne miktar ve cins vergi kesilmektedir, yasal da
yanak nedir? 

2. Büyük sıkıntılar içinde görev yapan muhtar
lara ödeneklerinin bugünkü koşullara paralel olarak 
yükseltilmesi düşünülmekte midir, örneğin, Bakan
lar Kurulu kararıyla memurlara yapılan yardımlardan 
muhtarların da yararlanması için herhangi bir girişim 
var mıdır? 

T. C. 
Yerel Yönetim Bakanlığı 27.11.1978 

Özel İd. ve Köyler Gn. Md. 
Şb. Md. : Köy Hiz. Hesap. 
Sayı : 532-915-433-(78)/3032 

Konu : Muhtar ödenekleri Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Genel Sekreterlik : 
ilgi : 25.10.1978 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

16561-6823-7/985 sayılı yazıları. 
Ankara Senatörü İbrahim Öztürk'ün muhtar öde

neklerine ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiş ve 
aşağıda cevaplandırılmıştır : 

1. 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Gü
venlik Yasasının 1 ve 2 nci maddelerinde, hükme 
bağlanan 100 gösterge üzerinden, 1978 mali yılı büt
çesine yasalaşan 14 katsayıya göre, köy ve mahalle 
muhtarlarına brüt ödenen aylık ödenek 1 400 liradır. 

2. Yine 2108 sayılı Yasanın 4 ve 5 nci maddeleri 
uyarınca Bağ - Kur'a girip de, 1479 sayılı Yasaya 
göre muhtarlarca ödenmesi gereken Bağ - Kur primi 
hariç, muhtarlık görevi dışında ayrıca yaptığı iş ne
deniyle vergi mükellefi olanlarla, medeni durumlarına 
göre 1978 mali yılında ödenen aylık ödeneklerden 
kesilen vergilerin cins ve miktarı ile, kendilerine öde
nen net ödenekler ekli cetvelde gösterilmiştir. 

3. Muhtar ödeneklerinden kesilen bu vergiler, 
Gelir Vergisi Yasasının 61 nci maddesi uyarınca, 
Devlet Bütçesinden verilen bir ücret ödemesi sayıla
rak, 87 seri No. lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin, 
aylık ücretlere mahsus 2 No. lu cetveline göre kesil
mektedir. 

4. Köy ve mahalle muhtarlarına ödenen aylık 
ödenekler, Bakanlığımızca da yetersiz görülmekte 
olup, bu ödeneklerin günün koşullarına göre artırıl
ması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 

Arz ederim. 
Mahmut Özdemir 

Yerel Yönetim Bakanı 
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Köy ve Mahalle Muhtarlanna Devletçe Verilen Ayhk Ödeneklerin Brütünü, Yapılan Vergi Kesintilerinin 

İlgilinin 

Cinsini, Miktanni ve Ele Geçen Net Ödeneklerini Gösterir Cetveldir. 
Ver. 

Brüt ödenek Gelir Ver.M.D.V. Damga kesinti top. 
iş ve medeni durumu 

Yaptığı iş nedeniyle hem ver
gi mükellefi ve hem de muh
tar olan 
Muhtarın eşi çalışıyorsa (İn
dirimsiz) 
Bekâr ve çocuksuz dul olan 
Evli çocuksuz olan 
1 çocuklu olan 
2 çocuklu olan 
3 çocuklu olan 
4 çocuklu olan 
5 çocuklu olan 

Lira 

1 400 

Lira 

350 

Lira Lira Lira 

362 

Ele geçen 
•pp jau 

Lira 

1 038 

1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 

277 
242 
229 
218 
206 
194 
184 
172 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

289 
254 
241 
230 
218 
206 
196 
184 

1 111 
1 146 
1 159 
1 170 
1 182 
1 194 
1 204 
1 216 

Not : Daha fazla çocuklu olanlar aynen beş çocuklu gibi işleme tabidirler. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp tinerin, Nevşehir merkeze bağlı Çardak, köyün
de akan sel sularına dair soru önergesi ve Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuzun yazdı ce
vabı. (7/991) 

Cumhuriyet Senatosu Başikanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Köy İşleri 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim, 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragtp Ünler 

Nevşehir Merkeze bağlı Çardak köyü ortasından 
akan sel suları ıköy içindeki ulaşımı gayet kötü bir 
şekilde aksatmakta olup oradan geçmek isteyen ara
baları arızalandırmaktadır oysaki, köy içine döşe
necek bir sıra büz bu işi halledeceği gibi bir buldo
zerin iki gün çalışması köy içinde geçilmesi zor olan 
engelleri kaldırabilir. 

'Bakanlıkça durumun düzeltilmesi için bir çalışma 
mevcut mudur? 

TC 
Köy İşleri ve Kooperatifler 24 . 11 . 1978 

Bakanlığı 
Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel 

Müdürlüğü 

Konu : Çardak köyü içi deresine 
sanat yapısı yapılması Hk. 

CUMHURİYET SENATOSU 
(Genel Sekreterliği) 

ilgi : 2.11.1978 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
16659 , 6838-7/991 sayılı yazınız : 

İlgi yazınızla Senatonuz Nevşehir Üyesi Sn. Ra-
gıp t inerin, Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru öner
gesinde yer alan Nevşehir İli Merkez İlçesine bağlı 
Çardak köyü ortasındaM dereye sanat yapısı yapıl
ması istemi ile ilgili olarak Nevşehir Valiliğine öner
ge yazılmıştır. Anılan önergenin üç örneği ektedir. 

Bilgi leriniize sunarım. 

Ali Topuz 
Köy İşleıni ve Kooperatifler 

Baikanı 
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KÖYYOLLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Dosya No: K.Y.Y. 276/20-50 

13874 

Konu : Çardak köy içi deresine 
sanat yapısı yapılması 

NEVŞEHİR VALİLİĞİNE 

itiliniz 'Merkez 'ilçeye bağlı Çardalk köyü ortasın
dan alkan sel sularının !köy içindeki ulaşımı büyük öl
çüde 'aksaitması nedeniyle bahsi geçen dereye gerekli 
ıslanaJt yapısının yapılması isteminde bulunulmaktadır. 

Konunun mevcut yöntem ve teknik gerekler çev-
çevesinde incelenmesi ile, uygun görüldüğü taktirde 
1979 yılı program tekliflerinde gözönüne alınmasını 
rica ederim. 

Ali Topuz 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Nevşehir - Kaymaklı İlçesine bağlı bazı köy
lerin içmesuyu ve yollarına dair soru önergesi ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un yazılı 
cevabı. (7/994) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Balkanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr Ragıp Üner 

1. Nevşehir - Kaymaklı İlçesine bağlı Çakılı köy 
grubu sondaj neticesinde üç köye verilecek içmesuyu 
inşaatı yarım kalmıştır. Suyun bu üç köye dağıtımı 
için çalışmalara devam edilecek midir? 

2. Nevşehir - merkeze bağlı Kaymaklı 'kasabası 
ile Çakılı köyü arasındaki yol yıllardır metruk bir hal
dedir. Bu çok kısa mesafeye bir grayder gönderilirse 
'köy yolundan geçmek mümkün olacaktır. 

3. Nevşehir - Kaymaklı İlçesi Özlüce köyü ile 
Çakılı köyleri arasında bir yol yapımı için bir ça
lışma mevcut mudur? 

TC 
Köy İşleri ve 

Kooperatifler Bakanlığı 
Yol, Su ve Elektrik 

İşleri Genel Müdürlüğü 
Özel Büro Müdürlüğü 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 6.11.1978 gün ve 
16676-6853-7/994 sayılı yazıları. 

İlgide belirtilen yazıları ekinde Bakanlığıma gön
derilen Prof. Dr. Sayın Ragıp Üner'in yazılı soru 
önergesinde : 

1. Nevşehir - Kaymaklı İlçesine bağlı Çakıllı 
köy grubu üç köye verilecek içmesuyu inşaatı ya
rım kalmıştır. Suyun bu üç köye dağıtımı için çalış
malara devam edilip edilmeyeceği, 

2. Nevşehir - merkeze bağlı Kaymaklı kasabası 
ile Çakıllı köyü arasındaki yol yıllardır metruk bir 
haldedir. Bu çok kısa mesafeye bir grayder gönderi
lirse köy yolundan geçmenin mümkün olacağı, 

3. Nevşehir - Kaymaklı İlçesi Özlüce köyü ile 
Çakıllı köyleri arasında bir yol yapımı 'içlin çalışma
ların mevcut olup olmadığı sorulmaktadır. 

Nevşehir - Derinkuyu - Çakıllı grup köyleri içme
suyu işi, 1978 bütçe yılı yapım programında yer al
makta olup, 7.11.1978 tarihinde yapılan ihale sonun
da yüklenici Cahit Okyar'a iş verilmiştir. 

Kaymaklı 'kasabası Derinkuyu - Nevşehir il yo
lu üzerindedir. Bu yolun bakım ve onarımı Karayol
ları Genel Müdürlüğünü ilgilendirmektedlir. Çakıllı 
köyünü Derin'kuyu ilçesine, Özlüce köyünü de Kay
maklı kasabasına bağlayan stabilize kaplamalı 'köy 
yolu mevcut olup, 1978 bütçe yılı bakım programla
rımızda yer almaktadır. Bakımlarının olanaklarımız 
ölçüsünde program yılı içerisinde bitirilmesine çalışı
lacaktır. 

Nevşehir - Derinkuyu - Özlüce köyü ile Çakıllı 
köyünün arasındaki yolun yapımı ise iktisadi ve eko
nomik yönden hiçbir fayda sağlamadığı gibi bugün
kü m'aikine park durumumuzda müsait değildir. İleri-
ifci yıllarda bütçe olanakları içeriğinde ele alınacaktır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

14 NCÜ BİRLEŞİM 

30 . 11 . 1978 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesinde a ı̂k bulunan bir 

asıl ve bir yedek üye seçimi. 
B - ÎKÎNCt DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A , HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK. İŞLER 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve bayındırlık Hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

5. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10(/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtım tarihi : 18.4.1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Akmada mey

dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/67) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si. (10/71) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

10. — Ankara İmar Limited Şirketinin Ansoy 
Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 17.5.1978) 

11. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırına 
Komisyonu raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma 
tarihi : 31.5.1978) 

12. — Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/38) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1978) 

13. — Deprem ve depremle ilgüi yerleşim, mesken, 
ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 
26 . 6 . 1978) 

14. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki de
netimin mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru. (10/77) (S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi : 
29 . 8 .1978) 

15. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29.8.1978) 



16. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/54) 
(S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili araştırma önergesi. 
(10/79) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişimlerle ilgili araştırma önergesi. (10/80) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

21. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Senato
su Araştırma Komisyonu raporu. (10/12 - 10/15 -
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1978) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 v 9 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (lQ/37) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon 'Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 1Q , 1978 tarihli 4edcer»-
SL (10/26, 52) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DÎSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlaııdrrüamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'ln, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personelle ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesii Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, MiHi Eğitim Bakam tara
fından yapılmış oları tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçkndmlamadağma dair, 26 . 9 . 1978 
tarihi tezkeresi. (10/22) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 .10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25 - 10/42) 
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34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

37. — Cumhuriyet Senatosu içel Eski Üyesi Lüt-
fi Bilgen'in, Tarsus işletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7,11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKÎ Şark Linyitleri Aşkale iş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçlan hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1975 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komis
yonu raporu. (5/18) (S. Sayısı : 826) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1975 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım incele

me Komisyonu raporu. (5/19) (S. Sayısı : 827) (Da
ğıtma tarihi : 20.11.1978) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 
Ekim, Kasım 1975 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/20) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1975, Ocak, Şubat 1976 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Ko
misyonu raporu. (5/21) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma ta
rihi : 20.11.1978) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Mart, 
Nisan, Mayıs 1976 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komis
yonu raporu. (5/22) (S. Sayısı : 830) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1976 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme 
Komisyonu raporu. (5/23) (S. Sayısı : 831) (Dağıtma 
tarihi : 20.11.1978) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 
Ekim, Kasım 1976 aylarına ait hesaplan hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komis
yonu raporu. (5/24) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1976, Ocak, Şubat 1977 aylarına ait hesaplan hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme 
Komisyonu raporu. (5/25) (S. Sayısı : 833) (Dağıtma 
tarihi : 20.11.1978) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1977 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu. (5/26) (S. Sayısı : 834) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Ağustos 1977 aylarına ait hesapları hakkında Cum
huriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu. (5/27) (S. Sayısı : 835) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Kasım 1977 aylarına ait hesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu ra
poru. (5/28) (S. Sayısı : 836) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 



51. — Cumhuriyet Senatosu Saymanhğımn Mart 
1977, Şubat 1978 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu. (5/29) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1975 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/31) (S.-Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

53. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1976 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/32) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

4 — 

54. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1974 

Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se

natosu Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporu. 

(5/30) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


