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İÇİNDEKİLER 

T. — GELEN KÂĞITLAR 

II. — YOKLAMA 

III. — BAŞANLIK DİVANININ 
NEL KURULA SUNUŞLARI 

Sayfa 
5 

GE-

1. — Başkan'ın, Genel Kurula Türk Mille
tini refaha ve mutluluğa kavuşturacak yasama 
çalışmalarında başarı dileyen demeci. 

2. — Köy işleri ve Ticaret Bakanlıklarına 
bazı kuruluşların bağlanmasının uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/672) 

3. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayanğil'e, Devlet Ba
kanı Seyfi Oztürk'ün vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/673) 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayanğil'e Devlet 
Bakanı Seyfi Oztürk'ün vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/652) 

6:7 

Sayfa 

6 

5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'na Dev
let Bakanı Giyasettin Karaca'nın vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/653) 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayanğil'e, Dev
let Bakanı Seyfi Oztürk'ün vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/655) 

7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Baş
bakan Süleyman Demirel'e, Devlet Bakanı - Baş
bakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/654) 

8. — Görev ile yurt dışına giden Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşe'ye, Devlet Bakanı Giya
settin Karaca'nın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/656) 

7:> 
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Sayfa 
9. — Görev ile yurt dışına giden İhsan Sabri 

Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/657) 8 

10. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ti
caret Bakanı Halil Başol'a, Maliye Bakanı Yıl
maz Ergenekon'un vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/658) 8 

11. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'a, Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu' 
nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/661) 8 

-
12. — Görev ile yurt dışına giden İçişleri 

Bakanı Oğuzhan Asiltürk'e, Adalet Bakanı is
mail Müftüoğlu'nun vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/660) 8:9 

13. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (1/662) 9 

14. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Başbakan Süleyman Demirel'e, Devlet Bakanı-
Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın, 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/665) 9 

15. — Görev ile yurt dışına giden Gençlik 
ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek'e Devlet Bakanı 
Gıyasettin Karaca'nın, vekillik temesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/663) 9 

16. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin 
Kılıç'a, Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin, 
vekillik temesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/664) 

17. — Görev ilee yurt dışına gidecek olan 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'a, Ticaret 
Bakanı Halil Başol'un vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/659) 

18. — Görev ile yurt dışına giden Devlet 
Bakanı Gıyasettin Karaca'ya, Gençlik ve Spor 
Bakanı Ali Şevki Erek'in vekillik etmesinin uy-

Sayfa 
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/674) 9 

19. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Ba
kanı Seyfi Öztürk'ün, vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/675) 9:10 

20. — Görev ile yurt dışına giden İçişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'e, Adalet Bakanı İs
mail Müftüoğlu'nun, vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/677) 10 

21. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'a, Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'-
nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/676) 10 

22. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin 
Kılıç'a, Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/679) 10 

23. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Halil Başol'a, Maliye Bakanı 
Yılmaz Ergenekon'un vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/678) 10 

24. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Kültür Bakanı Pafkı- Danışman'a, Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/667) 10 

25. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'e, Devlet 
Bakanı-Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğ-
lu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dari Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/668) 10 

26. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
9 Ticaret Bakanı Halil Başol'a, Maliye Bakanı 

Yılmaz Ergenekon'un vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/670) 10:11 

27. — Görev ile yurt dışına giden Bayındır-
9 hk Bakanı Fehim Adak'a, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Abdülkerim Doğru'nun vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/669) 11 
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Sayfa 
28. — 22 . 7 . 1923 tarihli 26G8 sayılı Ka

rarname ile yürürlüğe konulan Amele Birliği ve 
İhtiyat Teavün Talimatnamesi ile kurulmuş 
bulunan Amele Birliğinin mevzuatına göre Ça
lışma Bakanlığına ait görev ve yetkilerin Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına intikal ettirilmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/671) 11 

29. — Kontenjan Grupu Başkanlığının, 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Özer Derbil'in, Kon
tenjan Grupuna katıldığna dair tezkeresi. 
(3/684) 11 

30. — C.H.P. Grupu Başkanlığının, Tekir
dağ Üyesi Hayri Mumcuoğlu ile Cumhurbaşka
nınca S. Ü. Selâhaddin Babüroğlu'nun Grupları
na katıldıklarına dair tezkeresi. (3/685) 11 

31. — Kayseri Üyesi Sami Turaa'ın, Cum
huriyetçi Güven Partisinden ayrıldığına dair 
önergesi. (4/247) 11 

32. — A.P. Grup Başkanlığının, Grupları
nın vazife taksimine dair tezkeresi. (3/68C) 11:12 

33. — Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
nun 30 ncu dönem toplantılarına Bitlis Üyesi 
Kâmran İnan'ın katılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi. (3/683) 12:15 

34. — Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin üç
te birinin yenilenmesi dolayısıyle yeni üyelerin 
andiçmesi. 12:13 

35. — C.H.P. Grup Başkanlığının. Grupla
rının vazife taksimine dair tezkeresi. (3/681) 14:15 

36. — Başkanlık Divanı seçimlerine esas 
tutulacak değıtım cetveli, 15:24 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 24 
A) Yazılı sorular ve cevapları 2.4 
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 

Nejat Sarlıcalı'nın, Ayvalık ilçesi Küçükköy 
Belediyesi sınırları içinde bulunan Sarımsaklı 
plajına dair soru önergesi ve İmar-İskân Ba
kanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı. (7/359) 24:26 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, TRT Genel Müdürüne dair soru 
önergesi ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ya
zılı cevabı. (7/360) 26:27 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Baş
bakanlık, Bakanlıklar, Kamu İktisadî Teşebbüs
leri ve Belediyelerde Müşavir veya Danışman 
olarak çalıştırılanlara dair soru önergesi ve 

Sayfa 
Başbakan Süleyman Demirci'm yazılı cevabı. 
(7/368) 27:30 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın İmar ve 
İskân Bakanlığında çalışan bir müfettişe dair 
soru önergesi ve İmar - İskân Bakanı Nurettin 
OkYın yazılı cevabı (7/369) 30:31 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Kâğıthane 
Belediyesine,. âfet işlerinde sarfedilmek üzere 
gönderilen 18 milyon liraya dair soru önergesi 
ve İmar - İskân Bakanı Nurettin Ok'un yaz-h 
cevabı. (7/37Q) 31 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'ın, Hopa Termik Santralına 
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/372) 31:33 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'ın, Çaykara'nın Uzungöl Buca
ğının bazı sorunlarına dair soru önergesi ve Or
man Bakanı Turhan Kapanlı'nın yazılı cevabı. 
(7/373) 33:34 

8. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Arıkan'ın, Nusaybin'den Cizre'ye 
ve gerekirse Irak sınırına kadar bir demir yolu 
inşaası hususunda ne düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe"-
nin yazıiı cevabı. (7/375) 34:35 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı Özer'in Malatya ilinin bazı kasaba ve 
mahallelerinin su ve kanalizasyon sorununa dair 
soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin 
Ok'un yazılı cevabı. (7/377) 35:37 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Malatya ilindeki Derme suyuna 
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın, yazılı cevabı. 
(7/378) 37 

11. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Malatya iline Televizyon verici 
İstasyonunun ne zaman kurulacağına dair soru 
önergesi ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün 
yazılı cevabı. (7/379) 37:38 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kahraman Ma-
raş Üyesi Hilmi Soydan'ın, Elbistan - Doğan
şehir yolu inşaasına dair soru önergesi ve Ba
yındırlık Bakanı Fehim Adak'ın yazılı cevabı. 
(7/380) 38:39 
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13. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdi Özer'in, Malatya ilindeki Tekel Tütün 
ve Sigara fabrikasına «Teleks» hattının ne za
man yapılacağına dair soru önergesi ve Ulaş
tırma Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı. 
(7/381) 39 

14. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Malatya ilinden ayrılmış olan 
Hava İkmal Merkezine ait boş bina ve arazinin 
İnönü Üniversitesine tahsisi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair soru önergesi ve Millî Savun
ma Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı. (7/382) 39:40 

15. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Malatya ilinde sivil hava alanı
nın ne zaman ulaşıma açılacağına dair soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakam Nahit Mente
şe'nin yazılı cevabı (7/383) 40:41 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kahraman 
M araş Üyesi Hilmi Soydan'ın, Kahraman Ma-
ıaş iline şeker fabrikası yapılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun 
yazılı cevabı. (7/384) 41:42 

17. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hanıdi Özer'in, Malatya ilinde filtreli siga
ra fabrikasının ne zaman çalışmaya açılacağına 
dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
Orhan Öztrak'ın yazılı cevabı. (7/385) 42 

18. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, pancar taban fiyatının artırıl
ması ile kayısı ürününe dair soru önergesi ve 
Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. 
(7/386) 42:44 

19. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Malatya'ya ne zaman ve ne 
miktarda kömür tahsisi yapılacağına dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/388) 44:45 

20. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Nejat Sarlıcah'nın Zeytinyağı ürününe dair 
soru önergesi ve Ticaret Bakam Halil Başol'un 
yazılı cevabı. (7/389) 45:47 

21. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Naîbantoğlu'nun, Erzurum ve civarı bir 
çok suların menba kısımlarındaki dere ve göl
deki alabalıklara dair soru önergesi ve Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'm 
yazılı cevabı. (7/392) 47:48 

Sayfa 
22. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 

Hilmi Naîbantoğlu'nun, Erzurum ve civar ilçe
lerinin yakacak ihtiyacının karşılanmasına dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Selâhattin Kılıç'm yazılı cevabı. (7/394) 48:50 

23. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Hikmet îşmen'in Almanya ve Türkiye'nin de 
içinde bulunduğu 12 Avrupa ülkesi tarafından 
imzalanan Avrupa Sosyal Yardım Anlaşma
sına dair soru önergesi ve Sosyal Güvenlik 
Bakam Ahmet Mahir Abîum'un yazılı cevabı. 
(7/395) 50:51 

24. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Hikmet İşmen'in Avrupa'da bulunan işçilerimi
ze ve Frankfurt konsolosuna dair soru önergesi 
ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in, 
yazılı cevabı. (7 396) 51:52 

25. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Naîbantoğlu'nun, Erzurum civarında tes-
bit edilmiş olan baraj yerlerinin etüd durum
larına dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'm yazılı ce
vabı. (7/397) 52:53 

26. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Naîbantoğlu'nun Kıbrıs Barış Harekâtı 
sırasında şehit ve gazi olanlara ne gibi bir yar
dim yapıldığına dair soru önergesi ve Milli Sa

vunma Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı 
(7/398) 53:54 

27. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcah'nın, İmar ve îşkân Bakanlığı 
1975 yılı bütçesinden kamulaştırma çalışmaları 

I için hangi belediyelere ne miktar yardım ya
pıldığına dair soru önergesi ve İmar ve İskân 
Bakanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı. (7/404) 54:77 

28. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Naîbantoğlu'nun, Erzurum ilinin Oltu il
çesindeki pratik sanat okulunun öğretime açıl
masının uygun görülüp görülmediğine dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Âli Naili Er-
dem'in yazılı cevabı. (7/405) 78 

29. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'de elektriklerin 

I kesilmesini önlemek için ne gibi tedbrler dü
şünüldüğüne dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar 3akanı Selâhattin Kılıç'ın ya-

j zıh cevabi. (7/408) 78:79 
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30. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 

Üyesi Salih Tanyeri'nin, Gaziantep Merkez 
Postahanesindeki genel telefona dair soru öner
gesi ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe"nin 
yazılı cevabı. (7/409) 79 

31. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri'nin, Gaziantep geçişi yol faali
yetinin ne durumda olduğuna dair soru öner
gesi ve Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'ın ya
zılı cevabı. (7/410) 79:80 

32. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'de çimento sı
kıntısının giderilmesi hususunda ne düşünüldü-

Sayfa 
güne dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakam Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabi: 
(7/413) 80:81 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın, Harun Karadeniz ismindeki 
mühendis'in tedavisine engel olanlar hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına dair soru önergesi ve Ada
let Bakanı İsmail Müftüöğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/416) 81:82 

34. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mehmet Feyyat'ın, Hakkâri tli Beytüşabbap il-
çesind vuku bulan bir olaya dair soru önergesi 
ve Adalet Bakanı İsmail Mütfüoğlu'nun yazılı 
cevabı. (7/419) 82:33 

1. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Mehmet Feyyat'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/651) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/650) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Emanul-
lah Çelebi'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/649) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Halil Tunç'un yasama dokunulmazlığı

nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkereci 

(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) (3/666) 

BİRİNCİ OTURUM 

AÇILMA SAATİ : 15.00 

BAŞKAN : Tekin Arıburun. 

KÂTİPLER : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.). Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun çok sa- | 15 nci Toplantı Yılının Birinci Birleşimini açıyo-
yın üyeleri; rum. 
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II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gündemimize 
geçiyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1 — Başkan'ın, Genel Kurula Türk Milletini re
faha ve mutluluğa kavuşturacak yasama çalışmala
rında başarı dileyen demeci. 

BAŞKAN ^- Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Önce bazı hususların sunulması icap ediyor: Önem
li konulardan bir tanesi; Sayın Cumhurbaşkanımı
zın Genel Sekreteri az önce telefon etmek suretiyle 
Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü yemin merasi
minin bir kısmına yetişebileceklerini ümit ettiklerini 
söylemişler ve buraya teşriflerini mümkün kılacak bir 
imkân aramışlardır. 

Sebebi şu: Devletimizin konuğu kardeş İran Dev
letinin Hükümdarı Şehinşah Hazretleriyle Şahbanu 
biliyirsunuz İzmir'de idiler, İzmir'den Sayın Şahba
nu dönmektedirler ve hiç kalmadan (Programda ufak 
bir değişiklik yapılmış) tayyare değiştirmek suretiyle 
İran'a gitmektedirler. Sayın Şehinşah Hazretleri kala
caklardır; programı tamamlayacaklardır. Bunun için 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve refikaları Sayın Şahbanu* 
yu teşyi etmek üzere meydana teşrif etmişlerdir. Saat 
17.00 den evvel buraya yetişmeye gayret edecklerdir 
ve yeminlerin bir kısmında bulunmayı arzu etmekte
dirler. Şeref vereceklerdir, kapılarımız her zaman ol
duğu gibi kendilerine açıktır. Zannediyorum ki, bi
zim gündemimizdeki konular da buna imkân verecek
tir. Evvelâ bunu arz ederim. 

Bu arada da, bugün vazife görmekte olan eski Di
van Üyeleri arkadaşlarımızdan serbest bulunan Sa
yın Başkanvekilleri ve İdare Amirleri arkadaşlarımı
zın Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere Baş
kanlığa vekâlet etmelerini kendilerinin buna göre ter
tibat almalarını bilhassa rica ederim. 

İkinci husus; son seçimlerden sonra kıymetli Sena
tomuza çok değerli bazı yeni arkadaşlarımız teşrif et
mişlerdir. Bu arkadaşlarımız içinde evvelce seçilenler 
olduğu gibi, yeni seçilip gelenler de vardır. Hepsinin 
yekûnu 54 kişi tutuyor. Önce bu arkadaşlarımıza, 
resmen bugün katıldıkları ilk Birleşimde, tensip bu
yurursanız, Heyeti Umumiye adına hayırlar, uğurlar 
dilemek isterim. 

Sayın Arkadaşlarım; 
Senato her geçen gün, her geçen devre gerek tec

rübe, gerekse mükteseb kıymetler itibariyle gittikçe 
çok daha ileriye varan kıymet sayılanyle ifade edile
bilecek kudrette arkadaşlarımızla takviye edilmekte
dir. Zannediyorum eski arkadaşlarımızın da ilk se
çildikleri zamanki tecrübesizlikleri artık kalmadı. 
Yeni gelen arkadaşlarımızın içinde bilhassa eski par
lamentolarda çalışmış olan arkadaşlarımızın bulunma
sı keyfiyeti, tecrübemiz bakımından bize faydalı ola
cak durumları daha da artıracağını ifade etmek iste
rim. Bundan ötürü camiamıza, milleti temsil eden bu 
mehabetli çatı altına ve burada görülecek önemli va
zifelere katılmak üzere gelmiş olan, iltihak etmiş olan 
yeni arkadaşlarımıza Genel Kurulunuz adına ve şah
sım ve Divan Üyeleri adına hoş geldiniz der ve bütün 
hayatı müddetlerinde olduğu gibi, Senato çalışmala
rında da daima ileriye giden, millete, memlekete fay
dalı olan vazifeler görmelerini temenni ederim. 

Eskiden aramızda bulunup da seçime girmiş ve tek
rar seçilerek gelmiş olan arkadaşlarımızı çok daha bü
yük bir memnuniyetle karşılamakta olduğumuzu be
lirtmek isterim. Bunların her yönden bize yardımcı 
ve faydalı olacaklarını, hatta seçimlere iştirak ettikle
ri ve Senato ve Meclis kanadıyle birlikte Parlamento 
çalışmaları hakkında Türk Milletinin dileklerini ya
kından öğrenerek bize güzel intibalar, yardımcı fi
kirler ve mütalaalar getirmiş oldukları için bize büyük 
yardımda bulunacaklarına inanıyorum ve kendilerine 
yeniden hoşgeldiniz diyorum. Temenni ederim ki, bu 
mehabetli kudret ilelebet Türkiye Cumhuriyetinin ve 
Türk Milletinin daima ihtiyaçlarına, vazifelerine ko
şacak ve başarılı devreler geçirmemize vesile teşkil 
edecektir. Bugün aynı zamanda yeni çalışma senemiz 
için ilk toplantımızı yapmakta bulunmaktayız. 

Sayın arkadaşlarım; 

Geçen senelerde şu veya bu sebeple bazı aksaklık
lar oldu; belki bazı verimsizlikler de oldu. İçeriden v§ 
dışarıdan, görünüş itibariyle de olsa, bazı tenkitlere 
de uğramış bulunduk. Temenni ederim ve bütün ar
kadaşlarımdan istirham ederim, yeni yıla başlarken 
geçmişte şu veya bu sebeple vuku bulmuş olan ku-

6 — 



C. Senatosu B : 1 

surları, eksiklikleri birbirimizi ikaz etmek, birbirimi
ze yardım etmek suretiyle gidermenin, beraber çalış
mak yönünden olan bahtiyarlığına varalım. Ben emi
nim ki, arkadaşlarımız geçen seneleri unutmamışlar
dır ve her yönden bu mehabetli kitlenin, Türk Mil
letinin temsilcilerinin herhangi bir kusuru, bir hayatı 
tekrarlamasına mani olacaklardır, ikaz edeceklerdir. 
Gelecek sene yaptığımız işlere tekrar baktığımız za
man, Türk Milletinin karşısına çok büyük bir ferah
lıkla ve tabir caizse «Alın akıyle» çıkmamızın içinde
ki hissesinden dolayı inşallah herkes iftihar edecektir. 

Hepinize saygılar, sağlıklar, başarılar dileyerek 
gündemimizin diğer maddelerine geçiyorum. (Alkışlar) 

2 — Köy İşleri ve Ticaret Bakanlıklarına bazı 
kuruluşların bağlanmasının uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3i672) 

BAŞKAN — Gelen, Riyaseticumhur tezkereleri 
vardır, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İLGİ : Başbakanlığın 7 Temmuz 1975 tarihli ve 

1/1-4295 sayılı yazısı. 
A — 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan; 
— Köy Kalkınma Kooperatifleri ve üst kuruluş

ları, 
— Orman Köyleri Kalkınma Kooperatifleri, 
— Balıkçılık Kooperatifleri ve üst kuruluşları. 

— Çay İstihsal ve Satış Kooperatifleri ve üst ku
ruluşları, 

— Topraksu Kooperatifleri, 
— Pancar İstihsal ve Satış Kooperatifleri ve üsl 

kuruluşları, 
— Hayvan Üreticileri Tedarik ve Pazarlama Koo

peratifleri, 
— Elektrik Üretim Kooperatifleri, 
— 1757 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan; 
— Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri' 

nin, Köyişleri Bakanlığına, 
B — 2834 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan; 
— Tarım Satış Kooperatifleri ve üst kuruluşları, 

1581 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan; 
— Tarım Kredi Kooperatifleri ve üst kuruluşları, 

1196 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan; 
— Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve üst kuru

luşları, 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan; 
— Esnaf Kefalet Kooperatifleri ve üst kuruluşla

rı, 
— Tüketim Kooperatifleri ve üst kuruluşları 
— Yapı Kooperatifleri, 
— Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri, 
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— Nakliye Kooperatifleri, 
— Temin ve Tevzi Kooperatifleri, 
— İstihsal ve Satış Kooperatifleri, 
—• Küçük Sanat Kooperatifleri, 
— Yayın Kooperatifleri, 
— Yardım Kooperatifleri, 
— Sigorta Kooperatifleri'nin, Ticaret Bakanlığına 

bağlanması; 
Başbakanın, 4951 sayılı Kanunun l'nci maddesine 

istinat eden teklifi üzerine uygun görülmüştür. 
Arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efendim. 
3 — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi Öz
türk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/673) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İh

san Sabri Çağîayangil'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığı'na, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakan'ın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
4 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakam Sey
fi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/652) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Baka

nı İhsan Sabri Çağîayangil'in dönüşüne kadar; Dış
işleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ve
killik etmesinin, Başbakan'ın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
5 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Turizm 

ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'na, Devlet Baka
nı Gıyasettin Karaca'nın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/653) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Turizm ve Ta

nıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun dönüşüne kadar; 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'na, Devlet Bakanı Gı-
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yasettin Karaca'nın vekillik etmesinin, Başbakan']n 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
6 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Sey-
fi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/655) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
30 Temmuz 1975 tarihinde Helsinki'de başlayacak 

olan «Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Zir
vesi» ne gidecek heyete katılacak Dışişleri Bakam İh
san Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik et
mesinin, Başbakan'ın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
7 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Başbakan 

Süleyman Demirel'e, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısı Necmettin Erbakan'm vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/654) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
30 Temmuz 1975 tarihinde Helsinki'de başlaya

cak olan «Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı 
Zirvesi» ne Hükümetimizi temsilen katılacak Başbakan 
Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, 
Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Necmettin Er
bakan'm vekillik etmesinin, Başbakan'ın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
8 — Görev ile yurt dışına giden Ulaştırma Ba

kanı Nahit Menteşeye, Devlet Bakanı Gıyasettin 
Karaca'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/656) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Ulaştırma Bakanı Na

hit Menteşe'nin dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakan
lığına, Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nın vekillik 
etmesinin, Başbakan'ın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
9 — Görev ile yurt dışına giden İhsan Sabri Çağ-

layangil'e, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/657) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İhsan 

Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakan
lığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etme
sinin, Başbakan'ın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
10 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 

Bakanı Halil Başol'a, Maliye Bakanı Yılmaz Ergene-
kon'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/658) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret Baka

nı Halil Başol'un dönüşüne kadar; Ticaret Bakanlığı
na, Maliye Bakanı Doçent Doktor Yılmaz Ergene-
kon'un vekillik etmesinin, Başbakan'ın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
11 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda -

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a, Çalışma 
Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si. (3/661) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Profesör Korakut Özal'ın dö
nüşüne kadar; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlı
ğına, Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekil
lik etmesinin, Başbakan'ın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
12 — Görev ile yurt dışına giden İçişleri Bakanı 

Oğuzhan Asiltürk'e, Adalet Bakanı İsmail Müftüoğ-
lu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/660) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden İçişleri Bakanı Oğuz

han Asiltürk'ün dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, 
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Adalet Bakanı îsmail Müftüoğlu'nun vekillik etmesi
nin, Başbakan'ın teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 

13 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Sey
fi Oztürk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (31662) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba

kanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar Dış
işleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Oztürk'ün 
vekillik etmesinin, Başbakan'ın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
14 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Başbakan 

Süleyman Dcmirel'e, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısı Necmettin Erbakan'm vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/665) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti'nin 

resmî davetine icabet etmek üzere, 27 - 29 Ağustos 
1975 tarihleri arasında Romanya'ya gidecek olan Baş
bakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar; Başba
kanlığa, Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan'ın vekillik etmesinin, Başba
kan'ın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
15 — Görev ile yurt dışına giden Gençlik ve 

Spor Bakanı Ali Şevki Erek'e, Devlet Bakanı Gıya-
settin Karaca'nın vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/663) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Gençlik ve Spor Ba

kam Ali Şevki Erek'in dönüşüne kadar; Gençlik ve 
Spor Bakanlığına, Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca' 
nın vekillik etmesinin, Başbakan'ın teklifi üzerine uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 

16 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'a, Ulaştır
ma Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin uy
gun görüldüşüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/664) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın dönüşüne ka
dar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'na Ulaştır
ma Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
17 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye 

Bakanı Yılmaz Ergenekon'a, Ticaret Bakanı Halil 
Başol'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/659) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye Baka

nı Doçent Doktor Yılmaz Ergenekon'un dönüşüne 
kadar; Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanı Halil Ba
şol'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkam 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
18 — Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakam 

Gıyasettin Karaca'ya, Gençlik ve Spor Bakam Ali 
Şevki Erek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/674) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı Gıyaset

tin Karaca'nın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, 
Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
19 — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi Oz
türk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/675) 

— 9 — 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İh

san Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
20 — Görev ile yurt dışına giden İçişleri Bakanı 

Oğuzhan Asiltürk'e, Adalet Bakanı İsmail Müfiüoğ-
lu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/677) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden İçişleri Bakanı Oğuz

han Asiltürk'ün dönüşüne kadar, İçişleri Bakanlığına, 
Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
21 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda -

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a, Ça
lışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/676) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın dönüşüne ka
dar, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Çalış
ma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekilik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
22 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıçla, Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/679) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın dönüşüne ka
dar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştır
ma Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin, Baş-

1 bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
23 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 

Bakanı Halil Başol'a, Maliye Bakanı Yılmaz Ergene-
kon'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/678). 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret Baka-

I nı Halil Başol'un dönüşüne kadar; Ticaret Bakanlığı
na, Maliye Bakanı Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un ve
killik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö-

I rülmüş olduğunu arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 

I Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
24 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Kültür 

Bakanı Rıfkı Danışman'a, Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşe'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 

I dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/667) 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Kültür Bakanı 
Rıfkı Danışman'ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlı-

| gına, Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik et-
I meşinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
j olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
2.5 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Millî 

Savunma Bakanı Ferid Melen'e, Devlet Bakanı -
Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/668) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Görev ile yurt dışına gidecek olan Millî Savunma 

Bakanı Ferid Melen'in dönüşüne kadar; Millî Savun
ma Bakanlığına, Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcı
sı Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu'nun vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 

j arz ederim. 
I Fahri S. Korutürk 
I Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
I 26 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 
I Bakanı Halil Başol'a, Maliye Bakanı Yılmaz Ergene-
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konun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/670) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret Baka

nı Halil Başol'un dönüşüne kadar; Ticaret Bakanlığı
na; Maliye Bakanı Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
27 — Görev ile yurt dışına giden Bayındırlık Ba 

kanı Fehim Adak'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab-
dülkerim Doğru nun vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (31669) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Bayındırlık Bakanı Fe

him Adak'ın dönüşüne kadar; Bayındırlık Bakanlığı
na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru* 
nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
28 — 22 . 7 . 1923 tarihli 2608 sayılı Kararname 

ile yürürlüğe konulan Amele Birliği ve İhtiyat Tea-
vün Talimatnamesi ile kurulmuş bulunan Amele Bir
liğinin mevzuatına göre Çalışma Bakanlığına ait görev 
ve yetkilerin Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal et 
tirilmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi. (3/671) 

liginin mevzuatına göre Çalışma Bakanlığına ait gö
rev ve yetkilerin de Sosyal Güvenlik Bakanlığına in
tikal ettirilmesi; Başbakanın, 4951 sayılı Kanunun 1 
nci maddesine istinat eden İlgi (b)'de kayıtlı teklifi 
üzerine uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
29 — Kontenjan Grupu Başkanlığının, Cumhur

başkanınca S. Ü. Özer Derbil'in, Kontenjan Grupuna 
katıldığına dair tezkeresi. (3/684) 

BAŞKAN — Sayın Riyaseticumhurun tezkerele
rinin dışında gelmiş olan diğer tezkereleri arz ediyo
ruz efendim: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhurbaşkanınca Seçilmiş, Cumhuriyet Senatosu 

üyesi Sayın Özer Derbil Grupumuza katılmışlardır. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Kontenjan Grupu Başkanı 
Nihat Erim 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 

30 — C. H. P. Grupu Başkanlığının, Tekirdağ 
Üyesi Hayri Mumcuoğlu ile Cumhurbaşkanınca S. 
Ü. Selâhaddin Babüroğlu'nun Gruplarına katıldıkla
rına dair tezkeresi. (3/685) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bağımsız Tekirdağ Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Sayın Hayri Mumcuoğlu ile Cumhurbaşkanlığınca Se
çilen Üye Sayın Selâhaddin Babüroğlu Grupumuza ka
tılmışlardır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
C. H. P. C. Senatosu Grupu 

Başkanvekili 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
31 — Kayseri Üyesi Sami Turanın, Cumhuriyet

çi Güven Partisinden ayrıldığına dair önergesi. (4/247) 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

20 Temmuz 1975 tarihinden itibaren Cumhuriyet
çi Güven Partisinden ayrıldığımı bildiririm. 

Saygılarımla. 
Kayseri 

Sami Turan 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efendim. 
32 — A. P. Grup Başkanlığının, Gruplarının va

zife taksimine dair tezkeresi. (3/680) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ÎLGÎ : (a) 17 Aralık 1974 gün ve 4-1104 sayılı ya

zınız, 
(b) Başbakanlığın 16 Ekim 1975 gün ve 60-6062 

sayılı yazısı. 
İlgi (a) yazınızla; 4792 sayılı Kanun ve 506 sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar, Sosyal Sigor
talar Kurumu (BAĞ - KUR) Kanununa göre Çalış
ma Bakanlığına ait görev ve yetkilerin Sosyal Güven
lik Bakanlığına intikal ettirilmesi itibariyle sosyal gü
venlik kuruluşlarından biri olan ve 10 Eylül 1921 gün 
ve 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amele
sinin Hukukuna Müteallik Kanunun 4 ncü maddesi 
gereğince 22 . 7 . 1923 tarihli ve 2608 sayılı Kararna
me ile yürürlüğe konulan Amele Birliği ve İhtiyat Tea-
vün Talimatnamesi ile kurulmuş bulunan Amele Bir-
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Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Gnıpumuz Genel Kurulunun bugün yaptığı top

lantıda; Grup Başkanı, Başkanvekilleri ite Yönetim 
Kurulu seçimleri yapılmış ve seçilenlerin isimleri aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu Adalet 

Partisi Grup Başkanı 
İskender Cenap Ege 

Başkan : tskender Cenap Ege (Aydın) 
Başkanvekili: Ömer Ucuzal (Eskişehir) 
Başkanvekili : Nazım tnebeyli (Sinop) 
Üye : Barlas Küntay (Rursa) 
Üye : İbrahim Tevfik Kutlar (Gaziantep) 
Üye : Ali Alkan (Kırklareli) 
Üye : İsmail Kutluk (Çanakkale) 
Üye : Raif Eriş (Balıkesir) 
Üye : Ruhi Tunakan (Manisa) 
Üye : Sait Mehmetoğlu (Mardin) 
Üye : Ahmet Karayiğit (Afyon) 
Üye : Alâeddin Yılmaztürk (Bolu) 
Üye : Beliğ Beler (İzmir) 
Üye : Şerafettin Paker (Antalya) 
Üye : Mehmet Varışlı (Konya) 
BAŞKAN — Gruplar içindeki yıllık seçimlerle il

gili olan tezkere okunmuştur, bilgilerinize arz edil
miştir. 

33 — Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 30 
ncu dönem toplantılarına Bitlis Üyesi Kâmran İnan' 
m katılmasına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/683) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 16 . 9 . 1975 

tarihinde New - York'ta başlayacak olan 30 ncu dö-
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nem toplantılarına, Türk Parlamentosundan Bitlis Se
natörü Kâmran İnan'lft katılması hakkında DıişieTi 
Bakanlığından alınan 10 . 9 . 1975 tarihli ve SİGM -
SİMD : 1-720-210-963 sayılı yazı ve ekinin suretleri 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Bu hususta Anayasamızın 78 nci maddesine göre 
alınacak kararın gönderilmesini saygıyle arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Bu hususu onaylarınıza arz edece
ğim efendim. İşarî oyla hallediyoruz efendim. 

Tezkereyi kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yemin etme
yenler var Sayın Başkan. Görev yapamazlar. 

BAŞKAN — Tezkereler bittikten sonra arz et
tim efendim; onun için, kusura bakmayın. (C. H. P. 
sıralarından «Oylama yapılamaz» sesleri) 

BAŞKAN — Bir daha oylarız efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Oylama yapılamaz, 

usul hatası. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Diğer maddeye geçiyoruz : 

34 — Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin üçte biri
nin yenilenmesi dolayısıyle yeni üyelerin andiçmsi. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 
Gündemdeki sıra mucibince şimdi Cumhuriyet Se

natosuna yeniden seçilip gelen arkadaşlarımızın yemin 
merasimleri yapılacaktır. 

(Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin ye
nilenmesi dolayısıyle yeni üyeler Anayasanın 77 nci 
maddesi gereğince andiçtiler.) (Alkışlar) 

- 1 2 -
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ANDİÇENLER : 
Adana Üyesi 
Denizli Üyesi 
Ankara Üyesi 
Denizli Üyesi 
Konya Üyesi 
Ankara Üyesi 
Bingöl Üyesi 
Trabzon Üyesi 
Gümüşhane Üyesi 
Diyarbakır Üyesi 
Giresun Üyesi 
Afyon K. Üyesi 
Elâzığ Üyesi 
Samsun Üyesi 
Urfa Üyesi 
Giresun Üyesi 
Ankara Üyesi 
Sakarya Üyesi 
Trabzon Üyesi 
Elâzığ Üyesi 
Niğde Üyesi 
Ankara Üyesi 
Trabzon Üyesi 
Afyon K. Üyesi 
Bursa Üyesi 
Afyon K. Üyesi 
Bura Üyesi 
Kayseri Üyesi 
Ankara Üyesi 
Kocaeli Üyesi 
Bursa Üyesi 
Muğla Üyesi 
Tekirdağ Üyesi 
Kayseri Üyesi 
Urfa Üyesi 
Adana Üyesi 
Muğla Üyesi 
Niğde Üyesi 

BAŞKAN — 

Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Baha Akşit 
Uğur Alacakaptan 
Hüseyin Atmaca 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Atıf Benderlioğlu 
Mehmet Bilgin 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ömer Naci Bozkurt 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Çelik 
Cahit Dalokay 
Şaban Demirdağ 
Abdûlgani Demirkol 
Hayrettin Erkmen 
Ergün Ertem 
Hasan Fehmi Güneş 
Hasan Güven 
Hasan îldan 
Abdullah Emre İleri 
Turhan Kapanlı 
Ahmet Cemil Kara 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Şebib Karamullaoğlu 
Ahmet Karayiğit 
Şeref Kayalar 
İbrahim Kiraîoğlu 
Yiğit Köker 
Abdullah Köseoğlu 
Barlas Küntay 
Haldun Menleşeoğlu 
Hayri Mumcuoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 
Hasan Oral 
Hayri Öner 
Fevzi Özer 
Ergun Özkan 

Hayırlı uğurlu olsun efendim. 

A. P. 
A. P. 
C. H. P. 
C. H. P. 
C. H, P. 
A. P. 
M. S. P. 
A. P. 
A. P. 
C. H. P. 
C. H. P. 
C. H. P. 
A. P. 
A. P. 
C. H. P. 
A. P. 
C. H. P. 
C. H. P. 
C. H. P. 
C. H. P. 
C. H. P. 
A. P. 
A. P. 
A. P. 
C. H. P. 
A. P. 
A. P. 
A. P. 
A. P. 
C. H. P. 
A. P. 
A. P. 
C. H. P. 
C. H. P. 
A. P. 
C. H. P. 
C. H. P. 
A. P. 
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Cumhuriyet Senatosunun kıymetli üyeleri; yemin 
sırasında 39 ncu arkadaşımıza gelmiş bulunuyoruz. 
Şu esnada bize bir haber geldi; Sayın Cumhurbaşka
nımız Ulus Meydanını geçmişler buraya gelmek üze
reler. Galiba biraz çabuk gittik; yemin merasimi es
nasında burada bulunmak istediklerini ve bu suretle 
haber göndermiş olduklarını daha evvel arz etmiş
tim. Tensip buyurursanız arkadaşlarımıza da bu şe
reften şans verelim. 

35. — C. H. P. Grup Başkanlığının, Gruplarının 
vazife taksimine dair tezkeresi. (3/681) 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bir tezkere var, 
bu arada onu okutayım efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugün yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuri

yet Senatosu Grupu Yönetim Kurulu toplantısında 
Grupumuz Başkanvekillikleri ve Yönetim Kurulu 
üyeliklerine seçilen üyelerin adları aşağıda sunulmuş
tur. 

Saygılarımla. 
Fikret Gündoğan 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Cumhuriyet Senatosu Grupu 

Başkanvekili 

Grup Başkanvekillerine : 
1. — Fikret Gündoğan (istanbul) 
2. — Recai Kocaman (Artvin) 

Grup Yönetim Kurulu Üyeliklerine : 
1. — Nejat Sarlıcalı (Balıkesir) 
2. — Lûtfi Bilgen (İçel) 
3. — tmadettin Elmas (Çanakkale) 
4. — Solmaz Belül (İstanbul) 
5. — Şevket Koksal (Ordu) 
6. — Fakih Özlen (Konya) 
7. — Süreyya Öner (Siirt) 
8. — A. Emre İleri (Niğde) 
9. — Muzaffer Şâmiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN — (İstanbul) — Sayın 

Başkan, biraz evvel okuttuğunuz tezkerede sayın ar
kadaşımız, «Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Se
natosu Grupu Yönetim Kurulu toplantısında...» diye 
bir ifadede bulundu. Doğrusu o değildir, doğrusu; 
«Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Gru
pu Genel Kurul toplantısında...» şeklindedir. 

BAŞKAN — Tashih ederiz efendim. 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; yeniden 

arkadaşların yeminine başlamadan önce, Cumhuriyet 
Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu Başkanve-

kilinin itirazına uğramış olan bir tezkere var, onu bir 
defa daha tekrar ettireyim ki, hata tashih edilmiş ol
sun. 

Tezkereyi tekrar okutuyorum efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bugün yapılan C. H. P. C. Senatosu Grupu Ge
nel Kurul toplantısında Grupumuz Başkanvekillikleri 
ve Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin ad
ları aşağıda sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fikret Gündoğan 

C. H. P. C. Senatosu Grupu 
Başkanvekili 

Grup Başkanvekilliklerine : 
1. Fikret Gündoğan, (İstanbul) 
2. Recai Kocaman (Artvin) 

Grup Yönetim Kurulu Üyeliklerine : 
1. Nejat Sarlıcalı (Balıkesir) 
2. Lütfi Bilgen (İçel) 
3. îmadettin Elmas (Çanakkale) 
4. Solmaz Belül (İstanbul) 
5. Şevket Koksal (Ordu) 
6. Fakih Özlen (Konya) 
7. Süreyya Öner (Siirt) 
8. A. Emre İleri (Niğde) 
9. Muzaffer Şâmiloğlu (Kars) 
BAŞKAN — Tashihen arz olunur efendim. 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, Cumhur

başkanımız Sayın Fahri Korutürk teşrif buyurmuşlar
dır, kendilerine hoş geldiniz deriz. (Alkışlar). 

34. — Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin üçte bi
rinin yenilenmesi dolayısıyle yeni üyelerin andiçmesi. 

BAŞKAN — Yemin merasimine devam ediyoruz : 
Andiçenler : 
Tekirdağ Üyesi Orhan Öztrak (A. P.) 
Ankara Üyesi İbrahim Öztürk (C. H. P.) 
Sakarya Üyesi Osman Salihoğlu (A. P.) 
Adana Üyesi Kemal Sarıibrahimoğlu (C. H. P.) 
Eskişehir Üyesi Hikmet Savaş (C. H. P.) 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı (M. S. P.) 
Uşak Üyesi Ahmet Tahtakılıç (C. H. P.) 
Tunceli Üyesi Naim Taşan (C. H. P.) 
Kocaeli Üyesi Lûtfi Tokoğlu (A. P.) 
Kayseri Üyesi Sami Turan (A. P.) 
Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal (A. P.) 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı (A. P.) 
İstanbul Üyesi Besim Üstünel (C. H. P.) 
Balıkesir Üyesi Sıtkı Yırcalı (A. P.) 
Ankara Üyesi Cengizhan Yorulmaz (C. H. P.) 

- 14 
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BAŞKAN — Hayırlı, uğurlu olsun efendim (Al
kışlar). 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Bu suretle, bu devre için yeniden seçilip gelmiş 

olan Cumhuriyet Senatosu sayın üyelerinin yemin 
merasimleri bitmiştir. 

Yalnız, Sayın Çağlayangil bu celsede bulunmadık
ları ve vazifede oldukları için yemine iştirak edeme
mişlerdir. Yine İçtüzük mucibince iştirak ettiği ilk 
celsede yemin edeceklerdir. 

33. — Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 30 ncu 
dönem toplantılarına Bitlis Üyesi Kâmran İnanın 
katılmasına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/683j 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 
Bundan evvel bir tezkere vardı, oylanması icap 

ediyordu. Yeminden evvel sayın arkadaşlarımız böy
le bir oylamaya; yani işe girişmeye cevaz olmadığını 
beyan ettikleri için bu hatayı tashihen o tezkereyi 
yeni baştan okutuyor ve oyluyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığma 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulununun 16.9.1975 

tarihinde New - York'da başlayacak olan 30 ncu 

Dönem Toplantılarına, Türk Parlamentosundan Bit
lis Senatörü Kâmran İnan'ın katılması hakkında, 
Dışişleri Bakanlığından alınan 10 . 9 . 1975 tarihli 
ve SİGM - SİMD : 1-720-210 963 sayılı yazı ve 
ekinin suretleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Bu hususta, Anayasamızın 78 nci maddesine göre 
alınacak kararın gönderilmesini saygıyle arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Tezkereyi dinlediniz. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
36. — Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutula

cak dağıtım cetveli. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Gündemimize göre şimdi Divan Başkanlığı seçim
leri için daha evvel toplanmış olan Danışma Kurulu
muzun bu husustaki orantıları bildiren raporu vardır. 

Onu okutuyorum : 

GENEL KURULA 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 27 Ekim 1975 tarihli toplantısında alınan 4 sayıh karar ve ek

leri ilişiktir. 
Yüksek Genel Kurulum tasviplerine arz olunur. 
Saygılarımla. Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

DANIŞMA KURULU KARARI 
Karar No. : 4 

Karar Tarihi : 27 .10 .1975 
Toplantı No. : 4 

1. — içtüzüğün 8 nci maddesine göre, Başkanlık Divanı seçimlerine esas teşkil edecek dağıtım cetveli
nin ilişik şekilde tanzimi, 

2. — Danışma Kurulu sözcülüğünü Divan Üyesi Sayın Hüsamettin Çelebi'nin yapması, 
KARARLAŞTIRILMIŞTIR. 

Başkan Başkanvekili Kâtip Kâtip 
Tekin Arıburun (Muhalifim, muhalefet Mehmet Çamlıca O. Nuri Canpolat 

şerhim eklidir) 
Necip Mirkelâmoğlu 

Kâtip 
Bahriye Üçok 

A. P. Grup Başkam 
İskender Cenap Ege 

Kâtip 
Hüsamettin Çelebi 

C. H. P. Grupu adına 
Danışma Kurulu Kararının 
(1) nci maddesine karşı mu

halefet şerhim eklidir. 
Recai Kocaman 

İdare Âmiri 
T. Remzi Baltan 

M. B. Grupu adına 
Selâhattin Özgür 

tdare Âmiri 
M. Suphi Gürsoytrak 

Kontenjan Grupu adına 
Zeyyat Baykara 

— 15 — 
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MUHALEFET ŞERHt 

Bağımsızlar Grupunun C. Senatosunda sayısı «17» dir. Bu nedenle, İdare Amirliğinin, bu kesime verilmesi 
gerekmektedir. Başkanlık Divanı Üyelerinin tevzi ve taksim şekline, muhalifim. 

C. Senatosu Kayseri Üyesi Sayın Sami Turan 27 . 10 . 1975 tarihli dilekçe ile C. Senatosu Başkanlı
ğına başvurarak kendisinin herhangi bir parti grupunun üyesi olmadığını beyan ile, «Bağımsız» statüde bulun
duğunu bildirmiştir. Bu dilekçe, C. Senatosu Arşiv ve Evrak Müdürlüğünün (7310) sayısına kaydedilerek, 
resmî işlem görmüştür. Ancak Başkanlık Divanımn Üyelerinin tevziinde nazara ahnmayarak, C. Senatosun
da sayıları (16) olan Millî Birlik Grupuna, sayılan (17) olan bağımsızlardan daha fazla temsil olanağı tanın
mıştır. Bu ise hem Anayasaya hem de uygulamalara aykırıdır. Bu nedenle Danışma Kurulu Kararına mu
halifim. 

Başkanvekili 
Necip Mirkelâmoğlu 

C. H. P. 
Cumhuriyet Senatosu Grupu 31 ; 1 0 ? 1975 

Başkanlığı 

KARŞI OY YAZISI 

Son iki Kâtipliğin dağıtımında, artık oylann değerlendirilmesi yapılırken, İçtüzüğün 8 nci maddesinin 3 ncü 
bendi uyarınca hareket edeceğimizi, 

Arz ve Danışma Kurulu Kararına bu yönden muhalefet ederim. 
Saygılarımla. 

C. Senatosu Danışma Kurulu 
C. H. P. Grupu Temsilcisi 

Recai Kocaman 
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CUMHURİYET SENATOSU ÜYE SAYILARI 
Partiler ve gruplar Adet Oranı Yüzdesi 

Adalet Partisi 

Cumhuriyet Halk Partisi 

Millî Birlik Grupu 

Kontenjan Grupu 

100 X 78 
78 42.38 

184 
100 X 62 

62 33,69 
184 

100 X16 
16 8.69 

184 
100 X 12 

12 6.52 
184 

GRUP KURAMAYANLAR 

Cumhuriyetçi Güven Partisi 

Millî Selâmet Partisi 

Millî Hareket Partisi 

Seçimle Gelen Bağımsızlar 

Tabiî Üyeler 

100 X 5 

184 
100 X 

184 
100 X 

184 
100 X 

184 
100 X 

5 

1 

2 

3 

184 

Z71 

2.71 

0.54 

1.08 

1.63 

Toplam 184 99.95 

Başkan 
Başkanvekili 
İdare Amiri 
Divan Kâtibi 

19 X 1 = 19 
10 X 3 = 30 
7 X 3 = 21 
5 X 6 = 30 

100 

— 17 -
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D A Ğ I T I M C E T V E L İ 

I Partiler 
1 

A. P. Grupu 

C. H. P. Grupu 

M. B. Grupu 

C umhurbaşkanınca 
Seçilen Üyeler Grupu 

Grup kuramayan üyeler 

Yekûn 

Başkan 

1 

— 

— 

1 

Başkanvekili 

1 

2 

— 

_ 

3 

idare 
Amiri 

1 

1 

1 

— 

— 

3 

Kâtip 

2 

2 

— 

1 

1 

6 

Yekûn 

5 

5 

1 

ı 

1 

13 
i 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, bu konu ile ilgili olarak bir tak
rir arz etmiştim efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir takrir 
de biz vermiştik Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 
İçtüzüğümüzün 8 nci maddesi, (Bilhassa (B) ben

di) dağıtım cetveli ve Divan üyeleri seçimiyle ilgili 
müzakerelerin nasıl yapılacağını sarih olarak belirt
miş bulunmaktadır. 

Sayın Hayri Mumcuoğlu, Sayın Süreyya Öner ve 
Sayın Şevket Koksa! arkadaşlarımız müzakerelerle 
ilgili olarak bir önerge vermişlerdir. Bu önerge, mü
zakerelerde konuşmaların onar dakika ile sınırlan
dırılması şeklindeki hükmün değiştirilmesini öner
mektedir. Şimdiye kadarki tatbikatımızda, sarih ola
rak belirtilmiş olan bir hüküm, Heyeti Umumiyede 
İçtüzükle ilgili değişiklik usullerinin dışında mua
mele görmemiştir. 

Bu itibarla, sayın arkadaşlarımız tarafından ve
rilmiş bulunan önergeyi muameleye koyamayaca
ğımı arz ederim efendim. 

Bu hususla ilgili olarak verilmiş ikinci bir öner
ge var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 27 

Ekim tarihli toplantısında alınan 4 sayılı Kararı ve 
ekleri üyelere bugün dağıtılmıştır. 

İhtilâf konusu sorunları, Anayasamız ve Cumhu-
ı'iyet Senatosu İçtüzük hükümlerimize göre her üyenin 

iyice tetkik etmesine ve aynı zamanda sayın üye 
Ekrem Acuner'in yaptığı yazılı müracaatının da bas-
tırılarak dağıtılmasına imkân vermek üzere, toplan
tının tatilini ve gündemimizde üçüncü maddeyi teş
kil eden bu konunun, önümüzdeki ilk Birleşimin bi
rinci maddesi olarak kabulünü saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelik baş 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 
Önergeyi dinlemiş bulunuyorsunuz. Önerge, bu

günkü toplantımızın tatilini teklif etmektedir. Onun 
için, lehte ve aleyhte birer kişiye söz vermek zaru
reti doğmaktadır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Lehte söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, lehte buyurunuz 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun çok değerli üyele
ri; 

Önerge üzerindeki görüzlerimizi arz etmeden ön
ce, yeni yasama yılının Türk Ulusuna ve Parlâmen
toya hayırlı ve uğurlu olmasını diler; aramıza ye
ni katılan arkadaşlarımıza başarılar temenni ede
rim. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Dağıtılarak bizlere sunulan Başkanlık Divanı teş

kiline mütedair «Dağıtım cetveli» adlı yapıt, biraz ön
ce önergesi okunan Sayın Fethi Çelikbaş'm belirtti-

18 
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ği gibi, bütün Senato üyelerinin bu dağıtım cetve
lini gereği gibi inceleyip, İçtüzük hükümleri muva
cehesinde doğruluğu veya yanlışlığı konusunda bir 
kanıya sahip olmalarına elverecek bir zaman için
de dağıtılmamıştır. Gerçekten, bu dağıtım cetveli
nin çok kısa zaman süresi içinde üyelerin eline geç
miş olması, oy vermekle yükümlü olan üyelerin, ve
recekleri oyun istikâmetini tayinde bilgi sahibi olma
malarından ötürü düşecekleri yanlışlıklar, onlara 
haksız bir yüküm yüklemek olur. 

Bu itibarla, sadece bu sebeple dahi olsa dağıtım 
cetvelinin iyice incelenmesini sağlamak üzere öner
genin kabulü zorunludur. 

Kaldı ki, bizzat dağıtım cetvelinde Necip Mir-
kelâmoğlu arkadaşımızın imzası altında yazılmış bu
lunan muhalefet şerhinden de anlaşılacağı üzere, da
ğıtım cetveîinin esasini teşkil eden, grupların üye 
adetleri üzerinde ciddî tereddütler uyandırmıştır. 

Bundan başka, dağıtım cetvelinde, bizi temsilen 
Danışma Kurulunda bulunan arkadaşlarımızın da 
belirttiği gibi, Başkanlık Divanı üyelerinin tevziin-
de, dağıtımında aşikâr yanlışlıklar yapılmış, daha 
doğru bir deyimle aşikâr kayırmalar yeğlenmiştir. 

Daha fazla vaktinizi almamak için bütün dağı
tım cetvelini şerh etmeye, teşhir etmeye ya da açık
lamaya lüzum görmüyorum; ama hemen söyleye
yim ki, Başkanlık Divanında yer alması gereken 5 kâ
tip üyelikten 2 kâtip üyeliğin 1 tanesini A. P. Gru-
puna veren; o üyenin, A. P. Grupu üyesi olmasını 
sağlayan bu dağıtım hiçbir hukukî esasa dayanma
maktadır. Çünkü A. P. Grupunun, (Anlaşılması için 
böyle söylüyorum) 6 ncı kâtipliği kendine hasrede-
bilnıe gücü yoktur. 

Adalet Partisinin 13 kişilik Divan üyeliğinin tak
siminden sonra geri kalan artık puanı burada yazılı 
olduğu üzere İ,39'dan ibarettir. Oysa grupsuzların ar
tık puanı 3 küsurdur, C. H. P. Grupunun artık puanı 
l,69"dur, Millî Birlik Grupunun artık puanı 1,69'dur. 
Kontenjan Grupunun artık puanı 1,52'dir. 

Hangi açıdan bakarsanız bakınız, siyasî parti 
gruplarını Başkanbk Divanında ancak güçleri ora
nında temsil ettirmeyi emreden Anayasa maddesi 
karşısında, bir hukuk saptırmasiyle bu dağıtım cet
velinin düzenlenmesi olanağı yoktur. 

Siyasî partilerin, öncelikle her türlü kurumdan 
ve kişilerden önce Başkanlık Divanında yer alması 
kınalının, kuralîîk gücü; siyasî parti gruplarının 
ne bir fazla, ne bir eksik, tamı tamına gücü oranın
da Başkanlık Divanında temsil sağlandığı zaman 
mümkün oluyor. Yoksa, bugün dağıtım cetvelinde 
yapıldığı gibi, bir siyasî partiye olmayan gücü bah
şedilerek, Başkanlık Divanında bir üye tahsisi ola
nak dışıdır. Eğer, bu 6 ncı üyeliğin güç oranına gö
re tahsisi gerekirse, iki yol tutmak gerekecektir; 
ya hiçbir grupu Gİmayan 16 arkadaşımız, (Oransal 
gücü 3 küsurdur) bir üyeliğe sahip olacaktır ya da 
bizim İçtüzüğümüzde «Gruplar» deyimiyle anılan 
ve siyasî olanlar ile siyasî olmayanları ayırmayan 
hukuk hükmüne bağlı kalınarak, siyasî partilerin 
temsil imkânları sağlandıktan sonra, siyasî parti
lere dahil olmak üzere; ama siyasî parti grupu olma
yan grupları da nazara almak kaydiyle dağıtım ya
pılacaktır. 

Şöyle açıklamak mümkündür: En yüksek oran
da artık puanı olan topluluk grupsuzlar ise, tensip 
buyurursanız, onların bu kâtipliği kullanmasına im
kân verilecektir; ama İçtüzüğümüzün 88 nci mad-

Sayın Kayseri Üyesi Sami Turan, kendisinin her
hangi bir parti grupuna mensup olmadığını, grup
suzlar arasında yer aldığını resmî bir dilekçe ile mü
racaat ederek Başkanlığa bildirmiş bulunmakta
dır. 

Yine Adalet Partisi listelerinden bağımsız seçi
len diğer üyelerin, gerçekten Adalet Partisi Gru
pu üyesi olun olmadığı da kesin olarak belli değil
dir. 

Şimdi, Sayın Sami Turan'ın verdiği dilekçede ken
disinin Adalet Partisi Grupuna mensup olmadığını 
ifade etmesi, şu cetvelin tanziminde nazara alınma
sı gereken bir husus olarak yer alması ve meselâ 
Adalet Partisi Grupu üyelerinin 78 değil, 77 olarak 
gösterilmesi gerekir. 

Anayasa ve İçtüzük, siyasî parti gruplarının ol
sun, diğer anayasal grupların veya grupsuzların ol
sun, Başkanlık Divanında temsillerini öngörmekte; 
fakat bu temsilin hiçbir grupun kuvveti oranının 
üzerinde veya altında olmamasını sıkı surette hük
me bağlamış bulunmaktadır. Şayet Sami Turan Ada
let Partisi Grupu üyesi değilse, o takdirde Adalet 
Partisinin bu dağıtım cetvelinde gösterilen ölçüde 
Başkanlık Divanında temsiline cevaz yoktur. 

Bu itibarla; dağıtım cetveli doğru değildir; Ana
yasaya ve Tüzüğe göre düzenlenmiş değildir. Bir 
partiye gücünden fazla temsil olanağı sağlayan bir 
dağıtım cetveli mahiyetindedir. Bu böylece bilin
melidir ve bunun mualleliyeti delile lüzum olmadan 
kabul edilmelidir. Bir nevi mutlak butlan ile malûl 
bir dağıtım cetvelidir. 
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desinin 3 ncü bendinde yazılı olduğu üzere: Sena
toda suii generis yapısı olan gruplar, siyasî parti 
grupları veyahut siyasî partiye mensup olmayan 
gruplar şeklinde anlaşıldığına ve önemleride bulun
duğuna göre, hiyerarşik bir anlayış ve sırayla gidi
lirse, önce Cumhuriyet Halk Partisine, 1,69 artık 
puanla bir kâtiplik verilecektir. Son 6 ncî kâtip üye
liğin 1,69 artık puanı olan Millî Birlik Grup una ve
rilmesi gerekir. Şayet Millî Birlik Grupu bu imkânı 
kullanmazsa, kullanıp kullanmayacağını bizim tak
dir etmemize imkân yoktur) o takdirde diğer bir grup 
olan Kontenjan Grupu 1, 52 ile bu kâtiplik yerini ken
dine hasredecektir, ve bütün bunlardan sonra, şayet 
yine artık puana ihtiyaç var ve yer de varsa, o za
man ancak A. P. Grupu 6 ncı kâtipliği alacaktır. 

Neresinden bakarsanız bakınız, düpedüz, aşi
kâr Anayasa dışı, îçtüzük dışı bir uygulama ile kar
şı karşıya bulunuyoruz. Mantık da böyle icabettiri-
yor. hukuk da böyle gerektiriyor. Kaldı ki, Anayasa 
Mahkemesi bizim bu Başkanlık Divanı teşkiline ge
niş ölçüde ışık tutan bir karar da vermiş bulunmak
tadır. O itibarla, Anayasa, îçtüzük ve Anayasa Mah
kemesi kararı ve nihayet hukuk anlayışı ve mantık 
gereği bu dağıtım cetvelinin bugün yapıldığı gibi ka
bul edilmesine imkân yoktur; deyimi mazur görün; 
bu dağıtım cetveli ihtiyaca salih değildir. Onun için 
gerek Sayın Çelikbaş'ın, gerek benim burada arz et
tiğim sebeplerle bu dağıtım cetvelinin yeniden ve bu 
bilgilerin ışığında ve Anayasaya, İçtüzüğe uygun 
olarak düzenlenmesinde zorunluk vardır. Bu kaçı
nılmaz bir görevdir. 

Teşekkür ederim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Takrir sahibi olarak söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz iki hususu tas-
hihen arz etmek isterim. Sayın Fikret Gündoğan: 
Birisi, Genel Kurula sunulmuş olan bu raporu Di
van Başkanlığı yapmamış. Danışma Kurulu yap
mıştır. Siz konuşmanızda, Divan Başkanlığı yap
mış gibi bir ifade kullandınız. Tashihen arz ede
rim; Danışma Kurulunun eseridir, orada müzakere 
edilip, tanzim edilmiştir. 

İkinci husus; usulen, olduğu gibi benim Başkan
lığımda cereyan etmiştir. îçtüzük, Anayasa ve şim
diye kadar bazı hususlarda yapılmış olan teamül
lere göre tanzim prensiplerimiz budur. Sözlere şöy
le başlanmıştır. «Bu hususta itiraz eden arkadaşları
mız, değişiklik talep eden arkadaşlarımız var mı
dır..?» diye sorduktan ve bunun da olmadığı tebel

lür ettikten sonra, bu prensiplere dayanmak su
retiyle yapılmıştır. Anayasaya, İçtüzüğe ve teamül
lere aykırı bir rapor getirmedik, onu da arz edeyim 

j efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş-

I kan müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FlKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sizin son beyanınızdan şu anlaşılıyor: Bizim Da
nışma Kurulu marifetiyle düzenlenen dağıtım cet
veline koyduğumuz muhalefet şerhi yok mu?.. 

BAŞKAN — Var efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Varsa, öy

le ise müsaadenizle sözünüzü tashih edeyim: 
Siz dediniz ki; «Danışma Kurulunda bulunan bü

tün üyeler, Anayasa, İçtüzük ve önceki uygulama
ların ışığı altında bu dağıtım cetvelini düzenlemiştir.» 
Evvelâ biz muhalefet şerhi verdik. Bu hususta... 

I Sayın Başkan; bir dakika dinler misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun, dinliyorum efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kaldı ki, 

şu dağıtım cetvelinin içinde, Mirkelâmoğlu imzalı mu
halefet şerhinde de ifade edildiği gibi, bir üyenin 
Adalet Partisi Grubuna mensup olmadığını kendi di-

J lekçesiyle resmen Başkanlığınıza bildirmiş bulunu
yor. Oysa ki, siz, daha doğrusu Danışma Kurulu 
dağıtım cetvelini yaparken o üyeyi Adalet Partisine 
mensup gibi göstermiş ve Adalet Partisi Grupu üye
lerinin adedini 77 yerine 78 yazmıştır. E, böylesine 
rakamsal açığı olan bir Danışma Kurulu dağıtım cet
veli ihtiyaca salih olabilir mi?.. 

I BAŞKAN — Sayın Gündoğan... 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ta

lik işini müzakere ediyoruz, esasa girmedik ki?.. Bi
zim de konuşacaklarımız var. 

BAŞKAN — Evet efendim, öyle efendim. Mü
saade ederseniz ben de onu arz edeceğim. 

I Talik için verilmiş olan önergenin lehinde ko
nuşuldu. Aleyhinde konuşmak isteyen sayın üye var 
mı efendim?. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Takrir sahibi olarak konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir sahibi olarak konuşacaksı
nız. Buyurun efendim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan. 
usul hakkında müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Çelikbaş; usul hak
kında Sayın Ünaldı buyurun efendim. 

20 — 



C. Senatosu B : 1 1 . 11 . 1975 O : 1 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Tüzüğümüzün 8 nci maddesi, Danışma Kurulu 
raporunun nasıl bir muameleye tabi olduğuna mü
tedair hükme sahiptir. Şimdi Tüzüğümüzün 8 nci 
maddesinin (B) bendini okuyorum. 

«Genel Kurulda, dağıtım cetveli üzerinde Da
nışma Kurulu adına bir sözcü ile gruplar adına bi
rer sözcü, onar dakikayı aşmamak üzere, birer de
fa konuşurlar. Bu konuşmalardan sonra, dağıi'm 
cetveli Genel Kurulun oyuna sunulur.» 

Muhterem arkadaşlar, iade edilsin, şöyle olsun, 
böyle olsun gibi takrirler yerine, doğrudan doğruya 
Danışma Kurulunun almış olduğu karar üzerinde 
müzakere açılır; gruplar adına birer kişi, birer defa 
onar dakikayı geçmemek üzere mütalâalarını bildi
rirler. Bu Danışma Kurulu raporu müzakereye lâ
yık mı, değil mi; iadesi mi lâzım, değil mi; bu hu
suslarda teklifini yapar, durum Genel Kurulun oyu
na arz edilir; Genel Kurul, oyuyla bunu halleder. 

Yoksa, esas bir kenara bırakılıp, bir takrirle ay
rı bir müzakere açılmaz. Açıldığı takdirde, Tüzüğün 
getirdiği bu hükmün dışma çıkılmış, iş başka bir 
mecraya götürülmüş olur. 

Bunun Tüzüğe göre halli lâzım geldiğini arz eder, 
Saygılar sunarım. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, konuşabilir miyim?... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FETHİ' ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. ü.) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Evvelâ, Danışma Kurulunun huzurunuza gelen 
cetveli hangi olaylardan geçirip hazırlandığını usul 
bakımından tespit etmek lâzımdır. Her heyet, hu
kukta olayları tespit eder. Anayasa Mahkemesinin 
kararlarını tetkik edin; olayları sıralar, tespit eder, 
ondan sonra mevzuat karşısında mütalâalar yürü
tür ve bir hükme bağlar. 

Eğer benim işittiğim doğru ise, Sayın Ekrem 
Acuner'in hukuken hiçbir yerde emsaline rastlana-
mayacak bir müracaatı dikkate alınmak suretiy
le bu meselelere varılmış. Bundan kimsenin haberi 
yok. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Yok 
öyle bir şey. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Var olup ol
madığı, hususunda peşin bir hüküm vermiyorum, bu 
müracaat teksir edilsin diyorum. Eğer duyduğum 
doğru ise dedim, acele etmeyin. Bu tarz bir muame

le Kurucu Mecliste Bütçe Encümeninin Temsilci
ler Meclisi kanadiyle Millî Birlik Grupu kanadı ara
sında ihtilâf konusu olmuştu. Heyeti Umumiyeye git
tiğimizde, Heyeti Llmumiye daha o tarihte Millî Bir
lik kanadının görüşüne göre değil, (7 - 7 idi ama 
Temsilciler Mecliisnin kanadına göre muamele yap
manın, 157 sayılı Kanun gereğince muteber olacağı
na dair hüküm de verdi. 

Bu itibarla, asıl üzerinde durulacak konu, met
ninin ne olduğunu bilemediğim ve ona itibar edil
mek suretiyle hazırlandığım duyduğum cetvelin sıh
hati mevzuudur. 

Bu itibarla, muhterem Heyetinizden rica edece
ğim; bu yazılı takrir teksir edilsin, dağıtılsın, gö
relim, ondan sonra gerekli kararı Heyeti Umumiye-
niz versin. 

Sayın Ünaldı'nın şu noktayı nazarına iştirak et
miyorum Bir kere Danışma Kurulu usu! bakımın
dan isabetli bir tutum içerisinde bulunmamış ki. 
Bu vakıları sıralayacak, ondan sonra İçtüzük ve 
Anayasa, (Bazı çeşitli hükümler Anayasa Mahkeme-
esi karariyle da teeyyüd etmiş, şu anda üzerinde 
durmuyorum) hükümlerine göre vardığı neticeyi 
cetvel halinde muhterem heyetinize arz edecekti. 
Burada bazı muhalefet şerhleri var; ama bu tasar
rufa mesnet olan bir başka takrir, yazılı müracaat 
yok.. E, bu nasıl muteber olur arkadaşlar?... Eğer 
bu yol muhterem Heyetinizce açılacak olursa, bu
nun şu anda akla gelmeyecek büyük mahzurları var
dır. 

Bu itibarla, takririmde belirttiğim veçhile, hem, 
konuyu her arkadaşın Anayasa ve İçtüzük hüküm
lerine göre tetkik etmesine fırsat vermek, hem de 
onun yanıbaşında Sayın Ekrem Acuner'in verdiği 
takririn metnini de değerlendirmek bakımından bu 
sürenin verilmesinde katî zaruret görmekteyim. Bu 
itibarla lütfen kabul buyurunuz. Esasen, şu anda 
seçime geçilse dahi, hemen netice alınabileceği ka
naatinde değilim. Esasen hukukî bakımından malûl 
bir karar alınmaJctansa, iki gün geç de olsa, huku
ken muteber bir karar alınmasında Senatonun me
saisi bakımından fayda görürüm. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
Sayın arkadaşlarım, usul bakımından bu husus 

bir gündem değiştirme konusudur. Benim anladı
ğını budur. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Senatoyu terketmek-
tedirler efendim. (Şiddetli alkışlar.) 
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Teşekkür ederim. 
Binaenaleyh, gündem değişikliği için verilmiş 

olan bir önergedir. Devam edip etmeme Heyeti Umu-
miyenin elindedir. Bugün devam eder veyahut da 
bu önergeyi kabul ederlerse talik edebiliriz. Bu yön
den aldım, yoksa esas yönünden değildir kanaatim
ce. Onun için lehte, aleyhte söz vermeye hazır oldu
ğumu ifade ettim. Talik edilmesine aidolan hususu 
Sayın Fikret Gündoğan müdafaa buyurdular. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Aleyhte konuş
tu. 

BAŞKAN — Lehte konuştu, taliki için konuştu. 
Eğer talik edilmemesi hususunda konuşacak bir ar
kadaşımız varsa ona söz vereceğim ve bu suretle 
oylamaya gideceğiz. Ondan sonra... 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Saym Ünaldı aleyh
te konuştu. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı usul hakkında konuş
tu efendim. 

Buyurun Sayın Özgür. 
SELÂHATTlN ÖZGÜR (Tabiî Üye) - - Sayın 

Başkan, Saym. Çeükbaş meseleyi yanlış bilgilere isti
nat ederek ortaya koydular. Danışma Kurulu sözcü
sünün bu hususu açıklaması lâzımdır. Danışma Ku
rulunun o günkü toplantısında iki arkadaşımızın di
lekçesi mevcuttur. Kendileri, grup oranlan tespit 
edilirken Danışma Kurulunda her iki dilekçeye iti
bar edilerek yapılmış olduğunu ifade buyurdular. 
Danışma Kurulunun görüşünü açıklaması lâzımdır. 
Sayın Çelikbaş bu iki dilekçenin nazarı itibara alın
dığım ve bütün oranların bu hususa göre tesbip edil
diğini izah ederek Genel Kuruldaki arkadaşlarımı
zı meşkuk ve başka türlü bir zan altında bırakt'Jar. 
Halbuki, mesele öyle değildir. Mesele, listede göste
rilen adetler ve onlar üzerinde yapılmıştır. İki sayın 
üyenin müracaatları nazarı itibara alınmamıştır. Ge
nel Kurulun bundan bilgi sahibi olmasını rica ede
rim. 

BAŞKAN — Yani benim anladığıma göre, Da-
mşma Kurulu sözcüsü, önergede geçmiş olan bazı 
hususları tavzih buyursun; diyorsunuz. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Evet. 
BAŞKAN — Ondan sonra karara geçelim. 
Danışma Kurulu sözcüsü Sayın Çelebi buyurun 

efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Çelebi bir dakika efendim. 

usul hakkında söz istediler. Usul hakkında konuş
sunlar sonra size söz vereceğim, buyurun Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Maalesef meseleler birbirine karıştırılmaktadır. 
Ortada bir mesele vardır, bir önerge verilmiştir. Bu 
önerge ile şimdi işlem görmesi lâzım gelen bir işin 
tehiri, geriye atılması istenmektedir. O da dağıtım 
cetveli hakkında bazı arkadaşlarımız yeterince bil
giye sahip olmadıklarım ifade etmekte ve bu cet
velin tekrar kendileri tarafından gözden geçirilmesi, 
salim bir karara varılabilmesi için tetkik edilmesi
ni istemektedirler. Mesele budur, ama Sayın Başkanım 
söz verdiler, Sayın Gündoğan burada bu önerge
nin lüzumlu olduğu hakkında konuşurken esasa gir
diler ve her zaman olduğu gibi, bu defa da esası ta
mamen kendi görüşleri içerisinde ifade etmeye kalk
tılar. 

Bundan sonra haklı olarak Mülî Birlik Grupun-
dan Sayın Özgür'ün ifade etmek istediği husus ortaya 
çıktı. Sanki biz verilmiş olan önergeyi bıraktık da, 
şu dağıtım cetvelinin müzakeresine başladık. O za
man Saym Ünaldı usul hakkındaki konuşmasında 
yerden göğe kadar haklı. Bir önerge ele alınıp, o öner
ge üzerinde lüzumlu olup olmadığı şeklinde beyan
da bulunurken esasa girilecekse, o zaman müzake
renin tarzı değişir ve usule uygun olmayan bir mü
zakereye girmiş oluruz. 

Nitekim Sayın Başkan şimdi yine bir ikinci usul
süzlüğü teklif etmektedirler ve sözcüyü getirecekler 
burada izahatta bulunduracaklar ve sözcü 'izahata gi
riştiği takdirde, biz esasa girmiş ve dağıtım cetve
lini müzakere ediyor duruma geçmiş olacağız; me
sele bu değil muhterem arkadaşlar.. Önerge gayet açık; 
önergede deniyor ki, şu dağıtım cetveli üzerinde, 
şu ıJon günlerdeki sıkışıklık içerisinde gruplar ola
rak, ayrı ayrı topluluklar olarak, hatta üyeler ola
rak gerekli bilgiye sahip olamadık. Bu bilgiyi elde 
edebilmek için, bize müsaade ederseniz bu çaiış-
manııza, tetkikimize imkân buluruz deniyor. İstenen 
budur. Öyleyse, şimdi önergenin lehinde, öyle ka
bul edelim; öyle değil; ama Saym Gündoğan'ın ko
nuşmasını lehinde kabul edelim, lehinde konuşma 
yapılmıştır. Aleyhinde söz isteyen de . yoktur. Öner
genin kabul edilip edilmemesinin oylanması lâzım
ken müzakereye nasıl gireriz? Buna lüzum yok muh
terem arkadaşlar. Şimdi önergenin oylanması lâzım 
ve önerge bence kabul edilecek bir önergedir. Kabul 
edilir ve arkadaşlarımızın biraz daha üzerinde dü
şünmek imkânına sahip olmaları meydana çıkar. 

îş bundan ibarettir, arz ederim. 
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Teşekkür ederim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, yerimden bir şey arz edebi
lir miyim? 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, esasta ayrıldığı
mız yok. Verilmiş bir önerge vardır, önergede cel
senin geriye bırakılması keyfiyeti vardır. İzahat ve
rirken, Başkanlık Divanının ve Danışma Kurulunun 
yanlış bazı muameleler yaptığı ileri sürülüp bu 
esbabı mucibe ile işe girişüdiği için tavzih etmek 
zaruretinde kaldık. Kanaatimize göre Başkanlık Di
vanı değil, Danışma Kurulu mevcut prensiplere, 
esaslara, Kanun ve İçtüzük ve Anayasaya göre ha
reket etmiştir. Bundan dolayı bunun esbabı muci
be olarak o yönden alınması keyfiyetini bizim ka
bullenmemiz mümkün değildir. Fakat tetkik edil
sin, arkadaşlar aydınlanabilsin diye vakit istiyoruz 
manasına gelen kısmı, bugünkü önerge hakkındaki 
konuşmanın talikini icap ettirir. Budur asıl olan me
sele. Kendiliğinden girdi bu tavzih hususlarına, Onun 
için müsaade ederseniz, son olarak Sayın Danışma 
Kurulu sözcüsüne söz vermek lüzumunu hissedi
yorum. (Lüzum yok» sesleri.) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Usul meselesi halledilmeden, esasa girilmez. Me
selenin esası budur. 

BAŞKAN — Efendim, gruplar için birer kişiye on 
d.ıkikayı geçmemek üzere söz veriyoruz («Lüzum 
yok.» sesleri). Bu hususta, müsaade buyurun, bura
da Danışma Kurulunun itham altında kalması ve 
bizim sözcümüzün bu hususu tavzih etmesine neden 
dolayı imkân bulunmuyor, onu anlayamadım efen
dim?. 

NURETTİN AK YURT (Malatya) — Usul im
kân vermiyor, onun için. 

BAŞKAN — Esbabı mucibe gösterildi de onun 
için. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar; 
Usule taallûk eden çok kısa iki noktaya yönelik 

mâruzâtım var, onu sunacağım. 
Birincisi, şu anda tartışılması yapılan konunun 

dışında; ama o konudan öncelikle halli gerekir. 
Sayın Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Çağlayan-
gil salonumuza girmiştir, heran oylama yapılabilir. 
Yemin lâzimesi ifa edilmek, ondan sonra meseleye 

girmek mümkündür. Bunu naçizane hatırlatmak is
terim. 

İkinci nokta, zannediyorum İçtüzüğün 8 nci mad
desinin (B) bendi yanlış tefsir ediliyor. Danışma Ku
rulu kararının müzakeresini, şu anda bu noktada yap
mıyoruz. Danışma Kurulu rayorunun müzakeresi sı
rasında bir tehir önergesi, bir erteleme önergesi 
geldi. Bu önergeyi tartışıyoruz. Bu önergenin lehin
de, aleyhinde, üzerinde konuşulabilir, o arada yapı
lan usulsüzlüklere işaret edilebilir, tartışılabilir. Şu 
anda o önerge muvacehesinde Danışma Kurulu 
sözcüsünün, (özür dilerim, şahsına hürmet ederim.) 
sıfatı yoktur, söz alamaz. Hatta Sayın Başkanımı 
ikaz etmek amacı ile daha ileri gidiyorum; Danışma 
Kurulunun kararının savunması da, değerli Başka
nımızın yetkileri içerisinde değildir. İçtüzüğümüz 
Danışma Kurulu kararını savunmak üzere, Danış
ma Kurulu sözcüsünün saptanacağım emretmiştir. Bu 
lâzime de yerine getirilmiştir. Sayın Çelebi Danış
ma Kurulu sözcüsü tayin edilmiştir. Zamanı gelince, 
esasa girdiğimizde; yani Danışma Kurulu kararı
nın, raporunun tartışmasını girdiğimiz noktada bu 
kurulun görüşlerinin savunmasını Sayın Çelebi ye
line getirecektir. 

Topluyorum; şu anda Danışma Kurulu kararının 
esası müzakeremizin konusu değildir. Sayın Çelik-
baş'ın verdiği bir önerge söz konusudur. O önerge
ye, grup başkanvekili arkadaşım ve sayın A. P. Gru-
pu Başkanı katıldıklarını da belirtmişlerdir. Evvel
emirde bu önerge oylansın; müzakere bugün de
vanı mı edecek, önümüzdeki birleşim, gününe; yani 
Salıya mı ertelenecek? Bu önerge oylansın, önerge 
reddedilirse, Danışma Kurulu kararının müzakere
si devam ediyor olur. Esasa o zaman gireriz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Müsaade buyurursanız. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Komisyonla ilgili değil, bir üye olarak usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkanım; 
Danışma Kurulunun Sözcüsü alarak rapora iliş

kin değerlendirinelere hiç değinmeyeceğim. Yalnız, 
biraz önce Sayın Çelikbaş'ın okunan önergesinde 
bir ibare var. Deniliyor ki, Sayın Acuner"in önerge
si, yazısı bastırılsın üyelere dağıtılsın ve bilgi sahi
bi olalım ona göre meseleyi teemmül edelim. 
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Sayın Acuner'in söz konusu edilen önergesi, ya
zısı Divanımız tarafından dikkate alınmamış bir ya
zıdır, açıklıkla belirtiyorum, öyle olduğuna göre, 
burada bu önergeyi kabul ederek toplantıyı yarma 
veyahut Salı gününe ertelersek, aynı zamanda o 
önergenin bastırılıp dağıtılması hususunu da kabul 
etmiş oluruz. Divanımızın geçerli saymadığı bir 
önergeyi bastırmak, dağıtmak gibi bir külfete lü
zum kalmasın diye huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. Arz edeceğim husus budur. 

Diğer hususlar; yani Danışma Kurulunun rapo
ruyla ilgili değerlendirmeler günü zamanı geldiğin
de görüşülecektir. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 
Mesele tavazzuh etmiştir. Yalnız karara var

mazdan, oylamaya koymazdan evvel eksik kalmış 
olan bir üyemizin yeminini de tamamladıktan sonra 
bu hususu oylamaya arz edelim. 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Sayın Çağla
yangil, buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

ÎHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sa
yın Başkana ve bana oy vermek fırsatını verecek ye
minim için tavassutta bulunan Sayın Kocaman'a te
şekkürlerimi arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İhsan Sabri 
Çağlayangil Anayasanın 77 nci maddesi gereğince 
and içti). (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağlayan
gil. Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sayın Çelikbaş'ın, bugünkü oturumun talik edil

mesini isteyen önergesi hakkında lehte, aleyhte tav
zihler yapılmış bulunuyor. Önergeyi nazarı dikkate 
alıp, almama hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Danışma Kurulunun çizelgesi, Divan Başkanlı
ğının tertibi ve seçimi hakkındaki müzakerelere 
4 Kasım 1975 Salı günü saat 15.00'te devam etmek 
üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 17,20 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nın, Ayvalık ilçesi Küçükköy belediyesi 
sınırları içinde bulunan Sarımsaklı plajına dair soru 
önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un 
yazılı cevabı. (7/359) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İmar - İskân ve Turizm 

ve Tanıtma Bakanları tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına aracı olmanızı saygılarımla rica 
ederim. 

Nejat Sarlıcalı 
Balıkesir Senatörü 

Soru : 
1. Balıkesir Ayvalık ilçesi Küçükköy belediye

si sınırlan içinde bulunan ve Sarımsaklı adı ile anı

lan plaj şeridi üzerinde resmî dairelere ait kamplar
dan arta kalabilen ve bugüne kadar halkın denize 
girebilmesi için plaj yeri olarak kiraya verilen bö
lümlerin Küçükköy belediyesince onar yıllık müddet
le ve motel yapılmak şartiyle yeniden mukaveleye 
bağlandıkları doğru mudur? 

2. Yürürlükte bulunan İmar plânında umuma 
mahsus alan ve plajlar diye tanımlanan bu yerlerin 
on yıl sonra belediyesine bedelsiz olarak terk edil
mek şartiyle de olsa salaş motellerin inşaatına izin 
verilmek suretiyle halkın plaj ihtiyacına kapatılma
sını doğru buluyor musunuz? 

3. Deniz kenarına geçiş olanağı bile bırakmayan 
ve adetâ yanaşık nizamda kiraya verilen bu yerlerle 
ilgili mukavelelerin Bakanlığınızca tetkiki ve gereği
nin yerine getirilmesi kabil midir? 
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T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 24 . 10 . 1975 
Öze] Kal'em Müdürlüğü 

Sayı : 1872 
Dosya : 12 

Konu : C. Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nın yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyeü Senatosu Başkanlığına 
İlgi : i. 23 . 5 . 1975 gün ve Kanunlar Md. 

6302 - 2900, 7/359 sayılı yazınız, 
2. 9 . 1 . 1975 gün ve Kanunlar Md. 6302-

2900, 7/359 sayılı yazınız. 
1. 30 . 5 . 1975 gün ve M. 12/1872 sayılı yazı

mız, 
2. 18 ^ 7 . 1975 gün ve Mu. 12/3091 sayılı ya

zımız. 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat Sar

îıcalı'nın, Ayvalık ilçesi Küçükköy belediyesi sınırları 
içinde bulunan Sarımsaklı plajları ile ilgili yazılı soru 
önergesine karşılık olarak hazırlanan cevap 3 suret 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini 'müsaadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar vef İskân Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat Sar
îıcalı'nın Balıkesir ili Ayvalık ilçesi, Küçükköy be
lediyesi sınırları içinde bulunan Sarımsaklı plajlarına 
dair yazılı soru önergesine karşılık olarak hazırlanan 
cevaptır. 

1. Yaptırılan incelemede, Balıkesir ili, Ayvalık 
ilçesi, Küçükköy belediyesi sınırları içinde bulunan 
Sarımsaklı plaj şeridinin bir kısmının (Ege, Ankara 
plaj, gazino ve motelleri) önceleri Küçükköy rnuh-
tarlığınca, adı geçen yerde belediye kurulduktan son
ra da belediye başkanlığınca kiraya verilmekte ol
duğu ve tmar Kanununun ek 7 ve 8 nci maddelerine 
ilişkin yönetmeliğin yayınlanmasından sonra yapılan 
kenar tespitinde de adı geçen plaj, gazino ve motel
lerin sahil şeridi içinde bulundukları anlaşılmıştır. 

Önergede söz konusu edilen yerlerden plaj tesis
leri, gazino ve motel yapılmak üzere; 

a) 14 320 metre karesinin Küçükköy belediye 
meclisinin 15 , 2 . 1974 gün ve 1 sayılı kararına is
tinaden, 26 . 3 i 1974 gün ve 8 sayılı belediye encü
meni kararı ile 10 yıl müddetle 5 001 TL. yıllık iki-
ra bedeli ile Yusuf Acar'a, (halen Yonca Plaj Gazi
no ve moteli olarak adlandırılan yer İki sene boş kal
mış, bu sene yeniden kiraya verilerek tesisler yapıl
mıştır) 

b) 14 750 M2 sinin belediye mecisinin 28.3.1975 
gün ve 3/5 saydı kararına müsteniden 28 . 3 .1975 
gün ve 23 say ıh belediye encümeni kararı ile 10 yü 
müddetle 15 000 TL. yıllık kira bedeliyle Nurettin 
îsten'e, (halen Ege Plaj ve Gazino ve Moteli olarak 
çalışan bu yer 12 seneden beri 'kiraya verilmekte ve 
üzerinde tesisler yapılmış bulunmaktadır.) 

c) 14 850 M2 sinin 8 . 7 . 1975 gün ve 88 sa
yılı belediye encümeni karan ile 9 sene 9 ay müddet
le 5 005 TL. yıllık kira bedeliyle Tomruk Sugan'a, 

(Tomruk Sugan Plajı olarak adlandırıldığı anlaşılan 
bu yer ilik defa bu sene kiraya verilmiş olup, henüz 
tesis yapılmamış fakat inşaat için toprak harfiyatına 
başjlanılmıştır.)ı 

d) 15 400 M2 sinin 26 . 12 . 1972 gün ve 173 
sayılı belediye encümeni kararı ile 3 yıl müddetle 
16 400 TL. yıllık kira bedeli İle Nejat Sandıkçıoğ-
iu'na, (halen Ankara Plaj Gazino ve Moteli olarak 
adlandırılan bu yer, 8 seneden beri kiraya verilmekte 
ve üzerinde tesisler yapılmış bulunmaktadır. Kira 
müddetleri sona erince yapılmış ve yapılmakta olan 
plaj tesisleri, gazino ve motellerin bedelsiz olarak 
Küçükköy belediyesine terk edilirnesi şartiyle 'kiraya 
verilmiş olduğu anlaşılmıştır.) Kiralanmış bulunmak
tadır. 

2. 6785 saydı İmar Kanununa 1605 sayılı Ka
nanla eklenen Ek 7 ve 8 nci maddelerine ilişkin yö
netmeliğe göre kıyılar, deniz ve göllerin kenarında 
bulunan kumluk, çakıllık, taşlık, kayalık gibi yerler
den oluşmaktadır. 

Deniz, göl ve nehirler devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunduğu için bunların tamamlayıcı 
parçaları (mütemmim cüzleri) ve uzantısı olan kıyı
lar, ayrıcalık ve tekel söz konusu olmaksızın herkesin 
ücret ödemeksizin mutlak olarak eşitlik ve serbest
likle yararlanmasına açık olanlardır. 

Medenî Kanunumuzun 641 nci maddesine para
lel olarak tedvin edilmiş olan 1605 sayılı Kanunun 
7 nci maddesi ve yukarıda adı geçen yönetmelikle 
bu gibi yerlerde yönetmeliğin 1.06 maddesinde bir 
kısma sayılmış olan ve kamu yararına kullanımı sağ
lamayı kolaylaştırmak, kıyıları korumak almacına 
yönelik kamu yararlı yapı ve tesislerle, beldelerin 
imar plan kararları ile saptananlar dışında hiç bk 
yapı yapılmayacağı, bunların arsaları ile bunlar üze
rinde yapılmış olan tesis ve yapıların hiç bir şekiMe 
özel mülkiyete intikal etmeyeceği hükme bağlan
mıştır.) 
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Diğer taraftan meri mevzuat, devlet mallarından 
menfaati umuma ait olan mala r kategorisine giren 
bu gibi yerlerin kullanılmalarını değiştirmeyi de ya
saklamış bulunmaktadır. 

Balıkesir ili, Ayvaiılk ilçesi Küçükköy belediyesi 
sınırları içinde menfaati umuma ait yerlerden olan 
Sarımsaklı plajlarında yönetmeliğin ilânından sonra 
yapılanlarla, yapılmakta olanlar ve şekilleri 'değişti
rilen plaj tesisleri, gazino ve moteller mevzuata ay j 

kırı olarak inşa edildiklerinden tasvip etmemize im
kân bulunmamaktadır. Ancak bu bölgede halen hal
ka açık plajlar mevcuttur. 

3. Soru önergesinde söz konusu edilen yerler 
yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere devletin hüküm 
ve tasarrufunda olmak lâzım gelen yerler cümlesin
den bulunmakla beraber Balıkesir Valiliğinin 
10 . 9 . 1975 gün ve Î302 sayılı yazısında bu saha-
mn Küçükköy kasabasının köy olduğu sırada mera 
c'arak köy tüzel kişiliğine ait olduğu, adı geçen yer
di belediye kurulduktan sonra belediyeye intikal et
tiği (Belediye Kanunu madde 159) adına tescilini yap
tırdığı, bu suretle hazinenin özel mülkiyetine geçmiş 
cliuğu, Küçükköy belediyesinin bunun iptali için 
Danıştay'a müracaat ettiği belirtilmektedir. 

1 . 11 . 1975 O : 1 

Som : 
I. TRT Genel Müdürü İsmail Cem Ipekçi'nin, 
a) Görevden alınmasına ilişkin karar, Bakanlar 

Kurulu tarafından hangi tarihte alınmıştır? 
b) Cumhurbaşkanına bu kararname hangi tarih

te gönderilmiştir? 
c) Cumhurbaşkanı hangi tarihte, görevden alnı

ma ile ilgili bilgi İstemiştir? (Yazının tarihi ve tam 
niceni) 

d) Başbakan, Cumhurbaşkanına, hangi tarihte 
bilgi vermiştir? (Bu yazışmaların tam metni) (Söz 
ve yazı ile ayrı ayrı verilen bilgiler) 

e) Cumhurbaşkanı TRT Genel Müdürünün gö
revden alınmasına iiiş'kin kararnameyi hangi tarihte 
imzalamıştır. Kararname Başbakanlığa hangi gün ve 
saatte gelmiştir? 

f) Cumhurbaşkanının onayı olan görevden alma 
kararnamesi, İsmail Cem'e hangi gün ve hangi saat
te ve hangi usulle tebliğ edilmiş (tarih, gün ve saat
le, tebliğin metni) 

II. - a) TRT Genel Müdürlüğüne Nevzat Yal-
çıntaş, Bakanlar Kurulunun hangi tarihli kararname
si ile atanmıştır? 

b) Kararname hangi tarihte Cumhurbaşkanına 
gönderilmiştir? 

c) Nevzat Yalçıntaş için mensubu olduğu Üni
versitesince izin vermesi için yazılan yazının tarihi 
ve metni? 

d) İlgili Üniversitenin izin kararırım metni ve 
tarihi?' 

i.', Sözü edilen izin isteme, yazısı hangi makam
ca ve hangi usulle (Telgraf, telefon, postalı yazı ve
ya elden) gönderilmiş ve cevap hangi şekilde gelmiş
tir? 

f) Cumhurbaşkanı Nevzat Yalçıntaş'a ait karar
nameyi hangi tarihte ve hangi saatte imzalamıştır? 
(Bütün bunların tam metni ve şekilleri) 

g) Cumhurbaşkanının onayı olan atama karar
namesi Nevzat Yalçıntaş'a hangi gün ve saatte han
gi yazı ve usulle tebliğ edilmiştir? (Bütün bunların 
tam metni ve şekilleri) 

ÎÎI - Eski Başbakan Sadi Irmak tarafından TRT 
Genel Müdürü İsmail Cem hakkında ve TRT yayın
ları ile ilgili inceleme yapmak üzere kurulan üç kişi
lik heyete, 

a) TRT'den eski görevli üye TRTden hangi ta
rihte vs ne şekilde ayrılmıştır? 

b) Heyete inceleme emri ne zaman verilmiştir, 
görevlendirme yazısının tam metni? 

1050 sayılı Kanuna göre devlete ait gayrimenkul -
ler, devlet tüzel kişiliği adına Maliye Bakanlığınca 
idare edilmektedir. Bu duruma göre söz konusu yer
ler, ister devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan 
yerlerde olsun, ister devletin özel mülkiyetinde bulun
sun bunlar hakkında yapılacak muamelelerin Maliye 
Bakanlığınca yürütülmesi gerekmektedir. 

Keyfiyet 2 . 7 . 1975 gün ve 1-07-1004-93003/ 
7122 sayılı yazımızla Maliye Bakanlığına intikal etti-
i im iş tir. 

Ar2! ederim. 
Saygılarımla. 

Nurettin Ok 
İmar vel İskân Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
A t alay'in, TRT Genel Müdürüne dair soru önergesi 
ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı. 
(7/360) 

Cıımhuriyeil Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Başbakan tarafından İçtü

zük hükümleri gereğince süresi içinde yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygılarımla rica 
ederim. 

C Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay 
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c) Üç kişilik heyet incelemelerine hangi tarihte, 
başlamışlar, incelemelerini nerede yapmışlar, toplan
tı tarihleri ve inceleme konuları? 

d) Üç kişilik 'heyetin, raporunun, karar safha
sındaki son çalışmaları hangi gün ve saatte, hangi bi
nada yapılmıştır? Ve süresi ne kadardır. Üç kişilik 
heyetin, raporuna son şekil verileceği sırada, kimlerle 
görüşmüşler ve kimler bulundukları odaya hangi sa
atlerde gelmişler ve çalışmaları izlemişlerdir? 

e) Üç kişilik heyetin raporunun tam metni ve 
tarihi? 

f) Bu rapor, hangi tarih ve saatte Başbakanlığa 
verilmiş, Başbakanlık bu yazıyı hangi tarih ve saatte 
Cırnıhur-başkanlığına göndermiştir? 

T. C. 
Başbakanlık 20 .10.1975 

Sayı : 2-2131 

Cum'huıiy'.i Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın 

Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine, Baş
bakan adına aşağıdaki cevabı saygılarımla arz ede
rim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

Anayasamıza göre soru müessesesi denetim yol
larından birisidir. Belli konu veya 'konularda bilgi 
edinme gayesini kapsayan soru müessesesinin maksa
dına uygun biçimde kullanılması kesin zarurettir. 
Mahiyet, muhteva ve üslûbu itibariyle Anayasa ve 
içtüzüğün özüne ve sözüne uygun omlayan soru 
hakkında cevap aramak çok kere sorumlu bir dav
ranış olamaz. Soru hakkının kullanılmasında da, hak
kın ''istimalinin iyi niyet sınırlarını daha gerçekçi bi
çimde tespit etmek faydalıdır. Bu itibarla yazılı so
ruya yasa sınırları içinde kalarak ve genel hatlarıyla 
cevap vermek gerekmiştir . 

!. TRT Kurumu Genel Müdürü ismail Cem 
İpekçi'nin bu görevden hangi tarihte, ne sebeple alın
dığı, Bakanlar Kurulu Kararının metni bütün ayrın-
tılanyle Resmî Gazetede neşredilmiştir. 

2. Yazılı soruda istenilen tekmil evrak Başba
kanlık aleyhine açılan dava sebebiyle Danıştay'daki 
dosyasına ibraz olunmuştur. Bu (belgelerin bir örneği 
de davacı İsmail Cem İpekçi Vekilli Av. Uğur Alaca-
kaptan'a tebliğ edilmiştir. 

3. Taraflar arasında ihtilaflı konu yargı orga
nında derdeste tetkiktir ve 'dava görülmektedir. Ana

yasanın 132 nci maddesine göre görülmekte olan bir 
dava hakkında Yasama Meclislerinde yargı yetkisi
nin kullanılması ile ilgili soru sorulamayacağı malûm 
'bulunmaktadır. Tarafları belli, davası derdest bir ko
nuda başkaca bilgi isaline gerek görülmemiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, Başbakanlık, Ba
kanlıklar, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Belediyeler
de Müşavir veya Danışman olarak çalıştırılanlara 
dair soru önergesi ve Başbakan Süleyman Demirel'in 
yazılı cevabı. (71368) 

Cumhur iye! Senatosu Sayını Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın 'Başbakan tarafından 

yazılı 'olarak cevaplandırılması için aracılığınızı say
gılarımla rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

Son yıllardaki bazı atama veya nakil işlemleriyle 
kamu yönetiminde «müşavirler ordusu» kurulmak
ta olduğu anlayışı yaygınlaşmaktadır. 

Ekonomik kalkınmanın, ancak, bilgili ve tecrübeli 
kamu personeli eliyle gerçekleştirilebileceğini bilen 
ve tasarrufların genellikle bu nitelikteki personelle 
ilgili olduğunu gören herkes, gelecek için endişeye 
düşmektedir. 

Başbakanlık, Bakanlıklar, kamu iktisadî teşebbüs
leri ile bazı mahallî idareler bünyesinde «müşavir»' 
veya «danışman» ünvanıyle çalıştırılanların, meslek
lerinde üst kademe yöneticiliğine yükselmiş kimseler 
oluşu, bir yandan kamu yönetimini bunların bilgi ve 
tecrübelerinden yoksun kılmakta, bir yandan da 'Dev
leti hiç bir yaratıcı faaliyetin içinde olmayan bu per
sonele yüksek dereceler üzerinden aylık ödemek du
rumunda bırakmaktadır. 

Kamu yönetiminin yakın geleceği için tehlikeli 
olabilecek bu uygulamanın önlenmesi için tedbirler 
bulunması ve öneirlmesi bakımından, aşağıdaki soru
lara açık cevaplar alınması gerekmektedir. 

1. Başbakanlık, Bakanlıklar kamu iktisadî teşeb
büsleri ve bunların her birinin ortaklık veya kuru
luşları ile Ankara, İstanbul ve İzmir belediyelerinde 
«müşavir» veya «danışman» olarak çalıştırılanlar 
kimlerdir? 

Bunların her birinin ihtisasları, kamu hizmetinde
ki hizmet süreleri, müktesep maaş dereceleri, müşa
vir veya danışmanlığa atanmadan önceki görevleri 
ile bu görevlerinde fiilen aldıkları aylıkların miktarı 
nedir? 
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Bunların her birine müşavir veya danışmanlık 
mzmetleri için ne miiktar ayiıfc ödenmektedir? 

Müşavirlikten önceki görevlerine atananların ad
ları, 'ihtisasları ve 'kamu hizmetindeki hizmet süreleri 
nedir? 

2. Bakanlüklar, kamu iktisadî teşebbüsleri ve 
bunların ortalklıklarıyle kuruluşiaonda ıkaidrolu me
mur durumunda 'bulundukları hailde (fiilen müşavidliflc 
veya danışmanlık yaptırılanlar var mıdır? Bu tip is
tihdam 657 sayılı Kanun ile nasıl bağdaştırolmaklta-
dır? 

3. Birinci somda «belirtilen yerlerde sözleşme ile 
müşavir veya danışman olarak çalıştır ilanlar k'im-
lerdir? 

Bunların her birinin aylık ücreti, ihtisası, kamu 
hizmetinde geçmiş hizmet süresi nedir? 

4. İçişleri Bakanlığında merkez Valisi olarak 
çalıştırılanlar 'kimlerdir, her birine ayhik olarak öde
nen ücretin mMarı nadir? 

5. Bu önergede söz konusu edilen yerlerde, ka
nunî emeklilik yaşmı doldurduğu halde, müşavir ve
ya danışman olarak çalıştırılanlar var mıdır? Varsa 
k'.Tilerdir? Emeklilik yaşına geldikleri halde hizmette 
tutulmalarının seibehi nedir? 

T. C. 
Başbakanlık. 

Kanunları ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77-433 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 10 . 6 . 1975 tarih ve 7/368-6450/2964 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Cumhur'baştkanınca seçilen 

üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, Müşavir ve Danışman 
olarak çalıştırılanlara ilişkin yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin 9 . 6 . 1975 tarihli ya
zılı soru önergesinin cevabıdır. 

Başbakanlık 
— 21 müşavir görev yapmaktadır. 
— Memur kadrosunda olup da fiilen müşavir

lik veya danışmanlık yaptırılan bulunmamaktadır. 

— Kanunî emeklilik yaşını dolduran ve sözleş
me ile müşavir veya danışman olarak çalıştırılan 
yoktur. 

Adalet Bakanlığı 
— 2 bakanlık müşaviri, 2 bakanlık özel müşaviri 

ve 1 basın ve halkla ilişkiler müşaviri görev yap
maktadır. 

— Bakanlık başmüşavirlik kadrosuna atama ya
pılmamıştır. 

— Memur kadrosunda olup fiilen müşavirlik ya
pan yoktur. 

— Sözleşme ile müşavir ve danışman olarak ça
lıştırılan yoktur. 

— Kanunî emeklilik yaşını doldurduğu halde 
müşavir veya danışman olarak çalıştırılan yoktur. 

Millî Savunma Bakanlığı 
— Önergede sözü geçen müşavir ve danışman 

unvanı ile çalıştırılan personel yoktur. 

içişleri Bakanlığı 
— Merkezde 49 vali görevli bulunmaktadır. 
— İstanbul Belediyesinde 2'si sözleşmeli olmak 

üzere 17, 
— Ankara Belediyesinde 6 müşavir çalıştırılmak

tadır. 
— İzmir Belediyesinde müşavir veya danışman 

olarak çalışan bulunmamaktadır. 
— Kanunî emeklilik yaşım doldurmuş müşavir 

ve danışman olarak çalıştırılan yoktur. 

Dışişleri Bakanlığı 
— Önergede ifade edilen mahiyette görevlere ge

rek açıktan gerekse diğer kurumlardan naklen ata
malar yapılmamaktadır. 

— Ancak dış görev kadroları olmayan bazı ba
kanlıklar, İ173 sayılı Kanun uyarınca Dışişleri Ba
kanlığı kadrolarından yabancı memleketler nezdinde 
temsilciliklerimize uzman müşavir ve müşavirler gön-
derebilmektedirler. Bu görevlerin unvanları 7/3434 
sayılı Kararnamede tespit olunmuştur. 

— Sözleşme ile çalıştırılan müşavir, danışman ve
ya emeklilik yaşın; doldurup görev yapan personel 
bulunmamaktadır. 

Bayındırlık Bakanlığı 
— 16 müşavir görev yapmaktadır. 
— Önergenin diğer soruları kapsamında herhan

gi bir personel çalıştırılmamaktadır. 
Ticaret Bakanlığı 

— Bakanlıkta 12 müşavir, Türkiye Halk Banka
sında 5 ve T. C. Ziraat Bankasında 10 müşavir ça
lıştırılmaktadır. 
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— Bakanlıkta, Türkiye Halk Bankası ve T. C. Zi
raat Bankasında; kadrolu memur veya emeklilik ya
şını doldurup müşavir veya danışman olarak çalıştı
rılan ve sözleşme ile istihdam olunan personel yok
tur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
— 8 müşavir çalışmakta olup, diğer sorular kap

samında bir istihdam söz konusu değildir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
— Bakanlıkta ve Çay Kurumu Genel Müdürlü

ğünde müşavir ve danışman olarak görev yapan per
sonel bulunmamaktadır. 

— Tekel Genel Müdürlüğünde, 
9 kişi uzman müşavir olarak görev yapmaktadır. 

Ulaştırma Bakanlığı 
— Bakanlıkta 6 bakanlık müşaviri ile 2 müşavir 

görev yapmaktadır. 
— PTT Genel Müdürlüğünde 1, TCDD Genel 

Müdürlüğünde 14, Denizcilik Bankası T. A. O. nda 
18, Türk Hava Yollan A. O. nda 5, D. B. Deniz Nak
liyatı T. A. Ş. nde 8, müşavir v.b. unvanlı personel 
görev yapmaktadır. 

— Türk Hava Yollan A. O. nda ayrıca 6 söz
leşmeli müşavir ve 2 basın müşaviri çalıştırmakta
dır. Bunlardan 2'si emeklilik yaşını doldurmuşlar
dır. 

•— Diğer hususlan kapsayan nitelikte çalıştırılan 
kimse bulunmamaktadır. 

Çalışma Bakanlığı 
— 4 personel bakanlık müşaviri olarak çalıştırıl

maktadır. 
— Diğer sorular kapsamında bir çalıştırılma söz 

konusu değildir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
— 9 bakanînık müşaviri 1 teknik müşavir ve 5 

müşavir görev yapmaktadır. 
— Diğer hususlar kapsamında bir istihdam yok

tur. 
— Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda 1, 

Sümerbank Genel Müdürlüğünde 6, Azot Sanayii 
T. A. Ş. nde 5, Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. nde 
8, Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. nde 13, SEKA 
Genel Müdürlüğünde 4 ve Türkiye Demir ve Çelik 
işletmeleri Genel Müdürlüğünde 4 kişi müşavir ola
rak görev yapmaktadır. 

— Diğer sorular kapsamında istihdam edilen per
sonel bulunmamaktadır. 

i Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
— Bakannlıkta 16, Petrol işleri Genel Müdürlü

ğünde 3, E. I. E. I. Genel Direktörlüğünde 7, MTA 
Enstitüsü Genel Direktörlüğünde 5, Etibank Genel 

I Müdürlüğünde 12, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğün
de 9, TEK Genel Müdürlüğünde 4, TKÎ Genel Mü
dürlüğünde 22 ve DSl Genel Müdürlüğünde 25 mü-

I şavir (Teknik ve uzman unvanları ile) çalıştırılmak
tadır. 

— Diğer hususlar kapsamında çalıştırılan perso
nel yoktur. 

Turizm ve Tanıtma Bakannlığı 
1 — 9 bakanlık müşaviri, 2 genel müdürlük müşa

viri, Basın - Yayın Genel Müdürlüğünde 3 genel mü
dürlük müşaviri, T. C. Turizm Bankası Genel Mü
dürlüğünde de 2 genel müdürlük müşaviri çalıştırıl
maktadır. 

— Basın Yayın Genel Müdürlüğünde 1 kişi pro
paganda uzmanı kadrosunda müşavirlik yapmakta 

j ve bakannlıkta 1, T. C. Turizm Bankasında 2 söz-
1 leşmeli müşavir bulunmaktadır. 

— Bakanlıkta ve genel müdürlüklerde emekli
lik yaşını dolduran personel bulunmamaktadır. 

İmar ve İskân Bakanlığı 
— Bakanlıkta 5, iller Bankasında 8 ve Türkiye 

I Emlâk Kredi Bankasında 4 müşavir çalıştırılmakta-
j dır. 

— Diğer hususlar kapsamında çalıştırılan kimse 
bulunmamaktadır. 

Köy İşleri Bakanlığı 
— YSE Genel Müdürlüğünde 2, Kooperatifler 

Genel Müdürlüğünde 1, Topraksu Genel Müdürlü-
j günde 13 ve Toprak İskân İşleri Genel Müdürlüğün

de de 14 müşavir istihdam edilmektedir. 
Orman Bakanlığı 

— Bakanlıkta 20 bakanlık müşaviri, Orköy Ge
nel Müdürlüğünde. 1 ve Orman Genel Müdürlüğün
de 28 genel müdürlük teknik müşaviri görev yap-

{ maktadır. 
— Bakanlık ve bağlı genel müdürlüklerde diğer 

sorular kapsamında personel çalıştırılmamaktadır. 

Gençlik ve Spor Bakannlığı 
I — Bakanlıkta 12, Beden Terbiyesi Genel Mü-
I düdüğünde 3 ve Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar 
I Kurumu Genel Müdürlüğünde 2 kişi müşavir olarak 
I çalıştırılmaktadır. 

— Diğer sorular kapsamında çalıştırılan personel 
I yoktur. 
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Kültür Bakanlığı 
— 1 bakanlık başmüşaviri ve 5 bakanlık müşa

viri görev yapmaktadırlar. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
— Bakanlıkta 1, Sosyal Sigortalar Kurumunda 

7 ve Bağ - Kur Genel Müdürlüğünde 3 müşavir gö
rev yapmaktadır. 

— Diğer sorular kapsamında çalıştırılan personel 
bulunmamaktadır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çeîikbaş'ın imar ve iskân Bakan
lığında çalışan bir müfettişe dair soru önergesi ve 
İmar - İskân Bakanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı. 
(7/369) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Kontenjan Senatörü 
Fethi Çelikbaş 

1. Bakanlığınız müfettişlerinden Selâhattin Te-
zel'in Mayıs 1974'ten Ocak Î975'e kadar, sekiz ay 
süre ile, aylık maaşlarını normal olarak alamadığı
nı öğrendim. Bu gerçek midir? 

2. Bu durum doğru ise, maaşıyie geçimini sağ
lamak zorunluğunda olan bir memura reva görülen 
böyle haksız bir muamelenin sorumlusu yok mudur? 

Bu sorumlu hakkında Bakanlığınızda ne yapıl
mıştır? 

3. Bu müfettiş Selâhattin Tezel hakkında Bakan
lığınızda yürütülen tahkikat ne netice vermiştir? 

Aleyhinde isnat olunan sahte imza ile Bakanlığa 
telgraf çekme suçu sabit olmamışsa, böyle bir suçu 
tertip eden veya edenlerin tespiti için bir tahkikat aç
tırılmış mıdır? 

Açtırılmışsa neticesi, açtırıimamışsa sebebi nedir? 

İmar ve İskân Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 4316 
Konu : C. Senatosu Kontenjan üye
si Fethi Çeîikbaş'ın yazılı soru öner
gesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1. 27 . 6 . 1975 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 6632 - 3012, 7/369 sayılı yazınız. 
2. 27 . 6 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 

5532 - 3012 - 7/369 sayılı yazınız. 

İ . II . 1975 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca seçilen 
üyesi Fethi Çeîikbaş'ın Bakanlığımda çalışan bir mü
fettiş ile ilgili yazılı soru önergesine karşılık olarak 
hazırlanan cevap üç örnek halinde ilişikte sunulmuş
tur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

Sayın Fethi Çelikbaş 
Kontenjan Senatörü 
İlgi : Bakanlığımız Müfettişlerinden Selâhattin 

Tezel hakkındaki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
vermiş bulunduğunuz soru önergenize cevabimiz aşa
ğıda sırayla sunulmuştur. 

1. Bakanlık Müfettişi Selâhattin Tezel'e muhtelif 
disiplinsizlik gerekçeleriyle Teftiş Heyeti Reisince 
1974 yılı içinde Uyarma ve Kınama cezaları verilmiş, 
ayrıca 8 muhtelif konudan Disiplin ve Yüksek Di
siplin Kurullarına verilmiştir. Bu arada devam eden 
ilgisizliği ileri sürülerek Bakanlığın 25 . 6 . 1974 
gün ve 3596 sayılı oluru ile 657 sayılı Kanunun 94 
ncü maddesine istinaden 24 . 5 . 1974 tarihinden iti
baren kadrodan çıkartılmıştır. Bu sebeple idareci ken
disine bu tarihten itibaren maaş ödememiştir. Selâ
hattin Tezel Danıştay'a başvurarak dava açmış ve 
Danıştay'ın Yürütmeyi durdurma kararı vermesi üze
rine 14 . 1 . 3 975 gün ve 4501 sayılı olurla görevine 
iade edilmiştir. 

2. Adı geçen arada geçen süre için maaşlarını 
talep etmiş, fakat Bakanlığımın bağlı bulunduğu Ba
yındırlık Bakanlığı Muhasebe Müdürlüğü 16.1.1975 
gün ve 84 sayılı yazısıyie, «Kadrodan çıkarıldığına 
ve bir hizmet ifa etmediğine göre, görevinden ayrı bu
lunduğu sürece aylığa müstahak durumu yoktur» ifa
desini kullanarak birikmiş maaşlarını ödememiştir. 
Bunun üzerine Selâhattin Tezel müfettişlerin maaş
larını bulundukları yerden alabilme imkânını vermek 
üzere kanunen kendisine verilmiş olan çek defterini 
kullanarak, görevli bulunduğu Muş'ta 5 . 2 . 1975 
gün ve 916/31 sayılı çekle 35 000 TL. çekmiştir. 
Ancak yukarıda belirtilen Muhasebe Müdürlüğü bu 
muameleyi usulsüz sayarak mahsup işlemini yapma
mış ve kendisini 37 297,60 TL. borçlu sayarak bu 
paranın tahsili için hakkında takibata girişmiştir. Malî 
yönden olan bu takibat henüz sonuçlanmamıştır. 

3. Selâhattin Tezel'in izmir'e geçici görevle git
mediği halde görevli gitmiş gibi göstererek telgraf 
çektirmesi konusuna gelince; 
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Bu konu 3 kişilik üst düzeyde teşekkül ettirilen 
komisyonca tetkik ettirilmiş ancak, suçun subut bul
mamış olmasına binaen M. M. H. K. uyarınca ilgili 
hakkında men'i muhakeme kararı verilerek dosyası 
tasdik için Danıştay'a gönderilmiş, Danıştay'ca bazı 
ifadelerin alınması için dosya Bakanlığımıza iade 
edilmiş ve anılan dosya tekemmül ettirilerek yeniden 
Danıştay'a gönderilmiş bulunmaktadır. 

Sözü edilen dosya halen Danıştay'da karara bağ
lanmak üzere beklemektedir. Danıştay'dan tasdik 
kararı geldiğinde, böyle bir suçu tertip eden veya 
edenler hakkında gerekli işleme tevessül edileceği 
tabidir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Fethi Çelikbaşın, Kâğıthane Belediyesine, 
âfet işlerinde sarf edilmek üzere gönderilen 18 mil
yon liraya dair soru önergesi ve İmar - İskân Bakanı 
Nurettin Ok'un yazılı cevabı. (7/370/) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Kontenjan Senatörü 
Fethi Çelikbaş 

1. İstanbul ili Kâğıthane Belediyesine 1974 yı
lında, âfet işlerinde sarf edilmek üzere gönderilen 18 
milyon liranın maksada uygun olarak sarfedilip edil
mediği Bakanlıkça takip edilmiş midir? Neticesi nedir? 

2. 4 ncü Leventle Boğaz Asfaltı üzerinde mül
kiyetinin belediyeye ait olduğu 1972 yılında saptanan 
2712 parsel nolu 588 M2 arsanın, inşaat ruhsatı ile 
birlikte bir özel kişiye verildiği, çöplük mevkiindeki 
82 000 M2 lik belediye arsasında kanunsuz olarak 
elden çıkarıldığı iddia edilmektedir. 

Bakanlığınız nezdinde bazı Belediye Meclisi Üye
lerince şikâyet konusu edilen bu muameleler hakkın
da herhangi bir teftiş yaptırılmış mıdır? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 16 . 7 . 1975 

Sayı : 2682 - 3071 
Konu : Kâğıthane Belediyesine gön
derilen 18 milyon lira ile özel kişi
lere satılan Belediye arsaları Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü, 

27 . 6 . 1975 Ta. 6634 - 3010 7/370 sayılı yazınız. 

ı Kontenjan Senatörü Fethi Çelikbaş'ın, tarafım
dan cevaplandırmak istemiyle Bakanlığıma yöneltmiş 

I olduğu İstanbul İli Kâğıthane Belediyesine âfet iş-
I lerinde kullanılmak üzere verilen 18 milyon liranın 
I sarfı ile 4 ncü Levent'te ve çöplük mevkilerindeki iki 
{ Belediye arsasının özel kişilere satıldığı hakkındaki 

yazılı sorusu cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

Nurettin Ok 
İmar ve İskân Bakanı 

Sayın : Fethi Çelikbaş 
Kontenjan Sentörü 

Tarafımdan cevaplandırılması istemiyle Bakan-
I lığıma yöneltmiş olduğunuz Kâğıthane Belediyesine 
j gönderilen 18 milyon liranın kullanma şekli ile 4 ncü 
I Levent'te Boğaz asfaltı üzerindeki iki arsa hakkın-
I daki sorularınızın cevaplan aşağıya çıkarılmıştır. 

1. İstanbul İli, Kâğıthane Belediyesine 1974 yı-
I lında, âfet işlerine sarfedilmek üzere tahsis edilen ve 
I Mart 1975'te gönderilen 18 milyon liranın maksada 
I uygun olarak sarfedilip edilmediği hususunun ince-
I lenmesi maksadıyle İstanbul'a merkezden iki eleman 
I gönderilmiştir. İnceleme devam etmektedir. 
I 2. 4 ncü Levent'te Boğaz asfaltı üzerinde mülki-
I yetinin Belediyeye ait olduğu belirtilen 1712 nolu 

parsel (588 M2) ile çöplük mevkiindeki 82 000 
M2 lik Belediye arsalarının devir veya satıldığı hak
kında Bakanlığımıza bir şikayet vukubulmadığı yapı
lan araştırmada anlaşılmış ve bu nedenle herhangi bir 

I teftiş de yaptırılmamıştır. Yazılı sorunuz üzerine ko-
I nu Teftiş Kuruluna intikal ettirilmiş olup, sonucun-
I dan bilgi verilecektir. 
I Saygılarımla arz ederim. 

Nurettin Ok 
I İmar ve İskân Bakanı 

I 6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplanın, Hopa Termik Santralına dair soru öner
gesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin 

i Kılıç'm yazılı cevabı. (7/372) 
I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Aşağıdaki açıklamalara göre, Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanlığına yönettiğim sorularıma, sözü geçen 
I makamca yazılı cevap verilmesi için bu isteğimin iş

leme konulmasına izin ve emirlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

I Kadri Kaplan 

A) Durum : 
1. Hopa Termik Santralı için yakıt olarak kulla-

j nılan Fuil - Oil'in tamamen yakılamaması ya da ya-
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kılmasına rağmen ortaya çıkan kesif zehirli gaz (du: 

man) nedeniyle, yörenin orman ağaçlan ve o yöre
deki halk zarar görmektedir. 

2. TEK istimlâk parasını henüz ödememiş bu
lunmaktadır. 

Bu durum karşısında Bakanlığın görüşlerini öğ
renmek istiyorum. 

B) Sorularım : 
1. Belirli bir teknik kullanmak suretiyle zehirli 

duman sakıncasının önlenmesi düşünülmekte midir? 

2. TEK istimlâk paralarını ne zaman ödeye
cektir? 

3. Yüksek gerilim hattı, zik - zak çizerek götü
rülmüştür ve bir çok evin ve arazinin istimlâki yolu
na gidilmiştir. Bunun için başka bir teknik uygula
namaz mıydı? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 16.7.1975 

Bakanlığı 
Sayı : 72/052, 22/652 

Sayın Kadri Kaplan'ın yazılı soru öner
gesi : 30148 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
T. B. M. Meclisi 

İlgi : 30.6.1975 gün ve 6660/3018-7/372 saydı 
yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Kadri 
Kaplan'ın, Hopa Termik Santraline ilişkin yazılı 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bigilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Kadri 
Kaplan'ın, Hopa Termik Santralına ilişkin yazılı 
soru önergesinin cevabıdır : 

A) Durum : 
1. Hopa Termik Santrali için yakıt olarak kul

lanılan fuel-oil'in tamamen yâkılamaması ya da ya
kılmasına rağmen ortaya çıkan kesif zehirli gaz 
(duman) nedeniyle, yörenin orman ağaçları ve o 
yöredeki halk zarar görmektedir. 

2. TEK, istimlâk parasını henüz ödememiş bu
lunmaktadır. 

Bu durum karşısında Bakanlığın görüşlerini öğ
renmek istiyorum. 

B) Sorularım : 

1. Belirli bir teknik kullanmak suretiyle zehirli 
duman sakıncasının önlenmesi düşünülmekte midir? 

2. TEK, istimlâk paralarını ne zaman ödeye
cektir? 

3. Yüksek gerilim hattı, zik-zak çizerek götü
rülmüştür ve birçok evin ve arazinin istimlâki yo
luna gidilmiştir. Bunun için başka bir teknik uy
gulanamaz mıydı? 

Cevaplar : 
İ. Türkiye Elektrik Kurumunun Hopa Termik 

Santrali, Devletin yatırım programları dahilinde Ba
kanlar Kurulu Kararı ile halk ve çevre sağlığı yö
nünden tekniğin en son gelişmeleri gözönüne alına
rak kurulmuştur. 

Santralda yakılacak yakıtın sahip olması gereken 
özellikler standartlarla ve kanunlarla tespit edilmek-
tsdir. Keza Hopa Termik Santralında yakılan fu
el-oil'in içerisindeki maksimum kükürt miktarı % 
3,41'dir. Bu değer ASTM D129 standardında gös
terilen % 4'lük değerin altındadır. 

Baca gazı analizi ise C02 = % 12,46 
02 = •% 4,14 

co = o 
N2 = % 83,40 

olup, beynelmilel standartlara uygundur. Dolayı-
sıyle santralden çıkan baca gazlarının çevreye zarar 
vermesi imkânsızdır. Santralin faaliyete geçtiği 
1.2.1973 tarihinden bu yana santral civarında yapı
lan gözlemler ise bu görüşümüzü teyit etmiş ve ba
ca gazlarının gerek bitkilere, gerekse canlılara hiç
bir zarar vermediği tespit edilmiştir. 

2. TEK'in istimlâk ettiği gayrimenkullerin be
deli ödenmeyenleri iki bölümde toplanabilmektedir-
ler. 

a) Tapulu olanlar 6830 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesine göre tescili için halen dâvâlıdır. Tapular 
yeni tarihli de olsa malik adedi çok ve hisse nispet
leri belirsizdir. Mahkemeden tescil karan alındı
ğında bedelleri hemen ödenecektir. 

b) Tapusuz gayrimenkuller 6830 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine göre tescil ettirilmektedir. Mah
kemeden karar alındıktan ve bu karar muhteviyatı
nın yine mahkemece ilânı yapıldıktan sonra 6 ay içe
risinde itiraz vaki olmazsa, istimlâk tespit olunan 
zilyetlere hemen ödenecektir. 

3. Yüksek gerilim hatları güzergâhının tespiti şu 
kriterlere göre yapılmaktadır: 

a) Enerji nakil hatlarının inşaatında elektrik hat 
kayıplarını asgariye indirmek için en kısa mesafe se
çilir. 
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b) Enerji hattı kuruluş maliyetini asgarî ölçüde 
tutabilmek için (3 a) maddesinde o!duğu gibi hat 
en kısa güzergâhtan geçirilir. 

c) Hattın planlamasında arazinin engebesi bakı
mından inşaat imkânsızlıkları ile karşılaşıldığında, 
ekonomik kriterler esas alınmak suretiyle tatbikatı 
yapılır. 

d) Güzergah tesbitinde heyelan bölgelerine 
rastlanması halinde (3 c) maddesi esasları dahilinde 
hareket edilir. 

Hopa Termik Santralında üretilen elektriğin yük
sek gerilim hatlarıyla taşınmasında hat güzergâhının 
planlanması 3 ncü madde esasları dahilinde yapıl
mıştır. Hattın zik - zak çizerek gitmesi hiçbir zaman 
arzu edilmeyen bir durumdur. Her zik - zak, hesap 
güçlüklerinin yanında büyük masraflar da getirmek
tedir. Topa - Trabzon, Hopa - Artvin hat güzer
gâhında rastlanan bazı zik - zaklar malûm olduğu 
üzere yörenin coğrafî yapısından ileri gelmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplanın, Çaykara'nın Uzungöl Bucağının bazı so
runlarına dair soru önergesi ve Orman Bakanı Tur
han Kapanh'nm yazılı cevabı. (7/373) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki açıklamalara göre, Orman Bakanlığına 

yöneltilen sorularıma sözü geçen makamca yazılı 
cevap verilmesi için bu isteğimin işleme konulmasını 
i/in ve emirlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 

A) DURUM : 
2 . 6 . 1975 günü Çaykara'nın Uzungöl bucağını 

ziyaret ettiğimde şu hususları saptamış bulunuyorum. 
1. Olağanüstü bir güzellik taşıyan gölün etrafı 

çam ormanları ile kaplıdır. 

2. Ormanların arasında tepeden aşağıya doğru 
çok dik yamaçlar halinde ağaçsız boşluklar vardır 
ve buralar sel yatakları olarak moloz yığınlariyle dol
makta ve gölü doldurmaktadır. 

3. Orman kesiminde yekpara dilimleri halinde 
dikine kesim (traşlama) uygulanmakta ve kesim ara
zisine dikim yapılmamakta, bu arazi her çeşit eroz
yona açık bulunmaktadır. 
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O civardaki orman tohumlama gücünü kaybet
miş görünmekte, bu yüzden kesim alanlarında ken
diliğinden fidelenme olmamaktadır. 

4. Dik yamaçlarda kesilen büyük gövdeler yı
kılma ve sürüklenme sırasında 3 - 5 ağacı da kır
maktadır. 

Yukardaki nedenler sonucu, hem orman fakirleş
mekte hem de ilerisi için ünlü bir turistik yöre olma
sı mutlak bulunan göl hızlı bir dolmaya yüz tutmuş 
bulunmaktadır. 

5. Halkın tarım arazisi hemen hemen yok gibi
dir. Büyük kısım orman işletmesinde çalışmakta, fa
kat bu konudaki yasal olanaklardan yararlanama
maktadır. 

Öi-nek olarak : 
(a) Nüfusu 2 000'i geçip belediye örgütünü de 

kurduğundan belirli maliyet üzerinden kereste alına-
mayıp, ihtiyaçlar çok daha yüksek fiyatla tüccardan 
karşılanmaktadır. 

(b) Orman köylerini kalkındırma fonundan ya-
rarlanılamamaktadır. 

(c) Orman ürünlerini işleyecek bir sanayi çaba
sı olmadığından ve bu konudaki teknik öğrenimi 
halka verecek bir eğitim tesisi de bulunmadığından, 
hem orman ürünleri yerinde ve ucuza değerlendirile-
memetke hem de halkın yoksulluğu giderilememekte-
dir. 

Bu izlenimlerin civarın köyleri için de söz konu-: 
sudur. Bu durum karşısında Bakanlığın düşüncesini 
öğrenmek istiyorum. 

B) SORULARIM : 
1. Orman işletmesinde kesimler için yörenin ara

zi yapısı ve iklim koşullarına göre, uygun bir kesim 
usulü bulunamaz mı? Hangi kesim usulü, sözü ge
çen sakıncaları önleyecektir. Böyle bir tedbir gerek-: 
li görülmekte midir? 

2. Bölgeyi, boşlukları dolduracak ve ormanı 
gençleştirecek tedbirler düşünülmekte midir? Ve ne 
zaman uygulamaya geçilecektir? 

3. Buradaki halkı, orman köyleri kalkındırma 
fonundan ve orman ürünlerini ucuza alma olanağın
dan yararlandırmak için hangi tedbirlerin alınması 
uygun görülmektedir? 

4. Acele bir tedbir olarak, moloz sürüklenmesi
ni ve gölün dolmasını önleyecek hangi teknik ted
birlerin alınılması düşünülmektedir. 

5. Halka kooperatif kurdurarak, orman ürünleri
ni yerinde işleme için Bakanlıkça çaba harcanmasına 
gerek görülmekte midir ve uygulamayı en kısa süre
de başlanabilir mi? 
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6. Millî Eğitim Bakanlığıyle ve Tarım Bakanlı- j 
ğıyle işbirliği halinde bu yörede bir pratik sanat ve ! 
tarım okulu açılarak, hayvancılığın ve orman ürün- I 
lerinin işleme tekniğinin halka götürülmesi düşünül
mekte midir ve bu önemli konu ne zaman gerçekle
şebilir? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 17 . 7 . 1975 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 01.975 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 30 . 6 . 1975 tarih 6659-3019/71-373 sayılı | 

yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kap-

lan'ın Çaykara'nın Uzungöl nahiyesinin bazı mese
lelerine dair yazılı soru önergesi cevabı 3 nüsha ola
rak ilişikte takdim olunmuştur. 

Arz ederim. 
Turhan Kapanlı 
Orman Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan'ın, 
Çaykara'nın Uzungöl Bucağı ile ilgili yazılı soru öner

gesi cevabı : 

1. — Devlet ormanlarında amenajman planlarına 
uygun kesim ve silvikültürel metodun tatbiki sırasın
da gaye; kesim esnasında kesilen ağacın meşçerede se
bebiyet vereceği tahribatı asgariye indirmek ve kesilen 
ağaçtan en yüksek değer ve vasıfta emval üretmektir. 

Çaykara mıntıkası ormanlarında yapılan kesim ve 
bölümden çıkarma işleri esnasında meydana gelen ha
sar (ormanda kalan ağaçların devrilmesi, kırılması, na
kil esnasında emvalin maruz kaldığı zarar, erozyon 
v. s.) çok zor arazi şartları yanında orman işçisinin ip
tidai kesim aletleri kullanmasından ve taşıma şekilleri
ni uygulamasından ileri gelmektedir. 

İstihsalde modern kesim aletlerinin kullanılması, 
nakil işlerinde de havai hat, çift tamburlu vinç, trifor, 
gibi makina ve aletlerin kullanılması suretiyle meyda
na gelen hasar kısmen veya tamamen önlenmiş ola
cağından mıntıka orman işçisinin bu kabil alet ve ma-
kınalarla teçhizine, ekonomik şartların elverdiği nis
pette ve bir plan dahilinde çalışılmaktadır. 

2. — Amenajman planlarına göre yapılan tensil 
kesimleri sonunda, aynı saha içerisinde bulunan açık 
sahalar da dahil, tensil sahasının tümü sun'i veya 
tabiî gençleştirme yolu ile ormanlaştmlmakta ve sa
hada her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

Tensil sahaları dışındaki bozuk orman ve açıklık 
sahaların ağaçlandırılması, öncelik derecesi ve ekono
mik şartlar dikkate alınarak, bir plan dahilinde Ağaç
landırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
müzce yapılmaktadır. 

3. — Orman Köylerini Kalkındırma Fonundan 
Çaykara İlçesi Uzungöl Bucağına bağlı• Arpaözü Kö
yünden 47 şahsa. Çayıroba köyünden 71 şahsa, De
mirli köyünden 52 şahsa ve Yayla özü köyünden 61 
şahsa 1 216 765,— TL. lık galvanizli oluklu saç mu
bayaa olunarak dağıtılmıştır. 

Çaykara ilçesinin gene' planı olmadığı gibi, bu 
üçe için hazırlanmış sektöre! projelerde mevcut de

ğildir. Bu ilçe köylerine diğer hizmetlerin de götürü
lebilmesi için genel plan veya projesinin hazırlanması 
uygun olacaktır. 

4. — Çıplak sahalarda muhtelif tabiî faktörler ne
ticesinde moloz sürüklenmesini önleyici tedbirler, bir 
program dahilinde Ağaçlandırma ve Erozyon Kontro
lü Genel Müdürlüğümüze alınmaktadır. 

Programa girdiğinde gerekli çalışmalar burada da 
yapılacaktır. 

5. — Kooperatif kuruluşunu teşvik çalışmaları, di
ğer Orköy Proje Başmühendisliklerinde olduğu gibi, 
Trabzon Proje Başmühendisliği mıntıkasında da de
vam etmektedir. 

Bu cümleden olarak, Trabzon ili mıntıkalarında 
7 adet orman köyünü kalkındırma kooperatifi kurul
muş bulunmaktadır. 

Bu kooperatiflerin, Orman Köylüleri Kalkındır
ma Fonu Yönetmeîiğindeki şartlan yerine getirmeleri 
haklide, diğer konularda olduğu gibi Orman Ürünle
rini işleme konusunda da mali ve teknik hususlarda 
desteklenmeleri mümkündür. Bu mevzuda gerekli ça
lışmalar sürdürülmektedir. 

6. — Bu mıntıkada bir pratik Sanat okulu veya 
Tarım okulu açılması keyfiyeti Bakanlığımız faaliyeti 
dışında kalmaktadır. Trabzon'da Orman Başmüdürlü
ğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Ana tamirhane Mü
dürlüğü, Araştırma İstasyon Müdürlüğü ve Orman 
Muhafaza Memurluğu Eğitim Merkezi mevcuttur. 

Bu kuruluşlarımızla; Ormancılık hizmetleri her 
yönüyle halka götürülmektedir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ıtı, Nusaybin'den Cizre'ye ve gere
kirse Irak sınırına kadar bir demir yolu inşaası hu
susunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşenin yazdı cevabı.. 

! (3/375) 



C. Senatosu B : 1 1 . 11 . 1975 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurmanı
zı saygıyîe arz ve rica ederim. 

Mardin Senatörü 
Mehmet Ali Arıkan 

Soru : 

1. — Devlet Demir Yollan İdaresi tarafından 
Nusaybin Ceylanpınar istasyonları arasındaki demir
yolu kısmı ray ve sair malzemesi değiştirildiği doğ
ru mudur? Bu malzemenin (değiştirilen malzemenin) 
yol boyundaki istasyonlarda yıllardır yağmur ve gü
neşe maruz şekilde stok edildiği doğru mudur? 

2. — Bu stok edilen malzemeden de istifade edil
mek suretiyle Nusaybin'den Cizre'ye ve gerekirse Irak 
sınırına kadar bir demiryolu inşaası mümkün ve ge
rek ekonomik ve gerekse askerî ve siyasî bakımdan 
çok faydalı ve Türkiyemiz için gerekli olduğu kanı
sında bulunduğumdan bu hususta Bakanlığınızın dü
şünceleri nedir? Ezcümle Nusaybin ve Silopi ova-
larmdaki pamuk, buğday, çeltik v.s. ürünleri taşın
ması ve yine Şirnak havzasının genişleyen işletme
sinin arttırdığı kömür istihsalinin daha da artması ve 
ileride bu kömürlerin ve asfaltit madeninin önemine 
binaen devletleştirilmesi sonunda Anadolu'ya ra
hatlıkla taşınması gözönünde tutulduğu takdirde ve 
ayrıca Irak ile irtibat sağlanmasının kaçınılmaz öne
mi karşısında böyle bir demiryolunun biran önce in
şaası yolunda Bakanlığınızca herhangi bir çalışma 
veya tedbir düşünülmekte midir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 22.7.1975 

Kara Ulaştırması 
Genel Müdürlüğü 

• KUGM : D 590/1728 

Konu : Mardin Senatörü Sayın Meh
met Ali Ankan'ın soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 2.7.1975' gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
6673-3034-7/375 sayılı yazınız. 

Nusaybin'den Cizre'ye yeni bir demiryolu yapı

mı ve Ceylanpınar - Nusaybin arası demiryolu ke

siminde bulunan üst yapı malzemesinin kullanılma

sına ilişkin Mardin Senatörü Sayın Mehmet Ali An

kan'ın soru önergesi ile ilgili cevap notu aşağıda 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 
1. Ceylanpınar - Nusaybin kesimi demiryolu 

güzergâhındaki raylar 30 kg./m lik olup, yeterli stan
dartta olmadığından anahatlarda kullanılamamakta, 
sadece kör hatlarda ve ikinci derecede önemi olan 
demiryollarında kullanılabilmektedir. 

2. Yeni demiryolu yapımı ülkenin tüm ulaştır
ma gereksinmeleri gözönüne alınarak kararlaştırıl
makta, bugünkü koşullarda Nusaybin - Cizre ara
sında yeni bir demiryol yapımı düşünülmemektedir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, Malatya ilinin bazı kasaba ve mahallele
rinin su ve kanalizasyon sorununa dair soru öner
gesi ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un yazılı 
cevabı (7/377) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 
Malatya Senatörü 

Hamdi Özer 

1. Malatya ili merkez kasabalarından Yeşiltepe 
halen 25 bin nüfusludur. İçme suyu yoktur. Çok 
az miktarda bulunan içmesuyu, yapılan tahlilde sağ
lığa zararlı bulunmuştur. Malatya merkezine tahsis 
edilen su, bu bölgeyi de içine aldığı halde burası ay
rı bir belediye olduğu cihetle Malatya Belediyesince 
buraya su verilmemektedir. Halen 23 litrelik debi 
buraya tahsis edilmiştir. Kanunî mevzuat nedeniyle 
Yeşiltepe halkı bu tahsisten yararlanamadığı için 
halkın sağlığı tehdit altında bulunmaktadır. 

Devletçe bu suyun Malatya Belediyesinden sa-
tınalınması veya acilen başka suretle su temini müm
kün müdür? 

2. Malatya merkezi Taştepe ve Melekbaba mahal
lesi gecekondu semtleridir. Bu iki mahallenin bitişi
ğindeki 120 hane, belediyenin projesi dışında kaldı
ğı için tamamen s' «•uzdur. Mahallelerin nüfusu 
içinde oldukları halde sahip çıkan yoktur. Köy ol
madığı için YSE, mahalle kabul edilmediği için be
lediye bu insanların müracaatını kabul etmemekte
dir. 

Su ve kanalizasyondan mahrum bulunan bu 120 ev 
halkının acilen mensup oldukları mahallelerin pro
jesi içine alınması mümkün değil midir? 
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3. Yamaç ve Fırat mahallelerinin kenar bolü- ' 
münde bulunan onbin kişilik evler de susuzluk ve 
yolsuzluktan perişandır bunların da mevcut ve uy
gulanmakta olan projeye acilen dahil edilmesi müm
kün müdür? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 28.8.1975 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Dosya : 19 

. Sayı : 3502 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Ham di Özer'in yazılı soru öner
gesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa gönderilen 3.7.1975 gün ve 

7/377-6690-3042 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham di 

Özer'in Sayın Başbakanımıza yönelttiği Malatya 
merkez ilçesinin bazı mahalleleri ile Yeşiltepe kasa
basının su sorunu ile ilgili yazılı soru önergesinin 
tarafımdan cevaplandırılması Başbakanlığın 8.7.1975 
gün ve 77-334/3514 sayılı yazısı ile tensip edilmiştir. 

Yaptırılan inceleme sonucu hazırlanan cevap 
3 nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 

Özel 
19 

Ankara, 28 . 8 . 1975 
Sayın Hamdi Özer, 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi. 

1. Sayın Başbakanımıza yöneltmiş olduğunuz 
Malatya merkez ilçesinin bazı mahalleleri ile Yeşil
tepe kasabasının su sorununa dair yazılı soru öner
genizin Başbakanımız adına tarafımdan cevaplandı
rılması Başbakanlığın 8 . 7 . 1975 gün ve 77-334/3514 
sayılı yazısı ile tensip edilmiştir. 

t 
Yapılan inceleme sonucu hazırlanan cevap 2 nci j 

maddeye çıkarılmıştır. 
2. Yapılan araştırmada Yeşiltepe kasabasının iç-

mesuyu ihtiyacının Malatya şehri şebekesinden temi
ninin mümkün ve daha da ekonomik olduğu, Malat
ya içmesuyu kaptajında Malatya şehrinin ve civa-
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rmda bulunan belediyelerin (Gündüzbey, Yeşilyurt, 
Yeşiltepe) gelecekteki ihtiyacını da karşılayacak mik
tarda suyun bulunduğu, Malatya içmesuyu projesi
nin buna göre düzenlenmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Malatya içmesuyu şebekesinden Yeşiltepe kasaba
sına su sağlayacak tesisata başlanabilmesi için Yeşil
tepe belediyesi ile Malatya belediyesinin anlaşmaya 
varmaları gerekli bulunmaktadır. Yapılan bütün ça
balara rağmen Malatya belediyesinin anlaşmaya ya
naşmaması nedeniyle iki belediyeyi anlaştırmak müm
kün olamamıştır. 

Mahallî özerk kuruluşlar olan belediyeler üzerin
de devletin belirli ölçüdeki vesayet yetkisi dışında 
başkaca yetkileri bulunmadığından, Malatya Beledi
yesi ile Yeşiltepe belediyesi arasında anlaşma sağla
namayınca Yeşiltepe"ye içmesuyu bulmak için baş
ka kaynakların aranmasına başlanmıştır. 

2 -1) 1974 yılında yaptırılan etütlerden Yeşilte-
pa kasabasının içmesuyu ihtiyacının yeraltı suyundan 
karşılanmasının mümkün olduğu anlaşılmış ve derin 
kuyu açtırılması için çalışmaya başlanılmıştır. 

Yeşiltepe'ye su sağlanması İller Bankasının 1975 
yılı programına alınmıştır, yeterli su bulununca in
şaata başlanılacaktır. 

2 - 2) Malatya şehrinin Taştepe ve Melekbaba 
mahallelerinin içmesuyuna ihtiyaçları bulunduğu ile 
ilgili talepleri 1975 yılının Haziran ayında İller Ban
kasına intikal etmiş ve derhal ele alınarak gerekli 
etütlerin yapılmasına başlanılmıştır. 

Malatya şehri şebekesi yapılırken ilk kademede 
projede inşaası önerilmiş hatlardan takriben 2,5 Km. 
fazla hat döşenmiştir. Adı geçen mahalleler için da
ha 2,5 Km. hat döşenmesi gerekli bulunmaktadır. 

Malatya Belediyesi projeye dahil kısımlar bitiril
meden ilâve hat döşenmesine muvafakat etmemek
tedir. Esasen proje de devamlı ilâvelere elverişli ol
madığı gibi bu gibi ilâveler tesis bedelini de devam
lı artırdığindan zor durumlarda kalınmaktadır. Böy
le olmakla beraber ortaya çıkan bu gibi ihtiyaçların 
giderilmesi için İller Bankasınca mümkün olabilen 
tedbirlerin alınacağı İller Bankası Genel Müdürlüğü
nün 13 . 8 . 1975 gün ve 3152 11 sayılı yazılı ile 
ifade edilmiştir. 

2-3) Yamaç ve Fırat mahallelerinin Malatya 
şehri içmesuyu şebekesinden yararlanmaları konusu 
ilk olarak soru önergenizle Bakanlığa ve İller Ban
kasına intikal etmiştir. 

Konunun etüt ettirilerek yukardaki esaslar dahi
linde çözülmesine çalışılacağı İller Bankasının yu
karıda adı geçen yazısından anlaşılmıştır. 
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Sözü edilen yerlerin suya kavuşturulması hususu 
tarafımdan da cidiyetle izlenecek ve olumlu sonuç 
alınmasına çalışılacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nurettin Ok 

îmar ve İskân Bakanı 
10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-

di Özerin, Malatya ilindeki Derme suyuna dair so
ru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Selâhaddin Kılıç'm yazılı cevabı. (7/378) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile arz ederim. 

Hamdi Özer 
Malatya Senatörü 

Malatya ilinin eski Malatya bucağına ait arazi
nin sulanması için Derme suyunu depo edecek bir 
göleç projesi mevcuttur. Sarılık mevkiine yapılacak 
bu göleçle 6 ay süre ile boşluğa terk edilen Derme 
suyu depo edilecek ve çok geniş bir alan sulanmış 
olacaktır. Birkaç kişinin çıkarına aykırı olduğundan 
geri bırakıldığı ileri sürülen bu göleç, bölge halkının 
yararına ne zaman yapılacaktır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
72/052.23/777 

21 . 8 . 1975 
Konu : Hamdi Özer'in yazılı soru 
önergesi hak. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Ankara 
İlgi : 3 . 7 . 1975 gün ve 6689/3041-7/378 sayılı 

yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın Ham

di Özer'in, Malatya ilindeki Derme suyuna ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın Hamdi 
Özer'in, Malatya ilindeki Derme suyuna ilişkin yazılı 

soru önergesinin cevabıdır. 

Soru : Malatya ilinin Eski Malatya bucağına 
ait arazinin sulanması için Derme suyunu depo ede
cek bir göleç projesi mevcuttur. Sarılık mevkiine ya-

J pılacak bu göleçle 6 ay süre ile boşluğa terk edilen 
Derme suyu depo edilecek ve çok geniş bir alan su
lanmış olacaktır. Birkaç kişinin çıkarına aykırı oldu
ğundan geri bırakıldığı ileri sürülen bu göleç, bölge 
halkının yararına ne zaman yapılacaktır? 

Cevap : Önergede söz konusu edilen, Malatya -
Eski Malatya - Sarılık mevkiindeki Derme suyunda 
düşünülen depolama projesi, 1966 yılında istikşaf i 
etüdü hazırlanmış olan Malatya - Millî Barajıdır. 

Millî Barajı, rezervuarındaki kesif meyve bahçe
leri dolayısıyle ekonomik bulunmamıştır. 

Derme suyu, - menbalarının kış sularını biriktire
cek olan Millî Barajının inşasıyle, Malatya ovasında 
ilâve olarak ancak 875 ha. arazi sulamak mümkün 
olmaktadır. Oysaki bugün Malatya ovasında sulama 
suyu açığı olan arazi 4 - 5 bin hetkardır. 

Bu husus göz önünde bulundurularak proje daha 
geniş kapsamda ele alınmış ve yukarıda sözü edilen 
arazilerin su açığını kapatmak üzere Abdülharap Gö
lü ayağında bir barajın (Çat Barajı) etüdüne başlan
mış bulunulmaktadır. Çat Barajının temel ve malze
me etütleri hemen hemen ikmal edilmiş olup, teknik 
yapılabilirliği saptanmış durumdadır. 

Çat projesinin tahakkuku halinde, hem Malatya 
ovasının tüm su açığı kapatılmış olacak ve hem de 
Çerkez yazısında 10 bin hektar arazi daha sulanmış 
olacaktır. 

1976 yılı sonuna kadar fizibilite etütlerinin ta
mamlanması programlaştırılan Çat projesi, bu etüt
ler sonunda teknik ve ekonomik yönden yapılabilir 
bulunduğu takdirde, bütçe imkânlarına bağlı olarak 
inşaat programlarının hazırlanması sırasında göz 
önünde bulundurulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

I Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
11. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-

I di Özer'in, Malatya iline televizyon verici istasyonu
nun ne zaman kurulacağına dair soru önergesi ve 

I Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı. (7/379) 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

Malatya Senatörü 
I Hamdi Özer 
I Soru : 
I Uzun süreden beri Malatya'ya televizyon verici 

istasyonunun kurulacağı haberi yayınlanmış ve hal-
1 kımız binlerce televizyon makinesi alarak vergisini 

"I ödemeye devam etmiştir. 
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Yıllardan beri gerçekleşemeyen bu istasyon ne za- j 
man kurulacaktır? 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 10 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3-2132 

7/379 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer' 
in Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine 
Başbakan adına aşağıdaki cevabı saygılarımla arz 
ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

Malatya ve havalisine yayın yapacak yüksek güç
lü televizyon verici istasyonunun bina ve anten kule- | 
si ihale edilmiş olup, inşaat devam etmektedir. ! 

Her ikisi de 1976 sonunda ikmâl edilecektir. 

İstasyonun teknik teçhizatı 16 . 5 . 1975 tarihinde 
imzalanan mukavele ile Alman SÎEMENS firmasına 
ihale edilmiştir. İstasyonun 1977 yılı ikinci yarısında 
işletmeye açılacağı tahmin edilmektedir. 

Ayrıca; büyük istasyon yayına geçinceye kadar, 
yardımcı televizyon vericileri vasıtası ile yayının Ma
latya'ya götürülmesi için çalışmalar sürdürülmekte
dir. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kahraman M araş 
Üyesi Hilmi Soydan'in, Elbistan - Doğanşehir yolu 
inşaasına dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Fehim Adak'ın yazılı cevabı. (7/380) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyrul-
masım sa}'gılarımla arz ve rica ederim. 

Kahraman Maraş Senatörü 
Hilmi Soydan 

1. Elbistan ilçesinin Kışla köyü istikametinden 
başlayıp Doğanşehir ilçesinin Kapıdere istasyonuna 
kadar yol inşaatına başlanmıştır. 

2. Altyapı köprü ve menfezler tarafından ya
pılan görgüye müstenit müşahademde ağır yürü
mektedir. 

3. 3 milyar 200 bin ton Afşin ve Elbistan ilçe
sinde kömür rezervine esas olan ve Federal Alman
ya tarafından anlaşmaya göre kömürün çıkarılmasın
da lüzumlu araçlar Mersin istasyonunda depo edil
mektedir. 

4. Aldığım cevabî yazılarda termik santralının 
inşaasına bu sene başlayıp 1980 senesinde ikmali ön
görülmüştür. Her araç 300 tonu bulduğuna göre 
Devlet Demiryollarında bu araçların nakli için köp
rülerde Ulaştırma Bakanlığı ile aranızda koordine 
bir çalışma yapılmış mıdır? 

5. Badema termik santralının temeli bu sene atıl- '• 
ması öngörüldüğüne göre, yolun inşaası lüzumu evle-
viyetle müstacel bir durum arz etmektedir. Bu sene 
yolun yukarıda arz ettiğim detaylara dayanarak biti
rilmesi zarurî midir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 4 . 8 . 1975 

Özel Kalem 
Sayı : 1868 

Konu : Kahraman Maraş Senatörü 
Hilmi Soydan'ın yazılı sorusu Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 7 . 1975 gün ve 6710/3050-7/380 sayılı 

yazınız. 
Elbistan - Doğanşehir yolu inşaasına ilişkin Kah

raman Maraş Senatörü Hilmi Soydan'ın yazılı soru 
önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Elbistan - Kapıdere yolu inşaatı 1975 yılı Çalış
ma Programında il yolları yapım ve onarımı bölü
münde 16 252 000 TL. tahsisatla yer almaktadır. 

Yolun takriben 60 Km. uzunluktaki kısmı 
10 . 7 . 1974 tarihinde Yol Yapı Sanayi ve Ticaret 
A. Ş. ne 64 551 500 TL. bedelle ihale edilmiş ve 
7 . 8 . 1974 tarihinde sözleşme akdedilmiştir. Sözleş
meye göre yolun tamamının 1977 yılında bitirilmesi 
öngörülmüştür. 

Sayıştay vizesini müteakip 20 . 9 . 1974 tarihin
de müteahhit firmaya yer teslimi yapılmış ve müte-

I ahhit firma çalışmaya başlayarak 11 ve 12 nci aylar
da 2 700 000 TL. tutarında iş yapmıştır. 

Sözleşmede çalışılmayan devre olan Ocak, Şubat 
ve Mart aylarından sonra tekrar çalışmaya başlayan 

I müteahhit firma 7 ay zarfında 6 100 000 TL. tuta
rında iş yapmış durumdadır. 

Özellikle yolun sanat yapılarının ikmaline ağırlık 
veren ve takriben % 60'ını tamamlayan müteahhit 
firma bugünlerde toprak işlerine girmiş durumdadır. 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile gerekli 
temaslar yapılmış ve ağır parçaların Kapıdere istas
yonuna kadar demiryolu ile, bundan sonra Kapıde
re - Elbistan - Afşin karayolundan taşınması husu-

İ sunda mutabık kalınmıştır. Ayrıca. Afşin - Santral -
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Elbistan yolundaki iki köprü de ağır yükleri taşıyacak 
şekilde projelendirilmiş ve yapımına başlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

13. — Cumhuriyet Senatosu. Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Malatya ilindeki Tekel Tütün ve Sigara 
Fabrikasına «Teleks» hattının ne zaman yapılacağına 
dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Nahit Men-
teşe'nin yazılı cevabı. (7/381) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ede
rim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

Malatya Tekel Tütün ve Sigara Fabrikasına ait 
TELEKS hattı için gerekli para fabrikaca PTT İda
resine yatırıldığı ve öteki fabrikalara gereği yapıldığı 
halde Tekel fabrikasına yapılmamasının sebebi ne
dir? 

Ve ne zaman yapılacatkır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 1 8 . 9 . 1975 

Flaberieşme Gri. Müdürlüğü 
11206 - 4258 - 14872 

Konu : Yazılı soru öner
gesi ilk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığma 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğü 7 . 7 . 1975 gün ve 6707 - 3053, 
7/381 sayılı yazıları. 

İlgide açıklanan, Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in Bakanlığımıza tevcih eylediği 
yazılı soru önergesi ile ilgili (2) nüsha cevap ekte su
nulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakam 

Sorular ve cevaplar 
Soru 1. — Malatya Tekel Tütün ve Sigara Fab

rikasına ait. Teleks hattı için gerekli para fabrika
ca PTT İdaresine yatırıldığı ve öteki fabrikalara ge
reği yapıldığı halde Tekel Fabrikasına yapamaması
nın sebebi nedir? Ve ne zaman yapılacaktır? 

Cevap ,1. — Diyarbakır - Otomatik teleks san
tralında boş numara bulunmadığından Malatya Te-
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kel Tütün ve Sigara Fabrikasının teleks talebi imkân 
husulünde karşılanmak üzere sıraya alınmıştır. 

Diyarbakır - Malatya telgraf sisteminin Malatya -
Adana olarak değiştirilmesine tevessül edilmiş olup, 
bu suretle Malatya'daki teleks taleplerinin karşılan
ması mümkün olabilecektir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
di Özer'in, Malatya ilinden ayrılmış olan Hava İkmal 
Merkezine ait boş bina ve arazinin İnönü Üniversite
sine tahsisi hususunda ne düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
yazılı cevabı. (7/382) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 
Malatya Senatörü 

Hamdi Özer 

Soru : 
Malatya'da bulunan Hava İkmal Merkezi başka 

bir ile taşınmış ve bu kuruluşa ait birçok bina ve ara
zi boşaltılmıştır. Bu binaların bakımı için birçok as
kerî personel görevlendirilmiş olduğundan hem Si
lâhlı Kuvvetlerimizin personel gücünden, hem de büt
çesinden israf yapılmaktadır. 

Buna rağmen binaların bakımı istenilen ölçüde 
olmadığı gibi, bu binalardan ve araziden yararlan
mak da mümkün olmamaktadır. 

Bu bina ve arazinin Malatya'da kurulan İnönü 
Üniversitesine tahsisi Devlet bütçesine ve Millî gelire 
büyük ölçüde yarar sağlayacaktır. 

Tüm ait yapıları ve geniş alanı ile Üniversitenin 
yerleşimine çok uygun düşen bu gayrimenkulîerin 
İnönü Üniversitesine devri hususunda Hükümetin 
düşüncesi nedir? 

Kanun : 609/1 - 75 
Konu : Yazılı soru öner
gesi. 2 . 9 . 1975 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I İlgi : a) C. Senatosu Başkanlığının 1 . 7 . 1975 

gün ve 7/382 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 14 . 7 . 1975 gün ve Kan. D. 

I 77-334/3708 sayılı yazısı. 
Malatya'da bulunan Hava İkmal Merkezine ait bi

na ve araziden faydalanılması yollarının belirlenme
sine ilişkin Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer tarafından Sayın Başbakana yöneltilen 
ve ilgi (b) ile kendileri adına Milli Savunma Baka-
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nınca cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesi, 
aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır. 

1. — Malatya - Esas Hava Alanı arazisi tesisle
rinden; anapist taksi yolları, apronîar ve uçuşla ilgili 
tesisler Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Devlet Ha
va Meydanları İşletmeleri arasında yapılan genel 
protokol esaslarına göre, bakım, onarım ve muhafa
za sorumlulukları da uhdelerinde olmak üzere Dev
let Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü
ne teslim edilmiştir. 

Geriye kalan arazi ve üzerindeki binalar ise, Ha
va İstihkâm Asfalt ve Beton, Tabur Komutanlığı ile 
Şoför Eğitim Alayı İskân ihtiyaçlarında kullanılmak
tadır. 

2. — Hava alanı ve arazisinin yakarıda yazılı 
maksatlarda kullanılmasına devam olunması zorunlu 
görülmektedir. 

Bu bakımdan İnönü Üniversitesine devri müm
kün görülmemektedir. 

Arz ederim. 
Ferid Melen 

Millî Savunma Bakanı 

15. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
di Özerin, Malatya ilinde sivil hava alanının ne za
man ulaşıma açılacağına dair soru önergesi ve Ulaş
tırma Bakanı Nahit Menîeşe'nin yazılı cevabı. 
(7/383) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 
Malatya Senatörü 

Hamdi Özer 

Soru : 
Malatya sivil havaalanı onarım nedeniyle yıllar

dan beri kapalı bulunmaktadır. 

NATO havaalanı çok uzakta ve çok defa askerî 
nedenle sivil ulaşıma kapalı tutulmaktadır. 

Silâhlı nöbetçiler arasında ve bozuk hava şartlan 
altında barınmaktan yoksun olarak yolcular meydan
da beklemekte ve çok defa uçak kalkmadığı için geri 
dönmektedirler. 

Sivil hava alan; şehre yakın ve yolcuların barın
masına müsait bekleme salonu mevcuttur. 

Adıyaman Malatya ve bazı komşu illerin de yol
cuların yararlanacağı sivil havaalanı ne zaman 
ulaşıma açılacaktır? 
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T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 8 . 8 . 1975 

Hava Ulaştırması Genel Müd. 
Sayı : 10.02/EP-1803-1897 

12609-12605 
Konu : C. Senatosu Üyesi 
Hamdi Özer'in yazılı soru 
önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) C. Senatosu Başkanlığı .14 . 7 . 1975 

gün ve 77 - 334/6726 - 3055 sayılı yazı. 
b) Başbakanlık 14 . 7 . 1975 gün ve 77 -

334/3705 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Hamdi Özer'in 

Malatya Havaalanı hakkındaki yazılı soru önergesi 
dolayısıyle hazırlanan cevap notundan 2 nüsha ilişik
te gönderilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nihat Menteşe 

Ulaştırma Bakam 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Hamdi Özer'in 
yazılı soru önergesi için hazırlanan not 

Soru : Malatya sivil havaalanı onarım nedeniyle 
yıllardan beri kapalı bulunmaktadır. 

NATO Havaalanı çok uzakta ve çok defa askerî 
nedenle sivil ulaşıma kapalı tutulmaktadır. 

Silâhlı nöbetçiler arasında ve bozuk hava şartla
rında barınmaktan yoksun olarak yolcular meydan
da beklemekte ve çok defa uçak kalkmadığı için geri 
dönmektedirler. 

Sivil Havaalanı şehre yakın ve yolcuların barın
masına müsait bekleme salonu vardır. 

Adıyaman, Malatya ve bazı komşu illerde yolcu
ların yararlanacağı sivil hava alanları ne zaman ula
şıma açılacaktır. 

Cevap : 1963 yılı İcra Planının 64 ncü sayfasında 
yer alan 3 numaralı Tedbir'de «Askerî zaruretler dı
şında, sivil ve askerî iki havaalanının bulunduğu yer
lerde bunlardan biri, trafiğe elverişliliği de gözönün-
de tutularak, hava ulaştırması için seçilecek ve kul
lanılacaktır. Bakım ve geliştirme harcamaları, yalnız 
seçilen alana yapılacaktır» denilmektedir. 

Malatya'ya ERHAÇ Meydanından daha yakın 
olan eski sivil meydanın İslahına dair bir teklif Ba
yındırlık Bakanlığının (DLH İnşaatı Genel Müdür
lüğü) programına konulmuş ise de, söz konusu İcra 
Planı Tedbiri muvacehesinde bu teklif DPT Müste-
şarlığmdaki görüşmeler sonunda programdan çıka
rılmıştır. 
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Büyük miktarda ödeneğe ihtiyaç gösteren bu işin, 
bütçe imkânları elverdiği takdirde önümüzdeki yıllar 
Yatırım Programlarına ithali hususunda gerekli giri
şimlerde bulunulacaktır. 

Malatya'da terminal binası inşasına Hava Kuv
vetlerince müsaade edilmemekte ve bu husustaki 
girişimler sonuçsuz kalmaktadır. 

Malatya'ya komşu illerde yapılması gerekecek 
havaalanları da Baaknlığımızca çalışmaları sürdürül
mekte olan Feeder - Line Projesi ile tespit edilecektir. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kahraman M ar aş 
Üyesi Hilmi Soydan m, Kahraman M araş iline şeker 
fabrikası yapılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdül-
kerim Doğru'nun yazdı ceabı. (7/384) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakam 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyrulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Kahraman Maraş Senatörü 
Hilmi Soydan 

1. 1974 senesinde Türkiye'de nüfusun r/c 3 ora
nında artışı karşısında üç şeker fabrikasının planlama
da inşaasına lüzum görülmüştür. îş bu fabrikanın biri 
Afyon Karahisar'a verilmiştir. İkisinin yeri Bakan
lar Kurulunca halen tespit edilmiş değildir. 

2. Yeni Hükümet tarafından Hükümetin başı 
olarak Sayın Başbakan Demirel'in radyo ve televiz
yon konuşmasında Türkiye nüfusu ve mevcut şeker 
farikaları üretiminin Türkiyeye getirdiği fayda bakı
mından istihlâke kâfi gelmemekte ve dış memleket
lerden de şeker ithâl edildiği malûmunuzdur. 

3. İşte bu gerekçeye dayanarak Sayın Demirel'in 
6 şeker fabrikasının inşaası lüzumuna işaret etmiştir. 

4. 1974 - 1975 senelerinde gündem dışı ve yazılı 
soru sebebiyle inşaa edilecek bu şeker fabrikalarından 
birinin Kahraman Maraş'a verilmesine işaret etmiştim. 

5. — Gerekçe olarak Malatya Şeker fabrikasmdaki 
kapasitenin ve dolayısıyle iş bu şeker fabrikasmdaki 
tevzii nazara alınarak Kahraman Maraş'a şeker fab
rikasının verilemeyeceğine işaret buyrulmuştu. 

6. Sözlü sorumdan sonra Malatya'da Sürgü barajı 
ile Tokma barajı inşaa edilmiş ve geniş bir arazi saha
sını sulamaya başlamıştır. Şu hale göre Malatya, Kah
raman Maraş'ın Elbistan, Afşin ve Göksün ilçele
rinde üretilen ve kamyonia nakledilen pancarların 
devlet tarafından kira verilmek suretiyle nakline lü
zum kalmamıştır. Çünkü Malatya fabrikasına kâfi 

I gelecek pancarı sulama sebebiyle üretir duruma gel
miştir. 

Kahraman Maraş'ın pancar üreten Afşin - El
bistan ve Göksün ilçelerinde DSİ nin tespitine göre 
devlet sektörü girmediği halde saltanattan bu tarafa 
Cumhuriyet dahil çeltikçilerin çıkardığı kanal ve do
ğal kanunlar icabı sulanabilen sahanın tespiti 400 bin 
dekardır. 

Ceyhan havzası üzerine Karakız ve Sürgü barajı 
yapıldığı takdirde sulanabilecek arazi 700 bin dekâr-

ı dır. Saniyen arazi aile ziraatı halinde yapılmaktadır. 
Vatandaş pancar ziratini öğrenmiş dekara 6 ilâ 7 
ton almaktadır. Pancar'm yayla mıntıkası olup 1050 
rakım olması sebebiyle şeker miktarıda fazladır. Bü-

I tün bu gerekçeler ve yukarıda arz ettiğim sebepler 
I nazara alınarak ilk yapılacak şeker fabrikasının Kah

raman Maraş' verilmesi hususunda ne düşünülmekte
dir? 

T. C. 
I Sanayi ve Teknoloji 
I Bakanlığı 
I Sanayi Dairesi Reisliği 

Sayı : 13/Şeker - 3/1063 30 . 7 . 1975 
Eki : 1 

S Kahraman Maraş'ta Şeker Fabrikası 
I kurulması Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 7 . 1975 tarihli ve 6711 - 3051 - 7/384 

I sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Kahraman Maraş Üyesi Sa

yın Hilmi Soydan'ın Kahraman Maraş'ta Şeker Fab-
I rikası kurulmasına mütedair önergesi hakkında ceva

bımızın ilişikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 
I Sanayi ve Teknoloji 
I Bakanı 
I Abdülkerim Doğru 
I Kahraman Maraş Senatörü Sayın Hilmi Soydan'ın 
I İllerinde Şeker Fabrikası kurulmasına mütedair yazılı 
I soru önergesi hakkındaki cevabımız : 
j 1. — Memleketimizin hızla artmakta olan şeker 
I ihtiyacını karşılamak için gerekli ham madde potan-
j siyelinin tespiti ve araştırılması, ilâve istihsal kapa-
I sitelerinin tesisi gayesi ile T. Şeker Fabrikaları A. Ş. 
I Genel Müdürlüğünce araştırmalar yapılmaktadır. 
I 2. — Bu araştırmaların neticelerine göre, ham mad

de potansiyeli uygun olan sahalarda, bölgesel şart-
I 1ar ve ekonomik gerekler gözönünde tutularak mev-
I cut Şeker Fabrikalarının tevsii ve yeni Şeker Fab-
} rikaları kurulması yoluna gidilmektedir. 
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3. — Kahraman Maraş İlide bu çalışmaların şü
mulü içinde olup, araştırmaların neticesine göre ge
reğine tevessül olunacağı tabiîdir. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Kam
dı Özerin, Malatya ilinde filtreli sigara fabrikasının 
ne zaman çalışmaya açılacağına dair soru önergesi ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı ce
vabı. (7/385) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakanı ta

rafından yazıiı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

Malatya'da inşa edilmiş bulunan Filtreli sigara 
fabrikasının tüm noksanları ikmal edilmiş, elektrik 
ve suyu bağlanmıştır. Buna ait makinalar uzun sü
reden beri beklenilmekte ve hazırlığı bitmemiş olan 
fabrikalara tahsis yapıldığı bildirilmektedir. 

Malatya Filtreli Sigara Fabrikası ne zaman çalış
maya açılacaktır? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe 

Heyeti Reisliği 
Sayı : 054 - 3991 

Konu : Malatya Senatörü Hamdi Özer 
in yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

7 . 7 . 1975 gün ve 6708 - 3052, 7/3.85 sayılı yazıları. 
Malatya ilinde Filtreli sigara fabrikasının, ne za

man çalışmaya açılacağı hakkındaki Malatya Senatörü 
Hamdi özer'in yazılı soru önergesinin cevabı 3 nüs
ha olarak, ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

Malatya Senatörü Hamdi Özer'in; Malatya İlin
de Filtreli Sigara Fabrikasının ne zaman çalışmaya 
açılacağı hakkındaki, 1 . 7 . 1975 günlü yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

Tekel Genel Müdürlüğünce, yeni kurulmakta olan 
Malatya Sigara Fabrikasının, makine ve teçhizatı için 
teklif alınmış olup, yaki.^la ihalesi yapılacaktır. 

Sözü edilen Fabrikada, filtreli sigara üretimine, 
1976 yılı başlarında, küçük çapta ve deneme ma
hiyetinde başlanılacağı tahmin edilmektedir. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

18. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
di Özer'in, pancar taban fiyatının artırılması ile ka
yısı ürününe dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Halil BaşoVun yazılı cevabı. (7/386) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımı Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 
Malatya Senatörü 

Hamdi Özer 

1. — Sayın Irmak Hükümetinin almış olduğu 
kararla Şeker pancarının taban fiyatı c/c 16, şeker 
oranı için kilosu 50 kuruş olmak üzere 43 ile 56 ku
ruş arasında tespit olunmuştur. İşçi, akaryakıt ve ula
şım ücreti ile diğer girdi fiyatlarının artışı yüzünden 
bu taban fiyatı pancar ekicilerini çok mağdur duru
ma düşürmüştür. Şekerin fiyatı ve pancarın girdi fi
yatı arttığı halde pancarın taban fiyatında artış ya
pılmamasının sebebi nedir? Pancar fiyatı artırılmazsa 
pancar üretimi duracak ve mevcut fabrikalar şeker üre
timi yapamayacaktır. 

Halen dışardan şeker ithal edişimizin önünü al
mak için, pancar taban fiyatının arttırılması, mev
cut fabrikaların genişletilmesi ve yenilerinin yapılması 
hususunda hükümetin bir hazırlığı varmı dır ve taban 
fiyatı ne zaman ve ne miktarda arttırılacaktır? 

2. — Üzüm, incir ve Fındık gibi kuru meyvele
rin taban fiyatları tespit ve pazarlama sorunları çö
zümlenmek suretiyle devletçe desteklendiği halde, 
dünyaca şöhreti bilinen kayısı meyvesinin bundan 
yoksun bırakılmasının sebebi nedir? 

Hükümetin ilgili kuruluşları koordine ederek, ka
yısı ürünlerimizi değerlendirmek suretiyle millî ge
liri arttırmak ve kayısı üreten halkımızı kalkındırmak 
yolunda bir hazırlığı var mıdır? 

3. — Malatya'da Haşhaş ekimine müsaade edilip 
edilmeyeceği yolundaki soruma İçtüzüğün belirttiği 
15 gün içinde cevap verilmemiştir. Tekit edilişi karşı
sında 20 günlük bir mehil istenmiştir. 

Bu mehil dolduğuna göre sorumun cevabı nedir? 
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T. C. 
Ticaret Bakanlığı 8 . 8 . 1975 
Teşkilâtlandırma 

Gene). Müdürlüğü 
Sayt : 15-2/57-42 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 7 . 1975 tarih ve 7/386-6727/3056 sayılı 

yazı, 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi .Özer' 

in Sayın Başbakana yönelttiği ve Başbakanlıkça Ba
kanlığımız tarafından cevaplandırılması tensip buyu-
rulan şeker pancarı taban fiyatı, kayısı ürününe des
tekleme alımı uygulanması ve Malatya'da haşhaş eki
mi konularını kapsayan yazılı soru önergesi incelene
rek aşağıda ayrı ayrı cevaplandırılmıştır. 

1. — Şeker pancarı fiyatları Bakanlar Kurulunun 
5 .3 .1975 tarih ve 7/9564 sayılı kararı ile, pancar 
maliyetlerinin girdilerindeki artışlar nazarı itibare 
alınarak tespit edilmiştir. Bu arada 19.4 .1975 ta
rih ve 7/9793 sayılı Kararname ile kimyevî gübrele
rin perakende satış fiyatlarında büyük bir indirim 
sağlanmıştır. 

Pancar fiyatlarının yeniden ayarlanması hususu 
Bakanlar Kurulunda görüşülmemiştir. 

Bu yıl, geçen yıla nazaran, c/c 15 oranında daha. 
fazla olmak üzere 212 715 heftarhk bir alanda pancar 
ekimi yapılmıştır. Bu alandan en az 6 500 000 ton, 
ortalama 7 400 000 ton ve en çok 8 200 000 ton pan
car alınacağı tahmin edilmekte; ortalama pancar re
koltesine göre de rekor seviyede 987 700 ton şeker 
üretileceği ümit edilmektedir. 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş.'nin mevcut fabri
kaların genişletilmesi ve yenilerinin yapılması husu
sunda hazırlıkları vardır. Nitekim, Turhal, Eskişehir, 
Konya, Adapazarı, Burdur, Kütahya, Malatya ve Kay
seri şeker fabrikalarının tevsii projesi ile 3 yeni ve bü
yük kapasiteli şeker fabrikasının kuruluşuna ait proje
ler Beş Yıllık Kalkınma Planına ve yıllık yatırım 
programlarına alınmış bulunmaktadır. 

2. — 2834 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre; 
tarımsal bir ürünün destekleme alımlarına tabi tutu
labilmesi için, bu ürünün önemli ihraç maddesi ol
ması; geniş bir üretici kitlesi tarafından üretilmesi; ag-
ro endüstrinin hammaddesi olması veya olmaya nam
zet bulunması; temel gıda maddelerinden olması ve 
gerek üretim gerekse fiyat açısından dalgalanmalar 
göstermesi; tarım tekniği bakımından yetiştirilmesin
de fayda görülmesi; spekülâsyon konusu olması; bu 
ürünün bir bölgenin hâkim bir ürünü olup fiyat dal

galanmalarının bölge halkının iktisadî durumunu et
kilemesi gibi vasıfları haiz olması ve destekleme ile 
görevli bir teşkilâtın bulunması şarttır. 

Yurdumuzda kayısı yetiştiriciliği ise genel olarak 
gayrimuntazam ve diğer ağaçlarla karışık vaziyette 
yapılmakta ve kapalı bahçe nispeti düşük bulunmak
tadır. Diğer taraftan dünya kayısı üretimi de büyük 
rakamlara ulaşamamakta, dolayısı ile kayısı ekonomik 
açıdan önemli bir meyve olarak düşünülmemektedir. 
Ülkemiz, dünya kayısı üretiminin takriben % 8'ini 
vermektedir. Bir miktarı ihraç edilen kuru kayısı 
dışında, üretimimizin tamamı yurt içinde tüketilmek
tedir. Özellikle son yıllarda, kayısı kurutulmuş ve sof
ralık (yaş) olarak tüketimi yanında, meyve suyu ha
linde tüketen yeni fabrikaların kurulması yüzünden 
önemli bir gelişme göstermiştir. Ülkemizin sofralık 
kayısı ihracatı yok denecek kadar azdır. Kuru kayısı 
ihracatımız ise yılda 3 000 ton civarındadır. Büyük 
oranda döviz sağlayan bir ihraç malı vasfına sahip 
olmayışı, kullanım yerleri ve depolamasındaki husu
siyette gözönüne alındığında kayısıya taban fiyatı 
tespiti düşünülmemektedir. 

Devletçe desteklenen fındık, üzüm ve incir en 
önemli ihraç ürünlerimizden olup, ülkemize yüksek 
düzeyde döviz geliri sağlamaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, tarımsal 
üretim içinde büyük yer tutan ve talep şartları uygun 
olan ürünlerin dışında çok sayıda ürün cinsini kap
sayan yaygın bir destekleme politikasından kaçınıl
ması da öngörülmektedir. 

Destekleme alımları ile görevlendirilecek Malatya 
Kayısı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ise hiçbir 
faaliyet göstermemektedir. 

3. — 1470 sayılı Kanuna istinaden çıkartılan yö
netmeliğe göre haşhaş ekilecek ve afyon üretilecek 
yerler, her yıl tarımsal ve ekonomik gereklere, ihra
cat imkânlarına ve stok durumuna göre Bakanlar 
Kurulunca tespit edilmektedir. 

Geçmişte haşhaş ekiminden elde edilen tecrübe
lerden de yararlanılarak, bu tespitte haşhaş ekim sa
halarının kontrol kolaylığı; çiftçinin gelir kaynağını 
teşkil edişi bakımından işgal ettiği yer; illerin birim 
alanına göre tohum ve kapsül verimleri de gözönün-
dc! bulundurulmaktadır. 

Haşhaş ekimine izin verilen iller arasında en yük
sek verim, Denizli'den, en düşük verim de Uşak'tan 
alınmaktadır. 

1974-1975 haşhaş ekim ve kapsül üretim döne
minde 16. \ . 1975 tarih ve 7/9204 sayılı Kararname 
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ile 7 ilin 51 ilçesinin 1 719 köyünde 100 980 haşhaş 
üreticisine 200 000 dekarlık bir sahada haşhaş ekim 
izni verilmiştir. 

Bakanlar Kurulunun aldığı mezkûr karara uygun 
olarak halen Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, İspar
ta, Kütahya, Uşak illeri ile Konya ilinin Akşehir, Bey
şehir, Doğanhisar ve Ilgın ilçelerinde haşhaş ekimi ya
pılmaktadır, 

1975-1976 döneminde haşhaş ekimi yapılacak il
lerin tespitine imkân verecek Bakanlar Kurulu ka
rarının hazırlıkları sürdürülmektedir. Bu konudaki 
Bakanlar Kurulu kararı istihsal olunmadan hangi il
lerde haşhaş ekimine müsaade edileceğinin belirlen
mesi mümkün değildir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

19. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özerin, Malatya'ya ne zaman ve ne miktarda kö
mür tahsisi yapılacağına dair soru önergesi ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'm ya
zılı cevabı. (71388) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile arz ederim. 1 7 . 7 . 1975 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

Malatya ilimizin belediye nüfusu 150 bin civarın
da olduğu halde, buraya yapılan yıllık kömür tahsi
sinin 2 100 ton olduğu öğrenilmiştir. Bunun yarısı ile 
ancak resmî dairelerin ısınması sağlanabileceğine gö
re, geriye nüfus başına 7 kilogram kömür kalmakta
dır. 

Geçen yıl 4 200 ton kömür tahsis edildiği halde 
Devlet daireleri ve halkımız kışı zor çıkartmış ve bir
çok vatandaş bahçelerindeki meyve ağaçlarını kesip 
yakmak zorunda kalmışlardır. 

Kişi başına 7 kilo kömürle bir kış mevsimini geçir
mek mümkün olamayacağına göre Malatya'ya ne za
man ve ne miktarda kömür tahsisi yapılacaktır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 15 .9 .1975 

I Kaynaklar Bakanlığı . 
72/052.24/826 

Konu : Sayın Hamdi Üzer'in yazılı soru 
önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 22 .7 .1975 gün ve 6805-3081; 7/388 sayılı 
yazınız, 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın Hamdi 
Özer'in Malatya'ya ne zaman ve ne miktarda kömür 
tahsisi yapılacağına ilişkin yazılı soru önergesinin ce
vabı iiişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın Hamdi 
Özer'in. Malatya'ya ne zaman ve ne miktarda kö
mür tahsisi yapılacağına ilişkin yazılı soru önergesi

nin cevabıdır. 
Soru : Malatya ilimizin belediye nüfusu 150 bin 

civarında olduğu halde, buraya yapılan yıllık kömür 
tahsisinin 2 100 ton olduğu öğrenilmiştir. Bunun ya
rısı ile ancak resmî dairelerin ısınması sağlanabilece-

j ğine göre, geriye nüfus başına 7 kilogram kömür kal
maktadır. 

Geçen yıl 4 200 ton kömür tahsis edildiği halde, 
Devlet daireleri ve halkımız kışı zor çıkartmış ve bir
çok vatandaş, bahçelerindeki meyve ağaçlarını kesip 
yakmak zorunda kalmışlardır. 

Kişi başına 7 kilo kömürle bir kış mevsimini ge
çirmek mümkün olamayacağına göre, Malatya'ya ne 
zaman ve ne miktarda kömür tahsisi yapılacaktır? 

Cevap : Bilindiği üzere yurdumuzda taşkömürü 
üretim imkânlarının, belirli sınırlar içinde kalmasına 

I karşılık, özellikle demir - çelik sanayii ihtiyaçlarının 
süratle büyümesi karşısında, teshinde kullanılmakta 
olan taşkömürünün iklim ve ulaşım durum ve imkân
ları da dikkate alınarak bu yıl aşağıdaki cetvelde yer 
alan illerden toplam 21 300 ton taşkömürü tasarruf 

| edilmesi mümkün görülmüştür. 
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İlin Adı 

Adıyaman 
Ağrı 
Çankırı 
Elâzığ 
Erzincan 
Gaziantep 

• 

İlin Adı 

Kastamonu -

Malatya 
Mardin 
Nevşehir 
Niğde 
Yozgat 

Tasarruf edilecek miktar 

1974 - 1975 
teshin mevsimi taşkömürü 

tahsisleri (Ton) 

250 
2 150 
4 800 
4 000 
5 000 
1 000 

1974 - 1975 
teshin mevsimi taşkömürü 

tahsisleri (Ton) 

4 000 

4 200 
400 

i 500 
2 500 

500 

Geçen yılkı 
taşkömürü tah
sisinden kaldı

rılması öngörü
len miktar (Ton) 

250 
2 150 
2 400 
4 000 
2 500 
1 000 

Geçen yılkı" 
taşkömürü tah
sisinden kaldı

rılması öngörü
len miktar (Ton) 

2 000 

2 150 
400 

1 500 
2 500 

500 

21 300 

Tasarruf edilen taş
kömürü yerine kalori 
eşdeğerine göre ikame 
olacak diğer yakıtlar 

400 
3 250 
3 500 
6 000 
4 000 
1 500 

(Ton) 

(Bölgesel imkânlar) 
« Şırnak 
« Amasra 
« Şırnak 
« Şırnak 
« Şırnak 

Tasarruf edilen taş
kömürü yerine kalori 
eşdeğerine göre ikame 
olacak diğer yakıtlar 

3 000 

3 500 
600 

2 500 
3 750 

750 

(Ton) 

Azdavay veya 
Amasra 

Bölgesel imkânlar 
« Şırnak 

A. D. L. 
Tunçbilek 
A. D. L. 

Yukarıda değinilen illerden taşkömürünün kaldırıl
ması veya kısılarak endüstriye kaydırılması ve yerine 
kalori eşdeğerine göre linyit veya bölgesel olarak Şır
nak asfaltiti ikamesi zorunlu bir tedbir olarak görül
müştür. 

Böylece teshinden kazanılan taşkömürü miktarına 
paralel olarak yurt dışından ithâl edilmekte olan taş
kömürü miktarının da azaltılmasına çalışılmaktadır. 

1975 - 1976 teshin yılı programında anılan İl'e tah
sis edilen 2 100 ton taşkömürüne ilâveten 6 100 ton 
Tunçbilek linyit kömürü tahsisi yapılmış, kısılan 
2 100 ton taşkömürü yerine de 3 500 ton Şırnak as-
fatltitinin bölgesel olarak Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumunca sağlanacağı öngörülmüştür. 

Taşkömürünü tashin amacıyle kullanan tüketicile
rinde taşkömürü yerine asfaltit ve linyit kömürü kul
lanmaları ve bu yolda elde edilecek taşkömürü tasar

rufunun endüstriyel ihtiyaçlara tahsisi esas alınması 
zorunlu görüldüğünden bu yola tevessül olunmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

20. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalının, Zeytinyağı ürününe dair soru öner
gesi ve Ticaret Bakanı Halil Basoi'un yazılı cevabı. 
(7/389) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutunuzu say
gılarımla rica ederim. 

Balıkesir Senatörü 
Nejat Sarlıcalı 
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1974 yılı ürünü Zeytinyağı'nın destekleme alımları 
hakkındaki 7/8998 sayılı kararname gereğince : 

1. — Temmuz ayı başına kadar Tariş ve Güneydo
ğu Zeytin ve Mamulleri T. S. Kooperatiflerince ortak 
içi ve ortak dışı alınan Zeytinyağı miktarı nedir? (Ay
rı ayrı) ödenen para yekûnu kaç liradır? 

2. — Yapılan iç ve dış satışlardan sonra Temmuz 
1975 ayına devreden stok miktarı ne kadardır? Bu 
miktar stok. rejimi için yeterlimidir? 

3. — Kararnamenin 6 ncı maddesindeki; kesilen 
ve bir fonda toplanan % 4 lerin toplamı kaç liradır? 

4. — Zeytinyağı üreticisinden kesilen ve yine Zey
tinyağı üreticisinin yararına kullanılması gereken bu 
c/c 4 lere tarımsal amaçlı diğer kooperatiflerin de or
tak edilmesi doğrumudur? Kararnamenin bu maddesi
ni bu esaslara uygun olarak değiştirilmesini düşünü-
yormusunuz? 

5. — Son günlerde zeytinyağına olan talebin dur
gunluğu karşısında kooperatiflerin durdurulmuş olan 
alımlarının tekrar başlatılmasını yaradı buîmuyormu-
sunuz? 18 . 7 . Î975 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 28.8.1975 

Teşkilâtlandırma Genel Müd. 
Sayı : 15-2/57-44 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 4.8.1975 tarih ve 7/389-6882-3085 sayılı ya

zılan. 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat Sar-

lıcalı'nm 1974 yılı ürünü zeytinyağı destekleme alını
lan ile ilgili yazılı soru önergesinde yer alan husus
lar aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1974 yılı ürünü zeytinyağının destekleme alımla
rı hakkındaki 7/8998 sayılı Kararnameye göre; 

1. Temmuz 1975 tarihi itibariyle ortak içi ve 
ortak dışı zeytinyağı alımları ve bunlara ödenen 
para miktarları, 

a) İzmir Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğinin, 

Kilo Bedel 

Ortak içi 4 069 685 71 630 504,68 
Ortak dışı 962 691 16 508 627,15 
b) Güneydoğu Zeytin ve Mamulleri Tarım Sa

tış Kooperatifleri Birliğinin, 
Kilo Bedel 

Ortak içi 35 744 609 624 
Ortak dışı 9 720 165 686 

2. 30.6.1975 tarihi itibariyle iç ve dış satışların 
miktar ve değerleri ile stok durumları, 

a) İzmir Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğinin, 

Kilo Bedel 

İç satış 84 567 1 748 987 
j Diş satîş 30 000 000 83 460 000 

Stok 1 947 809 34 086 657 

Birliğin iç ve dış satışlarına bakıldığında eldeki 
1 947 809 kilo tutarındaki stokun önümüzdeki 3 ay
lık devreyi ancak kapatacağı ve 1975 yılı kampanya 
dönemine hemen hemen stoksuz girileceği görülmek
tedir. 

b) Güneydoğu Zeytin ve Mamulleri Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliğinin, 

Kilo Bedel 

İç satış 40 188 835 593 
330 000 6 072 000 

Dış satış — — 
Stok 5 276 

3. Kararnamenin 6 ncı maddesi uyarınca, or
tak olmayan üreticiden hizmet karşılığı, fiyat istik
rarın? sağlamaya da yatırımlarda kullanılmak üzere 
kesilen ve ayrı bir fonda toplanması öngörülen 
Kf 4) oranındaki faiklar toplamı. 

a) İzmir Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri 
Eliiiğinin, 

c/c 4'leıin toplamı : 656 670,77 lira olup, bu fon-
| dan kullanmak üzere Birliğin her hangi bir talebi 

yoktur. 
b) Güneydoğu Zeytin ve Mamulleri Tarım Sa

tış Kooperatifleri Birliğinin, 
c/c 4lerin toplamı : 6 627,40 lira. 

4. 1975 yılı tiftik, koza, ayçiçeği, üzüm, incir 
ve fmdîk ürünleri destekleme alımlarına ilişkin ka
rarnamelerde söz konusu <// 4'lere tarımsal amaçlı 
d:ğer kooperatifler ortak edilmemiştir. Kaldı ki 
1974 yih destekleme Kararnamesi gereğince sağla
nan r/r -Herden tarımsal amaçlı kooperatiflerin 
de yararlanmaları amacıyîe her hangi bir uygula
mada bulunulmamıştır. 

Bu nedenle 1975 yılı ürünü zeytinyağı destekle
me Kararnamesinde adı geçen kooperatiflerin yer 
almayacakları tabiidir. 

5. Yeniden zeytinyağı alımlarına başlanması 
amacıyîe kooperatif Birliklere Bakanlığımızca gerek-
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li müsaade verilmiş ve finansman imkânları da sağ
lanmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

21. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Halbantoğlıı'nun, Erzurum ve civarı birçok su
ların menba kısımlarındaki dere ve göldeki alabalık
lara dair soru önergesi ve Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı (7/392) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Gıda - Tarım ve Hayvan

cılık Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

1. Erzurum ve civan birçok suların başlangıcını 
teşkil ettiği ve bu menba kısımlarındaki birçok dere 
ve gölde büyük bir alabalık potansiyeli bulunduğu
na göre gerekli etüt ve envanter çalışması yapılmak
ta mıdır? 

2. Erzurum'da bir Su Ürünleri Genel Müdür
lüğü 'kurulması düşünülüyor mu? 

3. Bir soğuk hava deposu yapılması düşünülü
yor mu? 

4. Çevre alabalıklarının üretiminin artırılması 
için gerekli tesis etütleri ve projeleri yapılmaya baş
lanmış mıdır? 

5. Çevre alabalıklarını ekonomik olarak değer
lendirmek için ne gibi uğraşılar düşünülmektedir? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 8.9.1975 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 961 
Konu : Senatör Sayın Hilmi Nalbant-
oğlu'nun soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19 .8 .1975 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

7/392-6979/3117 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hil

mi Nalbantoğlu tarafından; Erzurum'da alabalık üre
tilmesine ilişkin olarak, Bakanlığımıza yöneltilen ya
zılı soru önergesi cevabının üç nüsha olarak eklice 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

I Erzurum Senatörü Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun; 
Erzurum'da alabalık üretimine ilişkin; yazılı soru 
önergesi cevabı. 

Erzurum ili ve çevresinin ekonomisine su ürün
leri açısından faydalı olabilecek kaynakların ve bu 
kaynaklardan istihsal edilen ürünlerin tespiti amacıy-
le 1972 - 1973 yıllarında, adı geçen bölgede bir
çok incelemeler ve ekonomik araştırmalar yapılmış
tır. 

Bu çalışmaların dışında, 1975 yılında, Erzurum 
ili dahilinde bulunan kaynaklarda yapılan detaylı in
celemelerden çıkarılan sonuç şöyledir. Erzurum'un 
gerek merkez ilçe gerekse diğer ilçelerinde veya bu 
ilçelere bağlı köylerde alabalık üretimine elverişli 
birçok kaynak mevcuttur. Esasen bu sularda tabiî 
olarak alabalık yaşamaktadır. Ancak; Erzurum'un 
sert bir kara iklimine sahip oluşu nedeniyle, alaba
lık beslenmesi için gerekli olan 12 - 18° C İlk su ısı
sını bulmak mümkün değildir. Bu suların bir kıs
mı kışın donmakta veya 5° C nin altına düşmekte
dir. Bu durumda alabalıklarda beslenme dolayısıyla 
gelişme durmaktadır. Elverişli kaynaklarda 1 yıllık 
sürede ulaşılan pazarlama ağırlığına, Erzurum şart
larında ancak 3 yılda ulaşılabilir. Bu durum ise, 
burada kurulacak bir tesisin rantabl olmasını imkân-
sızlaştıracaktır. Ayrıca, elverişli kaynakların mevcut 
olduğu yerlerin büyük bir kısmı çok kötü ulaşım im
kânlarına sahiptir, hattâ bazılarına belirli mevsim
lerde gidebilmek imkânsızdır. Bunun yanında, anı
lan ildeki tepe ve yamaçların bitki örtüsünden yok
sun oluşu, bu sahaların büyük ölçüde su ve rüz
gâr erozyonuna maruz kalmasına sebep olmaktadır. 
Bu olayın tabiî bir sonucu olarak belirli zamanlar
da üretim için kullanacak sular bulunmaktadır. 
Bulanık su ise alabalık üretimine büyük ölçüde za
rar vermektedir. 

Bunun dışında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakül
tesince, üniversite arazisi içinde kalan iki bölgede 
kurulmak istenen su ürünleri tesisleri için gerekli in
celemelerde bulunuldu. Üretimde kullanılacak artez
yen suyunun fazlaca erimiş karbondioksit ihtiva et
mesi, oksijen miktarının ise arzu edilen orandan 
düşük oluşu ve bu suyun tesise devamlı verilebilme
si için kullanılacak motopompların çok fazla masra
fı gerektirmesi nedeniyle böyle bir tesis kurulması
nın elverişsiz olacağı görüşüne varıldı. 

Yapılan tetkikler sonunda toplanan doneler de-
ğeriendirii'idğinde bu ilimizde alabalık üretim tesisi 
kurulmasının ekonomik yönden yarar sağlamayacağı 

I tespit edilmiştir, 
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Ancak, Erzurum ilindeki kaynaklarda mevcut 
bak'k populasyonunu korumak amacıyle çalışmalar 
yapılması gerekmektedir. Bu amaçla 1974 - 1975 yılı 
Av Yasağı Sirkülerinde bu kaynaklarda avlanma ya
sağı konmuş olup, yasak usullerle yapılan avlanma
nın önlenmesi için de gerekli çalışmalar sürdürül
mektedir. 

3 380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile Bakanlığımıza 
verilmiş bulunan görevlerin daha etkin bir biçimde 
yürütülebilmesi amacıyle kurulmuş bulunan Su Ürün
leri Genel Müdürlüğü, bölgeler itibariyle Bölge ve 
İl Müdürlükleri kurmak sureciyle taşra teşkilâtını ta
mamlama çalışmalarını sürdürmektedir. Bu meyanda 
Erzurum'da da bir il müdürlüğü açılması için çalış
malara girişilmiştir. 

Dünya Bankası ilgilileriyle yapılan temas sonun
da, yurdumuza bir heyet gönderilerek su ürünlerinin 
durumu incelettirilmiştir. 'Bununla ilgili olarak beş 
adet proje hazırlanarak Roma'ya gönderilmiş ve bu 
projeler genellikle müspet mütalâa edilerek kredi açı
lacağı bildirilmiştir, 

Projelerden birisi Karadeniz bölgesinde bolca av
lanan hamsi balığının Doğu, Güneydoğu ve Orta 
Anadolu'ya naklini öngörmektedir. Trabzon'dan Er
zurum'a frigorifik kamyonlarla nakledilecek hamsi 
balığı, burada soğuk muhafaza deposunda kısa bir 
müddet beşledlecek daha sonra Erzurum'un dışında 
Kars ve Ağrı illeri ile bu illere bağlı ilçelere nakle
dilerek buralarda satışa arz edilecektir. Projenin 1977 
yıhnda yürürlüğe konulması muhtemeldir. Proje Er
zurum'da bir soğuk muhafaza deposu tesis edilerek 
1978 y;îmda faaliyete geçirilmesi öngörülmüştür. 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Erzurum ve civar ilçelerinin ya
kacak ihtiyacının karşılanmasına dair soru önergesi 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selâhatîin Kı
lıç m yazılı cevabı. (71394) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanhğma 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanliğı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı arz ve rica ederim. 

-LjiZuruiTi jiiniiıüiu 
Hilmi Naibantoğlu 

1. — Erzurum ve civar ilçelerinin yakacak ihtiya
cını karşılamak için Erzurum ve ilçelerindeki linyit 
kömürlerinin rantabl şekilde işletilmesi için no düşü
nüyorsunuz? 

2. Erzurum Oltu ilçesinde kömür'enn tozianm 
değerlendirmek için Lavaj ve Briket Fabrikası tesis
leri kurmayı düşünüyor musunuz? 
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3. Erzurum ve ilçeleri için tahsis edilen kok ve 
linyit miktarları 1975 - 1976 kışı için ne kadardır? 

4. Fiyatları ne olacaktır? 
5. 1 Ağustos 1975 tarihine kadar bu gerekli ih

tiyaç için sevk edilmiş kok ve linyit miktarları ne 
•kadar olmuştur? 

6. Tahsis edilen kok ve linyitlerin en geç Kasım 
1975 tarihine kadar tamamlanması için tedbir düşü
nülmüş müdür? 

7. Cizre (Sımak) asfaitit linyitinin çevrede satı
şına yine müsaade edilecek midir? i 

T. C. 
! Enerji ve Tabiî 15. 10.1975 
j Kaynaklar Bakanlığı 
j Sayı : 72/052.11/871 

44814 
! Konu : Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun ya

zılı soru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 20 .8 .1975 gün ve 6980-3118; 7/394 sayılı 

yazınız. 
ı Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hil

mi Nalbantoğlu'nun Erzurum ve civar ilçelerinin ya-
1 kaçak ihtiyacının karşılanmasına ilişkin yazılı soru 
î önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 
i Bilgilerinize arz ederim. 

Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî 

I Kaynaklar Bakanı 
! 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Erzurum ve civar ilçelerinin ya

kacak ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesinin 
cevabıdır 

Soru : 1. — Erzurum ve civar ilçelerinin yakacak 
ihtiyacını karşılamak için Erzurum ve ilçelerindeki 
linyit kömürlerinin rantabl şekilde işletilmesi için ne 
düşünüyorsunuz? 

Cevap : 1. — Erzurum ve civar ilçelerinin yakacak 
sorununun haili için öncelikle, ihtiyacın yöresel kay
naklardan karşılanabilirle imkânlarının araştırılması 
gerekmektedir. Bunun için, yöre kömür yataklarının 
yeterli etüt ve arama çahşmalanyle, görünür rezerv
leri tespit edilmeli, yataklanma şekilleri ve tektonizma 
meydana çıkarılmalıdır. Böylece tatbik edilecek işlet
me sistemi ve istihsal edilebilir rezerv miktarı belirle
necek ve bu bilgilerin ışığı altında hazırlanacak işlet
me projeleri, yeterli üretimle rantabl şekilde tatbik 
imkânı bulabilecektir. 
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Bu konuda yapılan çalışmalara göre, bölgede mev
cut kömür yataklarının etüdü için, Erzurum - İspir -
Karahan'da 800 m., Erzurum Balkaya'da 13 000 m., 
Erzurum - Oltu - Doğumaden'de 7 500 m., Erzurum 
- Oltu - Sütkans'ta 10 000 m., Bingöl - Karlıova -
Halifhan'da 900 m., Erzincan - Deliktaş'ta 7 500 m., 
olmak üzere toplam 39 700 m. civarında sondaj ya
pılması gerekmektedir. 

Yine Doğu Bölgesinin yakıt sorunu ve termik sant
ral işletmesi ile ilgili olarak Sivas - Kangal linyit hav
zasının etütlerinin Maden Tetkik ve Arama Enstitü
sünde Eylül 1975 ayı sonunda; projesinin ise Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu, M. T. A. ve Türkiye 
Elektrik Kurumunun işbirliği ile Nisan 1976 başında 
tamamlanması programlanmıştır. 

Yozgat - Sorgun - Ayndağ ve Erzurum - İspir -
Karahan linyit sektörlerinin etütlerinin de TKİ'nin 
imkânlarıyle 1978 yılı sonuna kadar tamamlanması 
programlanmıştır. 

Bunların dışındaki diğer sahaların etütlerinin de 
1978 yılı sonuna kadar tamamlanması, Erzurum -
Oltu - Doğumaden ve Sütkans'a öncelik verilerek Ey
lül 1977 ayı sonunda; Bingöl - Karlıova - Halifhan ve 
Erzincan - Deliktaş'ın etütlerinin 1978 yılı içinde bi
tirilmesi ve projelerinin hazırlanarak kısa dönemde op-
timal seviyede üretime geçmesi programlanmıştır. 

Yozgat - Sorgun ve Erzurum - İspir - Karahan 
linyit sahalarının dışındaki sahaların etütlerinin M. T. 
A. Enstitüsünce yapılması, Enstitünün iş kapasitesinin 
programı karşılamaması halinde, diğer kamu kuru
luşlarına veya piyasaya yaptırılması öngörülmüştür. 

Soru : 2. — Erzurum Oltu ilçesinde kömürlerin 
tozlarını değerlendirmek için lavaj ve briket fabrika
sı tesisleri kurmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap : 2. — Halihazırda Kömür Satış ve Tevzi 
Müessesesine bağlı olarak faaliyet halinde bulunan 
Erzurum Linyit Briket Fabrikasında TKİ'nin Şark 
Linyitleri İşletmesi Aşkale ve Çilhoroz ocaklarının in
ce ebatlı kömürleri briket olarak imal edilmektedir. 

Henüz üretim, mevcut briket fabrikasının tam ka
pasite ile çalışmasına yeterli miktarda değildir. Bu 
itibarla Erzurum ilindeki bugünkü linyit üretimi ko
şullarında yeni bir briket fabrikasının kurulmasına ge
rek olmadığı görüşünde bulunmaktayız. Ancak çev
reden kömür temini mümkün olabildiği takdirde, te
sisin büyütülmesi suretiyle daha fazla briket yapılması 
mümkün olabilecektir. 

Gerek linyit üretim ünitelerinin küçük kapasiteli 
olması ve gerekse kömürün karakteri icabı bir lav-
var tesisi kurulması rantabl olamamaktadır. 

Soru : 3. — Erzurum ve ilçeleri için tahsis edilen 
kok ve linyit miktarları 1975 - 1976 kışı için ne ka
dardır? 

Cevap : 3. — Memleketimiz sanayiinin her ge
çen gün kok ihtiyacı karşısında TKİ'ce teshine ayrıla
bilen kok miktarı azaldığından, bazı yerlerden kok 
tahsisinin kaldırılmış veya kısıntı yapılmış olmasına 
mukabil, Erzurum ilinin iklim şartları dikkate alına
rak geçen yıl 21 000 ton olan kok tahsisi, bu yıl da 
aynen muhafaza edilmiş, ayrıca 10 000 ton taşkömürü 
ile 31 000 ton mahalli linyit kömürü tahsisi de yapıl
mıştır. 

Soru : 4. — Fiyatları ne olacaktır? 
Cevap': 4. — 16 Temmuz 1971 tarih, 13897 sayılı 

Resmî Gazetede yayınlanmış bulunan kömür satış fi
yatlarına göre Erzurum Kömür Satış ve Tevzi Şubesi 
deposunda kömürler, bu teshin sezonunda da : 

Cins ve eb'atı Satış fiyatı TL./Ton 

18/50 mm. taşkömürü 595 
kok 580 

+ 25 mm. ŞLİ. Tv - 330 
15/25 mm. ŞLİ. Tv 240 

fiyatında satılmaktadır. 
Soru : 5. — 1 Ağustos 1975 tarihine kadar bu ge

rekli ihtiyaç için sevkedilmiş kok ve linyit miktarları 
ne kadar olmuştur? 

Cevap : 5. — Erzurum K. S. T. Şubesine 1.5.1975 
tarihinden 3 1 . 8 . 1975 tarihine kadar devreden 2 787 
ton taşkömürü stoku ile beraber toplam 5 197 ton taş
kömürü sevkedilmiştir. Ayrıca 1 .5 .1975 tarihinden 
3 1 . 8 . 1975 tarihine kadar 6 533 ton kok ve 1.5.1975 
tarihinden 1 .8 .1975 tarihine kadar da 3 662 ton lin
yit kömürü sevkedilmiştir. K. S. T. deposuna sevki-
yata program gereğince devam olunmaktadır. 

Soru : 6. — Tahsis edilen kok ve linyitlerin en gc; 
Kasım 1975 tarihine kadar tamamlanması için tedbir 
düşünülmüş müdür? 

Cevap : 6. — Kömür sevkıyatları yıllık kömür is
tihsal ve stok durumuna göre TKİ İşletmelerince 
tanzim edilen belirli bir programa göre yapılmakta 
olup, Erzurum K. S. T. Şubesine günde 75 ton 18/50 
m. taşkömürü ve 75 ton da kok kömürü sevkedilerek 
kontenjanlarının zamanında tamamlanmasına çalışıl
maktadır. 

Soru : 7. — Cizre (Şırıiak) asfaltit linyitinin çev
rede satışına yine müsaade edilecek midir? 

Cevap : 7. — Şırnak menşeli kömürler özel sek
töre ait olduğundan, satışı için TKİ'nin ve Kömür 
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Satış ve Tevzi Müessesesinin izni söz konusu değil
dir. Ancak, Şırnak kömür satıcılarının, bu cins kö
mürün Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi aracılığı ile 
satışını talep etmeleri halinde K. S. T. Müessesesi
nin tavassutu ile o bölgede her zaman Şırnak kömür
leri satılabilir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 

23. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hik
met İsmen'in Almanya ve Türkiye'nin de içinde bu
lunduğu 12 Avrupa ülkesi tarafından imzalanan Av
rupa Sosyal Yardım Anlaşmasına dair soru önerge
si ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum 
un yazılı cevabı. (71395) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 

Kocaeli Senatörü 
Hikmet İsmen 

Ekli belgeden de anlaşılacağı üzere 1953'den beri 
Federal Almanya ile Türkiye'nin de içinde bulundu
ğu 12 Avrupa ülkesi tarafından imzalanan Avrupa sos
yal yardım Anlaşması hâlâ T. B. M. M.'nden geçme
diği için Federal Almanya'da işsizlik veya hastalık 
halinde yardıma muhtaç olan vatandaşlarımız Alman 
Hükümetinden yardım alamamakta olduğu iddia edil
mektedir. Dolayısıyle bir formalite noksanı yaşamını 
bir yabancı ülkede kazanmak zorunda olan ve gel
miş geçmiş bütün hükümetlerimizin seve seve içinden 
attığı ve de her sene daha da çok göndermenin ko
laylıklarını aradığı memleketimiz insanlarına en do
ğal hakkını alma olanağı sağlanmamış olmasına, sefa
lete sürüklenmelerine yol açılmış olduğu anlaşılıyor. 
Bu böyle ise bugüne kadar neden hâlâ Meclislerden 
geçirilmemiş olduğunu anlamak çok zordur. Her ne 
biçim ihmalcilik ise ertelenmiş olan bu yardım anlaş
masının en kısa zamanda Parlamentomuzdan geçiril
mesinin Hükümetlerinde menfaatleri icabı olduğu gi
bi Avrupada çalışan zor durumda kalan işçilerimizin 
şu sıralarda oralarda da işsizliğin artması neden ile 
vazgeçilmez acil bir konu teşkil ettiği açıktır. Bu du
rumda : 

1. — 1953'den bu yana ve özellikle 1960'lardan 
sonra yoğun bir biçimde Avrupaya işçi sevkiyatı ol
duğu halde ve Türkiye'ye gönderdikleri işçi dövizleri 
sürekli bir gelir kaynağı olarak kabul edilip hatta beş 

yıllık kalkınma planlarında bile yer aldığı halde bu
güne kadar Meclislerin gündemine acaba neden alın
mamıştır? 

2. — 12 Avrupa ülkesince imzalanmış bulunan ve 
Türkiyeli işçiler için çok acil ve sadece formalitesi 
tamamlanmadığı için kendi vatandaşlarımıza eziyet 
konusu.olan bu anlaşmalım önümüzdeki yasama yılı 
başında ele alınması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1 5 . 9 . 1975 

Sosyal Güvenlik 
Kuruluşları Genel 

Müdürlüğü 
4.5.6/5227 

Konu : Kocaeli Senatörü Hikmet İsmen' 
in yazılı soru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap 20 .8 .1975 tarih ve 

7/395-6976-4007-3107 sayılı yazınız. 
Kocaeli Senatörü Hikmet İşmen'in, Avrupa Sos

yal Güvenlik Sözleşmesinin onaylanmasına ilişkin, 
Sayın Başbakanımızca cevaplandırılması kaydıyle yö
neltilen ve «ilgi» de kayıtlı yazınız ekinde alınan ya
zılı soru önergesinde belirtilen konunun Bakanlığımın 
görevleri arasında bulunması nedeniyle, tarafımdan 
cevaplandırılması istenilmiştir. 

Malumları olduğu üzere Bakanlığımız, 17 . 12 . 1974 
tarih ve 4-1104 sayılı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 
kurulmuş ve kuruluşunu müteakip daha Önce Çalış
ma Bakanlığı görevleri arasında olup ta bir sonuca 
bağlanamamış olan Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri, 
yurt dışında bulunan işçilerimizin durumları da dik
kate alınarak, ilk ele alınması gereken işler olarak 
mütalaa olunmuş ve bu konuda gereken çalışmaları 
yapmıştır. 

Şöyle ki : 
İkili Sosyal Güvenlik Anlaşmalarının ana esprisi 

yurt dışında" çalışan işçilerin kendi memleketlerinde 
çalışıyormuş gibi kabul edilmesi ve dış ülkelerde geçen 
hizmetlerinin kendi ülkesinde sepketmiş hizmetlerle 
birleştirilmesidir. Ancak, yurt dışına giden bir işçi hep 
aynı memlekette çalışmamakta ve gezginci olarak baş
ka memleketlere de kendi isteği ile gidip çalışabil
mektedir. Bu takdirde bir kaç memlekette geçmiş ça
lışmaların ikili sözleşmelerdeki hükümden istifade ede
rek birleştirilernemektedir. Bu sakıncaları yakmen bi
len Avrupa Konseyi Sosyal Güvenlik Dairesi üye ül
kelerin tamamını kapsayan çok taraflı bir anlaşma 
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hazırlamış adma da Avrupa Sosyal Güvenlik Anlaş
ması diyerek üye ülkelerin imzasına sunmuş ve bü
tün ülkeler, Türkiye de dahil bu anlaşmayı imzalamış
lardır. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu anlaşma 
Türkçeye tercüme edilmiş ve Bakanlıklara mütalaa
ları alınmak üzere gönderilmiştir. Bu formalite de 
ikmal edildikten sonra Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulması amacıyle 12 .8 .1975 gün 4.1.16-4599 
sayılı yazımızla Dışişleri Bakanlığına intikal ettiril
miş ve anılan Bakanlıkça çok kısa bir süre içinde ko
nunun Bakanlar Kuruluna intikal ettirileceği tespit 
edilmiştir. 

Bilginize arz ederim. 
Ahmet Mahir Ablum 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

1953 yılında Federal Almanya ile Türkiye'nin de 
içinde bulunduğu 12 Avrupa ülkesi tarafından imza
lanan Avrupa Sosyal Yardım Anlaşması, hâlâ Tür
kiye Parlamentosundan geçmediği için F. Almanya'da 
işsizlik veya hastalık halinde yardıma muhtaç olan 
vatandaşlarımız Federal Hükümetten yardım alama
maktadırlar. Yardım alanlarda polis tarafından «Fe
deral Hükümete yük oluyor» gerekçesiyle smır dışı 
edilmektedirler. 22 yıldan beri Mecliste bekletilen bu 
anlaşmanın hemen meclisin gündemine alınması için, 
ATTF Yönetim Kurulu aşağıdaki mektubu Parti, 
Sendika ve Meslek Kuruluşları b alarma gönder
miştir. 

Parti, Sendika ve Meslek Kuruluşu Başkanlığına, 

11 Aralık 1953 senesinde kabul edilen Avrupa 
Sosyal Yardımlaşması, Türkiye'ye Büyük Millet Mec
lisinden daha geçmediği için Avrupa'da çalışan ve zor 
durumda kalan işçilerimiz bu anlaşmanın sağladığı ola
naklardan yararlanmamakta ve sosyal yarehrn alama
maktadırlar. Sosyal Yardım alan işçilerimiz polis ta
rafından sınır dışı edilmektedir. Federal Almanya'da 
işsizliğin arttığı şu günlerde, bu anlaşmanın yürürlü
ğe girmesi, özellikle işsiz kalan vatandaşlarımız için 
büyük bir önem taşımaktadır. 

Avrupadaki işçilerimizin örgütü ATTF olarak bu 
konuya hemen eğilmenizi ve anlaşmanın meclisten 
geçmesi için gerekeni yapmanızı bekliyoruz. 

ATTF Yönetim Kurulu 
10 Temmuz 1975 

24. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hik
met İsmen in Avrupa'da bulunan işçilerimize ve 
Frankfurt konsolosuna dair soru önergesi ve Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabrı Çağlayangil'in yazılı cevabı. 
(7!396)I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica 
ederim. 

Saygılarımla. 8 . 8 . 1975 
Kocaeli Senatörü 

Hikmet îşmen 

Son yıllarda Avrupada yaşamlarını sürdüren va
tandaşlarımız tarafından sürekli olarak hakkında şika
yet edilen, işçilere ve diğer vatandaşlarımıza konso
loslukta ağır muameleler yaptığı mektuplar ve yayın
la haber verilen, Hamburgda bir gencimizin ölümü
ne sebep olduğu basında geniş yankılar yapan eski 
Hamburg konsolosu ve sonradan Frankfurt konsolo
su iken geçtiğimiz aylarda t Türkiye'ye alman Cavit 
Tarakçı adındaki bir Devlet memuru hakkında bu kez 
ilişik belgelerden de anlaşılacağı üzere çok daha va
hini usulsüzlükler ve yetkilerin kötüye kullandığı id
diaları öne sürülmektedir. Yine aynı belgelerden an
laşıldığına göre usulsüz olarak bazı şahıslara diplo
matik pasaportlar verdiği ve de bazı kaçakçılık olay
larına adı karıştığı şeklinde pek vahim iddialar öne 
sürülmektedir. Bakanlığınıza da ulaştırıldığı bildiri
len bu iddialar basın ve yayın ile kamu oyuna da 
açıklanmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu durum karşısında : 

1. Adı geçen Baş Konsolos Cavit Tarakçı hak
kında Bakanlığınızca bir kovuşturma açılmış mıdır? 

2. Açılmışsa hangi safhadadır, iddiaları saptayan 
sonuçlar alınmış mıdır? 

3. Kovuşturma açılmamışsa gerekçesi nedir, ve 
açılması düşünülmekte midir? 

4. Adı geçenin konsolosluk yaptığı yerlerde va
tandaşlarımız arasında sebep olduğu zararların gi
derilmesi için gerekli tedbirler alınması düşünülmek
te midir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 14 . 10 . 1975 

PİGM/PİPD Gn. Md. 
Sicil : 100004/4872 

Konu : Soru önergesi hk. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

İlgi : 20 Ağustos 1975 tarih ve Kanunlar Müdür
lüğü 6982-4008/7-396 sayılı yazılan. 

İlgide kayıtlı yazıları ekinde yer alan yazılı soru 
önergesinde anılan konu Bakanlığımıza basın yo-
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luyle ve Frankfurt Başkonsolosu Cavit Tarakcı'nın 
şikâyeti ile intikal etmiştir. 

Yazılı soru önergesindeki konular hakkında Ba
kanlığımızca yapılan incelemelerden «Frankfurt Tür
kiyeli İşçiler- Birliği» adlı topluluğun yayın organın
da ileri sürülen iddiaların gerçeğe aykırı olduğu an
laşılmış, bu nedenle de ayrıca bir soruşturma açılma
sına lüzum görülmemiştir. 

Bunun üzerine asılsız ihbarlar yapanlar hakkında 
yasal işlemlere girişilmiş ve ezcümle 2 Ekim 1975 
tarihli bir yazı ile sorumlular hakkında gerekli taki
batın icrası Adalet Bakanlığından talep edilmiştir. 

Frankfurt Başkonsolosu Cavit Tarakçı Hamburg' 
da görev yapmamış olduğuna göre, mezkûr şehirde 
bir gencin ölümüne sebep olduğu iddiası mesnetsiz 
kalmaktadır. 

Adı geçen memurumuzun sicili ve çalışmaları, 
görevinin ehli ve bugüne kadar başarılı olduğu kanı
sını vermektedir. 

Arz ederim. 
1. Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 

25. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Erzurum civarında tespit edil
miş olan baraj yerlerinin etüt durumlarına dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâ-
hattin Kılıç in yazılı cevabı. (7/397) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

1. Erzurum civarında tespit edilmiş olan Baraj 
yerlerinin etüt durumlarının son durumu hakkında 
bilgi verilmesini, 

2. Bu barajlardan etüt sonucu müspet gözüken
ler hangi yıl yapım programına alınacaklardır? 

3. Narman, Oltu, Olur dere taşkın koruma etüt
lerinin yaptırılmasının ve yapım programına konul
masının düşünülüp düşünülmediği, 

4. Aşkale (Fırat) ve Tortum dere taşkın koru
ma işlerinin ne zaman yapılacağı? 

T, C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 19 . 10 . 1975 

Bakanlığı 
Sayı : 72/052.10/869 

Konu : Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun 
yazılı soru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 20 . 8 . 1975 gün ve 6931-3119; 7/397 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sn. Hilmi 

Nalbantoğlu'nun, Erzurum ve civarında tespit edil
miş olan baraj yerlerinin etüt durumlarına ilişkin ya
zılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hilmi 

Nalbantoğlu'nun, Erzurum ve Civarında tespit edil
miş olan baraj yerlerinin etüt durumlarına ilişkin 

yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Soru : 1. Erzurum civarında tespit edilmiş olan 
baraj yerlerinin etüt durumlarının son durumu hak--
kında bilgi verilmesi... 

Cevap : 1. Erzurum projesi içinde Karasu Çayı 
menba kesiminde içme - sulama ve taşkın koruma 
maksatlı Karagöbek ile .bu çayın kolu olan Köşk De
resi üzerinde aynı maksatlara hizmet etmek üzere 
Köşk Barajı'nın istikşaf kademesindeki etütleri sür
dürülmektedir. 

Bu iki barajla devam etmekte olan etütler içinde 
ekonomik mukayeselere bağlı olarak Erzurum şehri
nin uzun vadede içme - kullanma suyu ihtiyacının 
sağlanması ile Erzurum - Karasu Ovası ile Sakalıke-
sik Ovası sağ sahil kesiminin sulanması düşünülmek
tedir. 

Serçeme Çayı üzerinde de istikşafi kademede de
polama imkânları araştırılmaktadır. Bu çalışmaları
mız neticesine göre Dephan Ovasının sulanması tek
lif edilebilecektir. 

Bu etütlerin 1975 sonunda rapora bağlanılmasına 
çalışılmaktadır. 

Bu proje içinde yer alan Sakalıkesik Barajının 
etütleri yapılmış ancak, jeolojik nedenlerle elimine 
edilmiş bulunmaktadır. 
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Soru : 2. Bu barajlardan etüt sonucu müspet 
gözükenler hangi yıl programına alınacaklardır? 

Cevap : 2.' Bu etütler istikşafı kademede yapıl
makta olup, çıkan barajlar teknik eleman kapasite
sine bağlı olarak planlama programına alınacak ve bi-
lâhara, planlamada da teknik ve ekonomik yapıla
bilirliğin belirlenmesi halinde katî proje ve icraat 
programlarına teklif edilebilecektir. 

Soru : 3. Narman, Oltu, Olur Dere taşkın koru
ma etütlerimin yaptırılmasının ve yapım programına 
konulmasının düşünülüp düşünülmediği? 

Cevap : 3, Erzurum - Narman ilçe merkezi ile 
ilçeye bağlı 8 köyün Narman Çayı taşkınlarından ko
runması konusunda hazırlanan istikşaf raporu üze
rinde çalışılmaktadır. 

Erzurum - Oltu - Oltu Çayı islâh işine ait inşaat 
devam etmekte olup, 1975 yılında tamamlanması 
proglamlaştırılmıştır. 

Erzurum - Olur ilçe merkezinin taşkın konusu in
celenmektedir. İnceleme sonucundan ayrıca bilgi ve
rilecektir. 

Soru : 4. Aşkale (Fırat) ve Tortum dere taşkın 
koruma işlerinin ne zaman yapılacağı? 

Cevap : 4. Erzurum - Tortum ilçesi derelerinin 
İslahı işi bitirilmiştir. 

Erzurum - Aşkale ilçe arazisinin karasu (Fırat) 
taşkınlarından korunması konusu evvelce vâki müra
caat üzerine istikşafi kademede etüt edilmiş fakat 
850 hektar arazinin taşkın kontrol tesisleriyle korun
ması ekonomik bulunmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

26. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbant oğlunun Kıbrıs Barış- Harekâtı sırasında 
şehit ve gazi olanlara ne gibi bir yardım yapıldığına 
dair soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı Ferid 
Melen'in yazılı cevabı. (7/398) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygiyle rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

1. Temmuz, Ağustos 1974 tarihinde Kıbrıs Ba
rış Harekâtı sırasında şehit ve gazi olan kişilerin aile
lerine veya kendilerine ne gibi bir yardım yapılmak
tadır? 

2. Bunlara tazminat veya maaş gibi bir yardım 
verilmesi düşünülmüş müdür? 

3. Kıbrıs'taki, şehitlerimiz için bir şehitlik ve 
senbolize edilebilecek bir anıt yapılmış mıdır? Veya 
yapılması düşünülüyor mu? 

4. Şehit aile ve yakınlarının şehitlerini ziyaretle
ri için masrafları bütçeden karşılamak şartıyle bir 
uygulama yapılması düşünülüyor mu? 

5. Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerimiz için birer 
gazi madalyası verilmesi düşünülüyor mu? 

6. Bu gazilerden işsiz olanlara iş temin edilmiş 
midir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 16 . 9 . 1975 

Kanun : 740/1-75 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : C. Senatosu Başkanlığının 25 . 8 . 1975 ta

rih ve 6995-3115-7/398 sayılı yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-
bantoğlu'nun Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında şehit 
ve malûl olanlara ne gibi bir yardım yapıldığına dair 
yazüı soru önergesi aşağıdaki şekilde cevaplandırıl
mıştır. 

1. Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında şehit olanla
rın dul ve yetimlerine, malûl kalanlardan kendileri
nin durumları 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nunu hükümlerine uyanlara aylık bağlama işlemi T. 
C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce yürütülmek
tedir. Bunun dışında, yardım sever halkımızın bağış
larından toplanan 1 072 000 TL. şehit ailelerine da
ğıtılmıştır. Aynca şehitler ile malûl duruma düşenle
rin ilk, orta ve yükseköğretim çağındaki çocuklarının 
öğrenimi için Millî Eğitim Bakanlığına bağlı muhte
lif branşlardaki resmî okullarda burslu ve yatılı ola
rak 1 125, özel okullarda 171 öğrenci kontenjanı ay
rılmış, üniversite ve akademilere kaydını yaptırmış her 
öğrenciye kredi verme olanağı sağlanmıştır. 

2. Kıbrıs Barış Harekâtı şehitleri için Kıbrıs'ta 
aşağıdaki şehitlikler yaptırılmıştır: 

a) Lefkoşa Şehitliği, 
b) Göçmenköy Şehitliği, 
c) Boğaz Şehitliği, 
d) Girne Deniz Kuvvetleri Şehitliği, 
e) Girne Karaoğlanoğlu Şehitliği, 
f) Magosa Şehitliği, 
Girne'de Deniz Kuvvetleri Şehitler Abidesi yap

tırılmıştır. Ayrıca, Kıbrıs'ta bütün şehitleri simgele-
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yecek «Özgürlük Anıtı» nın inşaası planlanmış olup 
konu üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 

3. Şehit aile ve yakınlarının şehitlerinin Kıbrıs' 
taki kabirlerini ziyaretleri için masrafları bütçeden 
karşılanmak üzere bir uygulama düşünülmemekte
dir. 

Ancak, Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan temas so
nucu, şehit aileleri (ana, baba, eş ve çocukları) ile 
halen Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığında gö
revli subay, astsubay, erbaş ve erlerin aileleri, (ana, 
baba, eş ve çocukları) Kıbrıs'ı ziyaretlerinde ulaştır
ma araçlarının bilet ücretlerinde, 

a) Denizcilik Bankası gemileri için, subay ve 
astsubay ailelerine % 50, erbaş ve er ailelerine % 75 
indirim, 

b) Kıbrıs Türk Hava Yolları uçaklarında ise 
c/c 40 indirim (Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri men
suplarının ana ve babası hariç) yapılması temin edil
miş ve 12 Mayıs 1975 tarihinden itibaren uygulanma
ya başlanmıştır, 

4. Kıbrıs Barış Harekâtına katılan Silâhlı Kuv
vetler Personelini de kapsayacak şekilde; üç derece
li (1 nci derece altın, 2 nci derece gümüş, 3 ncü de
rece bronz) madalya ihdası için (T. S. K. Harekât 
Madalyası Kanun Tasarısı) hazırlanmış olup halen 
Millet Meclisi Plan Komisyonundadır. 

Ayrıca, Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanların 
kanunî mirasçılarına; 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanunu hükümlerine göre, «Gümüş 
Övünç Madalyası' merasimle verilmiştir. 

5. Mevzuat yetersizliği sonucu Kıbrıs gazilerin
den işsiz olanlara iş bulma olanağı sağlanamamıştır. 
Ancak, arzu ettiği takdirde Kıbrıs Türk Federe Dev
leti bölgesinde kendilerine işleyecek arazi ve oturacak 
konut verilmektedir. 

Arz ederim. 
Ferid Melen 

Millî Savunma Bakanı 
27. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne

jat Sarlıcalı'nm, İmar ve İskân Bakanlığı 1975 yılı 
bütçesinden kamulaştırma çalışmaları için hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına dair soru 
önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un ya
zılı cevabı. (7J404) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanı tara

fından yazılı olarak yanıtlanmasına ön olmanızı arz 
ederim. 

Balıkesir Senatörü 
Nejat Sarlıcalı 

1. İmar ve İskân Bakanlığı 1975 yılı bütçesinden 
1 Eylül 1975 tarihine kadar, 

a) Düzenleme, 
b) Kamulaştırma çalışmaları için hangi beledi

yelere ne miktarda yardım yapılmıştır? (Ayrı ayrı) 
2. Yardım yapılan belediyelerin Bakanlıkta mev

cut projelerinin keşif tutarları ne kadardır (Ayrı ayrı) 
3. Yapılan yardımlar hangi projelere, projeleri 

yoksa hangi işlere tahsis edilmiştir? 

Sayı : 4123 
Dosya : 23 24 . 10 . 1975 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Balı
kesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nm ya
zılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 5 . 9 . 1975 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7059 - 3139/7/404 sayılı yazılarınız. 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat Sar-

lıcalı'nın bakanlığımın 1975 yılı Bütçesinden düzen
leme ve kanunlaştırma çalışmaları için hangi beledi
yelere ne miktar yardım yapıldığına dair yazılı soru 
önergesine karşılık olarak hazırlanan cevaptan üç ör
nek ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 
T. C. 

İmar ve İskân Bakanlığı 24 . 12 . 1975 
Özel 

23 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat Sar-

lıcalfnın 1975 yılı Bütçesinden düzenleme ve kamu
laştırma çalışmaları için belediyelere yapılan yardım
lara dair yazılı soru önergesine karşılık olarak hazır
lanan cevaptır. 

1. Düzenleme ve kamulaştırma işleri için 1975 
yılında (1 Eylül'e kadar) yapılan yardımları göste
rir cetvel 15 sayfa halinde ek : l'de, 

2. Yardım yapılan belediyelerin bakanlıkta mev
cut projelerin keşif tutarlarını gösterir cetvel 14 say
fa halinde ek : 2'de sunulmuştur. 

3. Belediyelere yapılmış olan yardımlar imar uy
gulamaları nedeniyle yapılacak yol, meydan, çocuk 
bahçesi, pazar yeri, park, yeşilsaha gibi yerlerin dü
zenlenmesi ve kamulaştırılması projelerine tahsis 
edilmiştir. 

Arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 
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B e l e d i y e s i 

Kamulaştırma 
Proje keşif 

Proje toplamı 
adedi (1 000 Tl.) 

Hacılar 
Karataş 
Merkez 
Pınarbaşı 
Suvariı 
Samsat 
Tut 
Çeli'khart 
Bolvadiri 
Dişli 
Tmaztepe 
Balçıkhisar 
Su-tandağ 
Karapınar 
K. Karacaören 
Karacaahmet , 
Haydarh 
Özburun 
Emirdağ 
Sandıklı 
Sülümendi 
Eleşkirt 
Tutak 
Doğubeyazıt 
Merzifon 
Suluova 
llluköy 
Taşova 
Hamamözii 
Beypazarı 
Uruş 
Polatlı 
Kızılcahamam 
Güdül 
Yahşihan 
Sarıyahşi 
Ak yurt 
Kırıkkale 
Ahili 
Ş. Koçhisar 
Bağcılar 
Delicd 
Kutiudüğün 
Karakeçili 
Hasandede 

Düzenleme 
Proje keşif 

Proje toplamı 
adedi (1 000 Tl.) 

176 1 172 

1 

2 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
3 

3 
1 
1 
1 

4 
2 
1 
2 
1. 
2 
2" 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 

2 203 
— 
—• 
— 
— • 

— 
291 
165 
—. 
209 
492 
240 
— 
— 

106 
— 

1 000 
, — 
672 
517 
— 
927 

1 801 
154 
504 
— 

1 595 
100 
561 
737 
314 
790 
542 
50 

8 186 
115 
751 
88 

300 
93 
— 

— 
1 
2 
1 
1 
2 
— 
— 
1' 
— 
— 
— 
1 
1 

— 
1 
— 
1 
2 
1 
2 
— 
— 
1 
2 
1 
1 
— 
— 
— 
-^ 

—. 

2 
1 

1 000 
1 938 
1 372 
570 
388 

2 290 
— 
— 
555 
— 
— 
— 
394 
500 

— 
142 
— 
314 

1 400 
905 
710 
— 
— 
179 

1 033 
398 
460 
__ 
— 
— 
— 
— 
695 
45 

2 828 
— 
106 
45 
547 
200 
113 

2 118 
— 55 — 



C. Senatosu fi : 1 1 . 11 . 1975 O : 1 

B e l e d i y e s i 

Kumluca 
Alanya 
Elmalı 
Dağbeli 
Ar havi 
Soka 
Dalama 
îsabeyli 
M ur sallı 
Umurlu 
Acarlar 
Sultanhisar 
Germencik 
Koçarlı 
Çine' 
Köşk 
Hıdırbeyli 
Burhaniye 
Başaran 
Edremit 
Merkez 
İvrindi 
Zeytinli 
Altınoluk 
Bandırma 
Erdek 
Sındırgı 
Gömeç 
Savaştepe 
Şifa' 
Pamukçu 
Susurluk 
Ayvalık 
Karapürçek 
Edinci k 
Sakır; 
Biiyükyenice 
Dursunbey 
Havran 
Boyüzük 
Merkez 
Ahlat 
Tatvan 
Adilcevaz 
Hizan 

Kamulaştırma 

Proje 
adedi 

1 
— 

, 1 

3 
2 

2 
'4 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

2 
1 
t 

— 
— 
— 

1 
1 
2 
3. 

Proje keşif 
toplamı 

(1 000 Tl.) 

325 
, — 

— 

1 448 -
1 430 

155 
745 
880 
179 
666 
629 
— 
— 
— 

456 
255 
315 

1 000 
1 449 

400 
371 

1 308 
2 575 

808 
572 
701 
651 
— 
— 

. — 
920 

32 
1 325 

— 
— 
— 

174 
1 728 

505 
1 086 

Düzenleme 

Proje 
adedi 

1 
2 
1 

3 
— 
— 
— 
— 
— 

2 
— 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

— 
—. 

1 
— 

1 
— 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

— 
5 

— 

Proje keşif 
toplamı 

(1 000 Tl.) 

890 
950 

1 405 

177 
—. 
— 
— 
— 
— 

588 
28 

218 
356 
154 
136 
556 
382 

— 
— 

1 100 
— 
56 
— 

1 122 
918 
138 

2 105 
154 
130 
721 
436 
890 
910 

2 227 
132 
800 
742 
— 

1 500 
45 
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Kamulaştırma Düzenleme 
Proje keşif Proje keşif 

Proje toplamı Proje toplamı 
B e l e d i y e s i adedi (1 000 Tl.) adedi (1 000 Tl.) 

Merkez 
Gölkaya 
Dörtdivan 
Gerede 
Mudurnu 
Düzce 
Yeniçağa 
Gölhisar 
Ağlasun 
Karamanlı 
Merkez 
Keleş 
inegöl 
Yeniköy 
Gürsu 
Mudanya 
Tatkavaklı 
Gemlik 
Umurbey 
Ezine 
Karabiga 
Kadıköy 
Kalfat 
Şabanözü 
Ortaı 
Eskipazar 
Yapraklı 
Çerkeş 
A tk araç al ar 
Yaylakent 
Korgun 
Eldivan 
Umurludağ 
Bayat 
Sungurlu 
iskilip 
Mecitözü 
Ortaköy 
Tavas 
Akkent 
Honaz 
Gümüşsü 
Kiralan 
Çardak' 

4 
— 

1 
— 

3 
5 
1. 

— 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

— 
— 

3 
3 
5 
1 

1 
— 

2 
— 

2 
3 
1 
2 
2 
2 

2 

2 

2 

6 279 
— 
89 
— 

161 
5 950 
1 045 

— 
493 
133 

10 408 
298 

4 100 
300 
839 
367 
— 
— 

471 
2 436 
1 587 

81 
35 
— 

177 
— 
82 

388,2 
402 
641 
558 

1 253 
67 

277 
450 

1 527 
310 

1 665 
994 
250 
347 
131 
142 
98 

3 
2 
1 
1 
5 

— • • 

2 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
1 
1 
1 
1 

— 
3 
1 
2 
1 
3 

1 
1 
7 
1 
2 
2 

1 
1 
2 
1 
1 

— 

— 
1 
1 
3 
1 
1 
4 

5 397 
799 
351 
340 
181 
— 

2 064 
690 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

843 

972 
352 

5 688 
451 
— 

850 
265 
25 

420 
965 

734 
47 

1 411 
387 
980 

1 635 

1 418 
- 983 

414 
287 
913 

— 
— 

255 
180 

1 134 
50 

250 
240 
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İ l i 

>̂  
>l 
>;J 
* 
>> 
X 
»! 
>i 
>) 
>i 
>* 
>i 
>i 
>i 
>i 
>1 
>i 

Diyarbakır 
» 
».' 
» 
» 
» 
» 

Edirne 
Elâzığ 

» 
» 

Erzincan' 
» 
» 

Erzurum 

» 
»! 
* 
»I 

>* 
>* 
» 

Eskişehir 
Gaziantep 

>:* 
» 

B e l e d i y e s i 

Kızılca 
Çivril 
Karahisar! 
Dodurgalar 

Çal 
Baklan 
Uzunpınar 
Babadağ 
Ulukent 

Yatağan 
Yeşilyuva 
Kelekçi 
Özdemirci 
İnceler 
Dedebağ 
Yazuı 
Alâattini 
Çüngüş 
Dicld 
Hazro 
Bismil 
Ergani 
Kulp 
Çermik 
Uzunköprü 
Merkez 
Keban 
Beyhanı 
Refahiye 
Çayırlı 
Tercan 
Merkez 
Şenkaya 
Olur 
Pasinler 
Hınıs 
Hunut 
Horasan 
Karayazı 
Sivrihisar 
Oğuzeli 
Sekili 
Yavuzeli (Cingife) 

Kamulaştırma 

Proje 
adedi 

1 
3 
1 
1 
1 
1 

— 
i 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
1 
3 
1 

— 
— 
— 

1 
1 

— 
1 
2 
3 

11 
1 

2 
— 
_ . 
— 
_ , 

1 
1 
3 

. „ 

Proje keşif 
toplamı 

(1 000 Tl.) 

500 
2 000 

681 
147 

297 
117 
— 

670 
— . 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

200 
350 

1 990 
250 

— 
— 
— 

4 470 
8 583 

— 
363 

2 182 
300 

9 000 
206 

2 500 
— 
— 
— 
— 

151 
103 

1 296 
— 

Düzenleme 

Proje 
adedi 

—. 
1 

— 

2 
1: 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

— 
— 

1 
— 

5 
1. 
2 

— 
— 

1 
1 

— 
9 

9 

— 

2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 

Proje keşif 
topli ımı 

(1 000 Tl.) 

— 
489 
— 

339 
159 
355 
200 
199 
207 
441 
741 
250 
200 
198 
339 
199 
285 
— 
— 

1 103 
— 

1 956 
1 222 
1 643 

— 
— 

900 
557 

— 
225 

7 660 

— 

200 
1 008 

600 
806 

1 911 
1 085 

501 
278 
550 
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B e l e d i y e s i 

Araban 
Uluyatır 

Salkım 
Alucra 
Keşap 
Espiye 
Yağlıdere 
Eynesil 
Güle 
Doğarikent 
Şiran 
Torul 
Bayburt 
Arpalı 
Merkez 
Beytüşşebap 
Çukurca 
Yüksekova " 
Merkez 
Kırıkhan 
Reyhanlı 
Erzin 
Yayladağ 
Hassa 
Harbiye 
Huzurkent 
Erdemli 
Mezitlt 
Gülnar 
Çamhyayla 
Kuskan 
Aslanköy 
Senirkent 
Atabey 
İslâmköy 
Yenişarbademli 
Merkez 

Güneyken! 
Büyükgökçeli 
Yassıören 
Çetince 
Aksu 
Keçiborlu 

Kamulaştırma 

Proje 
adedi 

—. 

— 
— 
— 

2 
1 
1 

— 

— 

_ 3 

— 
— 
— 
— 
1 

— 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
n 

^ 
1 

— 

— 

T 

Proje keşif 
topL 

(1000 
ımı 

Tl.) 

— 
125 

329 
279 

70 
177 
125 
— 
— 
— 

274 
23 

1 131 
— 

2 821 
372 
171 
— 

2 508 
269 

6 000 
1 138 

503 
30 
— 
— 
„ 

— 
963 
— 

1 222 
269 

2 212 
545 
986 
417 

7 000 

289 
— 
•~ 
— 

400 

Düzenleme 

Proje 
adedi 

3 
2 

1 
2 
1 
1 

— 
2 
î 
1 

— 
— 

3 
1 

— 
— 

2 
2 

— 

~ 

2 

—. 

4 

— 
2 

4 

Proje keşif 
toplamı 

(1 000 Tl.) 

1 306 
1 090 

241 
297 
199 
738 

— 
440 
223 
569 
— 
— 

1 361 
201 
— 
— 

188 
454 
— 

358 
— 

2 812 
136 
433 

752 
1 475 

421 
1 743 
1 638 

304 
— 

851 
1 058 
1 760 
1 249 

338 
— 

900 
925 
657 

1 384 

660 
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İ l i 

İstanbul 
» 
»' 
» 

İzmir 
» 
» 
>* 
»; 
»1 

»! 
»ı 

» 
» 
» 
», 
» 
» 
» 

Kars 
>̂  
>J 
>̂  
* 

Kastamonu 
» 
» 
» 
» 
» 

Kayseri 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

B e l e d i y e s i 

Selimpaşa 
Soğanlık 
Güngören 
Dol ay oba 
Buca 
Kemalpaşa 
Gaziemir 
Menemen 
Pancar 
Selçuk 
Ödemiş 
Armutlu 
Ören 
Bornova 
Çırpı 
Nar lidere 
Urla 
Yk. Kızılca 
Balçova 
Posof 
iğdi* 
Selim 
Arpaçay 
Sarıkamış 
Şeydiler 
Tosya 
Bozkurt 
Taşköprü 
İnebolu 
İhsangazi 
Alkkışla 
Hacılar 
Hisarcık 
Çukur 
Ağırnas 
Erkilet 
Mimarsinan 
Cesi 
Yemi i ha 
Kıranardı 
Erciyes 
Bünyan 
Felahiye 
Derebağ 
Yahyalı 

Kamulaştırma 

Proje 
adedi 

1 
— 
_^ 
— 

6 
2 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
4 

— 
— 

2 
— 
— 

"V'" — 
— 

4 

— 
4 

— 
— 

î 
_ 

1 
2 
1 
1 

— 
— 

2 

Proje keşif 
toplamı 

(1 000 Tl.) 

72 
— 
— 
— 

23 353 
670 
695 
516 
290 

2 603 
34 
45 

7 410 
— 
— 

3 310 
— 
— 

308 
638 
— 
— 

280 
1 366 
1 500 
2 380 
4 994 

759 
3 288 

— 
1 206 

512 
525 

— 
_ 

102 
— 

390 
270 
94 

253 
— 
— 

1 376 

Düzenleme 

Proje 
adedi 

2 
4 
1 

5 
1 
7 

— 
— 

— 
—. 

3 
3 
2 
2 
7 
3 
1 
1 

— 
1 
1 
2 

1 
—. 
—. 
—. 

1 
—. 

1 
—. 

2 
1 
1 
2 
1 
1 

—* 
1! 
1 
3 
2 
1 
2 

Proje keşif 
toplamı 

(1 000 Tl.) 

611 
4 020 

26 059 

6 186 
191 

2 064 
— 
— 

— 
— 

360 
1 300 

338 
2 455 
2 046 

349 
1 936 

268 
—. 

1 117 
405 
960 

194 
—. 
—. 
— 

195 
—-

601 
— 

700 
, 828 

350 
321 
709 
446 

368 
198 

3 670 
1 154 

660 
1 511 
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B e l e d i y e s i 

Kamulaştırma 
Proje keşif 

Proje toplamı 
adedi (1 000 Tl.) 

Düzenleme 
Proje keşif 

Proje toplamı 
adedi (1 000 Tl.) 

Çayağzı 
Boztepe 
Çiçekdağ 

Kaman 
Darıca 
Gebze 
Kandıra 
Doğannisar 
Ilgın 
Lâdik (Halıcı) 
Zincirlikuyu 
Huğlu 
Karasunu 
Çavuşçugöl 
Çavuşçu 
Karapınar 
Bozkır 
Çeçmelisebil 
Halkapınaiî 
Dedemi! 
Argıthanı 
Hadım 
Kıl'basan 
Basyayla 
Akkise 
Başihöyük 
Yalıhöyük 
Harmanpınar 
Yeniceoba 
Dereköy 
Ortakaraören 
Hüyük 
Ahırlı 
Sanveliler 
Çağlayan (Çat) 
Üzümlü 
Avşar 
Kulu 
Yeşildağ 
Üstünler 
Balcılar 
Gölyazı 
Eğrigöz 

271 
580 

571 

1 049 

1 
3 
1 

1 

1 
İ! 

2 
2 

3 
2 
1 
2 
1 

1 

1 

1 
1 
2 

1 
1 
2 

500 
671 
963 
— 
183 
— 
392 
207 
— 
— 
873 

1 191 
— 
551 
584 
125 
672 
227 

— 
— 
— 
920 
— 
— 
— 
303 
— 
— 
— 
178 

1 397 
675 
— 
199 
187 
181 

— 
2 
2 
1 
— 
1 
2 
1 
1. 
2 
3 
2 
2 
1 
— 
— 
1 
— 

1 
i;' 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
— 
1 
2 
1 
1 
— 
3 
1 
—. 
— • 

17 

— 
3 148 
7 041 
2 033 

— 
474 
397 
413 

T 272 
685 
531 
532 
450 

2 095 
— 
— 
900 
— 

218 
617 
700 
611 
211 
276 
611 
612 
— 
550 
196 

1 826 
140 
— 
535 
897 
— 
— 

2 077 

— 61 
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B e l e d i y e s i 

Simav 
Şaphane 
Hacıbekir 
Çitgöl 
Örencik 
Gökler: 
Tavşanlı 
Günlüce 
Hisarcık 
Naşa 
Demirciköy 
Beyce 
Altıntaş 
Tunçiblek 
Pazarlar 
Yeşilyurt 
Aşağıulupınar 
Hekimhan 
Balaban 
Yakınca 
Hanımçiftliği 
Dilek 
Doğanşehir 
Sürgü 
Polat 
Hasançelebi 
Gündüzbey 
Arapkir 
Akçadağ 
Darende 
Pütürge 
Kuluncak 
Yeşiltepe, 
Aşağıçobanisa 
Killik 
Kırkağaç 
Demirci 
Bakır 
Yeşilyurt 
Turgutlu 
Halitpaşa 
Güneşli 
Saruhanîı 
Mütevelli 
Alaşehir 

Kamulaştırma 

Proje 
adedi 

3 
1. 

— 
1 
1 

— 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 

— 
1 
3 

2 

— 
2 

— 

I 
— 

Proje keşif 
toplamı 

(1 000 Tl.) 

1 148 
323 
— 

688 
236 
— 

1 500 
24 

433 
104 
187 
100 
300 
145 
135 

1 127 
924 

1 337 
— 

159 
1 044 

981 
686 
909 
— 

1 013 
100 

1 096 
647 
200 
330 

1 085 
951 
100 
423 
736 
884 
492 
386 

— 
395 
729 
402 
254 
— 

Düzenleme 

Proje 
adedi 

2 
— 

2 
1 
1 
1. 
1 
1 

— 
1 
2 
2 
1 

— 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

- ı 
2 

— 
— • 

— 
— 
— • 

— 
1 

— 
— 

1 
1 
1 

Proje keşif 
topl arnı 

(1 000 Tl.) 

1 396 
— 

1 387 
298 
255 
667 

3 003 
1 244 

— 
698 
360 
531 
205 
— 

255 
814 
624 
893 
270 

1 294 
622 
977 

1 007 
958 
513 
622 

1 012 
521 
310 
578 
506 
339 

1 108 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

250 
— 
— 

657 
168 

1 008 

— 62 -
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B e l e d i y e s i 

Arı taş 
Çoğulhan 
Çobanlbeytt 
Tamı? 
Afşin 
Çardak 
Nusaybin 
Marmaris 

Bodrum 
Köyceğiz 
Turgut 
Turguîreis 
Ortaca 
Fethiye 
Datça 
Mer'kez 
Has köy 
Malazgirt 
Tuziköy 
Kaymaklı 
Mustafapaşa 
Avanos 
Acıgöl 
Gülşehir 

Ürgüp 
Uç his ar 
Nar (Narköy) 
Göra 
Karacaşar 
Avcılaıt (Göreme) 
Özkonak 
Merkez 
Merkez 
Aksaray 
Ihlara 
Güzel yurt 
Çukurkuyu 
Eskil 
Kemerhisar 
Fertek 
Koyunlu 
Sukanhan 

Kamulaştırma 

Proje 
adedi 

—. 

— 
4 

— 

— 

— 

— 

2 

— 
— 

2 
— 

1 
— 

2 
4 
2 
2 

— 
1 

2 
2 
1 
2 
2 
1 

Proje keşif 
toplamı 

(1 000 Tl.) 

— 
514 
730 
— 

2 295 
984 

2 394 
352 

84 
— 

499 
— 

832 

287 
— 

1 989 
— 

762 

331 
998 
303 
400 
— 
— 

2 975 
474 

2 408 
— 

200 
— 

391 
1 292 

10 000 
9 000 

— 
243 

433 
187 
300 
377 
494 
242 

Düzenleme 

Proje 
adedi 

1 
— 
— 

1 * 
— 
— 
— 

2 
1 
1 
3 
1 

— 
-— 

2 
— 

1 
— 

1 
7 

1 
5 
1 
1' 

1 
— 
— 

2 
1 
1 ' 

— i 

1 
—. 

3 
2 
1 

— 
2 
1 
1 

—. 
— 

Proje keşif 
topl amı 

(1 000 Tl.) 

336 
— 
— 

314 
— 
— 
— 

389 
948 
522 
276 
264 
— 
— 

664 
— 

750 
— 

325 
875 
196 
464 
333 
575 

658 
— 
— 

2 000 
144 
482 

— 
359 
— 

1 594 
181 
700 

—. 
150 

2 431 
232 
— 
— 

63 — 
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B e l e d i y e s i 

Çamardı 
Hacı Abdullah 
Yeşilyurt 
İnli 
Akmanlar* 
Edileli 
Azaklt 
Özyurt (Çiftlik) 
Altunhisar* 
Aybastı 
Çamlıhemşin 
Merkez; 
Sapanca 
Taraklı 
Kocaeli 
Serdivan 
Kaynarca 

Bafra 
Merkez 
Erfelek 
Durağan 
Merkez 
Kurtalan 
Aydınlar 
Batman 
Baykan 
Şirvan 
Şirnak 
Kaya bağlar 
Eruh 
Gürün 
Doğanşar 
Alacahan 
Çepni 
Merkez 
Cerkezmüsellim 
Hayrabolu 
Malkara 
Muratlı 
Merkez 
Niksar 
Zile 

Kamulaştırma 

Proje 
adedi 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
2 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
? 

2 
— 

— 
1 
1 

_.. 
1 

— 
— 
— 

1 
_ 
— 

1. 
1 
2 

1 
— 

1 
3. 

— 
2 
5 
1 

Proje keşif 
toplamı 

(1 000 Tl.) 

551 
478 

1 240 
165 
528 
208 
337 

1 475 
1 108 

250 
165 

15 678 
910 
2Q8 
904 
328 
174 

3 709 
518 
— 
— 

215 
765 
— 

1 750 
— 
—. 
— 

150 
— 
— 

205 
4 517 
1 600 
1 475 

— 
360 
576 
— 

10 175 
1 028 
1.656 

Düzenleme 

Proje 
adedi 

2 
h 
1 

— 
—> 
— 
— 

1 
— 

1 
1 
1 

— 
— 
— 

1 
1 

— 
2 
3 
1 
1 

— 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

— 
— 

2 

1 
1 

— 
— 

1 
2 

5 
—. 

Proje keşif 
toplamı 

(1 000 Tl.) 

373 
186 
198 
— 
— 
— 
— 

463 
— 

804 
147 

3 000 
— 
— 
— 

784 
517 

— 
547 
947 
340 

711 
— 

635 
12 090 

265 000 

640 000 
1 013 

250 
799 
870 
— 
— 

781 

1 021 
264 
— 
— 

205 

573 
1 725 

—. 
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Kamulaştırma Düzenleme 
Proje keşif Proje keşif 

Proje toplamı Proje toplamı 
B e l e d i y e s i adedi (1 000 Tl.) adedi (1000 TL) 

Pazat' 
Artova1 

Aknus 
Turhal 

Reşadiye 
Üzümören 
Başçifffik 
ÇevreM 
Bozcalı 

Dernek 
Çağlıyan 
Şalpazarı 
Beşikdüzü 
Tonya. 
Çaykara* 
Vakfıkebir 
Pülümür 

Viranşehir 
Merkez 
Birecik 
Bozova 
Ceylânpınar 
Sivaslı 
Ulübey 
Banaz 
Ahmetler 

Gevaş 
Sarmansuyu 
Merkez 
Muradiyö 
Özalpı 
Çeîefbübağ 
Erciş 
Fakılı 
Bekitaşll 
Çayıralan 
Çandın 
Büyükkışla 
Çekerek! 
Aydıncık 
Eymiı' 
Yerköy 
Kazankaya 
Uzunlu 

2 
— 

1 
2 

— 
1. 
2 
1 

— 
1 

— 
— 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 

— 
— 

1 
1 
1 

— 
— 

1 
— 

3 
— 
— 

1 
1 

—. 
— 

3 
— 
— 

3 
1 

— 
1 
1 

— 

313 
— 

144 
3 000 

— 
561 

1 130 
150 
— 

756 
— 
— 

2 657 
5 439 

100 
189 
170 
532 

20 480 
— 
— 

164 

342 
73 

— • 

— 
581 
— 

8 981 
— 
— 

286 
500 

— 
— 

359 
— 
— 

738 
314 
— 

361 
82 
— 

1 
2 

2 
1 
1 

— 
— 

1 
1 

1 
1 
3 

— 
— 

2 
1 
1 

1 
1. 
1 

— 
1 
1 
1 
2 

— 
1 
2 
1 
2 
1 

— 
1 
1 
2 
11 
1 
2 
1 
1 
1 

— 

ı: 

88 
350 
444 

.258 
2 000 

— 
— 

201 
50 

75 
713 

1 029 
— 
— 

931 
457 
276 

365 
390 
400 

— 
1 250 

257 
1 433 

348 

— 
200 
434 
127 
520 
420 

— 

750 
700 
957 
214 
145 

1 387 
327 

66 
190 
— 

181 
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İ H 

> 
» 
» 
» 

Zonguldak 
» 
» 
» 

B e l e d i y e s i 

Kuzayca 
Yamaçh 
Bahadın 
Esenli 
Eflani 
Amasra 
Gökçebey 
Alaph 

Kamı 

Proje 
adedi 

—. 
— 
— 
— 
— 

1 
— 

1 

ılaştırma 
Proje keşif 

toplamı 
(1 000 Tl.) 

— 
— 
— 
— 
— 

364 
— 

3 371 

Düzenleme 
Proje keşif 

Proje toplamı 
adedi (1 000 Tl.) 

1 117 
1 122 
1 224 
1 286 
1. 284 
1 492 
1 824 
1 260 

_ 6 6 — 
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1975 yılı tmar Uygulamaları Komulaştırma ve Düzenleme Ödenekleri Dağıtım Programı 
(Toplu Liste) 

Tahsis miktarı (1000 Tl.) 
11 i Belediyesi Kamulaştırma Düzenleme 

Adana 
>̂  

Adıyaman 
» 
» 
>y 

» 
» 

Afyort 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ağrı 
» 
» 

Amasya 
»' 
» 
» 
>» 

Ankara; 
>1 
>̂  
•» 
$ 
>̂  
d 
>i 
^ 
^ 
»1 

^. 
>i 
>:J 
>i 
*» 

Hacılar 
Karataş 
Merkez 
Pınarbaşı 
Suvarlı 
Samsat 
Tut 
Çelikhan 
Bolvadin 
Dişli 
Trnaztepe 
Balıkçmisar 
Sulıtandağ 
Karapınar 
K. Karacaören 
Karacaahmet 
Haydadı 
Özdurun 
Emirdağ 
Sandıklı 
Sülümenli 
Eleşkirt 
Tutak 
Doğubeyazıt 
Merzifon 
Suluova 
Hamamözü 
Uluköy 
Taşova 
Beypazarı 
Uruş 
Polatlı 
Ş. Koçhisar 
Kızılcaihamam 
Güdül 
Yahşiıhan 
Sarryaihşi 
Delice 
Kutludüğün 
KaraJkeçili 
Akyurt 
Kırıkkale 
Hasandede 
Bağcılar 
Ahitli 

150 
334 
600 

250 
100 

150 
200 
150 

150 
106 

300 

50 
100 

300 
350 

100 
350 
178 
70 

260 
250 
140 
200 
250 
252,5 

50 
400 

73 
100 

100 
— 

100 
15 

200 
150 
200 

250 

150 
150 

130 

150 
200 
100 
150 

200 

50 

200 
150 
100 

200 
30 
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i l i Belediyesi 
Tahsis miktarı (1 000Tl.) 

Kamulaştırma Düzenleme 

Antalya 
»' 
»I 

»' 

Artvin 
Aydın 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Balıkesir 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
*» 
» 
» 
» 
» 

Bilecik 
Bingöl 
BMis 

>:* 
X» 

» 

Alanya 
Elmalı 
Kumluca 
Dağbeli 

Arhavi 
Söke 
Dalaman 
Isabeyli 
Sultanhisar 
Mursallı 
Germencik 
Koçarlı 
Umurlu 
Çine 
Köşk 
Acarlar 
Hıdırbeyl; 
Burhaniye 
Başaran 
Edremit 
Merkez 
Erdek 
Şifa 
Pamukçu 
İvrindi 
Zeytinli 
Sındırgı 

Gömeç 
Savaştepe 
Susurluk 

Altınoluk 
Bandırma 
Ayvalık 
Karapürçek 
Edinci k 
Salur 
Büyükyenice 
Dursunbey 
Havran 

Bozüyük 
Merkez 
Tatvan 
Ahlat 
Adilcevaz 
Hizan 

25Q 

50Q 
200 
200 
155 
132 
200 
100 

200 

79 

10Q 

400 
1' 000 

342 

348 
200 
200 

200 
200 

300 
300 

300 

150 
100 
40 

150 

250 
300 

100 

177 

177 

100 
218 

200 
100 

135 
100 
150 

291 
125 
130 

50 

50 
50 

275 
56 

228 

100 
100 
100 
100 
300 
250 

400 

50 
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Tahsis miktarı (1000 TL) 
İ l i Belediyesi Kamulaştırma Düzenleme 

Bolu 
>> 
•» 
» 
*» 
* 
s* 

Burdur 
. » 

» 

Bursa 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Çanakkale 
» 
» 
» 

Çankırı 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Çorum 
•» 
al 
> 

i 
Denizli 

» 
» 
» 
» 
• » 

- Î , 

Merkez 
Gölkaya 
Dörtdivan 
Gerede 
Mudurnu 
Düzce 
Yeniçağa 

Gölhisar 
Ağlasun 
Karamanlı 

Merkez 
Keleş 
İnegöl 
Tatkavaklı 

Gürsu 
Yeniköy 
Gemliik 
Mudanya 

Umurbey 
Ezine 
Karabiga 
Kadıköy 

Kalfat 
Şabanözü 
Yayla'kent 
Yapraklı 
Orta 

Korgun 
Çerkeş 
Eskipazar 
Atkaraealar 
Eldivan 

Uğurludağ 
Bayat 
Sungurlu 
İskilip 
Mecitözü 
Tavas 
Kızılca 
Çal 
Akken! 
Honaz 
Baklan 
Uzunpınar 

600 

64 

91 
700 
100 

100 
100 

3 000 
2 000 

400 

150 
100 

140 

300 
270 
300 
70 

350 
82 

400 
388,2 

200 
200 

100 
20Q 
250 
250 
400 
350 

150 
100 

400 
110 
146 
200 

ısı 

100 

200 

100 

100 

350 
60 

50 

100 
250 

32 
250 

319,( 
300 
200 

100 
100 
100 
250 

100 

100 
100 
350 
150 
150 
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İ l i Belediyesi 
Tahsis miktarı (1 000 Tl.) 

Kamulaş-tırma Düzenleme 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Diyarbakır 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Edirne 
Elâzığ 

» 
Erzincan 

» 
» 

Erzurum 
» 
»' 
*> 
>̂  
>* 
»i 

»' 
Eskişehir 

Gaziantep 
» 
» 
» 
» 
» 

Giresun 
» 

Babadağ 
Gümüşsü 
Kiralan 
Ulukent 

Çardak 
Çivril 
Yatağan 
Yeşilyuva 
Kelekçi 
Karahisar 
Özdamirci 
İnceler 
Dedebağ 
Yazır 
Alâattin 
Dodurgalar 

Çüngüş 
Ergani 
Kulp 
Dicle 
Çermik 
Hazro 
Bismil 
Uzunköprü 
Merkez 
Beyhanı 
Refahiye 
Tercan 
Çayırlı 
Merkez 
Şenkaya 
Hmıs 
Olur 
Hırasan 
Hunut 
Karayazı 
Pasinler 
Sivrihisar 
Oğuzeli 
Sekili 
Uluyatır 
Salkın 
Yavuzeli 
Araban 
Alucra 
Eynesil 

75 
75 

97 
300 

200 

100 

150 

— 
150 

100 
250 
700 

1 000 

250 

150 
162,5 
130 

200 

500 
150 

68 
10Q 
125 
150 

119 

100 
25 

100, 
100 
200 

250 
200 
200 

ıoo 
150 
250 
150 
200 

200 
320 

200 

200 

150 

300 

300 
100 
300 

50 
200 
100 
50 

250 
200 

16 
118 

— 70 — 
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İ Ü 

» 
» 
» 
» 

Gümüşhane 
» 

Hakkâri 
» 
» 
2-

Hatay 
»' 
»' 
» 
» 
» 

İçe? 
» 
» 
» 
». 
» 
» 

İsparta 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
• » 

» 
» 

b'anbul 
» 
» 
» 

İzmir 
» 

» 

V 

Belediyesi 

BsDİye 
Güce 
Yağlıdere 
Keşap 

Şiran 
Torul 

Merkez 
Çukurca 
Beytüşşebap 
Yüksekova 

Yayladağ 
Kırıkhan 
Hassa 
Harbiye 
Reyhanlı 
Erzin 

Huzunkent 
Erdemli 
Mezitli 
Gülnar 
Aslanköy 
Çamhyayla (Namrun) 
Kuskan 

Senirkent 
îslâmköy 
Yenişarbademli 

Merkez 
Güneykent 
Büyükgökçeli 
Yassıören 
Çetince 
Aksu 
Atabiy 
Keçiborlu 

Selimpaşa 
Soğanlık 

Güngören 
Dolayoba 

Buca 
Bornova 
Kemalpaşa 
Gaziemir 
Çırp. 

Tateis mictan (1 OOOTİ.) 
Kamulaştırma 

150,5 

90 
60 

50 
23 

500 
100 
145 

200 
200 

21 

250 
200 

200 

100 

300 
400 
200 

1 000 
150 

200 

65 

185 

260 
200 

Düzenleme 

132 

150 

60 

250 

100 

100 
25Q 

150 
300 
150 
300 

150 

160 

150 

200 
100 
150 
250 
150 

285 
1 OOO 

1 000 
300 

388 
182 

56 

71 
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Tahsis miktarı (1 000 Tl.) 
İ l i Belediyesi Kamulaştırma Düzenleme 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kars 
* 
M 
>i 

'>* 

Kastamonu 
» 
» 
» 
» 
» 

Kayseri 
» 
>> 

» 
» 
1> 

» 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 

Kırşehir 

*. 
» 
» 

Kocaeli 
» 
» 

Konya 
»ı ' 
» 
» 
» 

Narlıdere 
Urla 
Menemen 
Pancar 
Yukarıkızılca 
Selçuk 

Posof 
Selim 
Arpaçay 
Sarıkamış 
İğdır 

Şeydiler 
Tosya 
Bozkurt 

Taşköprü 
İnebolu 
thsangazi 

Akkışla 
Hacılar 
Hisarcık 
Çukur 
Ağırnas 
Erkilet 

Mimarsinan 
Gesi 
Yemliha 
Kıranardı 
Erciyes 
Bünyan 
Felahiye 
Derebağ 
Yahyalı 
Çayağzı 
Boztepe 
Çiçekdağ 
Kaman 
Darıca 
Gebze 
Kandıra 

Doğanhisar 
Ilgın 
Lâdik (Halıcı) 
Zincirli kuyu 
Huğlu 

366 

200 

500 

150 
150 

200 

245 
500 
500 

500 
400 
350 

250 
100 

100 

25 

150 
45 

150 

100 
200 

150 

125 
250 
100 

150 

140 

300 
260 

264 

200 
100 

95 

150 

100 

100 
200 
139 
250 
250 

100 
150 

150 
200 
150 
500 

94 

100 

300 
300 

100 
60 
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İ l Belediyesi 
Tahsis miktarı (1 OûO Tl.) 

Kamulaştırma Düzenleme 

»i 
>̂  
>> 
»"'. 
-J 
»' 
* 
» 
J 
i 
>̂  
>J 
x> 
»* 
>;) 
» 

» 
v. 

->> 
s> 

>> 

> 
»> 
>̂  
>̂  
>;J 
»J 
>̂  
»1 
»i 

Kütahya 
» 
» 
» 
» 
J> 

» 
» 
» 
» 
>? 

> 
v 
•>> 

Karasınır 
Çavuşçııgöl 

. Çavuşçu 
Karapınar 
Bozkır 
Çeşmelisebil 
Haîkapınar 
Dedemli 
Argıthanı 
Ha'dim 
Kılbasan 
Basyayla 
Akkise 
Başjhüyük 
Halıhüyük 
Harmanpınar 
Yeniceöba 
Dereköy 
Ortakaraören 
Hüyük 
Ahırlı 
Sanveliler 
Çağlayan (Çat) 
Üzümlü 
Avşar 
Kuîu 
Yeşi'ldağ 
Üstünler 
Balcılar 
Gölyazı 
Eğrigöz 

Simav 
Şaphane 
Hacıbekir 
Çitgöl 
Örencik 
Gökler 
Tavşanlı 
Günlüce 
Hisarcık 
Maşa 
Demirciköy 
Beyce 
Altıntaş 
Tunçbilek 
Pazarlar 

100 
150 

200 
200 
100 
300 
100 

200 

150 

100 
300 
150 

100 
100 

200 

200 
200 

250 
24 

135 
20 
59 

100 
145 
100 

100 
100 
100 

150 
150 

100 

200 
200 
200 
200 
139 

100 
200 
200 

150 
61 

100 

150 
150 

200 

500 

200 

200 
250. 

75 

100 

50 
100 

100 
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Belediyesi 
Tahsis miktarı (1 000 Tl.) 

Kamulaştırma Düzenleme 

Malatya 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Manisa 
» 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

K. M araş 
» 
» 
» 
» 
» 

Mardin 

Muğla 
» 
» 
» 
» 
y 

S) 

» 

Yeşilyurt 
Aş. Ulupınar 

Hekimhan 
Balaban 
Yakınca 
Hanımçiftliği 
Dilek 
Doğanşehir 
Sürgü 
Polat 

Hasançelebi 
Gündüzbey 
Arapkir 
A\kçadağ 
Darende 

Pütürge 
Kuîuncak 
Yeşiltepe 

Aşağı Çobanvsa 
Killik 
Kırkağaç 
Demirci 
Bakır 
Yeşilyurt 
Turgutlu 
Halitpaşa 

Güneşli 
Saruhanlı 
Mütevelli 
Alaşehir 
Arıtaş 
Çoğulhan 
Çobanbeyli 
Tan:r 

Afşin 
Çardak 
Nusaybin 

Marmaris 
Bodrum 
Köyceğiz 
Turgut 
Turgutreis 
Ortaca 
Fethiye 
Datça 

100 
54 

150 

200 

125 

150 
200 
150 
200 

100 
100 

300 

100 
200 

105 

200 
160,6 
100 

200 
100 

492 
200 
150 
250 

m 

36 

250 
200 

100 

145 
100 

100 
125 

50 

100 
100 
100 
200 
150 
300 
100 
200 

200 

250 

50 
350 
200 

150 

250 
250 
40 

125 

150 
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İH Belediyesi 
Tahsis miktarı (1 000 Tl.) 

Kamulaştırma Düzenleme 

Muş 
» 
» 

Nevşehir 
» 
» 
)> 
» 
> 
» 
» 

- » 
» 
» 
» 
» 

• • •• » 

Niğde 
» 
» 
» 
v> 

» 
» 

» 
-
» 
» 
•>> 

» 
» 
•» 

-», » 
» 
» 

Ordu 
Rize 

Sakarya 
» 
» 
» 
» 
» 

Samsun 

Merkez 
Hasköy 
Malazgirt 

Tuzköy 
Kaymaklı 
Mustafapaşa 
Avanos 
Acıgöl 
Gülşehir 
Ürgüp 
Uçhisar 
Nar (Narköy) 
Güre 
Karacaşar 
Avcılar (Göreme) 
Özkonak 
Merkez 

Merkez 
Aksaray 
Ihlara 
Güzelyurt 
Çukurkuyu 
Eskil 
Kemerhisar 
Fertek 
Koyunlu 
Sultanhan 
Çamardı 
Hacıabdullah 
Yeşilyurt 
tnli 
Akmanlar 
Edikti 
Azaklı 
Özyurt (Çiftlik) 
Altunhisar 

Ayabastı 
Çamhhemşin 

Merkez 
Sapanca 
Taraklı 

Kocaeli 
Serdivan 
Kaynarca 
Bafra 

900 

150 

200 

200 
150 

100 

150 
300 

11 000 

106,97 
75 

117,46 
200 

216,95 
237 

75 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

200 
42 

l1 000 
265 
100 

400 
250 
150 
600 

300 
. 300 

260 
120 
100 
150 
200 
400 

150 
100 
150 

300 

615 
165 

35,78 

200 

150 

100 
100 

100 

37 

2 000 

100 
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D i 

Sinop 
» 
>> 

Siirt 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sivas 
» 
» 
» 

Tekirdağ 
» 
» 
» 
» 

Tokat 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> • » 

» 
» 
» 

Trabzon 
»f 

•» 
* 
>> 
»l 
»: 

Tunceli 

Urfa 
» 
» 
» 
J.S 

Belediyesi 

Merkez 
Erfelek 
Durağan 
Merkez 
Kurtalan 
Aydınlar 
Batman 
Baykan 
Şirvan 
Şirnak 
Kayabağlar 

Eruh 
Gürün 
Doğanşar 
Alacahan 
Çepni 
Merkez 
Çerkezmüselüm 
Hayrabolu 
Malkara 

Muratlı 
Merkez 
Niksar 
Zile 
Pazar 
Artova 
Aimus 
Turhal 
Reşadiye 
Üzümören 
Başçiftlik 
Çevreli 

Bozcalı 
Dernek (Kondu) 
Çağhyan 
Şalpazarı 
Reşikdüzü 
Tonya 
Çaykara 
Vakfıkebir 

Pülümür 
Viranşehir 
Merkez 
Birecik 
Bozova 

Tahsis miktarı (1 000 Tl,) 
Kamulaştırma 

250 
150 

200 
75 

200 

200 
100 
100 
300 

300 
400 

200 
1 000 

250 
200 
147 

150 

150 
150 
75 

200 

500 
300 
100 

150 
532 

1 500 

Düzenleme 

300 

150 
400 

125 

185 
200 
200 
100 

200 
200 

100 
600 
100 

50 

63 
200 
250 
100 
200 

75 

50 
100 
300 
100 

100 
200 

200 
200 
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İ l i 

X* 

Uşak 
» 
>̂  
» 

Van 
s> 
» 
» 
•» 

* 
» 

Yozgat 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•>> 

» 
» 
» 

Zonguldak 
*> 
* 
»ı 

Belediyesi 

Ceylanpınar 
Sivaslı 
Ulubey 
Banez 
Ahmetler 

Gevaş 
Sarrnansuyu 
Merkez 
Muradiye 
Özalp 
Çelebibağ 
Erciş 

Fakıh 
Bektaşlı 
Çayırakn 
Çandır 
Büyükkışla 
Çekerek 
Aydıncık 
Eymir 
Yerköy 
Kazankaya 
Uzunlu 
Kuzayca 
Yamaçlı 
B ahdin 
Esenli 
Eflani 
Amasra 
Gökçebey 
Alaplı 

Tahsis milctan 
Kamulaştırma 

100 
200 

73 

125 

900 

250 

150 

200 
82 

150 

(1000 Tl.) 
Düzenleme 

50 
250 
200 

100 

75 
250 
200 
200 

200 
200 

150 
135 

100 
66 

150 
85 

100 
150 
150 
200 
150 
200 
160 
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28. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Erzurum ilinin Oltu ilçesindeki 
pratik sanat okulunun öğretime açılmasının uygun 
görülüp görülmediğine dair soru önergesi ve Milli 
Eğitim Bakanı Ali Naili Erdemin yazılı cevabı. 
(71405) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak yanıtlanmasına ön olmanızı 
arz ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

1. Erzurum ilinin Oltu ilçesinde 1969 yılında in
şaatına başlanıp 1972 yılında bitirilen Pratik Sanat 
Okulu üç yıldan beri öğretime neden açılmamıştır. 

2. Pratik Sanat Okulu olarak öğretime açılması 
uygun görülmüyor mu? 

3. Uygun görülüyorsa ne zaman açılacaktır? 
4. Uygun görülmüyorsa bu binada bir Sanat Li

sesi öğretimi başlatılabilir mi? 

5. Hiç bir öğrenim yaptırılamıyacaksa bu bina 
yakınında ki, Oltu Lisesi için pansiyon binası olarak 
kullanılamaz mı? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 31 . 10 1975 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 355 

Bö : Parlamento - irtibat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 5 . 9 . 1975 tarih ve 7065 - 3141 - 7/405 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal

bantoğlu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili cevabı
mız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nalbant
oğlu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 

1. Erzurum ili Oltu ilçesinde Endüstri Pratik Sa
nat Okulunun yapımına 1969 yılında başlanmış, daha 
sonra tasviye edildiğinden yeniden ihale edilmiş ve 
1975 yılında bitirilerek öğretime hazır duruma getiril
miştir. 

2 - 3 - 4 - Endüstri Pratik Sanat Okulu 1975 -
] 976 yılında öğretime açılacaktır. 

5. Bina, Endüstri Pratik Sanat Okulu olarak 
öğretime açılacağından, Oltu Lisesi Pansiyon binası 
olarak kullanılmasına imkân görülememektedir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

29. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep'de elektriklerin kesilmesi
ni önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Se-
lâhattin Kıhç'ın yazılı cevabı. (7/408) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanı tarfından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

C. Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri 

Soru : 
Gaziantep'de elektrikler hergün ve sık sık kesil

mekte midir? 
Bunun saatte yarattığı zararın 605 000 lira oldu

ğu doğru mudur? 
Bunu giderecek tedbir yok mudur? 
Bakanlık olarak böyle bir tedbir ya da tedbir

ler demeti düşünülmüş ve girişime geçilmiş midir? 

T.-C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : 72/052. 25/867 9 . 10 . 1975 
Konu : Salih Tanyeri'nin yazılı soru 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İlgi : 18 . 9 . 1975 gün ve 7118 - 3153; 7/408 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın Salih 
Tanyeri'nin, Gaziantep'te elektriklerin kesilmesine 
ilişkin yazılı soru önergesinni cevabı ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın Salih 
Tanyeri'nin, Gaziantep'te Elektriklerin kesilmesine iliş

kin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 
Soru : 1. — Gaziantep'te elektrikler her gün ve 

sık - sık kesilmekte midir? 
Cevap : 1. — Bilindiği gibi, Gaziantep 154 000 

voltluk çok uzun bir hat olan Osmaniye - Gaziantep 
hattı ile Çukurova alt - sisteminden beslenmektedir. 
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Bu beslenme şeklinin teknik özelliği sonucu, Çu- i 
kurova ve Orta Anadolu bölgelerinde meydana gelen 
elektrik sistem arızalarından, Gaziantep ilk planda et
kilenmektedir. 

Soru : 2. — Bunun saatte yarattığı zararın 650 000 
lira olduğu doğru mudur? 

Cevap : 2. — Elektrik kesilmelerinin millî gelirde 
yarattığı kayıp, müşterilerin tiplerine göre çok de
ğişmekte olup, derinliğine bir inceleme yapılmaksı
zın sorunun cevaplandırılması mümkün değildir. 

Soru : 3. — Bunu giderecek tedbir yok mudur? 
Cevap : 3. — Birinci sorunun cevabında açıklan

dığı gibi, elektrik kesilmelerinin başlıca sebebi, Ga
ziantep ve yöresinin branşman adı verilen tek bir hat
la beslenmesidir. Yörenin, halen içinde bulunduğu du
rumdan kurtarılması, enterkonnekte sistem ile ikin
ci bir bağlantının sağlanması ile mümkündür. 

Soru : 4. — Bakanlık olarak böyle bir tedbir 
ya da tedbirler demeti düşürülmüş ve girişime geçil
miş midir? 

Cevap : 4. Türkiye Elektrik Kurumunun yatırım 
programında bulunan 154 000 voltluk Keban - Ma
latya - Adıyaman - Birecik hattının halen inşa ha
linde bulunan Malatya - Adıyaman - Birecik parçası
nın yapımına hızla devam edilmekte olup, 1975 yılı 
sonuna kadar bitirilmesi hedef alınmıştır. Hat tamam
landığında; Gaziantep, yurdumuzun en büyük santralı 
olan Keban'a bağlanmış olacak ve bugünkü besleme
sinin yapıldığı Çukurova bağlantısı da, ikinci bir kay
nağı oluşturacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

30. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep Merkez Postahanesinde-
ki genel telefona dair soru önergesi ve Ulaştırma Ba
kanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı. (7/409) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletenizi saygı ile 
arz ve rica ederim. 

C. Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri 

Soru : 
Gaziantep Merkez Postahanesindeki iki genel te

lefon 300 000 nüfuslu şehrin halkının ihtiyacını kar-
şılamaktamıdır? 

Uzayıp giden şikâyetler karşısında yenilerinin ko
nulması düşünülmektemidir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Haberleşme Genel 
Müdürlüğü 

Sayı : 12106 - 5585 - 17687 27 . 10 . 1975 
Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği Ka 

nunlar Müdürlüğünün : 

a) 18 . 9 . 1975 gün ve 7122 - 3157.7/409, 
b) 21 . 10 . 1975 gün ve 7122 - 3157.7/409 sayılı 

yazıları. 
ilgide açıklanan Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 

Üyesi Salih Tanyeri'nin Bakanlığımıza tevcih eylediği 
yazılı soru önergesi ile ilgili (2) nüsha cevap ekte su
nulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Sorular ve Cevaplar 
Soru : 1. — Gaziantep Merkez P T T sinde ku

rulu bulunan iki adet umumî telefonun 3 000 bin 
nüfuslu Şehrin ihtiyacını karşılayamadığı, neticede bu 
durumun halkın sık sık şikâyetlerine yol açtığı, bu 
konuda herhangi bir tedbirin düşünülüp düşünülmedi
ğ i 

Cevap : 1. — Gaziantep P T T merkezi içerisinde 
3 adet ve Şehrin muhtelif semtlerinde de 17 adet ol
mak üzere cem'an 20 adet ankesörlü umumî telefon 
kurulu bulunmaktadır. Ayrıca yine şehrin muhtelif 
semtlerinde 4 adet de sözleşmeli umumî telefon mev
cuttur. 

Bahse konu şikâyet P T T merkezindeki mevcut 3 
adet ankesörlü telefondan bir adedinin 15 . 8 . 1975 -
15 . 9 . 1975 tarihleri arasında açılan Gaziantep fua
rına geçici olarak tesis edilmesinden ileri gelmiştir. 

Gerek P T T Merkezinde mevcut 3 adet ankesör
lü telefonun gerekse Şehrin muhtelif yerlerinde kurulu 
umumî telefonların bugün için halkın ihtiyacını kar
şıladığı tespit edilmiştir. 

31. — Cumhuriyet Senatosu Gazinatep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep geçici yol faaliyetinin ne 
durumda olduğuna dair soru önergesi ve Bayındır
lık Bakanı Fehim Adak'ın yazılı cevabı. (7/410) 

79 — 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurulniası-
nı saygı ile arz ve rica ederim. 

C. Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri 

Soru : 
1975 yılı programında yer alan ve dört milyon li

ra ödeneği bulunan Gaziantep geçici yol faaliyeti han
gi aşamadadır? 

inşaat mevsiminin geçmek üzere bulunduğu göz-
önünde tutularak bugünlerde hızlandırılması düşünül
mekte midir? 

Çalışmalar hızlandırılmadığı takdirde projenin za
manında bitirilerek 1975 programının gerçekleştirile
ceğine kani misiniz? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Özel Kalem 
Sayı : 3040 31 . 10 . 1975 

Konu : Gaziantep Senatörü Salih Tan
yeri'nin yazılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19 . 9 . 1975 gün ve 7120/3155 - 7/410 sa

yılı yazınız. 
Gaziantep geçişi yol faaliyetine ait Cumhuriyet Se

natosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri'nin yazılı soru 
önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Sözleşmesine göre 30 . 11 . 1975 tarihinde bitiril
mesi gereken Gaziantep geçiş yolunun yapımına, yine 
sözleşmesine göre zamanında başlanmıştır. 

Çalışmalar devam etmektedir ve bugüne kadar top
rak işleri ile sanat yapılarının (Şehir içi köprüsü ha
riç) .% 90'ı tamamlanmıştır. Yolun köprüden başla
yan kısmının trafiğe açılabilmesi için takriben onbin 
m3 imlâ malzemesi ile onbeş bin m3 stabilize malze
mesinin sağlanması gerekmektedir. 

îşin bitimine ilk aylık bir zaman vardır. Daha ön
ce çalışmaların hızlandırılması için müteahhitliğe ge
rekli ikaz yapılmış ve talimat verilmiştir. 

Durum sıkı bir şekilde takip edilmekte ve yolun 
yapımının zamanında bitirilmesine çalışılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

32. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep'de çimento sıkıntısının gi
derilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair soru öner

gesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğ-
ru'nun yazıtı cevabı. (7/413) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygı ile a.rz ve rica ederim. 

C. Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri 

Soru : 
Gaziantep'de çimento sıkıntısı varmı dır? 
Varsa bunun sebepleri araştırılmış ve giderici ted

birler düşünülüp uygulamağa geçilmiş midir? 

Bu sıkıntı üretimdeki aksaklıklardan mı, dağıtım
daki isabetsizliklerden mi ileri gelmektedir? 

Aksaklık üretimde ise, diğer fabrikalardan takviye 
suretiyle giderilemez mi? Dağıtımda ise, önleyici ted
bir alınması düşünülmekte midir? 

Dağıtımdaki isabetsizliğin kolaylaştırdığı istifçiliği 
ve bunun sonucu karaborsayı ortadan kaldıracak yeni 
bir dağıtım düzeni düşünülmekte midir? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2.10.1975 

Sanayi Dairesi Reisliği 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
19 . 9 . 1975 tarih ve 7/413/7115-3150 sayılı 

yazınıza K. 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın 

Salih Tanyeri'nin Gaziantep'te çimento sıkıntısı ile 
ilgili 12 .9 .1975 tarihli önergesine karşılık 3 nüsha
dan ibaret cevap yazısı ilişikte takdim kılınmıştır. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
A. Kerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 

Gaziantep Senatörü Sayın Salih Tanyeri'nin soru 
önergesine cevap 

Bu sene Haziran ayı başlarında Gaziantep çi
mento fabrikasının büyük değirmeninde vukua ge
len anza sebebiyle günlük istihsal, 10 gün müddetle 
2 !00 tondan 600 tona düşmüştür. Açığı kapatmak ve 
bölgede spekülâsyona meydan vermemek için derhal 
tedbir alınmış ve Çorum ve Ankara'dan Gaziantep'e 
çimento sevk edilerek tanzim satışına başlanmıştır. 
Ayrıca hinterlandı takviye etmek üzere öğütme ka
pasitesi müsait olan Adana çimento fabrikasına Ga
ziantep'ten 15 000 ton, Konya'dan 15 000 ton klin-
ker sevk edilmiş ve öğütülerek piyasaya arz edilmiş
tir. 
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Yurdun fyer yerinde olduğu gibi Haziran ayından 
itibaren Güney Anadolu bölgesinde de t^hrninlerin 
Üssünde bjr talep artışı olmuştur. Genel olarak geçen 
yıjlarda % 10 -15 çivarmda seyreden istihlâk artışı 
oranı, 1975 yılına nişbetle bu şene Haziran'da % 16, 
Tşrnmuz'da !% 27, Ağustps'ta işe % 24 artış göster
miştir. 

Bu sebeple; 
Perakende halk ihtiyaçlarının daha rasyonel şe

kilde karşılanmasını teminen fabrika ve mahallî be
lediyelerle işbirliği sağlanmış ve belediyelerce tayin 
edilen mutemetlere teslim edilen çimentolar ihtiyaç 
sahiplerine intikal ettirilmiştir. 

Ayrıca f^brikapa şehirde tanzim satışı yapılmış
tır-

inşaat mevsiminde çimento sıkıntısı çekilmemesi 
için kış aylarında istihsal edilip stoklanan klinkerin 
öğütülerek piyasaya arz edilmesi gerekir. Gaziantep 
çimento fabrikasının değirmen kapasitesi ise kışın 
stok edilecek klinkeri yazın istihsal edilecek klinker 
ile beraber öğjitrfteye irnkân verememektedir. Bu 
seheple, kgjdij tedbir pjarak Gaziantep çimento fab
rikası için bir çimentg değirmeni temini hususu 1975 
icra programına eklenmiştir. 

Bu bölgede Mardin ve (Mersin) Çimsa fabrika
larının istihsale geçmesi ile talepler normal karşılan
maya başlamıştır. 

Genel olarak memleket çapında, inşaat mevsi
minde çimento sıkıntısı çekilmemesi için alınacak 
tedbirlerin tespiti hususundaki çalışmalar devam et
mektedir. Türkiye'nin yıllık çimento istihsali, istih
lâki karşılayacak seviyede olduğu halde zaman za
man görülen spekülâsyona meydan yermemek için 
üretim, dağıtım ve depolama konularını içine alan 
tedbirler manzumesi hazırlanarak Devlet Plânlama 
Teşkilâtına teklif edilecektir. 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'm, Harun Karadeniz ismindeki Mühen-
dis'in tedavisine engel olanlar hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına dair soru önergesi ve Adalet Bakanı İs
mail Müftüoğlunun yazılı cevabı. (7/416) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
aşağıdaki sorunun Adalet Bakanı tarafından 

yazjjı olarak cevaplandırılmasına ön olmanızı arz 
ederim. 2Ş> . 8 . 1975 

Erzincan Senatörü 
Niyazi Unsal 

Sorular : 
1. Mühe^djs Harun Karadeniz'in çeşitli hasta

nelerden a^djğı J l adet sağlık raporunun dikkate alın
madan tutuklandığını, tutuklu kaldığı şürepe tedavi
sine engel olunduğunu ölümü günlerinde yayınlanan 
belgelerden öğrenmiş bulunuyoruz. 

Harun Karadeniz kolundaki habis ur'a ve 11 adet 
raporla inandıramadığı durumunu bir devrimciye ya
kışır biçimde «ölerek» kanıtlamış oluyor. Onun 
acı yaşamı, kendisini anlamak istemeyenlerden çek
tiği böylece bitti. Ama bizim görevimiz, adalete ve 
insanlığa inananların görevi: Harun Karadeniz ger
çeğiyle sanırım henüz bitmedi 

Adalet işlerinin Bakara plarak bu görijşif sizin de 
paylaşacağınız} umarım. Bu nedenle aşağıdaki so
ruların içtüzük uyarınca yazılı olarak yanıtlanmasını 
saygıyle rica ederim. 

a) Kolundaki hahiş ur'a ve çeşitli hastanelerden 
verilen 11 rapora rağmen Harun Karadeniz'i tutuk-
Jayan, tutuklu kaldığı sürece tedavisine engel plan
lar hakkında başlamış bir işlem var mıdır? 

b) Ypkşa, adalet işlerinin Bakanı olarak bu tu
tumu nasıl izah edersiniz? 

p) Size göre Harun Karadeniz gerçeği karşısın
da Türk Adalet örgütünün ne yapması gerekir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 22 . 10 . 1975 

Ceza. iş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 36111 

Konu : C. Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm soru önergesinin ce
vaplandı rıldığı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 25 . 9 . 1975 gün ve 7041-3129/7-416 sa
yılı yazıları : 

b) Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü ifa
deli | 7 . 10 . 1975 gün ye 7041-3129/7-416 sayılı 
yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Sayın Ni
yazi ÜnşaTın, Harun Karadeniz adındaki şahsın 
tutuklanması ye tutuklu kaldığı sürece tedavisine en
gel olunması konuşunda, Bakanlığımıza yöneltmiş 
bulunduğu 28 . 8 . 1975 günlü yazılı soru önregeşmin 
çeyaplandırılabilmeşini teminen, keyfiyet İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığından sorulmuş, alınan çevabj 
telde; 1975 yılına kadar olan devre zarfından adı 
geçenin istanbul Ceza ye Tevkif Evine alındığına 
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dair bir kayda raslanamayıp, edinilen bilgiye göre 
kendisinin Sıkıyönetim döneminde Kartal - Maltepe 
Askerî Ceza evinde bulunduğu ve buradan tahliye 
edildiği bildirilmiştir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine delâlet 
buyurulmasım saygılarımla arz ederim. 

İsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakam 

34 . — Cumhuriyet Senatom İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın Hakkâri İli Beytüşşebap ilçesinde 
vukubulan bir olaya dair soru önergesi ve Adalet Ba
kam İsmail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. (7/419) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılması için delâletlerinizi ri
ca ederim. 

1 , 10 . 1975 
C. Senatosu İstanbul Üyesi 

Mehmet Feyyat 
Soru : Hakkâri Beytüşşebap ilçesinden Ahmet 

Adıyaman ile Jandarma Komutanı ve C. Savcısı ara
sında vaki karşılıklı tartışma ile fiilî lâfzı tecavüz 
sonucu çıkan olayda 5 jandarma erinin şehit edil
mesi adı geçen şahsın öldürülmesi ve bütün köy hal
kının perişan bir halde köyü terk etmesine yol aça
cak biçimde vahim sonucun kamuoyunda yarat
tığı derin üzüntüyü dile getiren 29 . 9 . 1975 gün
lü gazetelerdeki haberin gerçeğe uygun olup olma
dığı? 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
77 nci maddesine dayanarak çıkarılan C. Savcılarını 
atama nakil yönetmeliğinde genellikle Doğu Ana
dolu bölgesini kapsayan 5 nci bölgeye atanan C. 
savcılarının kıdem ve tecrübelerinin bulunup bulun
madığı, Doğu Anadolu'daki bütün ilçelerde görev 
yapan C. savcılarının ağır ceza merkezlerinde merhum 
eski Adalet Bakam Osman Şevki Çiçekdağ zamanın
da uygulandığı gibi görev yapıp yapmadıkları? 

Ortaçağdan beri devam edegelen feodal bünye
yi havi asayişi hamil bir potansiyeli haiz bu nev'i 
bölgelerde görevlendirilen C. savcılarında kidem, 
nitelik ve tecrübenin aranmamasının sebebi nedir? 
Bu bölgelerde görevlendirilen C. savcılarının kişisel 
mutluluğu ile hizmet gördükleri halkın adaletten 
nasiplenmelerinden sizce ve Yüksek Savcılar 
Kurulunca hangisi önplânda tutulmakta ve yekdi
ğerine tercih edilmekte midir? 

Tecrübeli ve yetenekli kamu görevlilerinin bu böl
gelerde çalışmaları hususunda ne gibi olanaklar sağ-
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lanmakta ve yaşama kolaylığı hususunda tedbirler 
alınmaktamıdır? 

C. Güven Partisi Genel Başkanı Saynı Turhan Fey-
zioğlu 1969 yılında Van ilinde (bütün tecrübesizler ve 
sabıkalılar, sürgünler Doğu Anadolu bölgesine gön
derilmektedir) şeklindeki beyanı doğrumudur? Doğ
ru ise, Vatan Cephesinin devamı M. C. Hükümetinin 
bu konudaki görüşü nedir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Konu : Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın 
yazılı soru önergesinin cevaplan-
dırıldığı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 1 3 . 1 0 . 1975 gün ve 7197/3174 - 7/419 sayılı ya
zılarına, 

Beytüşşebap ilçesi Tuzluca köyünden vukubu
lan olaylar konusunda, Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Sayın Mehmet Feyyat tarafından Bakan
lığımıza yöneltilmiş bulunan 1 Ekim 1975 günlü ya
zılı soru önergesinin cevabı aşağıda arz olunmuş
tur. 

26 . 9 . 1975 tarihinde, Beytüşşebap ilçesi Tuzlu
ca köyünden olup, askerlikten bakaya ve firari bu
lunan Ahmet Adıyaman adındaki şahsın, berabe
rindeki suç ortakları ile komşu Cevizağacı köyüne 
silâhlı baskında bulundukları, köy sakinlerine ait 
kavak ağaçlarını kesip, zorla götürdükleri ve köy ev
lerinde arama yaptıkları, adı geçen köy muhtarı 
tarafından Kaymakama ihbar edilerek, hayatları
nın tehlikede olduğundan bahisle yardım istendi
ği, Kaymakam ve ilçe Jandarma Komutanının yapı
lacak işlemler konusunda görüşüp, keyfiyeti baş
ka bir iş için ilçelerine gelen Hakkâri Vahşine de 
intikâl ettirdikleri, C. Savcısı yardımcısının muttali 
olduğu hadiseye bizzat el koyarak, ilçe Jandarma Ko
mutanı ve 18 jandarma eri ile birlikte kamyona bi
nip. olay mahalline gittikleri, çevresinde nüfuz sahi
bi bulunan Ahmet Adıyaman'ın evvelden tanıdığı 
Jandarma Komutanına hoşgeldin diyerek elini sık
tığı, C. Savcı yardımcısına da elini uzattığı, ancak C. 
Savcı yardımcısının Ahmet Adıyaman'a eliyle vurarak 
yüzünü kanattığı, bunu gören bazı köylülerin; ağayt 
dövüyorlar, ağayı öldürüyorlar diye bağrıştıkları, bu 
sıra C. Savcı yardımcısının tabancasını çekerek, kaç-
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maya çalışan sanığa mani olmak istediği ve işlenen 
suç failleri ile silâhların teslimini talep ettiği, ancak 
köylünün Jandarma müfrezesine ateş açması üzerine 
müsademenin başladığı, bilâhara Ahmet Adıyaman'
ın''kaçarak, bir kadın tarafından kendisine getirilen 
makineli tüfekle, bindiği kamyonla uzaklaşan C. Sav
cı yardımcısına seri ateş ettiği ve devam eden mü
sademede Ahmet Adıyaman'ın ölüp, 6 jandarma eri
nin de şehit oldukları, olayın aynı gün Hakkâri Va
liliği ve Mahallî Cumhuriyet Savcılığı tarafından Ba
kanlığa bildirilmesi üzerine, gerekli Adlî ve idarî ted
birler alınmakla beraber, derhal hâdise mahalline 
gönderilen iki Adalet Müfettişinin gerekli tahkikata 
tevessül ettikleri, Adlî ve idari yönden yapılan işlem
lerin ikmalini müteakip, kanunî muktezalannın ye
rine getirileceği; cari muamelelerden ve ilgili dosya
ların tetkikinden anlaşılmış bulunmaktadır. 

Öte yandan malumları olduğu üzere, Cumhuriyet 
Savcı ve yardımcılarının atama ve nakillerini de kap
sayan özlük işleri hakkında karar verme yetkisi Ana
yasanın 137 nci maddesine göre Yüksek Savcılar 

Kuruluna ait bulunmakta ve konuyu düzenliyen Yük
sek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanununun 
77 nci maddesine göre de, mevzubahis atama ve na
killer, Kurulca objektif esaslara göre düzenlenen yö
netmelik ve mezkûr madde hükümlerine tevfikan ya
pılmaktadır. 

İlk atamaların önce büyük merkezlere yapılma
sına dair evvelce uygulanan usulün yeniden tatbik 
mevkiine konması, ilerde kadro imkânları elverdiği 
oranda, Yüksek Savcılar Kurulu tarafından tadil edi
lecek yönetmelik hükümlerine göre mümkün bulun
makta ve mahrumiyet bölgelerindeki görevlilerin baş
ta mesken ihtiyaçları olmak üzere diğer sosyal ihti
yaçlarının karşılanması ile ilgili çalışmalar da, bütçe 
olanaklarına göre bir plan dairesinde yürütülmekte
dir. 

Keyfiyetin sayın önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyrulmasmı saygılarımla arz ederim. 

fsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 
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