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CUMHURİYET SENATOSU 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 

72 nci Birleşim 

19.9.1978 Salı 

İÇİNDEKİLER 

I. — GELEN KAĞITLAR 

II. — YOKLAMALAR 

Sayfa 
306 

308,320 

GE-
308 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Fahri Çöker, Hilmi Fırat, Adnan Ba-
şer Kafaoğlu, Nermin Abadan Unat ve Halil 
Tunç'un Anayasanın 72 ve 73 ncü maddeleri 
gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçil
diklerine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1490) 

2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fahri Çöker, 
Hihm Fırat, Adnan Başer Kafaoğlu, Nermin 
Abadan Unat ve Halil Tunç'un Anayasanın 77 
nci maddesi gereğince andiçmesi. 

3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sadi Irmak'ın, 
İktidar - Muhalefet ilişkilerine dair gündem 
dışı demeci. 309:311 

4. — Kastamonu Üyesi Ali Münif İslâmoğ-
lu'nun, Bayındırlık Bakanının tutum ve davra
nışlarına dair gündem dışı demeci. 311 

5. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın, Van 
İ!i Gevaş İlçesinde 15 kişilik ailenin bir kan da
vası sonucu öldürülmesi hakkında gündem dışı 
demeci. 311:315 

308 

308 

Sayfa 
6. — Rahatsızlığı sebebiyle Gülhane Askeri 

Tıp Akademisinde kontrol ve tedavi görecek 
olan Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk'e göre
vinden ayrı kaldığı sürece Cumhuriyet Senato
su Başkanı Sırrı Atalay'ın vekillik edeceğine da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1475) 315 

7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Tu-* 
rizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'a, Kültür 
Bakanı Ahmet Taner Kışîalı'nın vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/1466) 315 

8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'a, I>ev-
îet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sü-
kan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1472) 315: 

316 
9. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dev-» 

let Bakanı Salih Yıtdız'a, Adalet 'Bakanı Meh
met Çan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1474) 316 

10. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Gündüz Ökçün'e Milli Savunma Ba
kanı Hasan Esat Işık'ın vekillik etmesinin uy-
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Sayfa 
gan görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/1471) 317 

11. — Görev ile yurt dışına giden Kültür 
Bakanı Ahmet Taner Kışlah'ya, Milli Eğitim Ba
kam Necdet Uğur'un vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Chımhurbaşkanhğı tez
keresi. (3/1473) 317 

12. — Görev ile yurt dışına giden Kültür 
Bakam Ahmet Taner Kışlah'ya, Mil» Eğitim 
Bakanı Necdet Uğur'un vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/1480) 317 

13. — Görev ile yurt dışına gidecek olan* Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yü-
celer'e, Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum-
hurbaşkanîığı tezkeresi. (3/1479) 317:320 

14. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakam Gündüz Ökçün'e, Milli Savunma Baka
nı Hasan Esat Işık'ın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/1477) 320:322 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 323 

A) Yazdı Sorular ve Cevaplan 323 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka-

nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bir tekstil 
anonim şirketinin, teşvik belgesine uygun ola
rak ithal etmek istediği İsviçre mamulü maki
nelere dair soru önergesi ve Sanayi ve Tekno
loji Bakam Orhan Alplin yazılı cevabı. (7/868) 323: 

324 
2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka

nınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Ba-
suı - Yayın Genel Müdürlüğünün hazırlattığı 
«Ekonominin Onarım Yılı» adlı kitaba dair so
ru önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev 
Coşkun'un yazılı cevabı. (7/899) 324:326 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sanibrahimoğlu'nun, Kadirli İlçesine bağlı 
bazı köylerin sel ve su baskınlarından korun
ması için ne gibi tedbîrler alındığına daiir soru 
önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Deniz Baykal'm yazılı cevabı. (7/891) 326:327 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sanibrahimoğlu'nun, Ceyhan İlçesinin Kıv-
rıMı Hilmiye taşkın projesine dair soru öner
gesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı De
niz Baykai'ın yazılı cevabı. (7/892) 327:328 

I Sayfa 
I 5. — 'Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke-
I mâl Sarûbrahimoğlu'nun, Kadirli İlçesine bağlı 
I bazı köylerin arazilerinin sulanmasına dair so-
J ru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka

nı Deniz Baykal'm yazılı cevabı. (7/893) 328:330 
I 6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke-
I mâl Sanibrahimoğlu'nun, Kadirli İlçesi Meh-
I metli Baraj yolunun asfaltlanmaması sebebine 
I dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynak-
I îar Bakanı Deniz Baykal'm yazılı cevabı. (7/894) 330 

I 7. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
I İsmail Kutluk'un, Çanakkale Milli Eğitim Mü-
I dür ve muavinlerine dair soru önergesi ve 
I Milli Eğitim Bakam Necdet Uğur'un yazılı ce

vabı. (7/897) 330:331 
I 8. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 

İsmail Kutluk'un, Bakanlıkta görevi değiştirilen 
I genel müdür ve muavinlere dair soru önergesi 
I ve MiMi Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un yazılı 

cevabı. (7/898) 331:336 
| 9. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
I Ragıp Üner'in, Nevşehir merkeze bağlı Sulusa-
I ray kasabası yolunun asfaltlanması işinin 1978 
I yılı içinde tamamlanıp tamamlanmayacağına 
I dair soru önergesi ve Köy İşleri ve Kooperatif-
I ler Bakanı Ah' Topuz'un yazılı cevabı. (7/900) 337 

I 10. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
I Ragıp Üner'in, Nevşehir merkeze bağlı Kavak 
I kasabası yolunun 1978 yılı içinde tamamlanması 
I için yapılan çalışmalara dair soru önergesi ve 
I Köy İşleri ve Kooperatifler Bakam Ali Topuz' 

un yazılı cevabı. (7/904) 337 
I 11. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üye-
I si Ragıp Üner'in, Nevşehir merkeze bağlı Çat 
I kasabası yolunun ikmali için yapılan çalışma-
I lara dair soru önergesi ve Köy İşleri ve Koope-
I ratifler Bakanı Ali Topuz'un yazılı cevabı. 

(7/905) 337:338 
I 12. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
I Ragıp Üner'in, Nevşehir'in Gülşehir'e bağlı 
I Karacaşan kasabasının yolunun asfalt yapımı 
I için yapılan çalışmalara dair soru önergesi ve 
I Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı AH Topuz'un 

yazılı cevabı. (7/906) 338 
I 13. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
I Ragıp Üner'in, Nevşehir İl hudutları içinde bu-
I lunan Göreme harabelerinin korunması için bir 
I tedbir alınıp alınmadığına dair soru önergesi ve 

304 — 
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Sayfa 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşfcun'un ya
zılı cevabı. (7/921) 338:339 

14. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı Özerin, Küçükesat Lisesi binasının ya
pım alanına dair soru önergesi ve MİDİ Eğitim 
Bakanı Necdet Uğur'un yazılı cevabı. (7/922) 339: 

340 
15. — Cumhuriyet Senatosu Tabii ÜyesJ 

Mehmet özgüneş'in, Kayseri'nin merkeze bağlı 
Eîâgöz Köyündeki 13 000 metrekarelik meraya 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı İrfan öz -
aydmîı'mn yazılı cevabı. (7/925) 340:341 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş 
Üyesi Rıza Akgün'iin, Kahramanmaraş yolla
rının tamiri ve trafik durumuna dair soru öner
gesi ve Bayındırlık Bakam Şerafettin Elçi'nin 
yazılı cevabı. (7/928) 341:342 

17. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Baha Akşit'in, Denizli İh' dahilindeki okullarda 
yapılan tayin ve nakillere dair soru önergesi ve 
MİMİ Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un yazılı ce* 
vabı. (7/929) 342:343 

18. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sanibrahimoğlu'nun, Adana İlindeki top
lum polisi sayı ve kalitesinin artırılması için ne 
gibi önlemler düşünüldüğüne dair soru öner
gesi ve İçişleri Bakam İrfan Özaydınlı'mn yazılı 
cevabı. (7/930) 343:344 

19 .— Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üye
si Ragıp Üner'in, 1.1.1978 - 1.6.1978 tarihleri 
arasında Nevşehir İli merkez ilçe ve köylerinde
ki okullarda yapılan tayinlere dair soru öner
gesi ve Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un 
yazılı cevabı. (7/933) 344:345 

20. — 'Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
t&ender Cenap Ege'nin, 3.11.1977 tarih ve 16102 
sayıh Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe dair 
soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakam 
Orhan Alp'in yazılı cevabı. (7/934) 345 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hikmet AslanoğIu*nun - T E K - Genel Müdürlü
ğünce Balıkesir köylerinde yapılacak olan elek
trik İşlerine dair soru önergesi ve Enerji ve Ta
bu Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'ın yazdı 
cevabı. (7/935) 345:346 

22. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
Ragıp Üner'in, Nevşehir - Avanos ilçesine bağlı 
Akarca Köyünün köprü inşası ile içmesuyuna 

Sayfa 
dair soru önergesi ve Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanı Ali Topuz'un yazdı cevabı. (7/936) 346 

23. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
Ragıp Üner'in, Nevşehir merkeze bağlı Acıgöl 
ve Tatlann kasabaları arasındaki yola dair soru 
önergesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler Baka
nı Ali Topuz'un yazılı cevabı. (7/937) 346:347 

24. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, 18 Haziran 1978 tarihli 
Hürriyet Gazetesinde çıkan bir habere dair so
ru önergesi ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı* 
nın yazılı cevabı. (7/938) 347 

25. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
Ragıp Üner'Şn, Nevşehir İlinin Kozaklı İlçesine 
bağlı Kapaklı Köyü okuluna dair soru önergesi 
ve Milli Eğ'tim Bakanı Necdet Uğur'un yazılı 
cevabı. (7/940) 347:348 

26. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
Ragıp Üner'in, Nevşehir İli dahilinde yapılması 
kararlaştırılan Kozaklı - Kalaba arasındaki yola 
dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Şerafet
tin Elçi'nin yazılı cevabı. (7/941) 348 

27. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
Ragıp Üner^in, Nevşehir İlinin Kozaklı İlçesine 
bpğlı Kapaklı Köyü Îçmesuyuna dair soru öner
gesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali 
Topuz'un yazılı cevabı. (7/942) 348 

28. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
Ragıp Üner'in, Nevşehir İlinin Derinkuyu İlçe
sine bağlı Til Köyünün îçmesuyuna dair soru 
önergesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı 
Aîi Topuz'un yazılı cevabı. (7/943) 348:349 

29. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Hilmi Nalbantoğlu'nun, «Atatürk'ten 12 
Mart'a» isimli kitaba dair soru önergesi ve 
Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın yazı-
Eı cevabı. (7/944) 349:350 

30. — Curhuriyet Senatosu 'Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, İzmir Tarım Satış Koope
ratifleri Birlikleri ortaklarından 1976 -• 1977 kam
panyasında teslim alınan zeytinyağı miktarına 
dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Teoman 
Köprülüîer'in yazılı cevabı. (7/946) 350 

31. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
Rcgıp Üner'in, Nevşehir İlinde «Yüksek l i san 
Oikuhı» açılması için bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair soru önergesi ve Milli Eğitim 
Bakanı Necdet Uğur'un yazılı cevabı. '(7/947) 350: 

— 305 
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Sayfa 
32. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 

Ragıp Üner'in, Nevşehir ti merkezine yapılma
sı düşünülen Hükümet binasına dair soru (öner
gesi ve MaKye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/948) 351 

33. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
Ragıp Üner'in, Nevşehir İli merkeze bağlı Te
pe Köyüne su pompası verilmesi için bir ça
lışma yapılıp yapılmadığına dalir soru önergesi 
ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakam AK To* 
puz'un yazılı cevabı. (7/949) 352 

34. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
Ragıp Ünerün, Nevşehir İli merkeze bağlı Bo
ğaz Köy ile Kızılcin Köyüne telefon ve PTT 
acenteliği verilip verilmeyeceğine dair yazılı 
soru önergesi ve Ulaştırma Bakam Güneş ön-
güt'ün yazılı cevabı. (7/950) 352 

35. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
Ragıp Üner'in, Nevşehir İli merkeze bağlı Bo
ğaz Köyüne bir su deposu ile bu köy yolu
nun yapılması hususunda ne düşünüldüğüne da
ir soru önergesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı Ali Topuz'un yazılı cevabı. {7/951) 352:353 

Sayfa 
36. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 

Ragıp Üner'in, Türkiye'de kurulması kararlaş
tırılan afyon işleyecek alköloid fabrikalarına 
dair soru önergesi ve Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakam Mehmet Yüceler'in yazılı cevabı. 
(7/952) 353:354 

37. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
İbrahim öztürk^ün, Haymana İlçesinde inşaatı 
durdurulan «Kalıp İmal Fabrikasına» dair so
ru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakam Orhan 
Alp'in yazılı cevabı. (7/953) 354 

38. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
Ragıp Üner'in, Nevşehir - Kozaklı İlçesine bağlı 
Taşlıhöyük Köyüne pancar ekimi için izin ve
rilip verilmeyeceğine dair Soru önergesi ve Sa
nayi ve Teknoloji Bakam Orhan Alp'in yazılı 
cevabı. (7/956) 354:355 

39. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 
Kadri Kaplan'ın tarihsel ve doğal sit olarak 
ilan edilen bölgelerdeki kamulaştırma işlemleriy
le ilgili yasal düzenlemelere dair soru önergesi 
ve Maliye Bakanının yazılı cevabı. (7/961) 355:356 

» > Q « 

I — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref 

Bakşık'ın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi. (3/1482) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna.) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Beyti 
Arda'mn yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi. (3/1468) (Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna.) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/1467) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna.) 

Raporlar 
4. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trab

zon'da bir üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayıh 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun tekli
finin Mîllet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve 
Kültür Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. 
Senatosu : 2/138) (S. Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 
29.8.1978) 

5. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki dene
tim :n mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. 
(10/77) (S. Sayısı: 811) (Dağıtma tarihi: 29 . 8 . 1978) 

6. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntıla-
rıyle belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi: 29.8.1978) 

7. — Traktör satışları konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/54) 
(S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

8. — Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında Kanun Tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Sosyal İşler ve Dışişleri, Turizm ve Ta-

— 306 
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nıtma komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/109; 
C. Senatosu : 1/571) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma ta
rihi: 15.9.1978) 

9. — Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 Ulus
lararası Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mali ve 
İktisadi İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 1/37; C. Senatosu : 
1/573) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1978) 

Araştırmalar 
10. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebib 

KaramuUaoğlu'nun Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili araştırma önerge
si. (10/79) 

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

Sözlü Soru 
12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh

met Feyyat'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile Etibank'ın Doğu Anadolu'daki işçi ve personeline 
dair sözlü sorusu. (6/100) (Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

Yazılı Sorular 
13. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-

gıp Üner'in Nevşehir ili hudutları içinde bulunan Gö
reme harabelerine dair yazılı sorusu. (7/955) (Kültür 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in Nevşehir - Kozaklı ilçesine bağh Taşlıhö-
yük köyüne pancar ekimi için izin verilip verilmeye
ceğine dair yazılı sorusu. (7/956) (Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığına gönderilmiştir.) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, Dışişleri Bakanlığı Ge
nel Sekreterliğince oluşturulan bir komisyon tarafın
dan hazırlandığı bildirilen «Dışişleri Raporu» na dair 

...>. 

yazık sorusu. (7/957) (Dışişleri Bakanlığına gönderil
miştir.) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri 
Kaplan'ın İstanbul Pendik - Tuzla bölgesi planlama
sına dan* yazılı sorusu. (7/958) (İmar - İskân, Turizm 
ve Tanıtma, Yerel Yönetim bakanlıklarına gönderil
miştir.) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit'in Denizli ili dahilindeki belediyelere yapdan 
yardunlara dair yazılı sorusu. (7/959) (Yerel Yönetim 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri 
Kaplan'ın, sahil bahkçıhğmın kontrolü için alınması 
gereken tedbirlere dâir yazılı sorusu. (7/960) (Gıda -
Tamu ve Hayvancıhk Bakanlığına gönderilmiştir.) 

19. — Oranhııriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri 
Kaplan'ın, tarihsel ve doğal süt olarak ilan edilen böl
gelerdeki kamulaştırma işlemleriyle ilgili yasal düzen
lemelere dair, yazdı sorusu. (7/961) (Adalet, İmar -
İskân, Turizm - Tanıtma, Maliye, Yerel Yönetim ve 
DPT adına ilgili Devlet Bakanhğma gönderildi) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Hay
rettin Erkmen'ıin Marksist - Leınnıst Silahlı Propa
ganda Birliği adlı bir kuruluşa dair yazıh sorusu. 
(7/962) (İçişleri Bakanlığına gönderildi) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Hay
rettin Erkmen'in THY'nin Trabzon - İstanbul arası 
tarifeli uçak seferine dair yazıh sorusu. (7/963) (Ulaş-
ürma Bakanlığına gönderildi) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi A. 
Münif Islâmoğhı'nuri Sağlık Bakanlığında alınan ba
zı malzemelerin alınış nedeni hakkında yazdı sorusu. 
(7/964) (Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönde
rilmiştir) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
A. Münif Islâmoğlu'nun Sağhk Bakanlığı camiasında 
cereyan ettiği söylenen bazı olaylara dair yazıh soru
su. (7/965) (Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir) 

.<... 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açdma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fevzi H. Esatoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyo nkaraHsar), Enıamılîah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — Anayasanın 83 ncü maddesinin 3 ncü 
ve 4 ncü fıkraları gereğince toplanmış bulunan Cum

huriyet Senatosu Genel Kurulunun 72 nci Birleşimi
ni açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yanılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

İÜ. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Fahri Çöker, Hilmi Fırat, Adnan Başer 
Kafaoğlu, Nermin Abadan Unat ve Halil Tunç'un 
Anayasanın 72 ve 73 ncü maddeleri gereğince Cum
huriyet Senatosu üyeliğine seçildiklerine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1490) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş 
bulunan üyelerden, süresi dolmuş olanların yerine 
seçilen sayım üyelerle Ogffi Cumhurbaşkanlığı yazısı 
var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunun, Cumhurbaşkanınca 

3 Temmuz 1973 tarihinde seçilmiş bulunan üyelerin
den Prof. Dr. Sabahattin Özbek, M. Cihat Alpan, 
Haîil Tunç ve Prof. Fethi Çelikbaş fle 13 Temmuz 
1976 tarihinde istifa ederek ayrılmış bulunan Naim 
Tahı yerine seçilen Adile Ayda görev sürelerini dol
durmuş bulunmaktadırlar. 

Bu suretle boşalan beş üyeliğe; Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 72 nci ve 73 ncü maddeleri gere
ğince, aşağıda isimleri yazdı zevatı seçmiş olduğumu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

1. — Fahri Çöker : Askerî Yargıtay eski Başkanı, 
Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Müşaviri 

2. — Hilmi Fırat : Deniz Kuvvetleri eski Ko
mutanı, Emekli Oranıiıal. 

3. — Adnan Başer Kafaoğlu : Maliye Bakanlığı 
Başmüşaviri. 

4. — Prof. Dr. Nermin Abadan Unat : Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Siyasal Davranış Kürsüsü öğretim 
ÜyesL 

5. — Halil Tunç : TÜRK - fŞ Genel Başkam. 
- 2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fahri Çöker, Hil

mi Fırat, Adnan Başer Kafaoğlu, Nermin Abadan 
Unat ve Halil Tunç'un Anayasanın 77 nci maddesi 
gereğince andiçmesi. 

BAŞKAN — Anayasamızın 77 nci ve Cumhuri
yet Senatosu İçtüzüğünün 2 nci maddesi gereğince 
yeni katılmış bulunan üyelerimiz andiçeceklerdir. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatomuza yeni katılan sa
yın üyelerimizi tezkeredeki sıraya göre andiçmeye 
davet ediyorum. 

(Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Fahri Çöker, 
Hilmi Fırat, Adnan Başer Kafaoğlu, Nermin Aba
dan Unat, H a i l Tunç Anayasanın 77 nci maddesi 
gereğince andiçtiler.) 

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Anayasanın 77 nci maddesi gereğin

ce andiçerek göreve başlamış bulunan sayın üyeleri 
kutlar, yeni görevlerinde başardar dilerim. 

Sayın üyeler; 
Bilindiği gibi Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru

lu Millet Meclisinde yeter sayıdaki üyenin istemi 
üzerine, Millet Meclisi Başkanı tarafından toplan
tıya çağırılan Millet Meclisiyle birlikte toplanmış 
bulunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin de bir kararında belirt
tiği gibi, önce toplantıyı gerektiren konu görüşü
lür. Ancak, toplantıyı gerektiren konu Millet Mec
lisi İçtüzüğünün değiştirilmesiyle ilgili bulunduğundan 
ve Cumhuriyet Senatosuna gelmeyeceğinden, Cum
huriyet Senatosu tatilden önceki gündemine devam 
edecektir. 
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3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sadi Irmak'm, 
iktidar - muhalefet ilişkilerine dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen üyetar var. 
Bunlardan gündem dışı söz isteme kuralına uygun 
olarak istemde bulunanlara söz vereceğim. 

Önce Kontenjan Senatörü Sayın Sadi Irmak'ın 
gündem dışı söz isteyen yazılarını okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Senatonun 19 Eylül 1978 tarihinde yapacağı top

lantıda, iktidar - muhalefet ilişkileri konusunda gün
dem dışı bir konuşma yapmama izninizi saygıyla 
rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ord. Prof. Sadi Irmak 

SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sar 
yın Başkan, aziz senatörler; 

Anayasa gereğince, velevki kısıtlı ve sınırlı bir 
konu için dahi olsa, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin şöyle bir dönemde toplantıya çağırılmış olma
sını yerinde ve gerekli bir hareket saymaktayım. 

Biz, özelikle Atatürk çömezleri, kendisinden 
daima şunu öğrenmişizdir: Bütün milli dertlerin te
davi yeri Büyük Millet Meclisidir. Her derdinizi, 
her sorununuzu oraya götürünüz. Tarih boyunca da 
Büyük Millet Meclisi hakikaten güçlükleri ve sorun
ları yenen, başarıya çıkaran bir müessese olmuştur. 
Bu geleneğin devamı zorunludur. 

Bugün yurdumuzun genel durumu; yurt içinde 
vatandaşlarımızın ve yurt dışında güçlü bir Türki
ye'nin cihan ve özellikle Avrupa dengesi için ne de
rece vazgeçilmez olduğunu bilen akıllık adamlar ve 
dost adamlar tarafından dikkatle ve üzüntüyle izlen
mektedir. 

Hükümet düzeyini çoktan aşarak Devletin varlı
ğına ve bütünlüğüne kadar el uzatan kanunsuz olay
lar karşısında, Hükümetin demokratik özgürlüklere 
el sürmeden duruma hâkim olma karar ve cehdini 
tasviple karşılamakla beraber, böyle bir büyük ka
rarın başarıya ulaşabilmesi için vazgeçilmez bir şar
tın mevcut olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu şart; 
böyle zamanlarda milli güç ve iradenin müşterek 
düşman hedefe doğru yoğunlaşması sekinde ifade 
edilebilir. Bu yoğunlaşmayı ve miIK İradeyi elbette 
siyasi partilerimiz temsil ederler ve özellikle de iki 
ana parti çok ağır bir sorumluluğun karşısındadır-
iar. 

Mi l i güç yoğunlaşmasının büyük ölçüde gerekti
ği günümüzde, iki ana partimiz arasındaki ilişki

lere baktığımız zaman, iyimser olmak olanağını 
bulamıyoruz. Aksine iki taraf, ancak «Kısır» ke
limesiyle vasıflandırılabilecek, yaratıcı ve yapıcı ol
mayan suçlamalarla birbiri aleyhine yer almış durum
dadırlar. 

İktidara düşen vazife, muhalefetin yakınlığını ara
mak, iç ve dış sorunlarda istişareye ehemmiyet ver
mek ve her şeyden evvel sık sık bilgi arz etmektir. 

Muhalefetin vazifesi ise, bu bilgiler ışığında ya
ratıcı ve yapıcı tenkitlerini samimiyetle ortaya koy
maktır. 

Sorunlarımızın temeline indiğimiz zaman, iki ana 
partinin de program ilkeleri bakımından Atatürkçü 
partiler olduklarım ve zümrelerin değil, toplumun 
ve yığınlarım partisi olduklarım görürüz. Son zaman
lardaki bu karanlıklar içerisinde bu alanda ümit ve 
aydınlık getiren iki olaya şahit oluyoruz: 

Cumhuriyet Halk Partisinin Saym Lideri, kendi 
partisinin Küçük Kurultayında gayet açık bir şekilde 
ihtilalci sola karşı vaziyet almıştır ve kendi partisini 
de, milleti de uyarmıştır. Buna paralel olarak Ada
let Partisinin Sayın Lideri ve diğer sözcüleri, «Ata
türkçülüğe bağlı olduklarını» defalarca ortaya koy
muşlardın 

Şu halde, iki partimizin gerektiği kadar birbirine 
yanaşmamasına ideolojik ve akü bir sebep tasavvur 
edilemez. Kaldı ki, vatan menfaatleri gerektirdiği 
zaman, başka memleketlerde zıt kutuplara mensup 
oüan ve muayyen zümrelerin menfaatini temsil eden 
partilerin bile bir koalisyon çerçevesinde toplanabil
diklerini görmekteyiz. 

Siyasi partiler arasında işbirliği yapmanın, bir 
koalisyona gitmeden de mümkün olduğuna dair ga
yet değerli örneklerini son zamanlarda gördük. Bun
ların ikisini, son zamanlarda Avrupa'da bulunduğum 
sırada şahsen şahit olduğum için bilhassa nakletmek 
isterim. 

Terörizmin, bizde olduğu gibi vahim şekiller 
almaya başladığı Almanya'da bir gün baktık bir kon
sey toplandı; o ana kadar bilmediğimiz «Kriz Günle
ri Konseyi» Nedir bu Konsey?.. İktidar liderleri, mu
halefet fiîerîeri toplandılar ve 24 saat içerisinde o ka
dar hayati, o kadar cüretli kararlar aldılar ki, ma
lum olan şekilde rehineler kurtuldu, tayyare kur
tuldu getirildi ve Devlete kasteden şebeke ele geçiril
di; büyük bir kısmı da bugün kilit arkasındadır. 

Bunun ikinci bir tezahürüne geçen hafta yine 
Bonn'da şahit olduk. İktidar ve muhalefetin birleş
mesi sayesinde hızını zaten kaybetmiş olan terörizme 
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karşı, Hükümet muhalefetle beraber bir «Anti - te
rör Kanunu» getirdi Matbuatta bu kanunun büyük 
tartışmalara yol açacağı ifade ediliyordu; açmadı 
ve beş dakikada Alman Parlamentosundan bu Kanun 
geçti. 

En yakın bir misalini de bu defa İsviçre'de gör
dük. Malum olan şekilde İsviçre parasının deflas-
yonist bir havada aşırı değer kazanması üzerine kay
gılanan ve gerek ihracatta, gerekse turizmde bunun 
olumsuz etkilerini gören iktidar ve muhalefet Şer
linde toplanarak onlar için son derece önemli olan 
mali tedbirlerde birleştiler. Bu da katma gelir ver
gisinde yeni nispetlerin tespiti şeklinde oldu. Bu da 
bir iki saatlik toplantıda hemen karara bağlandı ve 
tesirleri de derhal görülmeye başladı. 

Hepimizin bildiği gibi, bugün yurdumuzun baş
lıca üzüntü kaygısı ideolojik boşluk ve çarpışmalar, 
ekonomik sıkıntılarımız ve dertlerimiz. Tabii bü
tün krimıiner olayları ideolojik olarak vasıf
landırmaya da imkân olmamakla beraber, tipik 
ideolojik olan hadiselerin kaynağının ve tedavi yol
larının en azından iki ana partimiz tarafından doğru 
teşhis edilip, tedavi tedbirlerinde de birfcşihnesi za
rureti vardır. Çünkü arkadaşlar, Devlet muhale-
tiyle ve iktidarıyla bir bütündür ve Devlet bir tema-
diyet demektir, bir süreklilik arz etmektedir. Onun 
için sürekli olabilecek tedbirleri ve teşhisleri ortaya 
koymak zarureti vardır. Bu kaynaklar elbette tek 
kaynak değildir ve şiddet her zaman olduğu gibi kar
şı şiddeti uyandırmaktadır. Şiddet olaylarının yüzüy-
de ve derinde bazı sebepleri var. 

Evvela dünya olaylarının hiç değilse bir ölçüde 
memleketimize yansımaması mümkün değildir. İki 
cihan harbi geçirmiş olan insanlık, elbette yeni bir 
yoğruluş sevdasındadır ve yeni arayışlar içindedir. 
Arayışlarının esas motifi insanoğlunun daha özgür 
ve daha eşit olması etrafındadır ve buna dünyanın 
her yerinde yemi çareler aranmaktadır. 

Memleketimizdeki anarşik olayların hepsini bu 
dünya olayının, bu ideolojik arayışlarının Türki
ye'deki yansımalarından ibaret olarak kabul etmek 
elbette mümkün değildir. Ayrıca kendimize mahsus 
sebepler ve teşkilatlar bulunmaktadır. 

Bunların karşısında iktidarlarıyla ve muhalefetiyle 
tarafsız olarak müşterek bir cephe almak, kesin bir 
cephe almak ve adaletin gerçekleştirilmesine geniş 
ölçüde fırsat vermek sanırım ki ilk yapılacak iştir. 

Bir memlekette anarşik kutuplaşmalar olunca, dış
taki emperyalist hareketlerin bundan faydalanmaya 
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kalkmamaları düşünülemez. Memleketimizde bu fak
törün de önemli bir rol oynamakta olduğunda şüphe 
yoktur. 

Her yerde emperyalizme karşı çare aranıyor, em
peryalizme karşı çıkma motifi ileri sürülüyor. Arka
daşlar, emperyalizme ilk kılıç çeken adam bir Türk : 
Mustafa Kemal. Onun memleketinde emperyalizme 
karşı çıkmak için Doğu'dan veya Batı'dan rejim ara
manın mantıksızlığı kadar, dünyada mantıksız bir ha
reket olamaz. Bütün dertlerimiz, bütün ilerici, özgür
lükçü, eşitlikçi hasletlerimiz Kemalizmin içinde mev
cuttur. 

Ne çare ki, biz çocuklarımıza Kemalizmi gereği 
gibi öğretememişiz, sindirememişiz ve yeni doğan ih
tiyaçlar karşısında (Elbette Kemalizm donmuş bir ka
lıp değildir.) dinamik Kemalizmi kendi ana doğrul
tusunda işletememişiz. Bu yüzden bakınız devletçilik 
gibi kurtarıcı, yüceltici bir faktör; Devlet işletmele
rindeki acemiliğimiz ve siyasi baskılar yüzünden âde
ta antipatik bir çehre almıştır. Halbuki, devletçilik 
Atatürk'ün getirdiği ilkeler arasında en önemlilerinden 
birisidir. 

Güçlüklerimizin ikinci cephesi olan ekonomik sı
kıntılarımızın günlük safhalarından ziyade ,ana par
tilerimizin derinde oturan safhalarında anlaşmalarını 
gönül ister. 

Bu derinde bulunan sebepler arasında çeyrek asır
da d'âıi katına çıkmak gibi dünyada hiç bir ekonomi
nin kaldıramayacağı bir nüfus patlaması ve bunun 
geçmiş hükümetlerimiz tarafından da gayet tabii iyi 
niyetlerle desteklenmiş olması geliyor. Ekonomimiz 
bu nüfus patlamasına hiç bir suretle hazır olmamıştır 
ve bugün de hazır değildir. 

İkinci derindeki sebep; sanayileşmeyi ciddi bir 
safhaya dökmeden, köyde ziraati makineleştirmeyi 
teşvik etmek suretiyle işsiz kalan büyük bir kitleyi 
şehirlere yığmak suretiyle büyük ve acı problemlere 
imkân verilmiş olmasıdır. 

Üçüncü problem ve müzmin olan problem; (Bu
rada hükümetlerin eleştirisini yapmıyorum) hükümet
lerin hemen hepsinin ve belki kendi hükümetimin de 
methaldar olduğu, Devletin mütemadiyen şişen bü
rokrasisinin, Devletin hakiki gelirlerini gittikçe daha 
büyük ölçüde yutarak kalkınmanın açık finansmanla 
yapılması yollarına gidilerek temin edilmesi gibi SOTÎ 
derece başarılması güç, tehlikeli elan bir yola gidil
miş olması ve bunun sonunda da kaçınılmaz olarak 
enflasyon çukuruna düşmüş olmamızdır. 
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Sanırım ki, iktidarla muhalefetin bu derindeki 
sebepler üzerinde bir an evvel elbirliği etmelerine ke
sin bir zaruret vardır ve tekrar ediyorum; bu zaruretin 
ası! sebebi; Devlet demek bir bütünlük, bir yürüyüş 
ve bir süreklilik demektir. Buma selamete çıkaımakia 
hepimiz görevliyiz. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Irmak. 

4. — Kastamonu Üyesi Ali Münif Islâmoğlu'nun 
Bayındırlık Bakanının tutum ve davranışlarına dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı konuşma is
teyen Sayın Münif Islâmoğlu'nun yazılarını okutuyo
ruz. 

Sayın Senato Başkanlığına 
Bayındırlık Bakanının tutum ve davranışları hak

kında gündem dışı konuşmama müsaadelerinizi arz 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kastamonu Üyesi 

Dr. Münif İslâmoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İslâmoğlu. 
ALÎ M Ü N İ F İSLÂMOĞLU (Kastamonu) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler; 
Aylardan beri vatan ve milleti bölme hareketleri 

en feci ve kanlı şekilde devam etmekte olduğu halde, 
Hükümet Meclislere bu hususta bilgi vermeden özen
le kaçınmaktadır. Bu bölücü hareketleri Hükümet 
azalarından da destekleyenlerin olduğunu görmenin 
ıstırabı içindeyiz. 

Bundan önce Hükümetin Meclislere icap ediyor
sa gizli bir celsede izahat vermesini temenni etmiş
tik. Şark illerimizde duyduklarımız tüylerimizi ürper
tecek şekilde fecidir. Hükümet gaflet içinde değilse, 
acz içerisindedir. Bunun sorumluluğuna Hükümetin 
çok acı şekilde ödeyeceğinden şüphe yoktur. 

Bayındırlık Bakanının yaptığı seyahatlar, söyledi
ği sözler, karşılanmalarındaki manzara, yaptığı tayin
ler calibi dikkattir. Nitekim, seçim bölgem Kasta
monu'ya mukavele ile tayin ettikleri Türkçeyi güç 
konuşan silahlı 40 kişi hiç bir iş yapmadan para al
maktadır. Bu 40 kişinin niye, niçin tayin edildiğini 
herkes birbirine sormaktadır. Duyduğumuza göre 
böyle binlerce aynı karakterde insanlar muhtelif yer
lere yerleştirilmekteymiş. Ordumuzun son manevra
ları karşısındaki endişe de, ne ile karşı karşıya oldu
ğumuzu ifade ediyor kanısındayım. 

Vatan ve milletimizin bütünlüğüne inanmış bir 
parlamenter arkadaşım Ağrı ve Patnos kasabaların* 

j da cereyan eden hadiseler hakkında çok üzücü şey
ler ifade ediyordu bugün. Kendisine, «Bu hadiseleri 
Meclise getirin,» dediğimde «Hayatıma son verirler, 
getiremem.» dedi. 

Bendeniz bunun üzerine ondan duyduklarımı da 
Yüce Senatoya arzı vazife biliyorum. Mesele bu ka
dar ciddidir arkadaşlarım. Meruran ve Asiyen aşi
retlerinin giriştikleri çarpışmalarda sekiz aydan beri 
13 kişi ölmüş, bir o kadar da yaralanmıştır. Halen 
bu iki aşiretten 20'ye yakın şaki dağa çıkmış. 50 bin 
nüfuslu bu iki aşiretin hemen hemen bütün adanılan 
silahlanmış bir vaziyettedir. 

Dün Patnos kasabasında Hükümet konağının 
önünde iki saate varan müsademe ediîmiş; jandarma 
ve polis olaya müdahale yönünden tesirsiz kalmıştır. 
Silahlarının Rus ve Çin yapısı olduğu ve hergün bu 
gibi hadiselerin devam etmekte olduğu ifade ediliyor. 
Patnos ve Ağrı mıntıkasında yakında büyük hadiseler 

I görüleceğini kesinlikle arkadaşım ifade ediyor. 
BAŞKAN — Bayındırlık Bakanının davranışı ile 

ilgili görüşme isteğiniz olduğunu bildirmiştiniz Sayın 
İslâmoğlu. 

ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Ko
nuşmaları ile alâkalı efendim. 

BAŞKAN — Konuşma isteğinizle ilgili konuşun 
lütfen efendini. 

ALİ MÜNİF.İSLÂMOĞLU (Devamla) — Peki 
Sayın Başkanım. 

Sayın Bakanın seyahatları ve seyahatlarımn uyan
dırdığı hadiselerin akisleri olduğundan hadiselere açık
lık vermek istiyorum; yani tahrik eden Sayın Bayın
dırlık Bakanının tutumudur kanaatimce; zaten bitiri-

j yorum. 
Yüce Senato huzurunda Hükümetin gaflet uyku

sundan uyanmasını, aklan başına almasını, yoksa 
dünyanın basma yıkılacağını ifade etmek isterim. 

Saygılarımla. (AP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslâmoğlu. 
5. — istanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın, Van ili 

Gevaş ilçesinde 15 kişilik ailenin bir kan davası so
nucu öldürülmesi hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat'ın gündem 
dışı söz isteyen önergesini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Saym Başkanlığına 
Van ili Gevaş ilçesine bağlı Bahçesaray bucağın

da bir evi ateşe vermek suretiyle 15 kişilik ailenin 
kan davası sonucu öldürülmesi hakkında gündem dı
şı konuşmak istiyorum. 

Arz ederim. İstanbul 
I Mehmet Feyyat 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Bir konuyu bütün samimiyetimle mensup oldu

ğum siyasi partinin bir üyesi değilmiş gibi, bir Türk 
vatandaşı olarak size sunmak istiyorum. Burada ob
jektif kalınmasını tüm kamu görevlilerinden, Hükü
met ve muhalefet mensuplarından, diğer siyasi kadro 
mensuplarından bu şekilde davranmalarını temenni 
ediyorum, 

Bundan 2,5 ay evvel, biraz önce bahsi geçen Şa
yia Bayındırlık Bakanı Van'a teşrif ettiği sırada ben 
orada idim. Bir dava konusu için gitmiştim. Fahri 
bir dava için aşiretler birbirleri ile çatışmışlar. Dört 
aşiretin umumi vekili durumunda idim ve avukatlara 
konuyu transfer ettim gayet ucuz bir şekilde. Böyle
ce kan davası önlendi. Hepsi birbirlerinin ziyaretine 
giderek imamların ve hocaların huzurunda Kuran-ı 
Kerim üzerine dostluk andı içtiler. 

Bu sırada Bayındırlık Bakanı Van'a teşrif etmiş
ti, Bahçesaray ilçesine gidiyordu ve ben de katıldım. 
BEZI yörelerden Adalet Partisine mensup ileri kişile
rin bazı çocukları aşın sol franksiyonda, Sayın Ba
kanı istismar eder diye bizzat izledim ve kendileri 
iie beraber gittim. Her gittiğim yerde Atatürk'ün ve 
ondan sonra da kendi Genel Başkanımın resimleri 
bayraklarla asılı idi. Bizim gittiğimiz yerde Sayın 
Bakanımız bunu gayet iyi bir jest olarak karşıladı. 

Vanuı Gevaş ilçesi Bahçesaray bucağına karlar 
arasında gittik; halen karlar erinıemişii. Cizre'nin ve 
İdil'in Büdüren ve diğer aşiretleri sürülerîndeki bin
lerce hayvanlarım otlatmak için o yörelerdeki yayla
lara getirmişlerdir. 

Bana bir ihbar vaki oldu. Bütün akrabalarım ve 
Vanlılar da bilir; «Sayın Bakanın yanında otarma, 
bir suikast olabilir...» Sebebini sordum; «Sayın Ba
lkan avukat iken bir aşiretin davasını almış, diğer 
aşiret ona hasımdır, sebebi budur...» Ben buna inan
madım; avukata, doîayısıyle adalete böyle bir hınç 
duyulmaz Doğu Anadolu yöresinde ve Bakanla be
raber gittik. Bütün samimiyetimle arz etmek isterim; 
en ufak bir yanlış hareketini görmedim ve gittiğimiz 
yerde Cizre'den gelen aşiretlerin iki mensubu öldü
rülmüştü. Orada Bahçesaray bucağında jandarma 
uzatmalı görevlilerine, «Failleri yakalayabilecek mi
siniz?» diye sordum. «Bahçesaray halkı yardımcı ol
sa ele geçiririz» dediler. Yani failleri ele vermeyen
ler Van'ın yöresinde. Ben Van'hyım, katiller, suç iş
leyenler Cizre'îi yörükler; yani «Göçer» Doğu Ana* 

dolu tabiriyle. Oradaki yörükler adanılan öldürül
düğü halde sürülerinin başında, bir ay evvel karlann 
yeni eridiği bir sırada (sanki ilkbahar oraya yeni gel
miş gibi). Bakana yaivanyotlardı; «Biz de insanız, 
af buyurun iki ayaklı hayvan gibi asırlardır yerleşe
miyoruz, bir yerimiz yoktur iskân edilmiyoruz. Yüz
lerce senedir atalarımızdan aldığımız, öğrendiğimiz 
gelenek icabı gelip yaz aylarında burada hayvanlan-
mızı otlatıyoruz, sonbahara doğru gidiyoruz; ama bu 
Allah'ın dağı, Hazinenin malı için biz mahalli ileri 
gelenlere haraç veriyoruz.» dediler. Bütün Van halkı 
bunu bilir; Adalet Fartisinin, Cumhuriyet Halk Par
tisinin ve diğer siyasi parti mensupları ve dejenere 
olmuş bazı kimselerin hepsi bilir bunu, Bunlar Hazi
nenin yeri için vergi veriyorlar. Bir sürü, iki sürü, on 
sürü koyununu otlatmak için 10 bin, 20 bin, 100 bin 
liraya kadar olan o yaylanın parasını oradaki aşire
tin ileri gelenine veriyorlar ve bu asırlardan beri böy
le devam eder gelir. 

Bayındırlık Bakanı bunun vicdan azabının muha
sebesini yapmakta idi ve bunu tartıştık; gerçek o mu
hiti bilen bir delikanlı gibi. Bir Bakan olarak değil, 
o muhiti seven, Türkiye Cumhuriyetinin bir vatan
daşı olmanın üzüntüsü, hatta hicabı içerisinde idi on
ların durumunu görünce. 

Meseleler böyle olunca, b:*z oy almaya gideceği
miz zaman belli kimselerle, özellikle yerlilerle, bur
juva ile, bürokrasi ile csnaîîaşmış yerli ağalar, bir de 
henüz esnaflaşmamış, yerleşmemiş, hileyi hurdayı öğ
renememiş, melanete nüfuz edememiş Mardin'den 
gelen o yörükler daha henüz Ortaçağ hayatını değil, 
İlkçağ hayatım yaşamaktadır. Feodal yapının en il
kel hayatını yaşamaktadırlar. Şimdi bu çelişki karşı
sında biz, bunları tahrik eden, adamlannı öldüren, 
Hazinenin yerinden haraç alan kimseleri himaye ede
ceğiz, Türk diyeceğiz ve buraya gelenleri de âdeta 
iki ayaklı mahlûk gibi hakir göreceğiz ve bunlann 
hakkını arayana da «Bölücü» diyeceğiz... 

Arkadaşlar; 
Bu Ada'da, Moda'da, İstanbul'da, Ankara'da in

celenmez. Sağdan, soldan alınan bilgilerle de konu
şulmaz; gidilir orada incelenir. Üst yapının gülü gibi 
değil, mahallinde gidilir, incelenir. 

Saygı duyduğum, samimiyetine katiyetle inandı
ğım ve şüphe duymadığım sayın arkadaşıma o bilgi
yi veren o Doğulunun gelip burada açıkça konuşma
sı lâzımdı. O bilgiyi veren ya şeyhtir, ya ağadır. 
Çünkü burjuva ile, bürokrasi ile dejenerasyona git
miş kimsedir, kendi çıkan peşindedir; ya para (rab-
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bena hep bana) veyahut da oy avcısıdır. îşte bu 
memleketi bu hale getiren, Ankara Hükümetini de, 
ondan evvelki İstanbul Hükümetini de yanıltan bu 
kişilerdir. 

Bu itibarla Hükümet olarak bu meselenin üzerine 
eğilmek, Doğu Anadoluda ne kadar Yörük ailesi var
sa bunları belli yerlere, arzuları dahilinde iskân et
tirmek mecburiyetindeyiz. Bunlar ilkçağı yaşıyoı, çok 
dürüst insanlardır, çok mert insanlardır; ama o ka
dar da buna mebsuten mütenasip olarakta vahşidir
ler. Yerdiği sözden dönmez; ama bir kan davasında 
en hunharca cinayeti işlcıler. İşte Bahçesaray'da bir 
evi yakmak suretiyle 15 kişinin hunharca şehit edil
mesi, öldürülmesi bunun tabii bir sonucudur. 

İşte sadece zalim, gaddar demekle olmuyor. Bun
ları zalim yapan, gaddar yapan, kine teşvik eden, o 
muhitin halkına karşı kine sevk eden nedenlerin üze
rinde durmak lâzım. Bu konu yıllar boyunca ihmal 
edilmiştir ve orada bölücülük yapanların istatistiği 
yapılsın, Milli İstihbarat bunu versin; bütün bölü
cülük yapanları, açıkça «Kürdara azadı» diyenlerin 
babası Adalet Partisinin, Demokrat Partinin ileri ge
len ve semizlenen kimseleridir. Cumhuriyet Halk Par
tisinin bünyesinde bu tip kişiler çok ekalliyette çı
karlar. Bunu namusluca tartışacağız, namusluca söy
leyeceğiz. Bu memleketi kim bu şekilde ipotek ettir
mek istiyor yabancı beynelmilel Ermeni teşkilatına, 
Taşnaklara veyahut da CIA'ya veyahut da kökü Çin 
veya Rusya, neresi olursa olsun?.. Bunlardan ilk ya
rarlanan onlardır ve bunlar Dev - Genc'e, Maoculara, 
diğer fraksiyonlara kaydolmaz; fakat genç çocukları 
alıp götürüp kaydederler. Bunun bir misalini üç ta
lebe cemiyetinde Dev - Genc'in çengelini attıran bu 
tip kimselerin çocuklarını defeden benimdir ve o 
yurtları aşırı solun çengelinden kurtaran benimdir. 
Fakat onların babalan sizin aranızda, asılan gençlere 
küfrederler; haddizatında kendi çocuklan o tip genç
leri yetiştirmiştir, suça itmiştir. 

Bu itibarla bir insanı asıp da kalkıp burada dua
sını okuyan sahtekârlara imkân vermeyeceğiz. Bu tip 
muhalefet olmaz olsun, yerin dibine girsin böyle mu
halefet. 

Hepinize saygılar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyyat. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bunak!.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Baldın çıplak 

sen konuşma. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; 

Saym Ömer Ucuzal'ın gündem dışı söz isteyen bir 
önergeleri var. Bu önergeyi İçtüzüğümüzün gündem 
dışı ile ilgili olan 54 ncü maddesine uygun bulmuyo
rum. 

Önce önergeyi okuyorum : 
«Memleketin içinde bulunduğu bunalım sebebiyle 

gündem dışı konuşmama müsaadelerinizi dilerim.» 
54 ncü madde şöyle der arkadaşlarım : 
«Bir üyenin gündem dışı bir diyeceği olursa...» 

önergede yazılı olduğu gibi «Bunalım» geniş kap
samlı bir tabirdir. Bu, «Bir diyecek» anlamına gel
mez. 

«Gündeme geçilmeden önce, mevzu ve mahiyeti
ni yazılı olarak Başkana bildirir» Bunda mevzu da 
belli değil, mahiyeti de belli değil. O itibarla Sayın 
Ucuzal'a üzülerek söz veremeyeceğim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Usul hakkında 
söz istiyorum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı konuşmalar 
bitmiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında efendim, han
gi usul hakkında? Bu söylediğim doğru mu, yanlış 
mı?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sizin, izah etti
ğiniz Tüzüğü doğru tatbik etmediğiniz hakkında. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bir dakika efendim. 
54 ncü maddeye göre; «söz verip vermemek Baş

kanın takdirine bağlıdır. 
Başkanın söz vermemesi halinde üye ısrar ederse, 

Genel Kurul görüşmesiz işari oyla bu konuda bir ka
rar verir» 

Sizin ancak ısrar hakkınız var. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Başkan, 

başka usulsüzlük içerisindesiniz. Onu da Yüce Genel 
Kurula izah etmek mecburiyetindeyim. Lütfen söz ve
riniz. 

BAŞKAN — Vermiyorum efendim. Siz ancak bu 
hakkınızı kullanabilirsiniz 54 ncü maddeye göre; ıs
rar ediyor musunuz, etmiyor musunuz?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evvelâ, tutumu
nuz demiyorum, usulsüzlük yaptığınız için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? «Usulsüzlük 
hakkında» diyorsunuz, usul hakkında söz istiyorsu
nuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne hakkında ol
duğunu kürsüden izah edeceğim. 54 ncü maddeyi ay
nen uygulamadığınız hakkında... 
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BAŞKAN — Sizin gündem dışı konuşmanız usule 
uygun olarak verilmemiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan siz 
usulsüz bir hareketin içerisindesiniz; lütfen hadise çı
karmayalım, lütfen Yüce Kurula hitabetmek üzere 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nasıl bunu söylersiniz Sayın Ucuzal; 
«Hadise çıkartmayalım» diye? Yani Genel Kurulu 
tehdit mi ediyorsunuz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Öyle söylerim ki, 
sizin yaptığınız şuradaki usulsüzlüğü dile getirmek 
mecburiyetindeyim ben Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz sadece gündem dışı konuşma is
tediniz, o hususta konuşacaktınız... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır Sayın Baş
kan; ben gündem dışı konuşmayı size saat onbire çey
rek kala verdim... 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam efendim... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Benden 2,5 saat 
sonra Sayın Münif Islâmoğlu'nun söz talebini ben 
yazdım. 

BAŞKAN — Sizden sonra gündem dışı konuşma 
isteyenlere söz verdim. Size vermeyeceğim için söyle
dim bunu da. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Benden 2,5 saat 
sonra zatıâlinizden söz isteyen arkadaşlara 2 nci sıra
da söz hakkı verdiniz. 

BAŞKAN — Tamam. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Daha Y7üce Se

nato toplanırken şurada Sayın Feyyat'ın yazısını al
dınız. 

BAŞKAN — Doğru efendim, ben bunları inkâr 
etmiyorum Sayın Ucuzal, inkâr etmiyorum; fakat bu, 
usulsüzlük değil. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Memleket büyük 
bir bunalımın içindedir. Bu bunalıma sebep olanları 
ve bu bunalımı ben izah etmek mecburiyetindeyim. 
Sizin keyfinize tabi değil, hangi bunalım?.. Sayısız bu
nalım değil, belki de... 

BAŞKAN — Hangi bunalım efendim?.. İktisadi 
bunalım mı, siyasi bunalım mı, hangi bunalım efen
dim?.. Bunalımın adım söyleyin. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz, «Hangi bu
nalım?» diye tefsire kaçamazsınız. Türkiye'nin için
de bulunduğu bunalımdan bahsediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Ucuzal, insaflı olun; 
şu 54 ncü maddeye uyuyor mu talebiniz?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet, bir konu 
bir bunalımdır. 

BAŞKAN — Sizin arkadaşlarınızın vicdanlarına 
terk ediyorum; uyuyor mu?.. Hangi konuda konuşa
cağınızı söyleyin, size söz vereceğim. Ama bunalım 
için söz vermeyeceğim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Türkiye'nin içinde bulunduğu bunalım size göre yüz
lerce olabilir; bana göre bir tanedir. İzah edeceğim. 

BAŞKAN — Bunalım için söz vermeyeceğim Sa
yın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
söz hakkımızı kısıtlayamazsımz... 

BAŞKAN — Gündeme geçilmiştir efendim... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — TRT'de kısıtla
dınız, burada da kısıtlarsanız çeker gideriz vatan sat
hına biz. Tüzük, Anayasa burada sizin keyfinize göre 
tatbik edilemez. 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geçiyoruz. 
Yüce Genel Kurula sunuşlar var, bu sunuşları sı

rayla okutacağım... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

söz hakkında direniyorum. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, Sayın 
Münif İslâmoğlu'na, «Bayındırlık Bakanı hakkında 
konuşun, başka hususlara temas etmeyin» dediniz. 

BAŞKAN — Tamam. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Mehmet Feyyat 

«Gevaş olayları» dedi, Türkiye'nin bütün vatan sat-
hıyîa ilgili birçok konulara temas etti. 

BAŞKAN — Gevaş olaylarından bahsettiler efen
dim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bu tutumunuz; iki 
arkadaşın birbiriyle arka arkaya devam eden konuş
malarındaki sizin davranış ve tutumunuz Tüzüğe ay
kırıdır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz hakkımda di
reniyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gündeme geçtik efendim. 
Okuyun efendim. (Gürültüler) 
«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına»... (Şiddetli 

gürültüler) 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Orası keyif için 

oturulacak yer değildir. Tarafsız olduğunuzu ilan et
tiniz oraya oturduğunuz gün... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan bir da
kika... 

BAŞKAN — Gündeme geçtik efendim. (AP sıra
larından şiddetli gürültüler) 

«Son günlerde hissettiğim...» 
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ORHAN ÇALIŞ (Boîu) — Sayın Feyyat, «Türk 
vatandaşı olmanın üzüntüsündeyiz» dedi. Türkiye va
tandaşı olaraktan üzüntü içinde olabilir bir kimse; 
ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın üzün
tüsü içinde olamaz. Ona müsaade ettiniz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim... 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Hayır, bu çok önemli 

bir konudur Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim inceleyelim.. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Lütfen zabıtları ince
leyin. 

BAŞKAN — Peki efendim, zabıtları inceleyelim, 
tamam efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
istirham ediyorum, direniyorum, söz hakkımda di
reniyorum. 

6. — Rahatsızlığı sebebiyle Gülhane Askeri Tıp 
Akademisinde kontrol ve tedavi görecek olan Cum
hurbaşkanı Fahri S. Korutürk'e görevinden ayrı kal
dığı sürece Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sırrı Ata-
lay'ın vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1475) 

BAŞKAN — Gündeme geçtik efendim. 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutuyorum. 
«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Son günlerde hissettiğim rahatsızlık sebebiyle ve 
arzum üzerine, müdavi tabiplerin de dahil bulundu
ğu...» (AP sıralarından şiddetli gürültüler, anlaşılma
yan müdahaleler) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, bu 
şekildeki tutumunuz keyfi bir idare olur. Senatoyu 
bu şekilde idare etmeye hakkınız yok. Bırakın bu ke
pazeliği. Yazıktır bu memlekete, hakkınız yoktur zul
metmeye; ne memlekete, ne bize zulmetmeye hakkı
nız yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen okuyun efendim. 
«Son günlerde hissettiğim rahatsızlık sebebiyle ve 

arzum üzerine müdavi tabiplerin de dahil bulunduğu 
genişletilmiş bir konsültasyon grupu tarafından 27 
Temmuz 1978 tarihinde yapılan muayene sonucunda, 
rahatsızlığımın bir süreden beri devam eden dola
şım yetersizliğinden ileri geldiği bildirilerek, bunun 
bir hastanede yakından kontrolü ve tedavisi öneril
miştir...» 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzaî, Bolu Üyesi Orhan 
Çalış, Elazığ Üyesi Cahit Daîokay, Trabzon Üyesi 
Ahmet Cemil Kara, Kastamonu Üyesi Münif tslâm-
oğlu ayağa kalkarak yoklama isteminde bulundular) 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
çoğunluk yoktur, yoklama istiyoruz. 

«... 29 Temmuz 1978 tarihinde Gülhane Askeri 
Tıp Akademisinde kontrol ve tedavim başlayacağın
dan, görevimden ayrı kalacağım sürece, Cumhurbaş
kanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 ncü 
maddesi gereğince, Cumhuriyet Senatosu Başkam Sa
yın Sırrı Atalay'ın vekâlet edeceğini arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

yoklama istiyoruz, «Ekseriyet yok» diyoruz. 
BAŞKAN — Siz İçtüzüğü maalesef bilmiyorsu

nuz. Biraz İçtüzüğü okuyun, öğrenin, ondan sonra... 
(AP sıralarından şiddetli gürültüler.) 

AHMET CEMlL KARA (Trabzon) — Siz bilmi
yorsunuz. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Saym Başkan İçtüzü
ğü tatbik ederken maddeleri iyi oku. Bu şekildeki is-
tihzah bir hareket bize değil Yüce Senatoya hakaret
tir. Bu şekilde idareye hakkınız yoktur. 

7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'a, Kültür Bakanı 
Ahmet Taner Kışlalının vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1466) 

BAŞKAN — Başka bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, okutuyorum : 

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

nıtma Bakanı Alev Coşkun'un dönüşüne kadar; Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığına; Kültür Bakam Doç. Dr. 
Alımei Taner Kışlalı'mn vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, bu 

salonda ekseriyet var mı? Siz hâlâ aynı hareketinize 
devam ediyorsunuz. Yapamazsınız bunu. Beş arkadaş 
ayağa kalkmış yoklama istiyoruz. Devam edemezsü-
niz. 

8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan a, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'm vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/1472) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı Dr. Mete Tan'ın dönüşüne kadar; Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı... 

(AF sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN — Sizler İçtüzüğü bilmiyorsunuz. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz bili

yor musunuz? 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Anayasayı bihniyorsu-

IÎIÎZ. Okuyun Anayasanın 86 ncı maddesini. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Lütfen Anayasayı 
İçtüzükle birlikte okuyunuz. 

BAŞKAN — Anayasanın 86 ncı maddesi ne der? 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ne der? 
BAŞKAN — Ne der; okuyunuz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz oku
yunuz ihtiyacınız var. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bir dakika Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Ben okuyayım size. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Siz öğretemezsiniz. 

BAŞKAN — Bilmeyenlere öğretmek benim göre
vimdir. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Okuyun Sayın 
Başkan, öğrensinler. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Hayır siz okuyun, siz 
öğrenin. 

BAŞKAN — Okuyorum size : 
«Her Meclis, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 

toplanır ve Anayasada başkaca hüküm yoksa, toplan
tıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.» 

Salt çoğunluk sadece karar içindir. Müzakereleri 
devam için değildir; öğrenin. (CHP sıralarından alkış
lar.) 

Yoklama isteyemezsiniz; yoklama da yapmıyorum. 
Ancak karar vaktinde yoklama isteyebihrsiniz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Saym Başkan, 
çok rica ederim Tüzüğü bu şekilde keyfî idare edemez
siniz. Müzakere esnasında beş üye ayağa kalkmak 
suretiyle yoklama isteyebilir ve istediği takdirde zatı 
âliniz yoklama yapmaya mecbursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, karar verilecekse yok
lama istenir. Her şeyin bir amacı vardır. Amacına 
aykırı olarak yorum yapamazsınız. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
söylediğiniz yanlış, yanlış... 

BAŞKAN — Yanlış değil efendim. 
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MEHMET ÜNALDI (Adana) — Burada ekseriyet 
olmadan müzakere yapılamaz. 

BAŞKAN — Burada üç kişi ile müzakereler yapıl
dı. Bütçe kanunları geçti buradan. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Yanlış, yanlış... 
BAŞKAN — Üç kişiyle müzakerelere devam olun

du; ama karar için söylediğiniz doğrudur. Çoğunluk 
şarttır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O sizin söyledi
ğiniz doğrudur. Tüzüğün bir de 52 nci maddesinin son 
fıkrası var, bir de onu okuyunuz. 

BAŞKAN — Onun için ancak olur; onun için an
cak yoklama isteyebilirsiniz. 

Okuyunuz efendim. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — 52 nci maddenin 
son fıkrasını okuyun Başkan. Keyfi hareket edemez
siniz. Burada beş arkadaş ayağa kalktı. 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakam Dr. Mete Tan'ın dönüşüne kadar; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Dr. Faruk Sükan'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

52 nci maddenin son fıkrasını okuyun lütfen. 

9. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Ba
kanı Salih Yıldız'a, Adalet Bakanı Mehmet Çan'ın 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3 j1474) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum efen
dim : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı 

Salih Yıldız'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Adalet Bakanı Mehmet Çan'ın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sizin gibi 
Başkan hiç görülmemiştir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Daha iki günde 

bittiniz Sayın Başkan. Hükümetinizle, her şeyinizle 
bittiniz. 
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10. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Gündüz Ökçün'e Milli Savunma Bakanı Hasan Esat 
Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1471) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı Prof. 

Gündüz Öüçün'ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakan
lığına, Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tüzüğü tatbik et

mezseniz hâdise çıkar, yazık ediyorsunuz. Niye inat 
ediyorsunuz? Yapmayın bunu. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Korkuyor musu
nuz yoklamadan? 

11. — Görev ile yurt dışına giden Kültür Bakanı 
Ahmet Taner Kışlalıya, Milli Eğitim Bakanı Necdet 
Uğurun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3 /1473) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum : 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, niçin 

ehemmiyet vermiyorsunuz? Niye dikkat etmiyorsu
nuz? 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Niçin korkuyorsu
nuz . yoklamadan? 

BAŞKAN — Neden korkayım efendim. Bilgilerini
ze sunulacak tezkereler var. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Burası ba
banızın malı miT çiftliği mi? Üyeler konuşuyor bir şey 
istiyor. Kendi kendinize hareket edemezsiniz burada. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Kültür Bakam Doç. Dr. 

Ahmet Taner Kışlalı'nın dönüşüne kadar; Kültür Ba
kanlığına, Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
12. — Görev ile yurt dışına giden Kültür Bakanı 

Ahmet Taner Kışlalıya, Milli Eğitim Bakanı Necdet 
Uğur'un vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1480) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum : 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Allah'tan korkun, 
ekseriyetin olmadığı yerde görüşme devam ediyor. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Kültür Bakanı Doç. Dr. 

Ahmet Taner Kışlalı'nın dönüşüne kadar; Kültür Ba
kanlığına, Milli Eğitim Bakam Necdet Uğur'un ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Sun Atalay 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın Baş

kan böyle bir yönetim hiç görülmemiştir bugüne ka
dar. 

13. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yücelere, Dev
let Bakanı Ahmet Şener'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1479) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tanm 
ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler'in dönüşüne 
kadar; Gıda - Tanm ve Hayvancılık Bakanlığına, Dev
let Bakanı Ahmet Şener'in vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Sırrı Atalay 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

yaptığınız muamele Anayasa ve İçtüzük muvacehesin
de mualleldir. Yazık ediyorsunuz. Bu müesseseyi 
yıkıyorsunuz. Yazıktır bu memlekete. Oturmayın o 
kürsüde. Türkiye'yi işgal ettiğiniz yeter, bir de Cum
huriyet Senatosunu işgal etmeyin. 

İkaz ediyoruz. Lütfen. 
BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, gürültüler arasında bir şey an
laşılmıyor; o yaptığınız muamele de anlaşılmıyor, iti
razlar da anlaşılmıyor. İzin verirseniz bir şey arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Başkanlık Divanının bastırıp dağıttığı şu ki
tapta, 52 nci maddenin son fıkrasında, «Oturum 
esnasında yeter sayı olup olmadığında Başkanlık Di
vanı tereddüt eder veya üyelerden beşi sözle veya ya-
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zıh olarak yeter sayı olmadığım ileri sürerse yoklama J 
yapılır.» diyor. J 

Sayın üyeler şu anda onu söylüyorlar. İçtüzüğe 
göre yoklama yapılması lâzımdır. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Yaran saattir onu 
söylüyoruz. (Gürültüler, karşılıklı konuşmalar.) Niye 
yapmıyorsunuz yoklamayı? I 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, yokla
mayı lütfen yapın. I 

BAŞKAN — Yoklamanın bir amacı vardır. Karar I 
verecek miyiz? İşari oyla karar mı vereceğiz efendim? I 
(A. P. sıralarından gürültüler.) I 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bilgiye sunuyor
sunuz; birtakım resmî evraklar okunuyor, bilgiye su
nuluyor, zabıtlara intikal ediyor. I 

BAŞKAN — Karar mıdır bu?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir nevi karardır 

bu. I 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Konuşmalarınızla İç

tüzüğün maksadım saptırmayın Sayın Başkan. İçtü- I 
zükte ne deniyorsa, onu yap. Yeni bir uygulama yap- I 
ma. I 

BAŞKAN — İçtüzük o maksatla getirmiştir bunu. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — O maksat sizin maksa- ı 

dîniz değildir. Burada Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü- I 
nün maksadım değiştiremezsiniz. 

BAŞKAN — O maksatla getirmiştir. Anayasamn I 
koyduğu hükmü uygulamak için konulur içtüzükler. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, siz 
İçtüzüğü değiştiremezsiniz. İçtüzüğü bu Yüce Kurul 
değiştirir. 

BAŞKAN — Ben değiştirmiyorum efendim İçtü
züğü. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Değiştiriyorsu
nuz ve yürütüyorsunuz bu görüşmeyi. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, gönlü
ne göre görüşmeleri yürütemezsin. Burada İçtüzükten 
madde gösterdik, gereğini yapmıyorsun... 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü) — Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Kendimize ait olmayan bir konu dolayısıyle top

lanmış bulunuyoruz ve Millet Meclisi kanadına biraz 
önce alman bir karar gereğince de, sanıyorum ki, bu 
toplantılara devam edeceğiz. j 

Bu asap bozukluğu iç'nde ve hiç yoktan bir mese
le yaratarak yeni döneme başlamanın sakıncalı olaca- ı 
ğını düşündüğüm için huzurunuzu işgal ediyorum. İ 

| Şimdi, bir metinde sarahat varsa, yorum gerekli 
i değildir veya eski tabirle nasıl söylersiniz bilmiyorum; 

ama yoruma itibar edilemez. 
Metin açıktır, sarihtir, Sayın Başkanın bu sarahati 

görmüş olması gereklidir. 
Biraz önce arz ettim; İçtüzüğün 52 nci maddesi

nin Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca yayınlanan şu 
resmi kitaptaki metninin son fıkrası aynen şöyledir : 

«Oturum esnasında...» 

«Oturumda karar alınırken;» denilmiyor. 
«Oturum esnasında yeter sayı olup olmadığında 

Başkanlık Divanı tereddüt eder veya üyelerden beşi 
sözle veya yazılı olarak yetersayı olmadığını ileri sürer-

I se yoklama yapılır.» 
I İki şık öngörülmüş. Divan tereddüde düşecek, bir. 

Hayır, Divan tereddüde düşmemiş, ama sayın üyeler-
I den beşi ayağa kalkarak sözle veya verdikleri bir 
I önerge ile «Biz yoklama yapılmasını istiyoruz, çoğun-
j luk yoktur.» demiş iki. 

I Şimdi ikinci şıkla karşı karşıyayız. Burada Baş-
I kanlık Divanının yorum yapmasını, «Ben böyle anlı-
I yorum, ben şöyle takdir ediyorum» demesini imkân 
i dahiline sokan hiç bir kayıt yoktur ve yoklama ya

pılmasında da kıyamet kopmaz. Belki müzakereler 
salim olarak cereyan eder ve belki bundan sonraki 

I günlerde yapacağımız çalışmalar, böyle bir sinirli ha-
j vanın ortamında yürütmemek gibi bir şans elde eder. 

Bunu arz etmek için söz aldım. Sayın Başkanın uy
gulaması yanlıştır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, aynı 

konuda söz istiyorum. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sinirli havayı 

maksatlı yoklama isteyen 5 kişi yaratmıştır. 
BAŞKAN — Hangi konuda efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Suiistimal var 
efendim gerek yok. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim anlayamıyorum. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Maksatlı 

değil Sayın Başkan. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Nerede Gru

bunuz?... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Saysm da 

baksın. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Neye istinaden 

ı istiyorsunuz?... 
İ BAŞKAN — Buyurun Sayın Kabay. 
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NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Neye istina- j 
den yoklama istiyorsunuz?... Maksatlı yoklama isti
yorsunuz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Tüzüğün 
emri. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — O Tüzüğün, o 
maddesi de değiştirilecek Meclisteki gibi. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bir gün bu 
kafayla Meclisi de kapatırsınız. O yola gidiyorsunuz 
zaten. Maksadınız belli. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Mey
danı boş bırakmazlar size. 

BAŞKAN — Hatibi dinleyelim efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Her şeyi yapar

sınız siz. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Adalet Partisi Grupu Başkam Sayın Ucuzal ve 
değerli rakadaşları yoklama talebinde bulunmuşlar
dır. Hangi amaçla? Cumhuriyet Senatosunun çoğun
luğunun bulunup bulunmadığını saptamak amacıyla. 
Niye isterler bunu?... Cumhuriyet Senatosu sağlıklı 
biçimde çalışıyor mu, çalışmıyor mu onu saptamak. 
Yani, çoğunluk varsîa Cumhuriyet Senatosu sağlıklı 
biçimde çalışıyor kanatine ulaşmak içindir; ama de
ğerli arkadaşım ve arkadaşları Cumhuriyet Senato
sunun Sayın Milli Birlik Grupu üyeleri, Kontenjan 
Grupu üyeleri, Cumhuriyet Halk Pariisi Grupu üyele
rinin 93*ü geçen sayılarının burada bulunduğu ve 
yoklama tamamlandığı vakit, kendileri burada yok 
idiler ve üstelik biraz önce yoklama talebinin doğru
luğunu belirten Sayın Hüsamettin Çelebi'nin konuş
masına karşı çakmadılar. Onun konuşmasınada kar
şı çıkmalıydılar, «Konuşamaz» demeliydiler. Demek 
ki, onu tasvip ediyor, uygun buluyor, kafasını sallı
yor; ama Sayın Başkan bufada gündeme geçmiş ve 
G'enel Kurula sunulması gereken evrakları sunarken 
yoklama istiyorlar. Başlamış bir işlem 'bitirilmeden 
yoklama istenemez. Cumhurbaşkanlıktan gelen ev
raklar.., 

Mesela, «a» diyor şimdi Sayın Ömer Naci Boz-
kurt.... 

Kendileri buraya çıkıp konuşuyor olsalar; bir üye 
çıksa yoklama istese, ondan gülünç bir istem buluna
maz. 

'Saygi'üanmı sunarım./ 
ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Senin 

bu konuşmandan daha gülünç olamaz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Katoay, 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

arkadaşımın konuşmalarında ismim geçti ve beni it
ham etti. Sataşmadan ötürü söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi bakımdan sataştı efendim 
size. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben birtakım 
maksatlar taşıyormuşum da ve bu maksatlara göre 
hareket etmişim de, asılsızdır. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDULLAH EMRE İLERÎ (Niğde) — Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Müsaade 

eder misiniz?... 
BAŞKAN — Bir dakil>a efendim. Sataşma..* 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın 
Ucuzal Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda ço
ğunluk olup olmadığı iddiasının peşinde midir, yok
sa çoğunluk varmış ve görüşmeler devam ediyormuş-
çEsına usul hakkında söz mü istiyor?... Kendisiyle 
çelişki halindeki bu kadar gülünç davranışın sahibini 
burada sadece.. 

BAŞKAN —- Efendim. 
ABDULLAH EMRE İLERİ (Devamla) — Tuta-

nak'ara geçsin diye mi söylüyor?... 

BAŞKAN — Efendim, oturum devam ediyor. Sa
taşma olduğunu iddia ettiler. Sataşma var dedik, ken
disine söz veriyoruz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — O adam 
niye oradan konuşuyor. Yoklama hakkında konu
şacak belki. 

ABDULLAH EMRE İLERÎ (Niğde) — Sayın 
Ucnsaî görüşünden ve yoklama iddiasından vaz mı 
geçti. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Geçmedi, 
hayır. 

'ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarını; 
- ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Çeyrek 
iddiada bulunmayın; ciddi olun, ciddi. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Hiç bir ilhamın, 
hiç bir isnadın altında kalacak değiliz. Bu yüce çatı-
mn altında, bu Anayasa ve İçtüzüğün tatbikatına bek
çilik yapacağız. 

Bu Anayasanın 77 nci maddesine göre yemin eden 
insanların, bu yeminine sadık kalması gerekir. Hepi
nizin gözü önünde Tüzüğün 52 nci maddesinddd 
hakkımızı kullanmak için yaptığımız talep... 
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BAŞKAN — Sayın Ucuzal, sataşmadan dolayı i 
söz aldınız... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — ... Anayasanın 
86 n o maddesine götürüîürse, biz hakkımızı kimse
ye yedirmeyiz. Sayınız ne kadar çok olursa olsun, 
sayıya dayanarak haklar elden alınamaz. Burada tç- I 
tüzük hükümran olacaktır, ne kürsüde oturan Baş
kan ne burada oturan arkadaşlar... Ben hiç bir mak
satla hareket etmedim. Benim taşıdığım bîr maksat, I 
burada Anayasanın emrettiği 93 kişinin devamlı ha- I 
zır bulunmasıdır. Bulunmadığı takdirde, İçtüzüğün I 
52 nci maddesine dayanarak hakkımızı istemek bizim I 
hem vazif emiz, hem görevimizdir. I 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Hakkın suiis
timalidir bu. I 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Hakkın 
su'isttimalidir bu. I 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bundan kimse 
kuşku duymasın. Biz İçtüzüğün 52 nci maddesinin I 
tatbikini Sayın Başkandan istedik; dinlemedi, yürüdü, I 
yürüdü, yürüdü, en nihayet Anayasanın kendilerine I 
tarafsızlık ve siyasi partiler arasında muvazene un- I 
surunun bulunması gerektiği şartına dayanarak bura- J 
ya gelmiş bir saym arkadaşımız dayanamadı, kalk- I 
ti burada huzurunuzda gerçekleri dile getirdi. Onu j 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Beş kişi ayakta 
duralım, beyefendinin arzusu böyle. 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Elâzığ Üyesi Ca
hit Daîokay, Trabzon Üyesi Ahmet Cemil Kara, Bo
lu Üyesi Orhan Çalış, Erzurum Üyesi Sakıp Hatun-
oğîu yoklama isteminde bulundular.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
52 nci maddenin son fıkrasının tatbikinde ısrar edi
yoruz, beş arkadaş yoklama istiyoruz. Lütfen yokla
ma yapınız. Bu basının önünde, bu dünyanın önünde 
böyle bir tutuma gidemezsiniz, beriim sesimi kesmek
le kurtulamazsınız. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Yoklama, ama
cına uygun olarak istenir. Bilgiye sunulacak tezke
reler okunurken yapılacak yoklamanın Anayasanın 86 
nci maddesiyle bağdaşır yanı yoktur ve bir hakkın 
suiistimaline de müsaade etmeyeceğim. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Sizden 
sonra Başkanlık yapacaklar da var. 

BAŞKAN — O ayrı mesele efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu suiistimali 

yapan sizsiniz, Anayasa ve İçtüzüğü çiğneyen sîzsi
niz. 

i tasvip edip etmemek, ona alkış tutup tutmamak bize 
ait bir şeydir. İçtüzüğün 52 nci maddesinin istenip is
tenmemesi, Anayasanın 86 nci maddesinin istenip is
tenmemesi de bizim Grupumuzun iç meselesidir. Lüt
fen kendi işinize bakın, kendi içinize bakın, başkası-

j na el uzatmayın. 
Saygılar sunarım. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bu devre Grup 

I Başkanlığından düşeceksin. Zaten AP'nin başını yi-
I yen sensin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
I 14. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Ba-
I kanı Gündüz Ökçün'e, Milli Savunma Bakanı Hasan 
I Esat Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 61-
I duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1477) 

BAŞKAN — Biz tezkere var, okutuyorum. 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı Prof. 
I Gündüz Ökçün'ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlı-
I ğma, Miîîi Savunma Bakam Hasan Esat Işık'ın vekil-
I ilk etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö-
I mim üş olduğunu arz ederim. 
I Sırrı Atalay 

Cumhurbaşkanı Vekili 
J BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Yal
nız şunu hiç unutmayın; sizden sonra da Başkan ola
caklar var. Bilmiyorsanız öğrenin. 

BAŞKAN — Çoktur efendim, vardır, muhakkak 
vardır. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, şu anda Oturum devam edi
yor mu efendim?... 

BAŞKAN — Ediyor efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yoklama yapın 

lütfen. 
BAŞKAN — Yoklama yaptırmıyorum efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Burasını Cum

huriyet Halk Partisine terk etmeyiz. Lütfen vazifeni
zi yapın. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — İçtüzüğü 
bilmiyorsanız evinizde okuyun Cumartesi, Pazar gün
leri, 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Burayı bu şekil
de yönetemezsiniz. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Yoklama şarttır Sayın Başkan, bututum 
batıldır* 

İL — YOKLAMA 
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ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Yok
lama yapmak vazifenizdır. Ne aczin içindesiniz, bil
miyorsanız öğrenin. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum bu konuda. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde — Büyük lâf
ları bırak ta, kendi nef sindeki çelişkiyi düzelt. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Olağanüstü bir toplamlı talebiyle Cumhuriyet Se

natosu toplanmış bulunuyor. Anayasamıza ve İç
tüzüğümüze göre Sayın Başkan, Oturumun başlan
gıcında yoklamayı yaptı. Anayasamızın ve İçtüzüğü
müzün 86 ncı, 84 ncü ve 85 nci maddelerinin istediği 
ekseriyet olduğu için Oturum başladı. 

Oturumun devamı sırasında muhalefette bulunan 
ai'kadaşlarımızm, İçtüzüğiiımüzün 52 nci maddesi ge
reğince, beş üye arkadaşımızm ayağa kalkarak yok
lama talep etmesi, 18 yıldır buradaki uygulamaları
mıza, İçtüzüğümüzün ve Anayasamızın gerek yazılı 
sözüne, gerekse lâfzına ve ruhuna tamamen uygundur, 
haklıdırlar ve yoklama yapılmak gerekir. 

Bugüne kadar biz, birçok defa Adalet Partisi 
BaşkanvekiEi bazı arkadaşlarımızın İçtüzüğü haksız 
yere zorlamaları yönünde zaman zaman kürsüye çık
tık, burada haklı yönleri savunduk, adetlerine daya
narak din'emed.îer, uygulamalar yaptılar. Anayasa 
Malhkemesiîne gittik, haklarımız tescil ediüdi ve geldi. 

Bugün, İçtüzüğü, Anayasamız! ve muhalefete düş
müş arkadaş'anmızra, İçtüzük ve Anayasa doğrultu
sundaki haklı taleplerini korumak yine bize düşmek
tedir. Biz Grup oîarak, İçiüzüğüa 52 nci maddesinin 
son fıkrasındaki talebi yapan arkadaşlarımızın talep
leri tamamen yerindedir, haklıdır ve bu andan itibaren 
Sayın Başkanın yoklama yap'ma'sı gerekli. Kanaa
tindeyiz. Yoklama sonucunda 93 üye var İ52 CCuruûrı 
devam eder, yoksa Oturum başka bir güne bırakıl
mak mecburiyetindedir. 

Saygılarımla. (MB Grupu sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Başkan o!arak 

görevim, şu gündemdeki işleri bitirmektir. Hepimiz 
buraya görev yapmak içlin geldik. Buradaki müza
kerelerin nasıl sürdüğünü hepimiz yıllardan beri gör
mekteyiz. En önemli yasa teklif ve tasarıları burada 
üçbeş kişinin huzuru ile müzakere edilmiştir. Benim 
kanaatim odur İd, Anayasanın 86 ncı maddesi birle
şim açılırken çoğunluk İster ve karar için çoğunluk İs
ter. Bu kanaatimde samimiyim. Bunda partizanlık, 

başka bir art niyet kesin olarak yoktur; ama Yüce 
Genel Kurul, şayet bu 52 nci maddenin lafzı yoru
muma önem verir de eğer, her halükârda beş kişi kal-
k»p yoklama istediğinde, yoklama yapılacağını kabul 
ederse, ben fikrimi muhafaza ederim, yoklamayı yap-
tırınım. Bunun, benim Anayasayla İçtüzükle çelişkiye 
düşmemin hiç bir surette ilgisi yoktur; an'ayışım bu
dur, doğru olduğuna da inanıyorum. 

Anlıyorum ki, iki grup yoklamanın yapılması yö
nünde aynı düşüncededirler. 

AHMET CEMÎL KARA (Trabzon) — Üç grup, 
sizin Grup da işitiyor. 

BAŞKAN — Bizim Grup da istiyorsa, CHP 
Grupu da... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bir şey 
değişmez ki. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Benim gayet iyi niyetli aımacıım 
suMmale müsait bir duruma getirilebilir. Sizlere 
söylediğim gibi, hiç bir ait düşüncem yoktur. Bu 
tezkerelerin okunması için çoğunluk şar'i değiîtdir ar
kadaşlar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şart. 
BAŞKAN — Şarit değil. Böyle amaçlı İçtüzük 

yapılamaz, bu hukukla bağdaşmaz. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Kendi 

keyfinize göre okuyorsunuz. 
BAŞKAN — Olmaz, amacı, o olmaz. 
AHMET CEMSL KARA (Trabzon) — Yoklama 

isliyoruz. 
(Trabzon Üyesi Ahmet Cemil Kara, Eskişehir 

Üyesi Ömer Ucuzal, Bofrı Üyesi Orhan Çalış, Eîa-
zîğ Üyesi Cahit Dalokay, Erzurum Üyesi Sakıp Ha-
turıoğüu yoklama isteminde bulundular.) 

BAŞKAN — Yoklamayı istiyor musunuz efen
dim?... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Evet, is
tiyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Bir dakika, yoklama istiyorJar efen

dim'. (GüriiStükr.) 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

izîn verin bir dakika efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun Sayın Un

sal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun Başkanı olarak şu anda 
yaptığınız açıklamadaki tutumunuz hakkında ben 
söz İstiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun. I 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım 

yoklamaya geçtiniz. | 
BAŞKAN — Geçmedik efendim, ilgisi yok. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Taraftar toplu» j 

yorsunuz, bunu kimsenin gözünden kaçıraımazsınız, 
burada 93 kişi yoktur. Siz dışarıdan adam topluyor-
sunuz. - I 

BAŞKAN — «Yoklama yapacağım, beş üye isterse I 
yoklama yapacoğun» dedim. I 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Siz Niyazi Unsala 
söz verdiniz, tutumunuz hakkında söz isteme hakkı
mız doğar. I 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
yapılan konuşmalardan da anlaşıldığı üzere burada 
iki hakkın suiistimali, diğer bir açık deyimiyle iki 
hakkın kötüye kullan^üna'n söz konusudur. Bunlar
dan birisi, henüz daha oturumum başında iken bir 
parti grupundan sayın beş üyenin İçtüzüğün kendile
rine tanıdığı bir hakkı kullanarak yoklama istemesi, 
bu işlemde buhmmass eğer bir hakkın kötüye kulla
nılması ise, sizin Cumhuriyet Senatosunun tarafsız 
Başkam olarak 20 dakikayı aşan şu tutumunuz da, I 
diğer bir hakkın birincisinden daha ağır kötüye kul-
î&nıümasının açık bir örneğidir. 

Biz yıllar yılı burada bize muhalefet eden parti- j 
tere karşı bu tarz tutumların karşısında o k ola bun
ları yere yere br, günlere geldik. Şimdi bugün daha 
oturumun ilk başlangıcında, hiç gereksiz yere mü- I 
zakereîeri bu kadar uzatmanız ve burada yönetim 
yerinde yoruma kalkmanız bizce bir usuIsüzMikiıür= I 
YoTii'in yapılabilir; arca yönetime çıkmış ve Cumihu- I 
riye't Senatosunu tarafsız olarak yönetecek, haklıyı 
haksızı, usulü usuMiziüğü söyleyecek bir makam
daki kim-enln, mikrofon elinde diye yoruma kalk-
m2:sı 'ileride bizini ve Cumhuriyet Sesaîcsunun ya
pacağı i'ûm çalışmalara kötü bir örnek koyacağı 
için, ben bu tutumunuz hakkında söz almak zorunda 
kal'dım... 

ABDULLAH EMRE İLERÎ (Niğde) — Anlayı
şını beli: imeyecek mi yani?... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Balkan; 
AncyaraiMn 86 neı maddesindeki açıklık, Anaya

sanın 86 neı madı! esindeki anlatıra başka şey, o &n-
rrjîrma uygun olarak 52 nci m.a.cL:k-ye üıonan anlatım 
ve açıklık â&kz başka şey. 52 nci madde de hiçbir yo
rara ve söze yer vermeyecek şekilde bir açıklık var
da . Bugün karşı partiden bir istem, yarın bizim par
tiden de bu örnekle böylesine uzatılırsa, Cura-huı'yel 

I Senatosunun inandırıcılığma, yapıcılığına, meselele
ri doğru olarak ele almasına sanıyorum ki, zararlı 

j olar. Dilerdik ki, yoklamada dahi bulunmayan arka-
daş'araîisz kendileri de görüyor ki, şu anda yeler sa-

j yi bu salonda vardır; ama istemişlerdir. Bu istem, 
kendilerine demokrasinin verdiği bir haktır, tüzüğün 
verdiği bir halktır. Eğer bunu kötüye kullanıyorlar 

I 'isi-, bu hakkı kötüye kullanmak için getlrdifense or-
I l&yz; diğer bir yeıkiyi, diğer bir hakkı da kötüye kul-
I ianar&k sizin önlemeniz, en az bizim: bu istemi tuî-
I madığrmız kadar, tutmayacağımız bir konudur. Lüt

fen, biz de istirham ediyoruz, T>ıı yoklamayı yapa-
I i t l i çoğunluğun olup olmadığını burada tespit edin 
1 ve tartışmalarda artık uzamasın. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Yoklama yapılacaktır efendim. 
EKREM KABAY (Burdur) — Tekeffül eden 

var mı? Yok burada... 
BAŞKAN — -Var efendim, beş kişi var efendim. 
CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Beş kişi burada. 
BAŞKAN — Yoklamaya geçiyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklamada ismi okunduğu zaman 

burada Ovmayan sayın üyeler işaret buyursunlar efen-
I ûlm, 

EKREM KABAY (Burdur) — Bakın, dört kişi 
kaldılar Sayın Başkan. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Yoklamada 
bulundular Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sonradan gelenler işaret 
I buyursunlar. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, ismim 
I okunduğu sırada «Buradayım» diyemezdim; onu arz 

etmek istemiştim. 
I BAŞKAN — İşaret ettrer efendim. 

ÎMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Yokîa-
I inada olup da ismi! okunduktan sonra dışarı çıkan-
I üar var; yani bu adeti sayacaksınız yanılırsınız. 
I BAŞKAN — Hayır efendim, «Burada» diyenle-
I n sayîyoram. 

ÎMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — O zaman, 
İsim okuyarak yoklama yapmanın hiç kıymeti kai
ni1 a z. 

{ BAŞKAN — Yapılan yoklama sonunda yeter sa
yının bulunmadığı anlaşıldığından, 21 . 9 . 1978 Per
şembe günü saat 15,0j0'te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 16,30 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bir tekstil anonim 
şirketinin, teşvik belgesine uygun olarak ithal etmek 
istediği İsviçre mamulü makinelere dair soru öner
gesi ve Sanayii ve Teknoloji Bakam Orhan Alp'in, 
yazılı cevabı. (7/868) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlağına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyrulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Prof. Fethi Çelikbaş 

Kayseri'de Bakanlığımızdan teşvik belgesi alarak 
kurulmuş (tamamı 50 bin iğ kapasiteli halen 12 500 
iğle çalışır) ve 1973 yılı Ağustos ayında faaliyete ge
çerek, 1974 ve 1975 yıllarında 5 milyon dolar radde
sinde ihracat yapılmış, 500 küsur ortaklı ve halen 
225 ileride 900 ila 1 000ı işçiye çalışma imkanı sağ
layan bir tekstil anonim şirketinin, teşvik belgesine 
uygun olarak tevsi maksadıyla ithal etmek istediği 
İsviçre mamulü makinelerin getirilmesine ancak be
raberinde yerli imal edilen makinelerden de satın 
alınmak şartı ile müsaade verilebileceği söylentisi 
vardır. 

1. Bu söylentiler doğru mudur? 
2. Üretiminin tümünü ihraç eden bir firmanın 

mamullerinin vasfı üzerinde kullanıldığı makinelerin 
teknolojik yönden oynayacağı rol hakkında bakan
lığınızın görüşü nedir? Teknolojik yönden ithal edi
lecek makine ile yerli makine arasında bir fark 
yok mudur? 

3. Sınai mamullerimizin vasıflan dışında, ma
liyet fiyatlarının da ihracatta mühim bir faktör ol
duğuna göre kullanamayacağı makineleri satın al
dırtmak o firmanın maliyet fiyatı üzerinde menfi 
tesir icra etmeyecek midir? Böyle bîr politika sı
nai mamullerimizin rekabet gücü kazanması mak
sadıyla ihracatı artırmak gayesine müteveccih ola
rak çıkartılan 261 sayılı kanuna ters düşmez mi? 

TC 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Sanayi Dairesi Reisliği 
Sayı: 5/05-YİB 
016438-14-7-78 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
î îg i : a) 9 . 3 . 1978 gün, 3606-8411 ve 7/868 

b) 30 . 3 . 1978 gün, 3606-8411 ve 7/868 
c) 18 . 4 . 1978 gün, 3606-8411 ve 7/868 

sayılı yazılarınız. 
İlgide kayıtlı yazılarınızın konusu olan Sn. Prof. 

Fethi Çeiikbaş'ın soru önergesi tetkik edilmiş olup 
bu konudaki görüşümüz aşağıda arz edilmiştir. : 
Kayseri Tekstil Fabrikası A. Ş. iplik eğirme maki
nelerinin ithali için Bakanlığımıza müracat etmiştir. 
Bilindiği üzere iplik eğirme makineleri bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü olan Makine ve Kimya Endüstri
si Kurumu Genel Müdürlîüğü tarafından yerli ola
rak imal edilmektedir. Halen Sümerbank Genel Mü
dürlüğü başta olmak üzere bazı özel sektör kuruluş
ları da yerli olarak imal edilen iplik eğirme makine
lerini kullanmaktadır. 

Bakanlığımız 22 . 5 . 1965 tarih ve 11935 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanan 6/3872 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararnamasi olan «Yatırımlarda Yerli Ma
mullerin Kullanılması Hakkındaki Yönetmelik» 
esasları içerisinde 21 . 7 . 1975 tarihinden itibaren ip
lik eğirme, iplik bükme ve dokuma tezgâhı ithali iste
ğinde bulunan sanayicilere taleplerinin % 25'ini yerli 
almak şartıyla ihtiyaçlarımn bakiyesi olan % 75'i için 

i ithal müsaadesi verilmesine dair Bakanlık Makamın
dan bir olur çıkarılmış ve Kayseri Tekstil AŞ.'ne de 
bu olur uyarınca uygulama yapılmıştır. 

I Diğer taraftan ithal makine ile yerli makine ara-
i 

! smdaki teknoloji farkı ancak her iki makineyi kar-
l şıhklı mukayese etmekle mümkündür. Yapılan araş-
j tırmada Kayseri Tekstil Fabrikası almış olduğu 7 
I adet tezgâhtan ancak bir tanesini işletmeye almış 
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olup diğerlerini fabrika içinde monte etmeden mu
hafaza altına aldırmış ve MKE'den de montajın 
yapılması için montör talep etmiştir.Işletmeye ahnan 
makineden de şu ana kadar bir şikayet gelmemiştir. 
İşletmeye alınan makinenin iyi çalıştığı alıcı ve sa
tıcı kuruluşlar tarafından tanzim edilen 21 ve 
28 . 4 . 1978 tarihli protokolle tespit edilmiş bulun
maktadır. 

Ayrıca 21 . 7 . 1975 tarihli Bakanlık mucibi ile 
gelişen teknolojik şartlar ve ihtiyaç durumu da göz-
önüne alınarak 27 . 12 . 1976 tarihinden itibaren 
teşvik belgesi alan ve üretiminin % 75'ini ihraç 
edeceğini taahhüt eden kuruluşlara ihtiyacı olan ma
kinelerin tamamına, üretiminin % 40'ı ila % 75'i 
arasında ihracat yapan kuruluşlara ise ihracat mik
tarının yüzdesi kadar ithal müsaadesi verilmektedir. 
İhracat yüzdesi % 40'a kadar olan kuruluşlara da 
MKE mamulü tezgâhı kullanması bildirilmektedir. 

Netice olarak tatbikatımızın sınai mamullerimi
zin rekabet gücü kazanması maksadıyla ihracatı 
artırmak gayesine müteveccih olarak çıkartılan 261 
sayılı kanunun birinci maddesine ters düştüğü iddia 
edilen durumun varit olmadığı anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Sanayi ve Teknoljı Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, Basın Yayın Ge
nel Müdürlüğünün hazırlattığı «Ekonominin Onarım 
Yılı» adh kitaba dair soru önergesi ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Alev Coşkunun yazdı cevabı. (7/899) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Sayın Başbakan Bülent Ecevit'in aşağıdaki soru-

lanma yazılı cevap vermesi için aracılığınızı dile
rim. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Hüsamettin Çelebi 

Turizm ve Tanıtma Bakanîığı'nm kuruluşa ilişkin 
12 Temmuz 1963 tarih ve 265 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinde basın yayın hizmetlerini yürütecek bir 
müdürlük kurulması öngörülmüştür. Söz konuşa mü
dürlük kurulmuş, 1969 yılında Başbakanlığın Cum
hurbaşkanlığınca onaylanan bir tezkeresi ile genel 
müdürlük statüsüne kavuşturulmuştur. 

Resmi Devlet yayınlarında ve bu arada 1976 ta
rihli TC Devlet Teşkilâtı Rehberinde, Basın Yayın 
Genel Müdürlüğünün görevleri belirtilmiştir. Bu Ge
nel Müdürlüğün, «Devlet enformasyon hizmetlerin-

I den sorumlu bir kuruluş olarak» çalışacağı, söz ko
nusu kitapta açıklıkla anlatılmıştır. Örgütün hükümet 
hizmeti yapacağı ya da hükümette bulunan partile
rin emrinde çalışabileceği hiç bir kaynakta söz ko
nusu edilmemektedir. 

Buna rağmen, Basın Yayın Genel Müdürlüğünün 
son zamanlarda kendini hükümet ve özellikle hükü
metteki partilerden CHP'nin emrinde sayan bir an
layışla yönetilmeye başladığını gösteren bilgi ve bel
geler elde edilmektedir. Kamu hizmeti kurallarına ve 
mevzuatımıza tamamen aykırı olan bu durum, Ba
sın Yayın Genel Müdürlüğünün asıl görevini yapa
maz duruma gelmesine yol açmıştır. Genel Müdür
lüğe hâkim kılınan anlayış, örgütün eski personelini 
iş yapamaz duruma düşürmüştür. 

Sorular : 
1. a) Basın Yayın Genel Müdürlüğünün, «Eko

nominin Onarım Yılı» adında bir kitapçık hazırlattı
ğa, bu kitapçıktan 20 bin adet bastırdığı ve 5 000'ini 
illerdeki defterdarlıklara gönderdiğinden haberiniz 
var mıdır? 

b) Söz konusu kitapçığın ilk baskısının 3 neü 
say/asmda Maliye Bakanı Sayın Müezzinoğlu'nun 
sdı yer alırken sonradan çıkartılmıştır. Bu durumun 
nedenini biliyor musunuz? 

c) Kitapçığın metnini kim hazırlamış, içindeki 
karikatürleri kim ya da kimler çizmiştir? 

d) Metnin yazılması, karikatürlerin çizilmesi, ki
tapçığın basımı ve dağıtımı için kimlere ne kadar 
ödeme yapılmıştır? 

e) Bu ödemeler Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
bütçesinin hangi bölümünden yapılmıştır? Bütçe Ka
nunu bu ödemeye müsait midir? 

2, «Ekonominin Onarım Yılı» adındaki kitap-
çıkda açıkça parti politikası yapılmakta, eski hükü
metler ve o hükümetlerde yer alan partiler için alay
lı, suçlayıcı ve kamu görevlileri bakımından suç ni
teliğinde ifadeler kullanılmaktadır. 

Örneğin, 1976 ve 1977 yıllarında iş başında bulu
nan hükümetlerce yürütülen politika ve alman ön
lemler anlatılırken «Sözüm ona ekonomiyi kurtarma 
savıyla hazırlanan» denilmektedir. Yine bu kitapçık
ta eski hükümet, «kendi içinde uyumsuz ve tutarsız, 
sorumluluktan ve ciddiyetten uzak yönetim de kendi 
elleriyle hazırladığı ekonomiyle birlikte çöktü ve ezil
mek üzere bulunduğu yıkıntının altından iktidardan 
düşmekle kurtuldu» cümlesi ile anlatılmaktadır. 

Kitapçıkda ayrıca, eski hükümetler bir politik üs
lupla eleştirilmekte, «hesapsız bir para kredi politika-
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si, hayalci ve gösterişçi bir yatırım ve sakat bir büt
çe politikası izlemekle» suçlanmaktadır. Eski hükü
metlere yöneltilen benzer iddialardan biri de «Dev
letin dış ve iç saygınlığını, güvenilirliğini kaybettir
mek» tir„ 

Bu iddiaları Başbakan olarak siz ya da bakanla
rınızdan biri söyleyebilirsiniz. Basın Yayın Genel 
Müdürlüğü bu nitelikteki konuşmaları ve demeçleri 
hiç bir ek yapmadan, yorumda bulunmadan yayınla
yabilir. O zaman eleştiri hakkı doğmaz. Fakat du
rum böyle değildir. Devletin bir kuruluşu, partizan
lıktan başka anlamı olmayan kitapçıkla partizanlık 
suçu işlemektedir. 

Anlatılan suçun önlenmesi ve sorumluları hakkın
da gerekli işlemin yapılması için ne düşünüyordu
nuz? 

TC 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 17 . 7 . 1978 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 2456-13451 

Konu : Sayın Hüsamettin Çeie-
bi'nin Sayın Başbakana yönetti
ği yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İigi : Başbakanlığa 2 , 6 . 1978 tarih, 15229-6469-

7/899 sayılı yazınız. 
Başbakanlığın 12 .6 .1978 tarih, 02825 sayılı yazı

ları. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Hüsamettin Çe-

îebi'nin Sayın Başbakan Bülent Ecevit'e yöneltmiş 
olduğu 11 , 5 . 1978 tarihli yazılı soru önergesinin 
yanıtlanması, ilgideki ikinci yazı ile Bakanlığıma yö
neltilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen yanıt ilişik 
olarak arz edilmiştir. 

Saygılarımla. 
Alev Coşkun 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Hüsamettin Çe-
lebi'nin Sayın Başbakan Bülent Ecevit'e Yönelttiği 

Yazılı Soru Önergesine Yanıtlar 
1. a) Basın * Yayın Genel Müdürlüğünce 

«Ekonominin onarımı yılı» adlı kitapçıktan 20 000 
adet bastırıldığı ve 5 000'ninin illerdeki defter
darlıklara gönderilmek üzere Maliye Bakanlığına tes
lim edildiği doğrudur. Ayrıca, ayni miktarda yurt 
dışına gönderilmiş ve Başbakan Bülent Ecevit'in 
Köln ve Viyana'daki vatandaşlarımızla yaptığı top
lantılarda dağıtılmıştır. 

b) Söz konusu kitapçığın ilk baskısının değil, 
prova baskısının iç sayfasında Maliye Bakanı Sayın 
Ziya Müezzinoğlu'nun ismi yer almakta idi. Ancak, 
kitapçığın sadece Maliye Bakanının demeçlerinden, 
(Milliyet ve Umut Gazetelerindeki) ve Bütçe konuş
malarından değil; Maliye Bakanlığının bazı raporla
rı ve Başbakan için hazırladığı bazı notlara dayanı
larak hazırlanmış olması karşısında isim Bakanın ken
di isteğiyle çıkarılmıştır. 

c) Metin doğrudan doğruya Maliye Bakanlığı 
uzmanlarınca teknik düzeyde hazırlanmış olan met
nin, halkın daha kolay anlayabileceği «Gazetecilik 
diline çevrilmesi» Basın - Yayın Genel Müdürlüğü 
memurlarınca yapılmıştır. Kapağı ve içindeki karika
türleri tanınmış karikatürist Engin Uç yapmıştır. 

d) Metnin yazılması için kimseye para ödenme
miştir. Kapak kompozisyonu için Engin Uç'a 2 000 
lira ödenmiştir. Karikatürler için ayrıca bir ödeme 
yapılmamıştır. Kitabın basımı için en ucuz teklifi ya
pan Gündüz Matbaasına Satınalma Komisyonu ka
rarı uyarınca yasalara uygun şekilde 20 000 kitap kar
şılığı toplam 97 000 (doksanyedi bin) lira ödenmiştir. 
Dağıtım için hiçbir para ödenmemiştir. 

e) 1978 Mali Yılı Bütçemizin hizmet gerekçesin-
deki «Devlet Enformasyon Hizmetleri» Bölümünün 
1 ve 4 ncü maddelerinde «Devlet Enformasyon hiz
metleri gereği olarak basın yayın organlarını izlemek, 
bu alanda derlenen yazı, beyan, demeç ve konferans
lar ile haber ve benzerlerini değerlendirmek, basılı 
hale getirmek, sorumlu makamlarla kişi ve kuruluş
lara iletmek... yurdumuzu siyasal, sosyal, ekonomik ve 
benzeri yönleriyle ulusal değerlerini içerde ve dışar-
da tanıtabilmek amacıyla süreli yayınlar yapmak, 
yaptırmak, bunların değerlendirilmesine çalışmak» 
denilmektedir. 

Kurumumuzun 1978 Mali Yılı Bütçe gerekçesi 
«Program Bütçe» esprisine uygundur. Yapılan çalış
malar da bu kabul edişin kapsamı içindedir. 

123 sayı ve 29.3.1978 tarihli onayda hem «Program 
Bütçe» esprisine ve hem de bütçe gerekçesi ve Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğünün dayandığı 265 sa
yılı Kanunun ilgili maddeleri ile uyum halindedir. 

Yaptırılan işin ödemesi 1978 Mali Yılı Bütçe Ka
nununun (R) cetvelinin 410 - Kırtasiye ve benzeri 
emtia alımları ile baskı ve yayın giderleri kaleminin 
(a) bendine uygun olarak yapılmıştır. 

Bütçe Kanunundaki bu dayanak dışında, Basın -
Yayına bu türlü yayım hizmetlerini yüklenmek so
rumluluğu Bakanlar Kurulunun 19.2.1972 tarih ve 
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7-3938 saysh Kararnamesiyle de verilmiştir. «Enfor
masyon Hizmetlerinin Koordinasyonu Hakkında Ka
rar» adını taşıyan bu kararnamenin 1 nci maddesi 
şöyledir : 

«Devlet enformasyon hizmetlerinin koordinasyo
nundan Devlet sektöründen kamu oyuna intikali ge
reken bilgi ve haberlerin süratle ve en etkili vasıta
larla yayılmasından, yalan veya yanlış haber ve şayia
ların yalanlanmasından ve basımn sorularının sürat
le cevaplandırılması olacaklarının sağlanmasından 
Devlet Bakanı (Basın - Yaym) sorumludur» 

2. Ekonominin onarım yılı adlı kitapçıkla bir 
partinin propagandası yapılması söz konusu değildir. 
Basın - Yaym Genel Müdürlüğü yurt içi ve yurt 
dışma yönelik tanıtma göreviyle yükümlü bir kuruluş
tur. Bu tanıtma hizmeti «Halkla ilişkiler» kavramı
nın belirlediği bir yaklaşım içinde gerçekleştirilmek
tedir. Şimdiye kadar yaklaşımın bu yönde olmadığı 
bilinmektedir. Nitekim basınımızda çok sık olarak, 
her devirde, hükümet icraatlarının halka anlaşılır bir 
şekilde yansıtılmamış olduğundan şikâyetler görül
müştür. Basın - Yayın ve Enformasyon hizmetlerine ge
tirilmekte olan yeni anlayış hem içeriye, hem dışarı
ya yöneliktir. Yayınlarda kolay anlaşılma ilkesine 
bağlı olunacaktır. Nitekim Basın - Yaym Genel Mü
dürlüğünün Kıbrıs'la ilgili olarak yayınladığı son 4 
ingilizce broşürde de (bunlardan biri lisandadır) yine 
göze hitap eden, kolay anlaşılmayı sağlayan resimli 
ve karikatürlü uygulama başarıyla gerçekleştirilmiş
tir. 

Basın - Yayın Genei Müdürlüğü geçmiş dönemler
de de hükümet üyelerinin, örneğin, Sayın Nihat Erim' 
in, Sayın Süleyman Demirel'in nutuk ve demeçlerini 
yayınlamıştır. Hatta, 1977 yılında, siyasi parti lider
lerinin 1977 genel seçimlerindeki radyo konuşmala
rı, hem de 1977 bütçe görüşmeleri sırasındaki siyasi 
parti sözcülerinin konuşmaları Basın - Yaym Genel 
Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır. 

Bunların içinde kaçınılmaz olarak, kendilerinden 
önceki iktidarlara atıflar ve karşılarındaki partilere 
eleştiriler vardır. Kitabın metninin yazılmasında Ba
sın - Yaym Genel Müdürlüğü kendiliğinden hiçbir 
şey katmamıştır. Ülkenin geçirmekte olduğu ve 
Cumhuriyet döneminin en büyüğü diye nitelenen eko
nomik krizin ve bunu aşmak için alman önlemlerin 
halk tarafından anlaşılabilmesi için hazırlanmıştır. 
Okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için halkın her 
güa sorduğu ve basm yaym organlarında yer alan 
sorular konmuş ve bunlara yanıtlar yukarıda bahse-
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I diMiği gibi Maliye Bakanı ve uzmanlarının resmi me
tinlerinden aj'nen alınmıştır. Anlaşılabileceği gibi, ev
velki dönemlerde Sayın Erim, Sayın Demire!, Sayın 
Türkeş ve Sayın Feyzioğlu'nun demeçlerinin yayınla-
maîanndaki îike daha çağdaş bir yöntemle uygulan
mıştır ve bu yöndeki politika aynen sürdürülecektir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Kadirli ilçesine bağlı bazı köy
lerin sel ve su baskınlarından korunması için ne gibi 
tedbirler alındığına dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Bay kal'in yazılı ce
vabı. (7/891) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba

kanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılması için 
gereğini rica ederim. Saygıyla. v 

Adana Senatörü 
Kemâl Sarıibrahimoğiu 

Kadirli ilçesinin Çukurköprü, Akköprü, Çaygeçit, 
Hardalhk, Köseli, Sıtır ve Küçükçmar köylerinin Ke
sik ve Sumbas çayları arasında kalan yaklaşık 15 ila 
20 000 dekar arazileri gerek bu çayların taşması ve 
gerekse dağlardan gelen sel suları nedeniyle doğal ola
rak su baskınına maruz bulunmaktadır. 

Şeddeler ve Kesik barajı kanalları bu sel ve su 
baskınlarını önlemeye kifayet etmemekte ve bu köy
ler ahalîsi her yıl büyük zararlara uğramaktadır. 

Bu yetmiyormuş gibi Kadirli ilçesi civarından ge
len sel sularını boşaltan ve Sansu ve Kuru Kandak 
tabir edilen kandağa akan suların Kesik Çayına boşal
tılması bu taşkm ve su basmalarını daha da artırmış
tır. 

Bu kere Kadkîi'nin Kuzeybatı kesiminden gelen 
sel sularının da Kesik Çayına dökülmesi çalışmaları 
yapılmaktadır. 

Köylülerin vaki başvurmaları ve bizim ikazları
mız, partizan idarelerin hatırlı şahıslarının müdahale
leri ile etkisiz kalmaktadır. Sözü edilen doğal direnaj 
kanalı durumundaki Kuru Kandak ıslah edilerek Ka
dirli ve Sülemiştepe silsilesinden gelen sel suları bu 
kanala döküldüğünde, Kesik çayının yükü azalacak 
ve sözü edilen araziler bir ölçüde kurtarılacaktır. 

Bu nedenlerle; 
1. Sözü edilen köyler arazilerinin kurtarılması 

için gerekli şedde ve her iki çay mecrasında ıslahat 
ve kanallar açılması hususunda ne gibi çalışmalar ya
pılmaktadır ve ne zaman gerçekleştirilecektir? 

2. Kadirli yöresinden gelen ve Kesik Çayına bağ
lanan ve bağlanacak olan kanalların Kuru Kandağa 
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bağlanması ve bu kundağın ıslahı düşünülmekte mi
dir? Ne zaman gerçekleştirilecektir? 

3. Kadirli ve Sülemiş tepesi silsilesinden gelen sel 
sularmm Kuru Kandak dışında yeni bir kanalla Sav-
rın veya Ceyhan ırmağına dökülmesi düşünülmekte 
midir? 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 14.7.1978 
Sayı : 112/052.2-24/1355 

Konu : Sayın Kemâl Sarıibrahim
oğlu'nun yazılı soru Önerges: Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 12.5.1978 gün ve 15187/6462-7/891 sayılı ya

zıları. 
İlgide kayıtlı yazıları ekinde Bakanlığımıza gön

derilen, Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, Kadirli ilçesinin bazı köy
lerinin taşkından korunmasına ilişkin yazılı soru öner
gesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Derin saygılarımla. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Kadirli İlçesinin Bazı Köylerinin 
Taşkından Korunmasına İlişkin Yazılı Soru Önergesinin 

Cevabıdır 
Soru 1,2, 3 : 
Kadirli ilçesinin Çükurköprü, Akköprü, Çaygeçit, 

Hardaîhk, Köseli, Sıtır ve Küçükçınar köylerinin Ke
sik ve Sumbas çayları arasında kalan yaklaşık 15 ilâ 
20.000 dekar arazileri gerek bu çayların taşması ve 
gerekse dağlardan gelen se! suları nedeniyle doğal su 
baskınına maruz bulunmaktadır. 

Şeddeler ve Kesik barajı kanalları bu sel ve su 
baskınlarım önlemeye kifayet etmemekte ve bu köy
ler ahalisi her yıl büyük zararlara uğramaktadır. 

Bu yetmiyormuş gibi Kadirli ilçesi civarından ge
len sel sularım boşaltan ve Sarı Su ve Kuru Kandak 
tabir edilen kandağa akan suların Kesik Çayına bo
şaltılması bu taşkın ve su basmalarım daha da artır
mıştır. 

Bu kere Kadirli'nin Kuzeybatı kesiminden gelen 
sel sularının da Kesik Çayına dökülmesi çalışmaları 
yapılmaktadır. 

Köylülerin vaki başvurmaları ve bizim ikazları
mız, partizan idarelerin hatırlı şahıslarının müdahale
leri ile etkisiz kalmaktadır. Sözü edilen doğal direnaj 

] kanalı durumundaki Kuru Kandak ıslah edilerek Ka-
| dirli ve Sülemiş tepe silsilesinden gelen sel suları bu 
I kanala döküldüğünde, Kesik Çayının yükü azalacak 
i ve sözü edilen araziler bir ölçüde kurtarılacaktır. 

Bu nedenlerle; 
1. Sözü edilen köyler arazilerinin kurtarılması 

I için gerekli şedde ve her iki çay mecrasında ıslahat 
ve kanallar açılması hususunda ne gibi çalışmalar ya-

| pdmaktadır ve ne zaman gerçekleştirilecektir? 
j 2. Kadirli yöresinden gelen ve Kesik Çayına bağ-

! lanan ve bağlanacak olan kanalların Kuru Kandağa 
| bağlanması ve bu kandağm ıslahı düşünülmekte mi-
| dir? Ne zaman gerçekleştirilecektir? 
I 
i 3. Kadirli ve Sülemiş tepesi silsilesinden gelen sel 
j sularının Kuru Kandak dışında yeni bir kanalla Sav

ım veya Ceyhan ırmağına dökülmesi düşünülmekte 
• midir? 
j Cevap 1, 2, 3 : 
j Kadirli ilçesinin Çükurköprü, Akköprü, Çaygeçit, 

Hardalhk, Köseli, Akçataş (Sıtır) ve Küçükçınar köy-
I leri arazilerinin taşkından korunması ile ilgili etüt 
J çalışmaları, Cevdctiye Sulama Drenaj Projesi ve mün-
[ ferit proje şeklinde devam etmekte olup, bu çahşma-
J ların en kısa sürede bitirilmesi için gereken çaba gös

terilmektedir. 
! Kadirli yöresinden gelen ve Kesik Çayına bağlanan 

kanallarla, Kadirli ve Sülemiş tepesinden gelen sel su
larıma güzergâhları ile ilgili çalışmalar da, yukarıda 
sözü edilen proje kapsamında bulunmaktadır. 

j Saygılarımla sunarım. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakam 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
j Sarıibrahimoğlu'nun, Ceyhan ilçesinin Kıvrıklı Hilmi-
\ ye taşkın projesine dair soru önergesi ve Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'm yazılı cevabı. 
I (7/892) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
I gereğini rica ederim. 

Saygıyla. 
Adana Senatörü 

Kemâl Sarıibrahimoğlu 

Ceyhan ilçesinin Kıvrıklı - Hilmiye taşkın proje
sinin, etüdü yapılmış ve ikmali için 4,5 milyon lira 

j istenmiş bulunmasına ve bu projenin bir çok köyler 
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ahalisinin binlerce dekar arazisini taşkından koruma
sı mümkün bulunmasına rağmen, bu meblağın gönde
rilmemesi sebebi nedir? 

TC 
Enerji ve Tabii 14 . 7 . 1978 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112/052,2-23/1354 

Konu : Sn. Kemâl Sarıibrahimoğlu' 
nun yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 12 . 5 . 1978 gün ve 15186/6463-7/892 sa

yılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Kemâl 

Sarıibrahimoğlu'nun, Ceyhan ilçesi Kıvrıklı - Hilmiye 
taşkın projesine ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Derin saygılarımla. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Ceyhan ilçesi Kıvrıklı - Hilmsye 

taşkın projesine ilişkin yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

Soru : 
Ceyhan ilçesinin Kıvrıklı - Hilmiye taşkın proje-

sim'n, etüdü yapılmış ve ikmali için 4,5 milyon lira 
istenmiş bulunmasına ve bu projenin bîr çok köyler 
ahalisinin binlerce dekar arazisini taşkından koruması 
mümkün bulunmasına rağmen, bu meblâğın gönderil
memesi sebebi nedir? 

Cevap : 
Ceyhan - Kıvrıklı - Hilmiye taşkın koruma işi için, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1978 yılı uy
gulama programlarında ödenek ayrılamamıştır. 

Söz konusu projenin, ödenek olanaklarına göre, 
1979 yılı uygulama programına alınmasına çalışıla
caktır. 

Saygılarımla sunarım. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Kadirli İlçesine bağlı bazı köy
lerin arazilerinin sulanmasına dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'ın 
yazılı cevabı. (7/892) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba

kam tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini rica ederim. Saygıyla. 

Kemâl Sarıibrahimoğlu 
Adana Senatörü 

Kadirli ilçesinin 1 000 nüfuslu Göztaşı, 800ı nü' 
fusîu Sarıtanışmanlı 900 nüfuslu Oruçbey, 700ı nü
fuslu Kesim, 610 nüfuslu Durmuş Sofular, 800ı nü
fuslu Sofular, 680 nüfuslu Bekereci, 900 uüfushı Ba
hadırlı köylerinin 101 000 dekar'ın üzerindeki pamuk, 
narenciye vesair mahsul ve bahçelerini sulayan Ke
şiş suyu üzerinde ve Nürfet köyü civarında (213.81 
kot) bir Regülatör kurularak sularının Andırın ilçesi 
köylerinden Kabaağaç, Kumralı, Bektaşîı, Akçakoyun-
lu, Kesim, Kısık ve Gökahmetli köylerinin arazileri
nin sulanması teşebbüsüne geçilmiş ve adı geçen Ka
dirli köylülerinin başvurmalarına DSİ Genel Mü
dürlüğünün 20 Aralık 1977 tarih ve 6085 saydı ya
zıları ile olumsuz cevap verilmiştir. 

Oysa ki, Kadirli Kaymakamlığının Vilâyet Ma
kamına verdiği ve makama arz edilmiş olması gereken 
23 . 9 . 1977 tarih ve 1.a/656 sayılı raporlarında da 
verileceği ve geriye kalan 450 Lt/Sn suyun adı ge-
belirtildiği üzere; 

Keşiş suyunun asgari 2 250 Lt/Sn. su taşıdığı ve 
regülatörle 1 800 Lt/Sn su alınıp Andırın köylerine 
verileceği ve geriye kalan 450 Lt/Sn suyun adı ge
çen Kadirli köylerinin 10 000ı dekar arazilerinin su
lanmasına kafi gelmeyeceği matematiksel bir gerçek
tir, 

Kadim istifade haklarına dokunulması hem hu
kuk kurallarına ve hem de idarede mevcut olması 
gereken istikrar ve tarafsızlık kurallarına aykırıdır. 

Ayrıca, dokuz köyün açlık ve fakruzarurete itil
mesi pahasına bir tesis yapıyor görünmek ciddi bir 
devlet anlayışına yakışmaz. 

MC iktidarlarının bölücü ve tarafgir tutumunun 
bir ürünü ve adaletsizliğinin simgesi olan bu tesisin 
yöre halkı üzerindeki menfi etkisi ve Kadirli ve An-
dırın'ın kardeş köyleri arasına çekeceği husumet du
varı ve sonu gelmez münaferetlerin kanlı olayların 
nedeni olmak istidadında olduğunu gözden uzak tu'i-
mak gerekir. 

Andınn köyleri de bizimdir. Onlara uzanan ve 
hizmet götüren elleri biz de minnetle anarız. 

Ancak; maksatlı, bölücü ve bir tarafı yıkıcı bu 
gibi teşebbüslerin kimseye ve memlekete uzun vade
de hayır getirmeyeceği de şüphesizdir. 
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Bu itibarla konunun tarafsız ve ehliyetli teknis- \ 
yenlere bir kerre daha tetkik ettirilmesi ve alınacak 
ilmi ve gerçekçi rapora müsteniden adı geçen Kadir
li köylerini ve köylülerini mağdur etmeyecek bir çö
zümün getirilmesi zaruret mevcuttur. I 

Bakanlığınız bu hassas ve önemli konunun yeniden 
ve acilen tetkiki ve adaletli ve haklı bir çözüm ge
tirilmesi hususunda ne gibi önlemler düşünmektedir? 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ı 

Bakanlığı j 
Sayı : 112/052.2-22/1353 14 . 7 . 1978 

Konu : Sn. Kemâl Sariîbrahimoğlu'nun 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İîgi : 12 . 5 . 1978 gün ve 15188/6461-7/893 sayılı 

yazıları. 

tfği'de kayıtlı yazıları ekinde Bakanlığımıza gön
derilen, Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın 
Kemâl Sanibrahimoğlu'nun, Kadirli'nin bazı köyleri
ne sulama suyu veriîmeyiş nedenine ilişkin yazılı so
ru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Derin saygılarımla. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Kemâl Sa
rıibrahimoğlu'nun, Kadirli'nin Bazı Köylerine Sula
ma Suyu Veriîmeyiş Nedenine İlişkin Yazılı Soru 

Önergesinin Cevabıdır 

Soru : 
Kadidi ilçesinin 1 090 nüfuslu Göztaşı, 800 nü

fuslu Sarıtanışmanh, 900 nüfuslu Oruçbey, 700 nü
fuslu Kesim, 610 nüfuslu Durmuş Sofular, 800 nü
fuslu Sofular, 680 nüfuslu Bekereci, 900 nüfuslu Baha
dırlı köylerinin 10 000 dekarın üzerindeki pamuk, na
renciye vesair mahsul ve bahçelerini sulayan Keşiş I 
suyu üzerinde ve Nürfet köyü civarında (213.81ı kot) 
bir regülatör kurularak sularının Andırın ilçesi köy
lerinden Kabaagaç, Kumarh, Bektaşh, Akçakoyunlu, 
Kesim, Kısık ve Kökahmeili köylerinin arazilerinin 
sulanması teşebbüsüne geçilmiş ve adı geçen Kadirli 
köylülerinin başvurmalarına DSİ Genel Müdürlüğü
nün 20 Aralık 1977 tarih ve 6085 sayılı yazılan ile 
olumsuz cevap verilmiştir. I 

Oysa ki, Kadirli Kaymakamlığının Vilâyet Maka- I 
mınâ verdiği ve makama arz edilmiş oîması gereken I 
23 . 9 . 11977 tarih ve 1.a/656 sayılı raporlarında da I 
belirtildiği üzere; | 

J Keşiş suyunun asgari 2 250 Lt/Sn. su taşıdığı ve 
regülatörle 1 800 Lt/Sn su alınıp Andırın köylerine 
verileceği ve geriye kalan 450 Lt/Sn suyun adı geçen 
Kadirli köylerinlin 10 000 dekar arazilerinin sulanma-

I sına kâfi gelmeyeceği matematiksel bir gerçektir. 
Kadim istifade haklarına dokunulması hem hu

kuk kurallarına ve hem de idarede mevcut olması ge
reken istikrar ve tarafsızlık kurallarına aykırıdır. 

Ayrıca, dokuz köyün açlık ve fakruzarurete itil
mesi pahasına bir tesis yapıyor görünmek ciddi bir 
devM anlayışına yakışmaz* 

I , MC iktidarlarının bölücü ve tarafgir tutumunun 
bir ürünü ve adaletsizliğinin simgesi olan bu tesisin 
yöre halkı üzerindeki menfi etkisi ve Kadirli ve An-
dınn'ın kardeş köyleri arasına çekeceği husumet du
varı ve sonu gelmez münaferetlerin kanlı olayların 
nedeni olmak istidadında olduğunu gözden uzak tut
mak gerekir. 

Andırın köyleri de bizimdir. Onlara uzanan ve 
hizmet götüren elleri biz de minnetle anarız. 

Ancak, maksatlı, bölücü ve bir tarafı yıkıcı bu 
gibi teşebbüslerin kimseye ve memlekete uzun vade
de hayır getirmeyeceği de şüphesizdir. 

Bu itibarla konunun tarafsız ve ehliyetli teknis
yenlere bir kere daha tetkik ettirilmesi ve alınacak 
ilmi ve gerçekçi rapora müsteniden adı geçen Ka
dirli köylerini ve köylülerini mağdur etmeyecek bir 
çözümün getirilmesi zarureti mevcuttur. 

Bakanlığınız bu hassas ve önemli konunun ye
niden ve acilen tetkiki ve adaletli ve haklı bir çö
züm getirilmesi hususunda ne gibi önlemler düşün
mektedir? 

Cevap : 
Keşiş suyu sağ sahüinde bulunan Kadirli ilçe

sine bağlı Göztaşı (Nüffet), Oruçbey, Santanışman-
Iı ve Sofular köyleri arazilerinin cazibeyle sulanması, 
topografik nedenlerle olanaksız görüldüğünden, bun-

I lann pompajla sulanması uygun bulunmuştur. 

Çebişîi köyü mevkiinde karayolları köprüsünün 
ırcansabında yer alan Kesim, Durmüşsofular, Bekereci 
ve Bahadırlı köylerinin taban arazileri, inşaatı halen 
devam etmekte olan Aslantaş Barajı göl alanında kal
dığından, bu köylerin sadece daha yukarı kodlannda-
ki yamaç arazilerinin pompajla sulanması öngörül
müştür. 

I Yukarıda sözü edilen köylerin, ekonomik olarak 
I sulanması mümkün olan sahalarının tamamının su-
I Ianması, inşaatı 1979 yılında bitirilmesi programla-
I nan Aşağı Ceyhan Andırın Projesi kapsamında <bu-
I ummaktadır. 
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Ayrıca, Keşiş suyu sol sahilinde, halen toprak 
kanallarla sulanmakta olan 150 hektar arazi de, bu 
proje İçinde ele alınmıştır. Söz konusu proje ile, 
su kayıplarının önlenmesi için toprak kanallar be
tonla kaplanacak ve sulama alanı 350 hektara çıkarı
lacaktır. 

Saygılarımla sunarım, 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabî? Kaynaklar 
Bakam 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Kadirli İlçesi Mehmetli Baraj 
yolunun asfaltlanmaması sebebine dair soru önergesi 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Deniz Baykaî'm 
yavh cevabı. (7/894) 

Chımhursyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederine 

Saygıyla. Adana Senatörü 
KemâH Sanibrahimoğlu 

Kadirli ilçesindeki Mehmetli Baraj yolunun 15 
yılı aşkın bir zamandır asfaîlîanmaması suretiyle, 
15-20 köyün ve baraj idaresinin mağdur edilmesinin 
ve milli servetin heder ve heba edilmekte devam edil
mesinin sebebi nedir? 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 112/052.2-25/1352 14 . 7 . 1978 

Komi : Sn. Kemâl Sanibrahimoğlu'nun 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
!%i : 12 . 5 . 1978 gün ve 13189 6460=7/894 sa

yılı yazılan. 
İlgide kayıtlı yazılan ekinde Bakanlığımıza gön

derilen, Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Ke
mâl Sanibrahimoğlu'nun, Mehmetli Baraj yolunun ne
den yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesinin ce
vabı ekte sunulmuştur. 

Derin saygılarımla. Deniz Baykal 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakam 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Kemâl Sa
nibrahimoğlu'nun, Mehmetli Baraj Yolunun Neden 
Yapılmadığına İlişkin Yazılı Soru Önergesinin Ceva

bıdır. 
Soru : 
Kadirli ilçesindeki Mehmetli Baraj yolunun 15 

yılı aşkın bir zamandır asfaltlanmaması suretiyle, 

15-20 köyün ve baraj idaresinin mağdur edilmesinin 
ve milli servetin heder ve heba edilmekte devam edil
mesinin sebebi nedir? 

Cevap : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, tesislerle 

birlikte inşa edilen servis yollanndan, köy ulaşımın
da kullanılmakta olanların bakım - onanm hizmetle
rinin Yol, Su Elektrik Genel Müdürlüğünce yapılma
sı, DSİ ve YSE arasında düzenlenen bir protokol ile 
karara bağlanmıştır. 

İnşaatı tamamlanmış bulunan ve yaklaşık 8 köyün 
yararlandığı, Ceyhan - Kadirli asfaltından başlayıp, 
Mehmetli Barajı tesislerinde son bulan 20, Km.'îik 
stabilize yolun bakım ve onarımının da, yukanda anı
lan protokol çerçevesinde teşkilatlarınca yapılmasının 
uygun olacağı hususu, DSİ tarafından YSE Genel 
Müdürlüğüne 1974 yılında bir yazı UQ bildirilmiştir. 

Mehmetli Baraj yolunun asfaltlanması işi, YSE 
Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında olup, Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılacak herhan
gi bir işlem bulunmamaktadır. 

Saygılarımla sunanmu 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakıanı 

7. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, Çanakkale Milli Eğitim Müdür ve 
Muavinlerine dair soru önergesi ve Milli Eğitim Ba
kanı Necdet Uğur'un yazılı cevabı. (7/897) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının, Cumhuriyet Senatosu İç-
fü»isğiiRün 120 nci maddesi gereğince Milli Eğitim Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandıniması hu-
susr.vuîa gereğini saygılarımla arz ve rica ederim. 

10 . 5 . 1978 
Çanaklale Senatörü 

İsmail Kutluk -

Sorular : 
1. Çanakkale Milli Eğitim Müdür ve Muavinle

rini hangi görevlere aldınız. Bunlar hakkında hangi 
suçlardan dolayı işlem yaptınız? Suçları nelerdir? Suç
lan tahkikatta sabit olmuş mudur? Soruşturmaları 
hangi müfettişler yapmışlardır, isimlerinin bildirilme
si,. 

li Milli Eğitim Müdür ve Muavinlerinin atama
ları yapılırken, dosyaları incelenmiş midir? Dosyala-
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ruida, haklarında yapılmış tahkikatları ve suçları var
sa, bu önemli görevlere atanmaları doğru mudur? 

3. Çanakkale ilinden bugüne kadar kaç öğret
men alınmış ve nerelere verilmişlerdir? Haklarında 
hangi suçlardan dolayı kimler tahkikat yapmıştır? 

4. Ailelerinden ayrı yerlere verilen ya da eşleri 
Çanakkalede görevli öğretmen ve idarecilerden kim
ler nerelere verilmişdir? Bu aile fertlerinin birbirin
den ayrılmasını tasvip ediyor musunuz? Şayet tasvip 
etmiyorsanız, aile yuvalan yıkılmak üzere olan bu 
gibi öğretmenler hakkında ne çareler düşünmektesi
niz? 

5. Tahkîkatsız atanan idareci ve öğretmenlere, 
sebep olan kişi, kurum veya dernekler var mıdır? 

6. Çanakkale Eğitim Enstîlüsünden suçsuz ola
rak sürüldüğü iddia edilen öğrencilerden ikinci sınıf 
öğrencisi Fikret Kartal'ın Giresun Eğitim Enstitüsü
ne kabul edilmediği bildirilmektedir,, Doğru mudur? 
Sürülen öğrencileri okullarına kabul etmeyen idare
ciler hakkında herhangi bir işleme tevessül edilmiş 
midir? 

'Ti Çanakkale Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve 
idarecilerle bazı parlamenterlerin ve bir partinin İl 
Bsşkammn toplantılar yaptıkları, ( 7 . 4 . 1978) günü 
yeni tayin edilen öğretmenlerle s'rateji tespit ettik
leri dedikoduları vardır. Doğru mudur? Şayet bu 
toplantıları yapmışlar ise, hangi yetkilerle bu top
lantıyı yapmalardır? 

8, Toplantı söylentileri doğru ise, siyasi kişiler
le toplantı yapan idareci ve öğretmenler hakkında 
herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

9. İlkokul müdür ve öğretmenlerinden bazıları 
hskkmda Çanakkale Miîîi Eğitim Müdürlüğünce sin
dirmek maksadıyla tahkikatlar açîırıldığı doğru mu
dur? Bu ve buna benzer davranışlar yapan idareci
lerle öğretmenler arasında Çanakkalede huzurun 
olabileceğine inanıyor musunuz? 

TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 27 . 7 . 1978 

Sayı : 031-2-274 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 15 . 5 . 1978 tarih ve 15216/-6458-7/897 
sayılı yazınız!: 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İsmail 
Kutluk'un yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitimi Bakanı 
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Cumhuriyet Senaiosu Çanakkale Üyesi İsmail Kut-
îuk'un Yazılı Soru Önergesi ile İlgili Cevabımız 

1, Çanakkale Milli Eğitim Müdürü iken görevin
den alman İsmail Sarıkaya'nın, görevinden alınma
sı Danıştay 5 nci Dairesinin kararıyla iptal edilmiş
tir. Anayasa'nm 132 nci ve Danıştay Yasasının 95 
nci maddelerinde belirtilen yargı kararlarının uygu
lanma zorunluluğu nedeniyle adı geçen İl MIHI Eği
tim Müdürü Fikret Altıntaş'ın Milli Eğitim Müdür
lüğü görevi üzerinden alınarak 789 sayılı Yasanın 
12 nci maddesi uyarınca Çanakkale Lisesi Psikoloji 
öğretmenliğine atanmıştır. 

Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından Zeki Tok
tur kendi isteğiyle Devlet memurluğundan istifa et
miştir. 

İJgiFi Vaüîikçe diğer Milli Eğitim Müdür Yar
dımcılar! Muzaffer Oruç, Hüseyin Yaşar ve Ünaî 
Sayman'in görevlerinde etkinliklerini yitirdikleri ve 
i! dışında durumlarına uygun görevlere atanmaları 
gerektiği bilirild'iğinden öğretmenliğe atanmışlardır. 

Milüj Eğitim Müdür Yardımcılarından Muzaffer 
Oruç ile Hüseyin Yaşar hakkında soruşturma açıl
mış bulunmaktadır, 

2, Bakanlığımızca Milli Eğitim Müdür ve Yar
dımcılıklarına yapılan atamalarda, kişilerin sicil dos
yalan incelenmektedir» 

3, '4. Çanakkale tünde yapılan öğretim alama 
ve nakilleri, «Tayin, Nakil ve Karşılıklı Yer Değiş
tirme Yönetmeliği» ile müfettiş tahkikatlarına bağlı 
olarak yapılmıştır. 

5. Tahkikatsız görevinden alman idareci ve öğ
retmen buiunmamaktadı'r. 

6. Çanakkale Eğitim Enstitüsü 2 nci sınıf öğ
rencisi Fikret Kartal, önergede ileri sürüldüğü gibi, 
G'resun Eğitim Enstitüsüne değil, Rize Eğitim Ensti
tüsüne nakledilmiştir. Ancak, adı geçen öğrenci ken
di! isteği ile bu okulda devam etmemiştin 

7. Çanakkale Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve 
yöneticilerle bazı parlamenterlerin ve bir partinin İ! 
Başkanının toplantılar yaptıkları, yeni atanan öğret
menlerle strateji oluşturdukları iddiası doğru değil
dir* 

8* Bu iddia doğru olmadığından bu konuda her
hangi bir işlem yapılması söz konusu değildir. 

9* Böyle bir husus varit değildir. 
Saygılarımla. 

NecdeS Uğur 
Milli Eğitim Bakanı 
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8. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, Bakanlıkta görevi değiştirilen genel 
müdür ve muavinlere dair soru önergesi ve Milli Eği
tim Bakanı Necdet Uğur'un yazılı cevabı. (7/898) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Cumhuriyet Senatosu İç

tüzüğünün 120 nci maddesi uyarınca, Milli Eğitim 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

10.5.1978 
Çanakkale Senatörü 

İsmail Kutluk 

Soru 1. Milli Eğitim Bakanı olarak göreve baş
ladığınız tarihten bu yana, Milli Eğitim Bakanlığında 
hangi genel müdür ve muavinleri değiştirilmiş, yer
lerine kimler getirilmiştir? 

Bu işlemlerin yapılmasında dikkate alman ölçüler 
nelerdir? 

Soru 2. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri ile 
Talim Terbiye Kurulu üyelerinden hangileri değişti
rilmiş ve hangi görevlere getirilmişlerdir? 

Yerlerine kimler atanmıştır? Bu tatbikatta göz-
Önünde tutulan temel ilkeleriniz nelerdir? 

Soru 3. Milli Eğitim Bakanlığına başladığınız 
tarihte müşavir kadrolarını kaç kişi işgal ediyordu? 
Bugün kaç tane Bakanlık Müşaviri vardır ve hangi 
görevleri deruhte etmektedirler? 

Soru 4. Hangi şube müdürleri değiştirilmiş ve 
nerelere atanmışlardır? Bu atamaların yapılmasında 
ne gibi ilkeler dikkate alınmıştır? 

Soru 5. Bugüne kadar kaç vilayetin Milli Eği
tim Müdürünü görevinden aldınız, hangi görevlere ve 
nerelere atadınız? 

Soru 6. İllerdeki Milli Eğitim Müdürlerinden 
görev yerlerinde bırakılanlar var mıdır, varsa hangi 
illerdedir? 

Değiştirilmiş olanların atanmış bulundukları yer
ler ile görevlerinin bildirilmesi. 

Soru 7. Alman bu müdür ve muavinler hakkın
da kimlerin raporlarına isnat edilmiş veya bilgilerine 
müracaat edilmiştir? Bu yapılan uygulamalarda dik
kate alınan kıstaslar nelerdir? 
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Soru 8. İlk, orta, lise ve dengi okulların mü
dür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerinden kimlerin 
nerelere atandıklarının bildirilmesini, bu atamaların 
yapılmasında dikkate alman ölçülerin neler olduğu
nun ve bu ölçülerin Bakanlığınıza iletilmesine vasıta 
oîan kişi veya kurumların açıklanması. 

Soru 9. Eğitim enstitülerinden bugüne kadar 
kaç öğrenciyi hangi suçlardan dolayı aldınız ve hangi 
eğitim enstitülerine verdiniz? 

Bu öğrencilerin tümü verildikleri eğitim enstitü
lerine kabul edilmişler midir? Şayet var ise kabul edil
meyen öğrencilerin okuma haklarını vermeyen ensti
tü idarecileri hakkında ne gibi işlemler yapılmakta
dır? 

Soru 10. Milli Eğitim Bakanlığında yapmakta 
olduğunuz tayin tasarruflarınızı TÖB - DER'in tav
siyesi üzerine yaptığınız iddia edilmektedir, doğru mu
dur? Şayet doğru ise Milli Eğitim Bakanlığı gibi fev
kalade önemli bir Bakanlığı bir derneğin emrine ver
meniz, bu dernek mensubu olmayan öğretmenleri te
dirgin etmediğine inanmıyor musunuz? Eğer inanıyor
sanız bu hususta aldığınız tedbirler nelerdir? 

Soru 11. DİSK'in aldığı boykot kararına uya
rak TÖB - DER'in yasalara aykırı olan bu boykotu 
destekleme kararı alması sonucu 20 . 3 . 1978 günü 
kaç öğretmen boykota katılmış ve boykota katılanlar 
hakkında ne gibi işlemler yapılmaktadır? 

Soru 12. Milli Eğitim Bakanlığına geldiğiniz 
tarihten bu yana yapmış olduğunuz tayin ve nakiller 
için ne miktar harcırah ödenmiştir? 

TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 

Bakanlık Müşavirliği 12.7.1978 
Sayı : 204 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 15 . 5 . 1978 tarih ve 15217-6467-7/898 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İsmail 

Kutluk'un yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İsmail Kut-
luk'un Yazılı Soru Önergesi ile İlgili Cevabımız 

I* Hükümetimiz göreve başladığı tarihten bu yana Bakanllığımızda değiştirilen ve yeni atanan Genel 
Müdür ve Genel Müdür yardımcılarının isimleri aşağıya alınmıştır. 

Dairenin adı G'örevi Görevden alman Yen: atanan 

Yük, Oğr. Gn. Md. 
» » » 
» » » 

(Ma Öğr. Gn. Md. 
» » » 
» » » 
» » » 
tiöer. Gn. Md. 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Özel Öğretim K. Gn. 
» » » 
» » » 

» » » 
Özlük İş. Gn. Md. 

» » » 

» » » 
» . » » 
» » » 
» » » 

» » » 
» » » 
» » » 

Ya. Ba. Eğ. MI. Gn. Md, 
» » » 
» » » 
»i » » 

Sağ. İş. Gn. Md. 
» » » 

Öğrt. Ok. Gn. Md. 
>> » » 
» » » 
» » » 

Dış. Münase. Gn. Md. 
Ku{ Tek. Öğ. Gn, Md. 

>x » » 
Er. Tek. Öğ. Gn. Md. 

» » » 
» » » 

Gn. Müdür 
Gn. Md. Bşy. 
Gn. Md. Yardım. 

Genel Müdür 
Genel Md. Başy 
Genel Md. Yard. 
Genel Md. Yard. 
Genel Müdür 
Genel Md. Başy. 

Genel Md. Yard. 
Genel Md. Yard. 
Genel Md. Yard. 
Gn. Md. 
Gn. Md. Başy. 
Gn. Md. Yard. 
Gn. Md. Yard. 
Genel Müdür 
Gn. Md. Başy. 
Gn. Md. Başy. 
Gn. Md. Başy. 

Gn. Md. Yard, 
Gn. Md. Yard. 

Gn. Md. Yard. 
Gn. Md. Yard. 
Gn. Md. Yard. 
Genel Müdür 
Gn. Md. Başy. 
Gn. Md. Yard. 
Gn. Md. Yard. 
Genel Müdür 
Gn. Md. Yard. 

Genel Müdür 
Gn* Md. Başy. 
Gn. Md. Yard. 
Gn. Md. Yard. 
Genel Müdür 
Genel Müdür 
Gn. Md. Yrd. 
Genel Müdür 
Gn. Md. Yrd. 
Gn, Md. Yrd. 

Mehmet Didim 
Mehmet Özgedik 
Güngör Oktay 

Ahmet Erdoğan 
Selahattin Meydan 
Abdurrahman Örs 

Burhan Kiriş 
B, Sıtkı Kalaycı 
M. Nuri Atalay 
Ünal Öztürk 
Mustafa Küpeli 
Mehmet Özkan 
Ali Rıza Çefiner 
Necdet Özkayal 
Zihni Çavdar 
Cemal Şeker, 
Adnan Göksu 
Naci Özden 
Mustafa Özkan 
Cemil Çetinkaya 

Ahmet Pınar 
Mustafa Ekinci 
Suna Önsan 
Mustafa Özkan 
Cemal Gürevîn 
H. Rahmi Kılıç 
Mustafa Yıldırım 
Cahit Özdoğan 
H. Tayfur Baykan 
Sadrettin Tezcaner 
Hüseyin Sarı 
Ömer Lütfi Taştanoğlu 
Hakkı Erkan 
Cemal Şeker 
Cavit Zahidullahöğlu 
Necdet Bingöl 
Müjgan Dericioğlu 

Cengiz Kırıkoğlu 
Dr. İlhan Sezgin 
Mehmet lyigün 
Erol Öktem 

Ayla Sayın 
Bedii Erdem 
Sait Aymaz 
Hüseyin Işık 
Selim Özyüksel 
Mehmet Kara 
Cevdet Kazakoğlu 
Hüsnü Cila 
Mustafa Tepecik 
Özkan Ay 
İzzet Avcı 

Cemil Çetinkaya 
Nezihi İder 
Mustafa Ertunç 

Cahit Özdoğan 
Fethi Esendal 
Kemal Turan 
Cemil Çetinkaya 
O. Nuri Poyrazoğlu 

Kemal Turan 
Mustafa Özkan 
Zeki Gürsoy 
Sadık Işık 
O. Nuri Poyrazoğlu 

Rıfat Hancılar 
Şerif Baykurt 
Nurettin Ergen 

Yılmaz Akçay 
Fuat Güner 
M. Necati Ergen 
Celal Şentürk 
Şükrü Orhan 
Cavit Gürsoy 
Hızır Ekşi 
Siret Yazlak 
Mahiye İyikan 
GönüS Göktekin . 
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Dairenin adı Görevi Görevden alman Yeni atanan 

Ti. Tur. Öğ. Gn. Md. 
» » » 
» » » 

Yay. Eğ. Gn. Md. 
» » » 
» » » 

Din Eği. Gn. Md. 
İşi. ve Dona. Gn. Md. 
M. Tek. Yük. Öğ, Gn. Md. 

» »' » 
» » » 

Yurt Dışı îş. Ç. Eğ. Öğ. 
Gn. Md. 

Genel Müdür 
Gn. Md. Bşy. 
Gn. Md. Yrd. 
Genel Müdür 
Gn. Md. Bşy. 
Gn, Md. Yrd. 
Gene! Müdür 
Genel Müdür 
Genel Müdür 
Gn. Md. Yrd. 
Gn. Md. Yrd. 

Genel Müdür 
Gn. Md. Yrd. 

Necip Demir 
Hüseyin Usta 
Ayhan Atabek 
Kenan Kolukısa 
MevMit Ertuğrul 
Muammer Özdemiı' 
Tayyar Altıkulaç 
Hasan Çağlayan 
Dr. Nihat Bilgen 
Aytekin Akbaş 
Abdullah Mert 

Mehmet Alptekin 
Şükrü Yüksel 

Osman Özden 

Osman Kaptan 
Mustafa Çliîkılıç 
Hasan Çağlayan 

Gazi Aslan 

2. Görevden almanlar ile görev yerleri değiştirilen ve atanan Bakanlık müfettişleri ile Talim ve Terbiye 
Dairesi üyeleri aşağıda gösterilmiştir. 

a) Görevden alman bakanlık müfettişleri 

İbrahim Üçyıldızgil (İsteği ile) 
Ali Çakır (İsteği ile) 
Şükrü Saltuk (İsteği ile) 
Ruhi Kanak (İsteği ile) 
Münir Gedikoğlu (İsteği ile) 
Filiz Özçıtak (İsteği ile) 
Rasim Altıntaş (Soruşturma ile) 
Halil Ekil (Soruşturma ile) 

Atandığı görev 

Adana Milli Eğitim Müdürü 
Samsun Milli Eğitim Müdürü 
İzmir Milli Eğitim Müdürü 

istanbul Miili Eğitim Müdürü 
Bakanlık Müşaviri 
l a . Tek, Öğ, Gen. Md. Şb. Müdürü 
Ank. İncirli Li. Reh. Ser. Eğ. Uzm. Yrd. 
İsi. Maçka End. Mes. Lis. Öğ. 

b) Görevden alınan Talim ve Ter. Kurulu Üyeleri 

Arif Konyalıoğlu 
Şakir Soykal 
İ. Kemal Uğur 
Ülkü Bilgen 
Ayşe Özdil Demirkıran 
Melih Haser 
Hikmet Demirçelik 
Emin Çakıroğlu 
Günay Uygur Budak 
Nail Kuterdem 

c) Talim Terbiye Kurulu Üyeliğine atananlar : 
Hüseyin Işık, 
Vahit Başar, 
Turan Yiğit, 
İhsan Göğüs, 
Dr. Erdoğan Okyay, 

Atandığı görev 

Ank. Gazi Çif. Lisesi Öğretmeni 
Ank. Keçiören Lis. Öğretmeni 
Ank. İncirli Lisesi Öğretmeni 
Ank. Balgat Ömer Seyfettin L. Öğretmeni 
Ank. Anıttepe Lisesi Öğretmeni 
Ank. Y. Beyazıt Lisesi Öğretmeni 
İst. Kabataş Erk. Lis. Öğretmeni 
Ank. Aktepe Lis. Öğretmeni 
Ank. Ulus Kız Lisesi Öğretmeni 
Ank. Abidinpaşa End. Mes. Li. Öğretmeni 
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3. Göreve başladığım tarihte müşavir kadrosu 44 idi. Şimdi ise 130 müşavir kadrosu bulunmakta ve 105 
müşavir görev yapmaktadır. 

Dairenin adı Görevi Adı ve Soyadı Atandığı görev 

Özl. İşi. Gn. Md. 
Özl. İşl/Gn. Md. 
Öğrt Ok. Gn. Md, 
Öğrt. Ok. Gn. Md. 
Yaygın Eğ. Gn. Md. 

Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şııbo Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 

Muzaffer Gür 
Tevfîk Atalay 
Turan Çoruh 
Kadir Okçu 
Osman Kaptan 

Uşak MİIFİ Eği. Müdürü 
Bakanlık Müşaviri 
Ank. Cebeci Ortaokulu 
Artk. Cum. Li. Reh. Uz. Y. 
Bakanlık Müşaviri 

5. 6.1.1978 tarihinden sonra başka görevlere atanan Milli Eğitim müdürleri (Danıştay Kararı uygulan
ması zorunluluğundan) 

Atandığı görev 
Sıra 

No- : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

İli 

Ankara 
Artvin 
Çanakkale 
Erzincan 
Eskişehir 
İçel 
Kastamonu 
Kahramanmaraş 
Malarya 
Nevşehir 
Trabzon 

Adı ve Soyadı 

Kamil Baykara 
Cemalettin Dedebeyoğlu 
Fikret Altıntaş 
Metin Ayık 
Burhan öztürk 
Kemal Hatipoğlu 
M. Naci Yazıcıoğlu 
M. Nedim Bilgiç 
Oğuz Yardımcı 
Yılmaz Atalay 
MusTafa DağüFoğlu 

Ankara Cebeci O. O. Türkçe öğrt. 
Artvin 50. Yıl O. O. Türkçe öğrt. 
Çanakkale Lis. Psikoloji öğrt. 
Erzincan Lis. Almanca öğrt. 
Eskişehir Atatürk Lis. Müzik Öğrt. 
Mersin Or. Ok. Matematik öğrt. 
Bolu İlköğretim Müfettişi 
Kahramanmaraş Lisesi Tarih öğretmeni 
Malatya Atatürk O. O. Matematik öğr t 
Nevşehir Merkez O. O. Türkçe Öğrt. 
Trabzon Atatürk O. O. Türkçe Öğrt. 

6 . 1 . 1978 tarihinden sonra başka görevlere atanan Milli Eğitim Müdürleri (Müfettiş raporuna göre) 

Atandığı görev 
Sıra 

No. : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
112 
13 
14 
15 
16 

İli 

Adana 
Adıyaman 
Amasya 

Antalya 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 

Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 

Adi ve Soyadı 

Ahmet Şenat 
Turgut Aslan 
Turgut Akan 
M. Celal Yüce 
Ebuzer Bulut 
Halil Aytekin 
Möhmet Türkgücü 
Ekrem Bayram 
Ali Ekrem Yardım 
Edip Çakalağaoğlu 
Kamil Oktay 
Ruhi Erata 
Hasan Çölgeçen 
Suat Albayrak 
Mahmut Ataman 
Mustafa Nar 

Adana Tepebağ O. O. öğretmeni 
Adıyaman O. O. Türkçe Öğretmeni 
Amasya Lis. Fen. Bilgisi öğrt. 
Antalya Mer. O. O. öğretmeni 
Balıkesir M. Hasbi Li. Öğrt. 
Bakanlık Müşaviri 
Bingöl Merkez O. O. öğretmeni 
Bitlis Merkez O. O. öğretmeni 
Bolu 50. Yıl O. O. Eğitim Uzmanı 
Burdur Lisesi Eğitim Uzmanı 
Çanları Lisesi Tarih Öğretmeni 
Çorum Eti. O. O. Reh. Serv. Eği. Uzmanı 
Denizli Merkez O. O. Reh. Ser. Eği. Uz. Yrd. 
Diyarbakır Afi Emin O. O. Beden Eğitimi öğrt. 
Edime Atatürk O. O. Müzik öğrt. 
Elazığ Lisesi Edebiyat öğrt. 
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Sıra 
No, : 

17 
18 
19 
2fl 
21 
İ22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

m 
Erzurum 
Gaziantep 
Gümüşhane 
Hatay 
İsparta 
İzmir 
Kars 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kütahya 
Manisa 
Niğde 

Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Urfa 
Vari 
Yozgat 
Bingöl 

Ads ve Soyadı 

Celaleitin Torun 
Mehmet Kurt 
îlyas Tuğlu 
Hüseyin Altmsoy 
Hüseyin Balcı 
Aysal Aytaç 
Turgut Öztürk 
Süleyman Oymak 
İrfan Yavuz 
Necati Çetingül 
İzzet Güdücü 
M. Kemal Aydoğdu 
Hüseyin Avni Önül 

Celal Şahin 
Azmi Kandemir 
llyas Aslantürk 
Sezai Yakıcı 
Ali Öztürk 
M. Necati Tural 
Ahmet Kara 
Sadık Ödemiş 
AbduRıalim Sanman 
Rıfat Yüzbaşîoğlu 
Mehmet Ak 

Atandığı görev 

Erzurum Reh. ve Araş. Merk. Uzmanı 
Gaziantep Devrim O. O. Mate. Öğrt. 
Gümüşhane Atatürk O. O. Türkçe Öğrt. 
Hatay Merkez Lis. Mate. Öğretmeni 
İsparta Merkez O. O. Mate. Öğretmeni 
İzmir Kestelli O. O. Türkçe Öğrt. 
Sivas Kangal Kavak O. O. Türkçe Öğrt. 
Kayseri Kadı Burhanettin O. O. Reh. Ser. ve Eğ. Uz. 
Kırklareli Merkez O. O. Türkçe Öğrt. 
Kırşehir Cacabey O. O. Türkçe Öğrt. 
Kütahya Reh. Arş. Merk. Uzmanı 
Manisa End. Mes. Lis. Reh. Serv. Eği. Uzm. 
Niğde Atatürk O. O. Beden Eği. Öğrt. 
Ordu Merkez O. O. Din Bil. ve Ahlâk Ders. Öğrt. 
Rize Zihni Derin O. O. Beden Eği. Öğrt. 
Sakarya Ozanlar Lis. Coğ. Öğrt. 
Samsun Reh. Araş. Merk. Uzmanı 
Sivas Cumhuriyet O. O. Türkçe Öğrt. 
Tekirdağ 50. Yıl. O. O. Mate. Öğrt. 
Tokat Atatürk O. O. Mate. Öğrt. 
Urfa Merkez O. O. Türkçe öğrt. 
Van Atatürk Lis. Din Bil. Öğrt. 
Yozgat İstiklâl O. O. Reh. Ser. Grup Uzman Yrd. 
Rize Lisesi Öğretmeni 

6. 6 . 1 , 1978 tarihinden sonra yerinde kalan Milli Eğitim Müdürleri aşağıya alınmıştır. 

Adı Soyadı Görevi 

Mustafa Kızıloğlu 
İsmet Ömeroğlu 
Yusuf Şahin 
Ramazan Çetin Dağlı 

Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürü 
Ağn Milli Eğitim Müdürü 
Bursa Milli Eğitini Müdürü 
Zonguldak Milli Eğitim Müdürü 

7. Milli Eğitim Müdür ve Müdür Yardsmcılan, Müfettiş raporları ile Danıştay kararlarının uygulanması so
nucunda görevlerinden alınmışlardır. 

8. Bakanlığımıza bağlı orta, lise ve dengi okulların müdüy, müdür yardımcısı ve öğretmenlerinin atamaları, 
30 . 4 . 1976 tarihinde yürürlüğe giren Tayin, Nakil ve Karşılıklı Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre yapılmak
tadır. Atama ve nakiller kişi veya kurumların aracılığı Üe değil, yukarıda sözü edilen Yönetmelik hükümlerine 
göre yapılmaktadır. 

9. Valiliklerin ve okul müdürlüklerinin teklifleri ve onaylan ile 905 öğrencinin okuîîan değiştirilmiştir. 
Eğitim enstitülerinde nakilleri yapılan öğrencilerin tümü yeni okullarında öğrenimlerine devam etmekte

dirler. 
10* Önergede iddia edilen hususlar doğru değildir. 
11. DİSK'in aldığı karara uyarak iki saatlik boykota katılan öğretmenler halikında ilgili valiliklerce açı

lan soruşturmalar devam etmektedir. 
12. Atama ve nakilleri yapılan öğretmenlere, 4 594 809 TL. yolluk ödenmiştir. 
Saygılarımla. Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 
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9. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Uner'in, Nevşehir Merkeze bağlı Sulusaray kasabası 
yolunun asfaltlanması işinin 1978 yılı içinde tamam
lanıp tamamlanmayacağına dair soru önergesi ve 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuzun ya
zılı cevabı. (7/900) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Köy işleri Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Soru : Nevşehir Merkeze bağlı Sulusaray kasa
bası yolunun asfaltlanma işinin 1978 yılı içinde ta
mamlanması için Bakanlıkça bir çalışma mevcut mu
dur?. 

TC 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanlığı 
Yol -Su ve Elektrik İşleri 

Genel Müdürlüğü Köyyolları 
Dairesi Başkanlığı 5 . 7 . 1978 

Sayı : 6152-6153-6155 
Dosya : KY. Asf 750 

Konu : Nevşehir ilinde asfalt 
kaplama yapılacak Ky. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü
nün : 

a) 23 . 5 , 1978 gün ve 15302-6494 7/900, 

b) 23 , 5 s 1978 gün ve 15301-6493 7/906, 

c) 23 . 5 - 1978 gün ve 15300-6492 7/904, 
sayılı yazdan : 

Nevşehir Merkez = Kavak t Sulusaray ve Gülşe-
hir ilçesine bağlı Karacaşan köyyolları 1977 yılında 
asfalt kaplamaya hazır hale getirilmiş olup sözleşme 
gereğince üstenci 1978 yılında adı geçen yolların as
falt kaplama işini tamamlayacaktır. 

Belgilerinize arz ederim. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı 

10. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Uner'in, Nevşehir Merkeze bağlı Kavak kasabası 
yolunun 1978 yılı içinde tamamlanması için yapılan 
çalışmalara dair soru önergesi ve Köy işleri ve Koo
peratifler Bakanı Ali Topuzun yazılı cevabı. (7/904) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Nevşehir Merkeze bağh Kavak kasabası yolunun 
asfaltlanma işinin 1978 yılı içinde tamamlanması için 
Bakanlıkça bir çalışma yapılmakta mıdır? 

TC 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanlığı 
Yol -Su ve Elektrik İşleri 
Genel Müdürlüğü Köyyolları 

Dairesi Başkanlığı 5 , 7 . 1978 
Sayı : 6152-6153-6155 
Dosya : KY. Asf 750 

Konu : Nevşehir ilinde asfalt 
kaplama yapılacak Ky. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü

nün : 
a) 23 s 5 , 1978 gün ve 15302-6494 7/900, 
b) 23 s 5 . 1978 gün ve 15301-6493 7/906, 
c) 23 . 5 . 1978 gün ve 15300-6492 7/904, 

sayılı yazılan : 
Nevşehir Merkez * Kavak -. Sulusaray ve Gülşe-

hir ilçesine bağlı Karacaşan köyyolları 1977 yılında 
asfalt kaplamaya hazır hale getirilmiş olup sözleşme 
gereğince üstenci 1978 yılında adı geçen yollann as
falt kaplama işini tamamlayacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı 

/ / . — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Uner'in, Nevşehir Merkeze bağlı Çat kasabası 
yolunun ikmali için yapılan çalışmalara dair soru 
önergesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali 
Topuzun yazdı cevabı. (7/905) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayıu Köy İşleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ve rica 
ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Nevşehir Merkeze bağlı Çat kasabası yolunun ik
mali ile asfalt yapılması için bir çalışma mevcut mu
dur? 

TC 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanlığı 
Yol - Su ve Elektrik İşleri 
Genel Müdürlüğü Köyyollan 

Dairesi Başkanlığı 4 . 7 . 1978 
Sayı : 6152-6153-6155 

Dosya N o . : K.Y.Y. 21-276/50 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner in, Nevşehir'in Gülşehir'e bağlı Karacaşan 
kasabasının yolunun asfalt yapımı için yapılan çalış
malara dair soru önergesi ve Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakam Ali Topuz'un yazılı cevabı. (7/906) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ve rica 
ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Nevşehir'in Gülşehir'e bağlı Karacaşan kasabası
nın 5 Km. tutan yolunun asfalt yapımı için Bakanlık
ça bir çalışma yapılmakta mıdır? 

TC 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanlığı 
Yol-Su ve Elektrik İşleri 
Genel Müdürlüğü Köyyollan 

Dairesi Başkanlığı 5 . 7 . 1978 
Sayı : 6152-6153-6155 

Dosya N o . : KY. Asf 750 
Konu : Nevşehir ilinde asfalt 
kaplama yapılacak Ky. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü

nün : 
a) 23 . 5 . 1978 gün ve 15302-6494-7/900, 
b) 2 3 , 5 . 1978 gün ve 15301-6493-7/906, 
c) 23 . 5 . 1978 gün ve 15300-6492-7/904, 

sayılı yazılan. 
Nevşehir Merkez Kavak ^ Sulusaray ve Gülşehir 

ilçesine bağlı Karacaşan köy yollan 1977 yılında as
falt kaplamaya hazır hale getirilmiş olup sözleşme 
gereğince üstenci 1978 yılında adı geçen yollann as
falt kaplama işini tamamlayacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı 

13. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, Nevşehir il hudutları içinde bulunan Gö
reme harabelerinin korunması için bir tedbir alınıp 
alınmadığına dair soru önergesi ve Turizm ve Tanıt-
nıtma Bakanı Alev Coşkun'un yazılı cevabı. (7/921) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda beyan edilen sorumun Saym Turizm ve 

Tanıtma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ve rica ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Nevşehir il hudutları içinde bulunan Göreme ha-
rebeleri memleketimizde en çok turist çeken bir eski 
eser niteliğini korumaktadır. 

Ne varki Göreme günden güne harap olun git
mektedir Erciyas ve Hasan dağının fırlattığı türler
den oluşan bu kayalar yağmur kar ve rtizkâra karşı 
mukavim, olmadıkları için erimektedir. Her yıl Gö-
reme'ye gidenler bir duvarın yıkıldığını bir eşiğin düş
tüğünü bîr kiliseye su sızdığını bir sütunun yok ol
duğunu fark ederler. Dünyamn başka ülkelerinde bu 
gibi eserler tabii tesirlerden korunmaktadır. Ezcümle 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
(Genel Sekreterliğine) 

İlgi : 23 . 5 . 1978 tarih ve 15299-6491-7/905 sa
yılı yazınız. 

İlgi yazınızda Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üye
si Sayın Prof. Dr. Ragıp Üner'in Nevşehir - Merkez -
Çat kasabası yolu hakkındaki yazılı soru önergesinin 
cevaplandırılması isteminde bulunulmaktadır. 

Adı geçen kasabanın stabilize kaplamalı yolu 
mevcut olup, iîeriki yıllarda asfalt kaplamasının da 
programlara alınarak yapılması cihetine gidilecektir. 

Bilgilerinize sunulur. 
AH Tçpuz 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı 
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jelatine benaeer bir kısım maddeler kayalara sürülerek 
hem kar yağmur gibi etkenlere karşı muhafaza edil
mekte hem de tabii rengi baki kalmaktadır. Bu ta
biat harikasına karşı bir koruma tedbiri alınmazsa 
Göreme 50 yıl sonra bir toprak yığını haline gelecek 
ve yok olup gidecektir. 

Göreme'nin korunması için Bakanlıkça bir tedbir 
alınmakta mıdır? 

TC 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 27 . 7 .1978 

Turizm Planlaması 
Genel Müdürlüğü 

Konu : Göreme Harabeleri Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 29.5.1978, 16.6.1978, 11.7.1978 günlü ve 

15352-6521-7/921 sayılı yazılarınız : 
İlgide belirlenen yazılarınızda Cumhuriyet Sena

tosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in Bakanlığımıza 
yönelttiği yazılı sorusunda Nevşehir ili hudutları için
de bulunan Göreme harabelerinin korunmasına iliş
kin bir tedbir alınıp alınmadığı sorulmaktadır. 

1971 yılında Hükümetimizin girişimleri sonucu 
UNESCO'ya bağlı Uluslararası Koruma Merkezinin 
(Rome Centre) Göreme kaya kiliselerinin korunması 
ve restorasyonu üzerine bir çalışma yapması sağlan
mıştır. 1972 yılında Bakanlığımız daha ayrıntılı bir 
çalışma programı hazırlanabilmesi amacı ile merkez 
uzmanlarından ikisini yurdumuza davet etmiştir. Bu 
uzmanların hazırladığı rapor ve çalışma programı 
önerisi ekte sunulmaktadır. 

1973 yılı Eylül ve Ekim aylarında Göreme To
kalı kilisesinde ilk freks restorasyonu kampanyası 
başlamıştır. Bu çalışmanın bütün giderleri Bakanlığı
mız tarafından karşılanmıştır. Yaklaşık iki ay süre 
ile Merkez'den gelen elemanların yanında Kültür Ba
kanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
elemanları ve Bakanlığımız ile Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon bölü
münden birer uzman çalışmaya katılmışlardır. 

1974 yılından başlayarak geçen yıla kadar süren 
dört kampanyanın giderleri (Bakanlığımızdan giden 
uzmanınkiler dışında) Kültür Bakanlığı tarafından 
karşılanmıştır. 

Uluslararası Koruma Merkezi tarafından önerilen 
koruma programının iki anaamacı şöyle özetlenebi
lir : 

1. Kayaların sağlamlaştırılması, erozyonu engel
leyici önlemler alınması, yani sorunun kaynakta çö
zümlenmesi, 

2. Freks restorasyonu konusunda Türk uzman
ların kampanyalara artan sayılarda katılımı sağlana
rak güçlü bir grupun yetişmesi, uluslararası Koruma 
Merkezi işlevinin giderek danışmanlığa dönüşmesi
dir. 

Birinci amaç doğrultusunda şimdiye kadar gerek 
Bakanlığımız gerekse Kültür Bakanlığı tarafından so
nuç üretici girişiminde bulunulamamıştır. Kayaların 
sağlamlaştırılması ve erozyon önleme programları 
uzun deneme devreleri, özel teknik ve malzemeler ve 
en önemlisi büyük yatırımlar gerektirmektedir. Bu 
bakımdan konunun asıl sahibi olan Kültür Bakanlığı
nın geniş bir yatırım programı çerçevesinde sorunu 
çözümlemesi yararlı olacaktır. 

İkinci amaç ise, kısmen karşılanmış, beş kampan
yaya sürekli olarak birisi Bakanlığımızdan, birisi Kül
tür Bakanlığından diğeri de Orta Doğu Teknik Üni
versitesinden olmak üzere üç uzman katılmıştır. 

Bakanlığımız, «1/25.000 ölçekli Kapadokya Ko
ruma ve Turizm Gelişim Projesi» kapsamında 
Göreme ve Zelve Açık Hava Müzeleri düzenleme 
projelerini 1979 yılı içinde tamamlayacaktır. Bu 
amaçla bu müzeler ve yakın çevrelerinin 1/500 ölçek
li harita alım işlemleri İller Bankasına 665 476,36 TL. 
karşılığı yaptırılmaktadır. Haritalar 1978 Kasım ayı 
sonunda Bakanlığımıza teslim edildikten sonra, pro
jelendirme çalışmalarına başlanacaktır. 

Bilgilerinize sunulur. 
18 . 7 . 1978 

Alev Coşkun 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

14. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Küçükesat Lisesi binasının yapım alanı
na dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Nec
det Uğurun yazılı cevabı .(7/922) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Say
gılarımla. 

29 . 5 . 1978 
Malatya Senatörü 

Hamdi Özer 

Bundan önceki hükümetler döneminde Küçükesat 
Lisesi adında bir lisenin yapım alanı olarak Çanka
ya Deliler Tepesi mevkiinde Pafta 241, Ada 1811 ve 
Parsel 73'te 7 335 metrekarelik bir yerin istimlâkine 
karar verilmiştir. 

Bu yer üzerinde 35 bin mevcut olup 900 nüfusu 
barındırmaktadır. Bu yerin istimlâk bedeli hazineye 
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bir külfet olduğu gibi sosyal bir devletin yurttaşların 
konut ihtiyacına duyacağı yükümlülüğü de zedelemek
tedir. Buradaki halk mülklerinin bedelini çok düşük 
bulmakta ye açıkta kalacaklarım sızlanarak ifade et
mektedirler. Aynı yerin bitişiğinde ve üzerinde bina 
bulunmayan ve Şeydi Sarıgedik'e ait 12 000 metre
karelik boş arsa bulunduğu ve birkaç yüz metre uzak
lıkta Hazineye ait 40 dönümlük boş arazi olduğu hal
de lise binasının kasten bu evlerin sakinlerine uygu
lanmış olduğu iddia edilmektedir. Bakanlıkça gönde
rilen yer seçimi ile görevli memurlara yanıltıcı bil
giler verilerek hem hazinenin hem de halkın yararı
na bir tasarrufta bulunulduğu iddiaları karşısında Ba
kanlıkça yeni bir inceleme yapılacak mıdır? 

TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 13 . 7 . 1978 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 021-2/207 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7.6.1978 tarih ve 15401-6548-7/922 sayılı ya

zınız. 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer* 

in yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Necdet Uğur 

MiUi Eğitim Bakam 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

Bakanlığımızca yatırım programına alınan eğitim 
yapıları projeleri için gerekli olan arsa ilgili valilik
lerce sağlanmakta, bu konuda kamulaştırmaya gerek
sinme duyulduğu takdirde bununla ilgili işlemler de 
valiliklerce yürütülmektedir. 

Küçükesat 24 derslikli lise projesi için de Ankara 
Valiliğince uzun süren çalışmalardan sonra 11 213 m2 

yüzölçümlü arsa bulunmuştur. Yazılı soru önergesine 
konu olan bu arsanın durumu Bakanlığunızdan iki 
ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünden de bir ol
mak üzere görevlendirilen üç kişilik bir heyet tara
fından 16.6.1978 tarihinde, işlem dosyası dikkate alı
narak ve mahalline gidilerek, tekrar incelenmiştir. 

Bu inceleme sonucunda, lise için sağlanan ar
sanın Hazine malı olduğu, bir kısmının da şahıslar
dan kamulaştırma yolu ile alındığı, şahıslardan alı
nan parsel üzerinde 30 - 35 kadar gecekondu bulun
duğu, bütün işlemlerinin tamamlandığı ve Hazineye 
intikal eden tüm arsanın Maliye Bakanlığı taraf ın-

I dan Bakanlığımıza tahsisinin de yapıldığı saptanmış
tır. 

I Bu nedenle, Küçükesat Lisesi projesinin uygulan-
I ması için sağlanan ve bütün işlemleri tamamlanmış 
I olan söz konusu arsadan dönüş olanağı kalmamış

tır. 
{ önergede sözü edilen 40 dönümlük Hazine arazisi 

üzerinde de pek çok gecekondu bulunduğu yerinde 
yapılan incelemede saptanmıştır. 

Saygılarımla. 
Necdet Uğur 

Milli Eğirim Bakam 

I 15 — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Meh-
I met Özgüneş'in, Kayserinin Merkeze bağh Elâgöz 
1 Köyündeki 13 000 metrekarelik meraya dair soru 
I önergesi ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlının yazılı 

cevabı. (7/925) 
I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Aşağıdaki soruların içişleri Bakanlığı tarafından 
I yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
I Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
I Mehmet Özgüneş 

Soru: 1 
I Kayseri'nin merkeze bağlı Elâgöz köyünde ilk

okul binasının batısında bulunan ve köyün hayvan* 
I cıhkla iştigal eden sakinlerince eskidenberi hayvan-
I îar için su içirme ve dinlendirme alanı olarak kulla

nılan 13 000 metrekarelik mera ile ilgili olarak muh-
j tarla hayvan sahipleri arasında oluşan anlaşmazlığın 

giderilmesi için bugüne kadar Kayseri Valiliğince 
I neler yapılmıştır? 

Soru : 2 
I Bu anlaşmazlıkla ilgili olarak köye aralarında 

Milli Eğitim Müdürü Ziraat Müdür ve Veteriner 
I Müdürünün de bulunduğu bir inceleme heyeti gön-
I derilmiş midir? Gönderilmiş ise bu heyet anlaşmaz-
I lığın giderilmesi için ne gibi bir yol tavsiye etmiştir? 

TC. 
içişleri Bakanlığı 29 . 6 . 1978 

iller İd. Gn. Md. 
Şb. Md.: 430-323-38-120/4287 

1 Konu : Yazılı soru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 7 . 6 . 1978 gün ve Genel Sekreterlik 

15446-7/925 sayılı yazı. 
• Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet ö z 

güneş'in, Bakanlığıma yöneltiği, Kayseri İlinin Mer-
I kez ilçesine bağh Elâgöz köyünde, ilkokul binasının 
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: batısında bulunan ve köy halkınca eskiden beri hay
van sulama ve dinlendirme alam olarak kullanılan 
13 €00 metre karelik mera ile ilgili olarak, muhtar
la hayvan sahipleri arasında çıkan anlaşmazlığın 
giderilmesi için ne gibi bir işlem yapıldığı ve bu an
laşmazlık nedeniyle köye bir inceleme heyetinin gön
derilip gönderilmediğine dair yazılı soru önergesi 
üzerine yaptırılan inceleme : 

Kayseri İli Merkez İlçesine bağlı Eîâgöz köyün
de,, ilkokula yakın mesafede bulunan sahanın köy 
muhtarı tarafından duvar içine alınması çalışmaları
na başlanması nedeniyle, bu yerden istifade eden köy 
halkından besicilerin muhtarın çalışmalarını şikâyet 
ettikleri. 

Bu durum üzerine, Milli Emlâk Müdürlüğünden 
bir elamanın bu sahanın hukuki durumunun tepiti 
için görevlendirildiği, yapılan tetkikat sonucunda, 
sahanın mülkiyeti Devlete ait mera olmayıp köy 
tüzelkişiliğine ait tapulu harman yeri olduğunu sap
tandığı, 

Buna rağmen iki taraf arasında anlaşma zemini 
bulabilmek için Teknik Ziraat Müdürü mahalline 
gönderilmiş ise de, anlaşma imkânının sağlanamadığı, 

Bu nedenle, Köy Kanunu gereğince, köy tüzelkişiliği 
adına tapulu bulunan bu yerin intifa şeklinin belirlen
mesi hususunda, köy derneğinin toplantıya çağrıldığı 
ve yapılan oylamada yerin duvarla çevrilmesine ek
seriyetle karar verildiği ve bu kararın da köy ihtiyar 
kurulunca tasvip ve Valilikçe de onaylandığı, 

Anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

İrfan Özaydınlı 
İçişleri Bakanlığı 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş Üye
si Rıza Akgün'ün, Kahramanmaraş yollarının tamiri 
ve trafik durumuna dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Şerafettin Elçinin yazılı cevabı. (7/928) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakam ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
rica ederim. 31 . 5 . 1978 

Rıza Akgün 
Kahramanmaraş Senatörü 

1. Kahramanmaraş'ı komşu illere bağlayan yol
lar ve yine Kahramanmaraş ilçelerim birbirine bağ-
hyan yollar ile; 

2. Kahramanmaraş'ın güneyinden geçen çevre 
yolunun ne vakit tamir, onarım ve trafiğe açılacağı 
hakkında ne gibi bir çalışmalar vardır? 

T . c . • • . : . - . 
Bayındırlık Bakanlığı 

Pl. Büt. D. Bşk. Prog. Ta. 17.7.1978 
Sayı : A - 08/10/373 

Konu : Yazılı Önerge. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 7 . 6 . 1978 gün ve 15441 - 6556 - 7/928 sa

yılı yazınız: 
İlgideki yazınız ile alman Kahramanmaraş Üyesi 

Rıza Akgün'ün yazılı soru önergesinde yer alan soru 
yanıtları ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Şerafettin Elçi 

Bayındırlık Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş Üyesi Rıza 
Akgün'ün soru yanıtlan 

1. Kahramanmaraş'ı komşu illere bağlayan yollar 
ve yine Kahramanmaraş ilçelerini biribirine bağlayan 
yollar; 

— Kahramanmaraş ayrımı - Bertiz yolu : 
Bu yol 57 Km. uzunlukta bir il yolu olup, yata

rım programında bulunmaktadır. 1978 yılı ödeneği 
ile, etüt - proje ve sanat yapıları işlerinde çalışılmak
tadır. 

—* Kadirli - Andırın yolu : 
55 Km. uzunluğunda olan bu il yolunun 31 Km.'tik 

bölümü Kahramanmaraş ilinde bulunmaktadır. Yatı
rım programında yer alan bu yolda 1978 yılı ödeneği 
ile alt ve üst yapı işlerinde çalışılmaktadır. 

— Kahramanmaraş - Andırın yolu : 
78 Km. uzunlukta bir il yolu olup, yafanın prog

ramında bulunmaktadır. 

1978 yılı ödeneği ile etüt - proje işlerinde çalışıl
maktadır. 

— (Göksün - Elbistan) ayrımı - Afşin - Tanır yo
lu : 

65 Km. uzunlukta bir il yolu olup, yatırım progra
mında bulunmaktadır. 1978 yılı ödeneği ile etüt - pro
je işlerinde çalışılmaktadır. 

— Kahramanmaraş - Kozludere yolu : 
22 Km. uzunluktaki bu il yolu yatının progra

mında bulunmamaktadır. Bakım olanaklanyla sanat 
yapısı ve alt temel takviyesi işlerinde çalışılacaktır. 

— Kahramanmaraş • Kömürler yolu : 
Devlet Yollan Yatırım Programında bulunmakta

dır. Yolun yapımına ihaleli olarak devam edilmekte
dir. 
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— Göksün • Elbistan - 8. Bölge HD. yolu : 
Devlet Yolları Yatırım Programında bulunmakta

dır. 1978 yılı ödeneği olan 10 milyon TL. ile yapım 
işlerine devam edilmektedir. 

2. Kahramanmaraş'ın Güneyinden geçen çevre 
yolunun yapımı: 

Bu yol 1978 yılı çalışma programında «Devlet 
Yolları Yapım ve Onarım Çalışmaları - Devam Eden 
İşler» bölümünde okıp ihaleli olarak yapımı devam et
mektedir. 

İş programına göre gecikmiş olup, sözleşme hü
kümlerine göre gereken yapılmaktadır. 

İl şuurları içerisindeki düşük standartlı diğer yol
lar bütçe olanaklarınm sınırlı olması ve bölge makine 
parkının yetersizliği nedeniyle yatırım programına alı
namamışlardır. 

Ancak bütün yollarda normal bakım çalışmalarına 
devam edilmektedir. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit'in, Denizli ili dahilindeki okullarda yapılan ta
yin ve nakillere dair soru önergesi ve Milli Eğitim 
Bakanı Necdet Uğur'un yazılı cevabı. (7/929) 

7 . 6 . 1978 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın saym Milli Eğitim Bakam 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi istirham ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Denizli Üyesi 

Dr. Baha Akşit 

CHP tarafından muhalefette iken Milli Eğitimde
ki, usul ve nizamlara uygun olarak yapılan öğretmen 
tayin ve nakillerine dahi (öğretim kıyımı) adı veril
miş, şiddetli tenkit edilmiş, ağır hücumlara geçilmişti. 
Hal böyle olmasına rağmen, özgürlükçü demokrasi, 
adalet ve kardeşlik sözleri ve iddiaları unutulmuş, bir 
tarafa itilmiş, kış ortasında Milli Eğitimdeki tayin ve 
nakillerin normal idarelerde, fevkalâde zaruretlerin 
dışında, tamamen durdurulduğu mevsimde, kış orta
sında Doğu illerine ve köylere nakiller yapılmıştır. 
Kış ve karın doğurduğu zorluklar hiç nazara alın
madan karı ve kocanın ayrı ayrı illere nakledildiği, 
karı - koca durumuna bakılmadığı, tahsil çağında bu
lunan çocuklarının bu nakiller sebebiyle perişan du
ruma düşürüldüğü birer gerçektir. Bu tasarrufların 
işkence niteliğini iktisap etmekte olması elem verici
dir. 

Vazifeden ahnan idarecilerin içinde hiç bir deme
ğe kayıtlı olmayanlar pek çoktur. Fakat yerlerine ida

ri görevlere getirilenlerin Töb-Der'e kayıth olman 
şartının arandığı ifade edilmekte ve MUH Eğitimdeki 
tayin ve tasarrufların Töb-Der taraf nidan tanzim edil
diği manzarası belirgin bir tablo halini almış bulun
maktadır. 

Ayrıca tayin ve nakillerine veya tecziyelerine 
Töb-Der'ce karar verilenler tertipli ve basma kalıp 
bir teftişten geçirilerek yapılmakta olan haksız ve 
kanunsuz işkence vasfındaki tasarruflara mesnet 
arandığı belirtilmektedir. 

Bunun dışında şimdi huzuru temin etmek iddia
sıyla öğrencilerin de tayin ve nakillerine başlanmış
tır. Nakillerin yapıldığı Eğitim Enstitülerinin bir kıs
mında, ezcümle Denizli'de daha önce en küçük hu
zursuzluğa delalet eder herhangi bir şikâyet duyulma
mış idi. 

Milliyetçi denilen öğrenciler Doğu illerine sürül
müştür. Bunların okulu bitirmelerine sadece 20 gün 
kamustu*. Bu nakillerde civar illerin tercih edilmeme
sinin sebebini anlamak çok güçtür. Bunlar gönderil
mek istendikleri okullardan mutlaka öldürülecekleri 
ve binaenaleyh gelmemeleri tehdidi ile karşı karşıya 
bulunulduğu ifade edilmektedir. Zaten cesaret ede-
bilseler bile gönderildikleri okullar bu öğrencileri al
mamak için direnmektedirler. Sürgün edilmeyen öğ
rencilerin dışında diğer milliyetçi denilen öğrenciler 
döğüldükleri ve hakaret gördükleri sebebiyle okula 
devam edememektedirler. Bu öğrenciler okula gel
diklerinde solcu grupa dahil olduğu söylenenler ta
rafından döğülmekte ve buna mevcut idareler göz 
yummakta, öğrencilerin şikâyettim dinlememektedir
ler. Hatta bazı eğitim enstitülerinde idareye şikâyetçi 
olan öğrencilerin isimleri bazı öğretmenler tarafından 
solcu ekibin başlarına haber verildiği için bilahara bu 
öğrencilerin döğüldükleri mevcut iddialar arasındadır. 
Bu durum Denizli ilinde de bütün özellikleri ile de
vam etmektedir: 

1. İşbaşına geldiğiniz günden beri Denizli ili da
hilinde ne kadar ilk, orta, lise ve öğretmen lisesi ve 
eğitim enstitüsü müdür ve yardımcısı vazifeden alın
mış ve nerelere tayin ve nakledilmiştir? Bunların isim
leri, tayin edildikleri yerler ve tayin sebepleri? 

2. Tayin ve nakledilen idarecilerin yerlerine ge
tirilenlerin Töb-Der üyesi ohıp olmadıklarının, daha 
önce adli, idari ve inzibati takibe maruz kalanların 
ve ceza alanların bulunup bulunmadığım, bu çeşit ta
kibata maruz kalanlar mevcut ise, idari görevlere ge
tirilmelerinde tercih edilişlerinin sebebinin? 

— 342 



C. Senatosu B : 72 

3. Denizli öğretmen lisesi ye eğitim enstitüsün
den ne kadar öğrencinin hangi okullara nakilkrinin 
yapıldığım ve bu nakil sırasında yakın illerde eğitim 
enstitülerinin mevcut obuasına rağmen, en uzak okul
ların tercih edilmesinin sebebinin ne olduğunun ve 
bunların mezuniyetlerine kaç gün kaklığının bildiril
mesini? 

4. Tamamının Milliyetçi Grupa dahil olduğu 
söylenen bu öğrencilerin dışında bir tane dahi olsa 
solcu denilen grupa dahil öğrencilerden civar illere 
nakledilen kimsenin bulunup bulunmadığının, 

5. Öğrencilerine din eğitimine ve namaz kılma
larına müsaade etmesi sebebiyle vazifeden alınan ida
reci veya öğretmenlerin mevcut olduğu (Tavas - Kı-
zılcabölük'te) bu sebeple idareci ve öğrencilerin ceza
landırılmasına gidildiği şikâyet edilmektedir. Mahiyet 
ve sebebinin ne olduğunun, 

6. İdareciler tarafından himaye görmeleri sebe
biyle bazı öğrencilerin Milliyetçi Grupa dahil olan 
öğrencileri dövdükleri ve okula sokulmadıkları iddia 
edilmektedir. Denizli'nin, Lise, Öğretmen Lisesi ve 
Eğitim Enstitüsünde okula devam ettirilmeyen ne ka
dar öğrencinin mevcut olduğunun? 

Yazılı olarak cevap verilmesini istirham ederim. 

TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 13 . 7 . 1978 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031.2-208 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 12 . 6 . 1978 tarih ve 15477-6566-7/929 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha Akşit' 

in yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 

Denizli Senatörü Baha Akşit'in yazdı soru önergesi 
ile ilgili cevabımız. 

1. 6 Ocak 1978 tarihinden bugüne kadar Denizli 
ili okullarında idareci ve öğretmen nakilleri istek üze
rine, eş durumu, valilik teklifi ve tahkikat sonucu ya
pılmaktadır. 

2. Atamalar yapılırken öğretmenlerin mensup 
oldukları dernekler düşünülmemekte, sadece mezun 
oldukları okul, mesleki kıdemleri ile başarıları göz-
önünde tutulmaktadır. 
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3. Denizli Eğitim Enstitüsünden 25 öğrenci, can 
güvenliği ve öğrenim özgürlüğü ile sağlıklı bir eğitim -
öğretim ortamım engellediklerinden adı geçen il va
liliğinin teklifi üzerine çeşitli eğitim enstitülerine nak
ledilmişlerdir. 

4. Öğrenci nakillerinde öğrencilerin bağlı olduk
ları grupîar gözönüne alınmamakta, yukarda da belirt
tiğimiz gibi bazı hususlar üzerine valiliğin teklifi ile 
yapılmaktadır. 

5. Çocuklarımızın dinimizin gereklerini öğrenme
lerinin karşısında değiliz. Ancak, özel amaçlı güncel 
politikayı da okullarımızdan ırak tutmaya özen gös
tereceğiz. 

6. Böyle bir iddia varit değildir. Bu konuda Ba
kanlığımıza uiaşan herhangi bir durum bulunmamak
tadır. 

Saygılarımla. 
Necdet Uğur 

'& Milli Eğitim Bakam 
18. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke

mâl Sarıibrahimoğlu'nun, Adana ilindeki toplum po
lisi sayı ve kalitesinin artırılması için ne gibi önlem-
lem düşünüldüğüne dair soru önergesi ve İçişleri Ba
kanı İrfan Özaydınlı'nın yazılı cevabı. (7/930) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın İçişleri 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygı ile. 

Adana Senatörü 
Kemâl Sanibrahimoğlu 

Adana'da asayiş düzeninin istenilen gibi olmadığı 
malumunuz olmak gerekir. 

Yaptığım incelemeye göre, yaklaşık olarak; Ada
na merkezinde 825, ilçelerinde 400 civarında ve top
lam 1 200 polis görevlisi vardır. Bunun 280'i toplum 
polisidir. Oysaki Adana'da 20 büyük, 100 küçük sa
nayi tesisi, 25 000 kayıtlı daimi, 25 000 geçici sanayi 
işçisi, 11 000 yüksek tahsil öğrencisi, 20 000 ortaöğ
retim öğrencisi, 9 yüksekokul, mevcut bulunmakta
dır. Aşağı yukarı aynı ekonomik ve toplumsal düzey
deki İzmir ilinde 1 000 toplum polisi vardır. 280 top
lum polisinin izinli ve mazeretlileri ve vardiya ça
lışmaları nazara alınırsa fiilen 100 toplum polisi gö
rev yapmaktadır. 

Adana'nın Arap Devletleri, Ortadoğu ve Avrupa 
arasında köprü görevi yaptığı gözönünde tutulursa 
bu makamın pek cılız ve ihtiyaca gayri kâfi olduğu 
anlaşılır. Özellikle aşırı sağ ve sol ceryanlann pek yo
ğun olan bir bölge olması asayiş sorununu gündemin 
ön maddesi haline getirmektedir. Bu nedenlerle; 
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Polis ve özellikle toplum polisi sayı ve kalitesinin 
artırılması ve ihtiyaca cevap verecek bir seviyeye ve 
adede çıkarılması için ne gibi önlemler düşünülmek
tedir. 

TC 
İçişleri Bakanlığı 
Daire : Personel 
Şube : 3.A.I. 

13 . 7 , 1978 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 12.6.1978 

gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
15492-6572-7/930 sayılı yazıya. 

Adana Senatörü Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu' 
nun, Adana ilindeki toplum polisi sayısının ve kali
tesinin artırılması için ne gibi önlemler düşünüldüğü
ne dair 29 Mayıs 1978 tarihli yazılı soru önergesinde
ki hususlar incelenmiş ve cevabımız aşağıda sunul
muştur. 

Hükümete geldiğimiz günden beri, özenle takip et
tiğimiz hususların önde gelenlerinden biri; Emniyet 
örgütünün, yeteri bilgi düzeyine getirilmesi ve bu
nunla beraber, asayişi en etkin bir şekilde sağlaya
cak sayının gerçekleştirilmesi olmuştur. 

Bu amaçla ilgili olarak, bir yandan polis okulla
rı eğitim hizmet sürelerinin uzatılmasına dair çalış
malarımız sürdürülürken, öte yandan eğitim sürelerini 
tamamlayan polis adaylarından, yapılan sınavlardan 
başarı gösterenler, ihtiyaç durumları dikkate alına
rak muhtelif illerde görevlendirilmektedir. 

Özellikle toplum zabıtasına yapılan atamalarda, po
lis okullarında öngörülen eğitimi tamamlamış polis 
memurları ile, yüksek tahsil görmüş ve gerekli eğiti
mi almış amirler seçilmektedir. 

Adana Toplum Zabıtası kadrosuna bu hedefe uy
gun olarak, 1977 yılı içinde polis okullarından mezun 
olan (202) yeni polis memuru verilmiştir. Ara nakil
lerde de, olanaklara göre Adana kadrosunun takviye
sine devam edilmekte olup, polis okullarından yeni 
mezun olacak polis memurlarından da atamalar ya
pılmak suretiyle, istenilen etkinliğe sahip sayı ve kali
tenin sağlanmasına çalışılacaktır. 

Arz ederim. 
İrfan Özaydmh 
İçişleri Bakanı 

19. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, 1.1.1978 - 1.6.1978 tarihleri arasında Nev
şehir ili merkez ilçe ve köylerindeki okullarda yapı
lan tayinlere dair soru önergesi ve Milli Eğitim Ba
kanı Necdet Uğur'un yazılı cevabı .(7/933) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Milli Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

1. 1.1.1978 tarihinden 1.6.1978 tarihine kadar Nev
şehir ili merkez ilçe ve köylerinde Milli Eğitim Ba
kanlığından maaş alan kaç kişi. 

a) Başka illere tayin edilmiştir. 
b) Kaç kişi il hudutları içinde yer değiştirmiştir. 
c) Kaç kişi Danıştay kararı uygulanmıştır. 

d) Adı geçen tarihler arasında öğretim devam 
etmekte olduğuna göre okullardaki öğretimi aksat
mayı bile göze alarak yapılan bu tayinlerdeki kişilerin 
hangileri hangi suçtan dolayı bu muameleye maruz 
bırakılmışlardır? 

TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 25 . 7 . 1978 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031-273 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 19.6.1978 tarih ve 15515-6593-7/933 saydı 
yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner' 
in yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakam 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner' 
in yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. 1.1.1978 tarihinden, 1.6.1978 tarihine kadar 
Nevşehir ili merkez, ilçe ve köylerinde; 

a) İl dışına nakilleri yapılan öğretmen ve idare
ci bulunmamaktadır. 

b) 32 öğretmenin il içinde görev yerleri değiştiril
miştir. 

c) Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Danıştay ka
rarı uygulanması nedeniyle görevinden alınmıştır. 

Ayrıca, öğretmen lisesinde görevinden alınan dört 
öğretmen haklarındaki Danıştay kararları uygulana
rak görevlerine iade edilmişlerdir. 
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d) Danıştay kararlarının uygulanması ve hakla
rında yapılan tahkikat nedeniyle öğretmenlerin gö
rev yerleri değiştirilmiştir. 

Saygılarımla. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 

20. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İsken
der Cenap Ege'nin, 3.11. 1977 tarih ve 16102 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe dair soru önerge
si ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan*-Alp'in yazılı 
cevabı. (7/934) 

19 . 7 . 1978 
Cumhuriyet Senatosu Başkanhğma 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delaletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Aydın Senatörü 

İskender Cenap Ege 

3003 saydı Kanuna dayanılarak fiyat tespiti yapa-
cağınii:. Sanayi mamulleri arasına 3 . 11 . 1977 tarih 
ve 16102 saydı Resmi Gazete de yayınlanan tebliğe 
göre özel sektör tarafından üretilen yuvarlak inşaat 
çelikleri, tor ve nervürlü inşaat çelikleri, profiller ve 
köşebentler dahil edilmiştir. 

O tarihten ba yana fiyat tespitinin yapılmadığı ve 
serbest piyasada bahsi geçen demir mamullerinin Hü
kümetin resini fiyatının 6 - 7 TL. üstünde satıldığı 
saptanmıştır. 

3 . 11 . 1977 tarihinden bugüne kadar tebliğin ge
reği olan fiyat tespiti neden yapılmamıştır? 

TC 
Sanayi ve Teknoloji Bakanhğı 12.. 7 . 1978 
Basın ve Halkla Münasebetler 

Dairesi Reisliği 
Sayı : 23-01/MF-1-2487 

Mevzuu : Sayın İskender Cenap 
Ege'nin yazıh soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
21 . 6 . 1973 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 15591-

6606-7/735 sayılı emirlerinize cevap. 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sayın İsken

der Cenap Ege'nin Bakanlığımıza yönelttiği yazılı so
ru önergesi incelenmiştir. 

Yuvarlak inşaat çelikleri, tor ve nervürlü inşaat 
çelikleri, profiller, köşebentlerle iigili fiyat tespit ça
lışmaları sonuçlandızıldığı sırada, kömür fiyatlarının 

Bakanlar Kurulunca yeniden ayarlanması maliyet, gir-
diieıinin değişmesine neden olmuş ve fiyat tespit ça
tışmaları yeniden ele alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'mın - TEK - Genel Müdürlüğünce 
Balıkesir köylerinde yapılacak olan elektrik işlerine 
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanı Deniz Bay kal'in yazılı cevabı. (71935) (1) 

19 . 6 .1978 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aşağıda 

yazıh sorulara cevap verilerek gönderilmesinin temi
nini saygı ile arz ederim. 

Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

TEK Genel Müdürlüğüne 1978 yılı bütçesiyle Ba
lıkesir köylerinde yapılacak elektrik işlerinde; 

1. Etüt ve programda olanlar, 
2. Yatırım programına alınanlar, 
3. Geçen seneden kalanlar hangileridir? 
îîçe, ilçe, ayrı ayrı belirterek gli-nderiimesi. 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakachğı 10 . 7 , 1978 
Sayı : 112/052, 2-27/1672 

33990 
Konu : Sayın Hikmet Asianoğ-
îu'nun yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 21 . 6 . 1978 gün ve 15608/6609-7/935 sa
yılı yazıları : 

ilgi yazılan ekinde Bakanlığımıza gönderilen, 
Cumhuriyet Senatosu Bahkesir Üyesi Sayın Hikmet 
Aslanoğîu'nun, Balıkesir köylerinde yapılacak elek
trik işlerine ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ili
şiktir. 

Bilgilerinize arz ederim, 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam 

(1) Yazılı soruya ekli cetveller Kanunlar Müdür
lüğündeki dosyasındadır. 
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Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sayın Hikmet j 
Aslanoğlu'nuu, Bahkesnr köylerine yapılacak elektrik 

işlerine ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 
Sorular : 
TEK Genel Müdürlüğünce 1978 ydı bütçesiyle 

Balıkesir köylerinde yapılacak elektrik işlerinde; 
1. Etüt ve programda olanlar, 
2. Yatırım programına alınanlar, 
3. Geçen seneden kalanlar hangileridir? 
İlçe - ilçe, ayrı, ayrı belirtilerek gönderilmesi. 
Cevaplar : 
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünce, 

1978 yılı bütçesiyle Baldtesir köylerinde yapılacak 
elektrik işlerinde; etüt ve programda olanları, yatı
rım programına alınanları ve geçen yıldan kalanları 
üçe - ilçe belirten listeler eklidir. 

Saygılarımla sunarım. Deniz Baykal 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakam 
22. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra

gıp Üner'in, Nevşehir - Avanos ilçesine bağlı Akarca 
köyünün köprü inşası ile içme suyuna dair soru öner
gesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali To
puz'un yazılı cevabı. (7/936) 

20 . 6 . 1978 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Bakanı tara
fından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. Nevşehir Senatörü 

Prof. Dr. Ragıp Üner 
1. Nevşehir - Avanos ilçesine bağlı Akarca kö

yü içinden geçen dere üzerine bir köprü inşaası için 
Bakanlıkça bir çalışma yapılmakta mıdır? 

2. Adı geçen köye içme suyu getirilmiş, ancak 
depo olmadığı için evlere su verilmemektedir. 1978 
yılı içinde köye bir su deposu yapılması düşünülmek
te midir? 

TC 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanlığı 24 s 7 . 1978 
Tetkik Planlama ve 

Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

Sayı : 06-05/467 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 23 . 6 . 1978 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

15622-6614-7/936 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ra

gıp Üner tarafından yöneltilen ve ilgideki yazımz 

ekinde Bakanlığıma gönderilmiş bulunan yazılı soru 
önergesi incelenmiş olup, istenilen bilgiler ilişikte su
nulmuştur. 

Arz ederim. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakam 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Ragıp Üner'in ya
zılı soru önergesi cevabı. 

1. Nevşehir » Avanos ilçesine bağlı Akarca kö
yü içinden geçen dere üzerine bir köprü inşası işi 
1978 bütçe yılı yapım programındadır. 

2. Adı geçen köye içme suyu deposu yapılması 
işi 1978 yılı içinde düşünülmemektedir. 

23. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, Nevşehir merkezİÇbağlı Acıgöl ve Tat
ların kasabaları arasındaki yola dair soru önergesi ve 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuzun ya
zdı cevabı. (7' \937) 

20 . 6 . 1978 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

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

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Nevşehir merkeze bağlı Acıgöl ve Tatların kasa
baları arasındaki yolun asfalt işlemi durmuştur. 

Bu yolun 1978 yılı içinde asfaltlanması için bir 
çalışma yapılmakta mıdır? 

TC 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanlığı 24 . 7 . 1978 
Tetkik Planlama ve 

Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

Sayı : 06-05/468 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 23 . 6 . 1978 gün ve 15621-16613-7/937 sa

ydı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ra

gıp Üner tarafından yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazı
nız ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen yazılı soru 
önergesi incelenmiş olup, istenilen bilgiler ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
AK Topuz 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakam 
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Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ragıp 
Üner'in yazılı soru önergesi 

Önergede söz konusu edilen Nevşehir merkeze 
bağlı Acıgöl ve Tatların kasabaları arasındaki yolun 
asfaltlanması işi 1977 yılından 1978 yılına sari olan 
ihaleli işler programında olup, yapımına devam edi
lecektir. 

24. — Cumhuriyet Sentosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgünes'in, 18 Haziran 1978 tarihli Hürriyet gaze
tesinde çıkan bir habere dair soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı İrfan Özaydınlı'nın yazdı cevabı, (7/938) 

22 . 6 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

18 Haziran 1978 tarihli Hürriyet gazetesinde yurt 
dışından gelen iki yabancı aşiretin topraklarımız 
üzerinde çarpıştığı bu çarpışmanın yirmi gündür sür
dürüldüğü iki köyümüzün işgal altında tutulduğu 
bir jandarma çavuşumuzla üç jandarma etimizin 
çarpışanların eline düştüğü bunların önce silahtan 
tecrit edildiği bilahara askerlerimizin işgal edilen böl
geden dışarıya çıkarılarak silahları üe birfikte iade 
edildiği olayların (Mera ihtilafı nedeniyle yöresel 
bir çatışma) denilerek milletimizden gizlendiği iddia 
edilmiş iddialar resim ve harita üe desteklenmiştir. 

Gazetede yeralan iddialar bir senatör tarafından 
20 Haziran 1978 günü Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kuruluna gündem dışı bir konuşma ile getirilmiş ko
nuşmayı cevaplandıran İçişleri Bakanı iddiaları teyit 
ya da tekzip etmeyerek umumi ifadelerle yetinmiştir. 

Gerçekletin ortaya çıkması için aşağıdaki sorula
rın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Mehmet özgüneş 

Soru 1. İki yabancı aşiretin topraklarımız üze
rinde çarpıştığı bu çarpışmanın 20 gündür sürdürül
düğü doğru mudur? 

Soru 2. İki köyümüz bu aşiretlerin işgali altında 
mıdır? 

Soru 3. Bir çavuşumuzla üç erimizin silâhları 
ile birlikte aşiretlerin ehne düştüğü hakkındaki iddia 
doğru mudur? 

Soru 4. İddialar doğru değilse bugüne kadar 
neden tekzip edilmemiştir? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 10.7.1978 

Jandarma Genel Komutanhğı 
Ankara 

Hrk.: 1928-16-78/Pin. Hrk. Ş. (843) 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi 
Sayın Mehmet özgünes'in yazdı soru 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreteriiğinm 

27 Haziran 1978 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
15.644-6619-7/938 sayılı yazısı. 

1. 18 Haziran 1978 tarihli Hürriyet gazetesinde 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde yabana iki aşire
tin çarpıştığına dair çıkan haber üzerine Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisinde tarafımdan gerekli 
açıklamalar yapılmıştır. 

2. Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Sayın Meh
met Özgüneş, soruları hakkında Cumhuriyet Senato
su ve Milet Meclisi zabıtlarını tetkik ederek yeterli 
bflgi alabilirler. 

Arz ederim. 
İrfan özaydınh 
İçişleri Bakam 

25. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, Nevşehir ilinin Kozaklı ilçesine bağlı 
Kapaklı köyü okuluna dair soru önergesi ve Milli 
Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un yazdı cevabı. (7/940) 

21.6.1978 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Müi Eğitim Bakam ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve ri
ca ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Nevşehir ili Kozaldı'ya bağh Kapaklı köyü okulu 
yıkılmak üzeredir. Onarımı için Bakanlıkça bir ça
lışma yapılmakta mıdır? 

TC 
Milli Eğitim Bakanhgı 12.7.1978 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 203 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 27.6.1978 tarih ve 15657-6626-7/940 sayın 

yazınız: 
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in 

yazın soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 
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Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Necdet Uğur 

MOH Eğitim Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragrp 

Üner'in Nevşehir ili Kozaklı ilçesine bağlı Kapaklı 
köyü okuluna dair yazılı soru önergesi ile ilgili ce
vabımız. 

Nevşehir Valiliğinin 1978 yılı yapım programına 
Kozaklı ilçesi Kapaklı köyü okulunun onarana alın
mış olup, bu yıl içinde Vaüffik tarafından yaptırıla
caktır. 

Necdet Uğur 
Milli Eğitim Bakam 

26. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, Nevşehir ili dahilinde yapılması kararlaş
tırılan Kozaklı - Kalaba arasındaki yola dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'nin ya
zılı cevabı. (7/941) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 
Nevşehir Senatörü 

Prof. Dr. Ragıp Üner 
Soru : 
Nevşehir ili dahilinde yapılması kararlaştırılan 

Kozaklı ve Kalaba arasındaki yolun : Kalaba, Paşa-
lı - Üçkuyu - Kapaklı, Merdaneli, Akpmar, Taşhhö-
yük köylerine uğrayarak Kozaklı'ya ulaşıp ulaşamı-
yacağımn bildirilmesi? 

TC 
Bayındırlık Bakanlığı 

Pl. Büt. Bşk. Prog. Ta. 24.7.1978 
Sayı : A-08/10/405 

Konu : Nevşehir C. S. Üyesi Ra
gıp Üner'in yazılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 27 .6 .1978 gün ve 15659-6628-7/941 sayılı 

yazınız. 
İlgideki yazınız ile alınan Cumhuriyet Senatosu 

Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in yazılı soru önergesin
de yer alan soru yanıtları aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Şerafettin Elçi 

Bayındırlık Bakanı 

Kozaklı - Kalaba yolu : Karayolları ağının dışın
da kalan 27 Km. uzunlukta her mevsim geçit veren, 
stabilize bir köy yoludur. Paşalı, Üçkuyu, Kapaklı, 
Akpmar ve Taşlıhöyük köylerinden geçmektedir. 

Kozaklı'yı Kırşehir - Kayseri yoluna bağlayan 
24 Km. uzunlukta asfalt kaplama bir il yolu bulun
maktadır. 

Yapımı istenen yeni yolun anılan köylerder geç
mesi, «Karayolları Ağı Gelişme Projesi» kapsamı 
içerisinde yeniden gözden geçirilecektir. 

27. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, Nevşehir ilinin Kozaklı ilçesine bağlı 
Kapaklı köyü içmesuyuna dair soru önergesi ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un yazılı 
cevabı. (71942) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Köy İşleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Soru : 
Nevşehir ili Kozakh'ya bağlı Kapaklı köyü içme-

suyu sondajı programındadır. 1978 yılı içinde sonda
jın yapılıp yapılamayacağının bildirilmesi? 

TC 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanlığı 
Yol - Su ve Elektrik İşleri 

İçmesuları Dairesi Başkanlığı 
Genel Müdürlüğü 25.7.1978 

Sayı : 50.03 B. 5344 
Konu : Nevşehir - Kozaklı - Ka
paklı Köyü sondaj işi. 

TBMM Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 27 . 6 . 1978 gün ve 15658-6627-7/942 sayılı 

yazınız : 
İlgide belirtilen yazıda, Nevşehir - Kozaklı - Ka

paklı köyü sondaj kuyusunun 1978 yılında açılıp açıla
mayacağı sorulmaktadır. 

Adı geçen ünite, 1978 bütçe yılı sondaj progra
mında olup, yılı içinde sondaj kuyusunun açılabilme
si için YSE IX ncu Bölge Müdürlüğüne gerekli tali
mat verilmiştir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı 

28. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner in, Nevşehir ilinin Derinkuyu ilçesine bağlı 
T il köyünün içmesuyuna dair soru önergesi ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un yazılı 
cevabı. (7/943) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy tşleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Nevşehir ili Derinkuyu Til köyü susuzluk içinde
dir, içmesuyu için bu yıl içinde sondaj yapılacak mı
dır? 

TC 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanlığı 
Yol, su ve Elektrik İşleri 

Genel Müdürlüğü 
İçmesuları Dairesi Başkanlığı 24.8.1978 
Sayı : Yer. Su./50-05-B-5427 

Konu : Nevşehir - Derinkuyu « Til-
köy'ün sondaj işi. 

TBMM Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
tlgi : 30 . 6 . 1978 gün ve 15730-6644/7-943 sa

yılı yazınız. 
İlgide belirtilen yazıda, Nevşehir - Derinkuyu - Til-

köy sondaj kuyusunun 1978 yılında açılıp açılmayaca
ğı hakkında bilgi istenilmektedir. 

Adı geçen ünite, 1978 bütçe yılı sondaj progra
mında olup, yılı içinde sondaj kuyusunun açılabilme
si için YSE IX ncu Bölge Müdürlüğüne gerekli tali
mat verilmiştir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakam 

29. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalhantoğlu'nun, «Atatürk'ten 12 Marta» isimli 
kitaba dair soru önergesi ve Milli Savunma Bakanı 
Hasan Esat Işık'ın yazılı cevabı. (7/944) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Milli Savunurca Baikanı tara

fından yazılı olarak cevap landırıîinasma aracılığını
zı saygıyla dilerim. 

Erzurum Senatörü 
Hülmi Nalbaritoğlu 

Soru : 
1. Sayın Sadi Koçaş'ın «Atatürk'ten 12 Marî'a» 

isimli anılarının 2 ûc\ cildinin 791 nci sayfasında 
kaydettiği anısına göre: 

İsGsoçya'dai Flfeshire'de St. Androvfs şehrindeki 
«FIFE GALLİPOLİ CLUP» şeklindeki bir kulübü 
Çanakkalemûzde veya Gelibolu'da, savaşın galipleri
nin hayatta kalanlarının veya onların çocuk ve torun
larının zafer günü buluşarak zaferimizi ve hayattan 
göçmüş olanlarını aniimsaimaları ve yad etmeleri için 
yaptırmayı düşünür müsünüz? 

Bu önerim ve sorumu olumlu buluyorsanız konu
yu etüt ve projelendirmek 1978 yılı içinde böyle bir 
yapıma olanak vermeniz olanaklı mıdır? 

TC 
Milli Savunma Bakanlığı 

Kanun :' 1978/508/EE 
20 . 7 . 1978 

Konu : Yazılı soru önergesi, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 30 . 6 . 1978 tarih ve Kan. M i . 15732-6645/ 

7/944 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-
banıtoğîu'nun Bakanlığımıza yönelttiği «Atatürk'ten 
12 Mart'a» isimli kitaba dair yazılı soru önergesi aşa
ğıdaki şekilde cevaplandırılmıştır. 

Çanakkale savaşları, o savaşlara katılan her ülke
den askerîer üzerinde değindiğiniz gibi çok özellikler 
taşıyan anılar bırakmıştır. Bu savaşlarda başarısızlı
ğa uğrayan ülkelerin askerleri bile ulusumuza ve Türk 
askerine karşı bir hınç ve nefret duygusu değil, saygı 
duymuşlardır. Bu savaşlar vesilesiyle kurdukları der
neklerde de egemen oîan duygu genellikle saygıdır. 
Çanakkale'de mağlup oSup olmadıklarına bakmaksı
zın bu savaşa katılmış olunanın gururunu dile getir
mektedirler. Nitekim yabancı ülkelerde kurulmuş bu 
dernekler sadece kendi ülkelerinde topîantüar düzen
lemekle yetinmemekte zaman zaman Çanakkale sa
vaşlarının yıMönümlerinde ülkemize kadar da gelip 
o savaşa katılmış olmanın gururunu Türk askerleri 
ile bir araya gelerek paylaşarak istemektedirler. Ta-
biiki şimdi çok yaşlanmışlardır, ailelerinin ve çocuk
larının ayni heyecanı koruyabileceklerini ummak güç
tür. O nedenle kendilerinin veya ailelerinin kendi ola
naklarıyla Türkiye'ye gelebiBmeîeri pek beklenemez, 
ayrıca bu masrafları bizim karşılamamıza da ulusu
muzun kalkınma gereksinmeleri karşısında fazla ola* 
nak yoktur. 

Yapılabilecek gerçekçi girişini, çeşitli ülkelerde 
küru3muş Olan böyle derneklerle o ülkelerdeki temsil
cilerimizin olanaklar ölçüsünde yakından ilgilenme-
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Serini sağlamak ve bu derneklere mütevazı ölçülerde 
yardımda bulunabilmek çarelerini aramaktır. 

Pek yerinde uyarılarınız üzerine bu konunun ele 
alınması için dış temsilciliklerimize ve askeri ataşe-
miîîterlikl erimize gerekli taîlmat verilmesi için Genel
kurmay Başkanlığına ve Dışişleri Bakanlığına başvu-
rrömuştur. 

Bilgilerine sunarım. 
Saygılarımla. 

Hasan Esat Işık 
Milli Savunma Bakanı 

30. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nm, İzmir Tarım Satış Kooperatifleri Bir
likleri ortaklarından 1976 - 1977 kampanyasında tes
lim alınan zeytinyağı miktarına dair soru önergesi ve 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülülerin yazılı cevabı. 
(7/946) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına ön olmanı
zı saygılarımla rica ederim. 

Balıkesir Senatörü 
Nejait Sarhcalı 

1. İzmir Tarım Satış Kooperatifleri Birİlkleri or
taklarından 1976 - 1977 kampanyasında teslim alı
nan zeytinyağı miktarı ne kadardır (Ortak teslimatı 
olarak) bunlara ne kadar ödenmiştir? 

2. Bu yağlardan 1 Temmuz 1978 tarihi itibariy
le ne kadar satılmış ne kadarı kalmıştır? 

3. Alış ve satış fiyatları arasından doğan fark ne 
kadardır ve bu fark ortaklara ne zaman ödenecek
tir? 

4. 1977 - 1978 kampanyasında yine Tariş ortsik-
!an tarafından birliğe ne kadar zeytinyağı teslim edil
miş ne kadar para ödenmiştir? Bunlardan 1 . 7 . 1978 
tarihi itibariyle stokda ne kadar kalmıştır? Satış fark
ları var ise ortaklara ne zaman ne kadarı intikal etti
rilmiştir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 27.7.1978 
Sayı: 15 - 2/57 - 1 -18 , 16409 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
l igi : «Kanunlar Müdürlüğü» ifadeli 11.7.1978 ta

rih ve 15827 - 6656 - 7/946 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat Sark-

cah'mn İzmir Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğinin ortaklarından teslim aldığı zeytinyağı mikta

rına ilişkin yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. İzmir Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği 1976 s 1977 kampanyasında ortaklarından 
12 775 865 kilo zeytinyağı almış ve 229 174 293,12 lira 
ödemiştir. 

2. Bu yağlardan 1 . 7 . 1978 tarihi itibariyle 
I 034 564 kilosu 35 458 693 lira bedelle satılmıştır. 
I I 741 301 kilosu stokdadır. Zeytinyağlarm satışına 
hızla devam edilmektedir ve 1978 yılı sonuna kadar 
tüketileceği programlanmıştır. 

3. Alış ve satış fiyatları arasında doğan fark he
nüz belli değildir. İş yılı sonu olan 30 . 9. 1978 tarihi 
itibariyle çıkarılacak bilançoya göre bu tarihe kadar sa
tılan zeytinyağı miktarının kâr ve zararı tespit edile
cektir. Ancak ortak üreticiye 1976 - 1977 teslimatına 
karşılık 1977 Mayıs ayında verilen kiloda 1 TL. fiyat 
farkı avansı dışında stok ürünün değerlendirilmesi so
nucunda kiloda 2 TL. daha fiyat farkı dağıtılmasına 
çalışılacaktır. 

4. 1977 - 1978 kampanyasında ortak üreticiden 
4 005 447 kilo zeytinyağı teslim alınmış ve 92771,000 
TL. ödenmiştir. 

1 . 7 . 1 9 7 8 tarihi itibariyle : 
1976 - 1977 ürünü ortak teslimatı 11 741 301 kilo 
1976 - 1977 » » dışı » 8 434 580 » 
1977 - 1978 » » teslimatı 4 005 447 » 
1977 - 1978 » » dışı » 1 834 276 » 

Toplam 26 015 604 » 
Zeytinyağı stoku bulunmaktadır. Bu stoktan 

1 . 10 . 1977 - 1 . 7 . 1978 döneminde işlenen zeytin
yağının takribi 2 154 889 kilosu fire olarak düşünül
düğünde fiili stok 23 860 315 kiloya inmektedir. 
1977 - 1978 işyıh zeytinyağı ürününün kâr - zararı 
henüz tespit edilmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Teoman Köprülüler 

Ticaret Bakanı 
31. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 

Üner'in, Nevşehir ilinde «Yüksek Lisan Okulu» açıl
ması için bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair soru 
önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un yazılı 
cevabı. (7/947) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Milli Eğitim Bakam ta

rafından yazılı olarak cevaplandınlmasım arz ve rica 
ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Eh-. Ragıp Üner 

— 350 -
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığının resmi 'kayıtlarına 
göre Nevşehir ili Türkiye'de en çok turist çeken bir 
yöredir. 

Gelen turistlere rehberlik edecek kişiler yetiştirmek 
tatbikat ve staj mahiyetinde de eğitim yapmak görevi 
de kendisine verilmek üzere bu bölgede «Yüksek Li
san Okulu» açılması için Bakanlıkça bir çalışma mev
cut mudur? 

Böyle bir karar verilirse bu okul için gerekli bina 
şehir içinde ve civarında mevcuttur. 

T. C. 
MilU Eğitim Bakanlığı 8 . 8 . 1978 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 031 - 279 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 20 . 7 . 1978 gün ve 15896 - 6671 - 7/947 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner' 

in yazılı soru önergesine ilişkin yanıtımız ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in 
yazılı soru önergesine ilişkin yanıtımız aşağıda 

sunulmuştur 

1975 - 1976 öğreîîm yılından bu yana 14 merkezde 
açılmış bulunan Yabancı Diller Yüksekokulları, yete
nekli öğretim kadrosu ve diğer gereksinmelerin yeter
sizliğinden dolayı, İstenilen etkinliğe kavuşturulama
mıştır. 

3u nedenle, yenilerinin açıîması olanağı, şimdilik 
bulunmamaktadır. 

Saygılarımla. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 

32. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Nevşehir İl Merkezine yapılması düşünülen 
Hükümet binasına dair soru önergesi ve Maliye Ba
kanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. (7/948) 

'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ede
rim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

19 . 9 ,• 1978 O : 1 

Nevşehir ti Merkezine yapılması düşünülen Hükü
met binası 1978 yılında inşa safhasına geçecek midir? 

TC 
Maliye Bakanlığı 

MİLE : 3132-1252/1/78 Şb. 3/3 Md. 
Konu : Nevşehir Hükümet Kona
ğı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
ligi : 20.7.1978 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

15895-6670/7-948 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner' 
in Bakanlığıma yönelttiği, Nevşehir merkezine yapıl
ması düşünülen Hükümet binasına dair yazılı sorsusu 
incelendi. 

Nevşehir merkez Hükümet konağı etüt - proje
si işine 1976 yılı yatırım programında yer verilmiş
tir. 

İl imar planına göre Hükümet konağı alam ola
rak ayrılan sahalarda yeni Hükümet konaklarının in-
şaası zorunludur. 

Yeni Hükümet konağı inşaasına başlanabilmesi 
için imar planında Hükümet konağı olarak ayrılan 
sahanın mülkiyetinin tamamının Hazineye ait olma
sı ve bu saha üzerinde başka bir tesisin bulunmama
sı gerekir. 

Nevşehir imar planında Hükümet konağı alanı olarak 
ayrılan sahanın mülkiyeti Hazineye aittir. 

İmar planında Hükümet konağı yeri olarak gösterilen 
saha üzerinde mevcut Hükümet konağı, Adliye bina
sı ve yeni yapılmış Emniyet Müdürlüğü binalarının 
bulunduğu ve yeni Hükümet konağı inşaasına geçi
lebilmesi için bu binaların yıkılmasının gerektiği Ba
yındırlık Bakanlığı ile yapılan haberleşmeden anla
şılmaktadır. 

Söz konusu binaların halen kullanılıp kullanılma
dığının, bu binaların tahliyesi ile yıktırılıp yıktrılama-
yacağının ve yıktırılmalarında herhangi bir sakınca 
olup olmadığının ve bu binaların Hükümet konağı 
inşaasına engel teşkil edecek bir durumunun olup ol
madığı hususu Nevşehir Valiliğince incelenmekte olup 
neticesine göre gerekli işlem yapılacaktır. 

Yatırım programına alınmış olan ve ödeneği ayrıl
mış bulunan Nevşehir merkez Hükümet konağının 
inşaasına, arsasındaki ihtilafı çözümlenince başlanı
lacaktır. 

Bilgi edinilmesi rica olunur. 
Ziya Müezzinoğhı 

Maliye Bakam 
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C. Senatosu B : 72 19 . 9 . 1978 O : 1 

33. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
Ragıp Üner'in, Nevşehir ili merkeze bağlı Tepe kö
yüne su pompası verilmesi için bir çalışma yapılıp 
yapılmadığına dair soru önergesi ve Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı Ali Topuzun yazdı cevabı. 
(7/949) 

6 . 7 . 1978 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Nevşehir merkeze bağlı Tepe köyde mevcut su 
kaynağı, pompa olmadığı için çalışmamakta ve köye 
su verilmemektedir, adı geçen köye su pompası veril
mesi için bir çalışma yapılmakta mıdır? 

TC 
Köy işleri ve Kooperatifler 15 . 8 . 1978 

Bakanlığı Tetkik ve Plan 
Koord. Kur. Bşk. lığı 

Sayı : 06-05/532 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 20.7.1978 gün ve 15894-6669-7/949 sayılı ya

zınız. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp Üner tarafın

dan yöneltilen ve ilgideki kayıtlı yazınız ekinde Ba
kanlığıma gönderilen yazılı soru önergesi incelenmiş 
olup, istenilen bilgi ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakam 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ragıp 
Üner'in yazılı soru önergesi cevabı, 

Nevşehir - Merkez - Tepe köyüne 29.11.1976 gün 
ve 4651 sayılı yazı ile gerekli motopomp tahsisi ya
pılmış olup, söz konusu motopomp YSE IX (Kayseri) 
Bölge Müdürlüğünce 5.1.1977 tarihinde teslim alın
mıştır. 

Anılan köyün içmesuyu inşaatı halen devam et
mekte olup, bitiminde motopomp monte edilecek
tir. 

34. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in Nevşehir ili Merkeze bağlı Boğaz köy 
ile Kızılcin köyüne telefon ve PTT acenteliği ve

rilip verilmeyeceğine dair yazılı soru önergesi ve Ulaş
tırma Bakanı Güneş Öngüt'ün yazılı cevabı. (7/950) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ulaştırma 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ve rica ede
rim. 

Nevşehir Üyesi 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Nevşehir Merkeze bağlı Boğaz köy ve Kızılcin 
köyleri telefon ve PTT acenteliği geçen yıl başvur
muşlardı, 1978 yılında bu iki köye telefon verilecek 
midir? 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 31 . 8 . 1978 

Haberleşme Genel Müdürlüğü 
HGM : 11705-6724 

Konu : PTT işyeri telefon irtibatı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreter

liği Kanunlar Müdürlüğünün 20 . 7 , 1978 gün ve 
15892-6667-7/950 sayılı yazısı. 

Nevşehir PTT Merkezine bağlı, Kızılcin PTT 
Acenteliğinin şebekeye irtibatlandırılması 1978 yılı 
havai hat yatırım programına alınmış olup, bu yıl 
içerisinde gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. 

Boğazköy PTT Acenteliğinin en yakın PTT iş
yerine ve şebekeye uzaklığının 13 Km. olması nede
niyle bu yılki havai hat yatırım programına alına
mamıştır. 

Ancak; 1979 yılı havai hat yatırım programında 
emsalleri ile birlikte yeniden etüt edilerek şebekeye 
irtibatlandırılmasına çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz derim. 
Güneş Öngüt 

Ulaştırma Bakam 

35. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, Nevşehir ili Merkeze bağlı Boğaz kö
yüne bir su deposu ile bu köy yolunun yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuzun ya
zılı cevabı. (7/951) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Köy İşle

ri Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ve ri
ca ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 
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Soru : Nevşehir Merkeze bağlı Boğaz köyü için
de köylü vatandaşlar kendi paralan ile bir sondaj 
yaptırmışlar, ve bol su çıkmıştır. Bu sudan istifade et
mek için bir su deposu yapılması ve köye dağıtım 
icap etmektedir, Bakanlık bu konuda ne düşünmek
tedir? 

Boğaz köyünün 3 kilometrelik yolu geçen yıl as
falt programına alınmış idi, yolun, yapılıp yapılma
yacağının bildirilmesi rica olunur, 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı Tetkik ve Plan 

Koord. Kur. Bşk. lığı 
Sayı : 06-05/528 

11 . 8 . 1978 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
tlgi : 20.7.1978 gün ve 15893-6668-7/951 sayılı ya

zınız. 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner 
tarafından yöneltilen ve ilgideki yazınız ekinde Ba
kanlığıma gönderilen yazılı soru önergesi incelenmiş 
olup, istenilen bilgi ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Ragıp Üner'in 
Yazıh soru önergesi cevabı. 

Nevşehir ili Merkez ilçesine bağlı Boğaz köyü 
içmesuyu durumu mahallinde incelenmiş olup, mevcut 
içmesuyunun yetersiz olduğu anlaşılmıştır. 

Köylü vatandaşların açtırdığı sondaj kuyusu için 
bir su deposu yapılarak köye isaîe edilmesi için ge
rekli etüt ve projelerin hazırlanması hususunda YSE 
IX. Bölge Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. 

Anılan köyün 3 km. lik yolunun asfaltlanması işi 
ise, 1978 bütçe yılı uygulama programında yer alma
makta ancak, bütçe imkânları elverdiği taktirde 1978 
yılı ek veya ileriki yıllar programlarına alınmaya 
çalışılacaktır. 

36. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, Türkiye'de kurulması kararlaştırılan af
yon işleyecek Alkoloid fabrikalarına dair soru öner
gesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Yücelerin yazılıı cevabı. (7/952) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağîdaki sorumun Sayın Gıda Tarım ve Hayvan

cılık Bakam tarafından yazıh olarak cevaplandırılma
sını arz ve rica ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

1. Türkiye'de kurulması kararlaştırılan afyon iş
leyecek alkoloid fabrikalan hangi il ve ilçelerde ola
caktır? 

2. Bu fabrikalarda hangi afyon derivesi imal edi
lecektir örneğin, Baz morfini yapılacak mıdır? 

3. İmal edilen maddeler hangi tarihte piyasaya 
çıkarılabilecektir? 

4. Dış memleketlere satış yapılacak mıdır? 

TC 
4.8.1978 Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 2747 
Konu : Nevşehir Senatörü Sayın Ragıp 
Üner'in yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İîgi : 20.7.1978 gün Kanunlar Müdürlüğü 7/952-

15897/6672 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ra
gıp Üner tarafından; afyon işleyecek Alkaloid fabri
kalarına ilişkin olarak; Bakanlığımıza yöneltilen ya
zılı soru önergesi cevabının üç nüsha olarak eklice ' 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Yüceler 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ragıp 
Üner'in Alkaloid fabrikasına ilişkin yazılı soru 

önergesi cevabı 

1. Türkiye'de kurulması kararlaştırılan Afyon 
Aîkaloidleri fabrikası, amaürün morfin ve derivefcri-
mi üretecek bir kompleks şeklinde puanlanmış olup; 
halen, Afyon ili Bolvadin ilçesinde montajına devam 
edilmektedir. 

1975 yılında haşhaşın yeniden ekinline izin veril
mesi ile birlikte çizim yasağıda getirildiğinden kurul
makta olan fabrika; afyon yerine çizilmemiş haşhaş 
kapsülü işleyecek şekilde dizayn edilmiştir. 

2. Afyon Alkaloidleri fabrikası iki ünite ola
rak planlanmıştır. 

a) Ekstrakslon ünitesi : 
20 000 ton/yıî çizilmemiş ve tohumu alınmış haş

haş kapsülü işleyecektir. 
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Bu ünitede; f 
Çizilmemiş haşhaş kapsüllerinden eMe edilen 

ekstrakt konsantre hale getirilecek, konsantreden ise; 
Morfin hidrat 

Tabii Kodein (Kapsülde mevcut olduğu miktarda) 
üretilecektir. 

b) Berive ünitesi : 

Bu ünitede iye, ekstraksıion ünitesinde üretilen 
morfin hidratın yaklaşık olarak yansı işlenerek; i 

Kodein püre, 
Kodein fosfat, 
Dioiîin, j 
Morfin klorhidr&t elde edüecektir. 

3. Afyon Alkaloidîeri fabrikasının montajı ha
len devam etmekte ohıp, montajın yıl sonunda bit
mesi ve fabrikanın 1979 yılı başlarında deneme çahş-
rnalanna başlaması beklenmektedir, İmal edilecek 
alkaloidlerin pazarlamasına ise; ancak, kesin kabulün 
yapılması ve üretime geçilmesinden sonra başlana
bilecektir. 

4. Kurulmakta olan Afyon Alkaloidîeri fabri- i 
kası genellikle dış piyasaya dönük üretim yapacak ve 
tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yılda yaklaşık 
95 000 kg., 

Morfin hidrat, 
Tabii Kodein, 
Kodein fosfat gibi alkaloidîeri ihraç edebilecek 

seviyeye erişecektir. 

37. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Haymana İlçesinde inşaatı durduru
lan «Kalw imal Fabrikasına» dair soru önergesi ve 
S a:\ayl ve Teknoloji Bakam Orhan Alp'in yazılı ceva
bı. (7/953) 1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aş.ş§Mİ?.k« sorumun Sayın Sanayi ve Teknoloji 

Bekanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygıyla rica ederim. 11.7.1978 

Ankara Senatörü > 
İbrahim Öztürk j 

i 
Som : 1377 yıîmda MKE tarafından müteahhide jj 

ihaüe erlikiî Haymana İlçesindeki (Kalıp İmal Fab- \ 
r.^p.sı) mn bu kez inşaatının durdurulduğu, MKE Ge- İ 
Kel Müdürlüğünce müteahhide yapdan 9 'Haziran ] 
1978 tarih ve 1089 saydı tebliğ ile bildirilmiş bulun- \ 
Hınktadır.. ^ 

1. TiiiH Hsymana halkım derinden üzen bu işle- : 
nıin sebepleri nelerdir? [ 

2. Fabrika inşaatına ileride devanı edilecek mi
dir? Yoksa konu programdan tamamen çıkarılmış mı
dır? 

3. Bugüne kadar toprağa gömülen 21 milyonluk 
harcama karşısında, Haymana'da iş ve ekonomi alanı 
yaratacak diğer bir fabrika kurulması planlanmakta 
mıdır? 

TC 
Sanayi ve Teknoloji 15.8.1978 

Bakanlığı 
Basın Yayın ve Halkla 

Münasebetler Dairesi 
[Reisliği 

Sayı : 23-01/MF-1-2525 
Mevzu Sn. İbrahim Öztürk'ün yazılı 
soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
20.7,1978 taralı ve Kanunlar Müdürlüğü 15912-

6576-7/958 sayılı emirlerinize cevap : 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın İbra

him Öztürk'ün Bakanlığımıza yönelttiği Haymana İl
çesinde inşaatı durdurulan «Kalıp İmal Fabrikasına» 
•sût yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. MKEK'nin 1976 ve 1977 yıllan Yatırım Prog
ramında bulunan Haymana Kalıp İmal Fabrikası 
projesi, 8 Mayıs 1978 tarih ve 16281 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanmış bulunan 1978 ydı Yatıran Pro-
je'eri listesindeki Kurumun görev tarifleri arasında 
yer almamıştır. 

2. Haymana'da MKEK için düşünülen yatırım 
yeri için kendi çalışma sahasına uygun yatırım yap
mak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğüne proje 
görevi verilmiştir. 

3. İîler Bankası Genel Müdürlüğünce yapılacak 
proje neticesi Haymana'da iş ve ekonomi alanı ya
ratacak bir yatırıma gidilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. Orhan Alp 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakam 
38. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 

Üner'in, Nevşehir - Kozaklı ilçesine bağlı Taşlıhöyük 
Köyüne pancar ekimi için izin verilip verilmeyeceği
ne dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Orhan Alp'in yazılı cevabı. (7/956) 

Camhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Teknoloji Ba

kam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını emir 
ve müsaadelerinize, saygı ile arz ederim. 

Prof. D. Ragıp Üner 
Nevşehir Senatörü 
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Nevşehir - Kozaklı İlçesine bağlı Taşlihöyük Kö
yüne pancar ekimi için izin verilecek midir? 

TC 
Sanayi ve Teknoloji 16.8.1978 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla 

Münasebetler Dairesi 
Reisliği 

Sayı : 23-01/MF-1-2532 

Mevzu : Sn. Ragıp Üner'in yazılı soru 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
7.8.1978 tarih, Kanunlar Müdürlüğü 16035-6695-

7/956 sayılı emirlerinize cevap : 
'Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Saym Ra-

gîp Üner'in Bakanlığımıza yönelttiği, Nevşehir -̂  Ko
zaklı İlçesine bağlı Taşlihöyük Köyüne pancar eki
mi için izin verilip verilmeyeceğine dair yazılı soru 
'önergesi incelenmiştir. 

Adsgeçen köy; Kayseri Şeker Fabrikasının Fakılı 
Zsraat Böîge Şefliğine bağlı olup, 1978 yılında pancar 
ekimi hususunda bir talepte bulunmamıştır. Ancak; 
1979 yılında pancar ekimi yapmak istedikleri takdir
de, Kayseri Şeker Fabrikasınca ekim programına 
alınacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı 

39. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri 
Kaplarım, tarihsel ve doğal sit olarak ilan edilen böl
gelerdeki kamulaştırma işlemleriyle ilgili yasal düzen
lemelere dair soru önergesi ve Maliye Bakanının ya
zılı cevabı. (71961) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorularımın, takdir edecekleri 

kendileriyle olan ilgililik derecelerine göre, Adalet, 
İmar - İskân, Turizm -. Tanıtma, Maliye, Yerel Yö
netim ve DPT adına da ilgili Devlet Bakanlığınca ya
zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ede
rim, 

Saygılarımla. C. Senatosu 
Tabii Üyesi 

'"•"•'""" Kadri Kaplan 
A) Durum : 
Tarihsel ve doğal sit olarak ilan edilmiş bölgeler

de, bu işkmin gelişmesi süresindeki boşluklardan, 
plan değişikliklerinden, resmi işlem gecikmelerinden, 
y^ni kollanan fırsatlardan yararlanarak, öldü - bitti 

biçiminde ortaya çıkan yapıların durumları, banların 
kazanılmış hak kavramı içinde korunmalarının müm
kün olup olmadığı, kazanıânsş hak bile olsa, toplum 
yararı açısından kamulaştırmaya gidilerek fazla kat-> 
îann yıkılıp yıkılmayacağı konusunda yönelttiğim 
12.4.1978 sayılı yazılı soruma ilgili bakanlıklarca ve-
riîen cevapların özeti şöyledir : 

1. İmar ve İskân Bakanlığınca; 
a) Sit alam içinde kalan bölgeler de daha önce 

uygulanan yönetmelik ve planlar kendiliğinden yü
rürlükten kalkarak gerekli bir otorite ve kontrol sağ
lanmaktadır. 

b) Kazanılmış hak konusunda Danıştay 6 ncı 
Dairesinin 4.2.1976 gün ve 73/3895 ve esas 76/789 
sayılı kararı gözönünde tutulmaktadır. 

c) Bugün için (başlanılmış yapı) ve (kazanılmış 
hak) konusunda başkaca bir işlem getirilememeikte-
d;r. Konuya kesin bir çözüm getirilmesi için bir yasa 
çıkarılması gerekmektedir ve bu yönde ilgili kuru
luşlarla işbirliği halinde görüş geliştirme bakımından 
bakanlığın olanağı da bulunmaktadır. 

2. Yerel Yönetim Bakanlığınca; 
E) Ayvalık ve Bodrum gibi kentlerimizde kamu

sal yararlan ciddi biçimde zedeleyici inşaatlar yapıl
dığı bir gerçektir. 

b) Danıştay 6 ncı Dairesi 4.2.1976 gün ve 73/3895 
ve esas 76/789 sayılı kararı ile (Başlanılmış yapı) ve 
(kazanılmış hak) konusuna bir açıklık getirilmiştir. 

c) Fazîa katların, bedellerinin ödenerek kamulaş
tırılması ve yıktırılması, her şeyden önce planın ba
şarısı için bir zorunluluktur. Bu konu da Kültür, Tu
rizm, İmar - İskân Bakanlıklarının bir arada çalış-
iRiiIarımn, gerçekten önemli yerlere bir çare bulun
ması, kamulaştırma için mali kaynak sağlanması yo
lunda, konuya olumlu katkılar getireceği muhakkak
tır. 

d) Bu gibi beldelerin başkanları Bakanlığımızca 
uyarılacaklar ve bu konulara ilişkin eğitime özel ağır-ı 
lık verilecektir. 

e) İlgili mevzuatın derlenip, bu konuda yeni bir 
mevzuatın öncelikle ele alınması yararlı olacaktır. 

O Hazırlıklar için eşgüdüm sağlanması amacıy
la DPT'ee bir çağrı yapılmalıdır. 

3. Adalet Bakanlığınca; 
Kamu yararının söz konusu olduğu hallerde, de

ğil kazanılmış hakların, mülkiyet haklarının tamamı
ma sınırlandırılması mümkündür. Ancak fcanıulaştuv 
ma 6830 sayılı İstimlak Yasasındaki esas ve usullere 
göre yapılmalıdır. 
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Yukarıdaki özet tespitlerden de anlaşılacağı üze
re, her üç Bakanlık konunun ciddiyeti, önemi ve ive
diliği konusunda birleşmiştir. 

B) Sorularım : 
1. Bu konuda yeni bir yasa hazırlanması ya da 

mevcut yasaların en uygunu üzerinde gerekli ekleme 
ve düzeltmelerin yapılması için bir hazırlık başlatıl
mış mıdır, böyle bir hazırlık varsa, sonuç ne zaman 
alınacak ve y&sa tasarısı Bakanlar Kuruluna ne za
man sevkediîebiiecektir? 

2. Bir yasa hazırlığı içinde bulunulmuyor ve bu
na gerek de görülmüyorsa, önemi üzerinde birleşilen 
bu konunun uygulanmasında ne gibi etkili ve düzel
tici önlemler düşünülmektedir, uygulayıcılar bu ba
kımdan bilgilendirilmiş ve kendilerinden ivedi, ciddi 
ve sürekli bir uygulama istenmiş midir, ne sonuç alın
mıştır? 

3. Gerekli görülen kamulaştırmalar için, bütçede 
aktarmalar yolu ile mali Olanak yaratılacak ve (ör
nek, ve öğretici) bir uygulama için öncelikle, Bodrum 
ve Ayvalık belediyelerinden görev istenecek midir? 

4. Bu konu için ilgili Bakanlığın 1979 bütçesin
deki ilgili bölüme, ayrı bir madde halinde ödenek 
kon t e s i ve böylece Bakanlık tarafından da kontrol 
edilebilen gerçekçi bir uygulama geçilmesi düşünül
mekte midir? 

5. Yerel Yönetim Bakanlığınca, ilgili belediye 
başkanlıkları nezdinde gerekli uyarmalar yapılmış mı
dır ve ne sonuç alınmıştır? 

6. Uygulamada etkinliği ve eşgüdümü sağlamak 
için DPT'nin mi, yoksa İmar ve İskân Bakanlığının 
mı kordinatörîüğü yararlı görülmektedir? Bu konu
da girişilmiş bir çalışma var mıdır, varsa hangi evre
dedir? 

7. Ayvalık ve Bodrum'da, bu biçimde, günün 
mevzuat boşluğundan ve uygulamadaki gevşeklikten 
stk sık plan değişikliğinden yararlanılarak girişilip, 
hukuken de (başlanmış yapı) durumuna girdiğinden 

» • • > • • • 

ötürü, zorunlu olarak yapımına müdahale edilemeyen 
kaç yapı vardır? Bunlar ne zaman başlamıştır, kim
lere aittir ve başladığında imar planına uygun mu 
ruhsat almışlardır? Şimdiki duruma göre kat fazlalı
ğı ve mimari biçimleri bakımından ne gibi bir uyuş
mazlık göstermektedirler? Bunların plana uygun ha
le getirilmeleri için hangi hususların kamulaştırılması 
gerekecek, bu hususun mali yönü (yıkımından elde 
edilecek para değeri de hesaba katılarak) ne olacak
tır? 

TC 
Maliye Bakanlığı 14.9.1978 

MİLE : 3104-81/78 Şb. 3/2 Md. 
25959 

Konu : Kadri Kaplan'ın yazılı soru öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 25.8.1978 gün ve Genel Sekreterlik, Kanun

lar Müdürlüğü ifadeli 16168-6715/7-961 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senaosu Tabii Üyesi Kadri Kaplan'ın 

tarihsel ve doğal sit olarak ilan edilen bölgelerdeki 
kamulaştırma işlemleriyle ilgili yasaî düzenlemelere 
dnir verdiği yazılı soru önergesi incelendi. 

Konu genellikle İmar ve İskân ile Turizm ve Ta
nıtma Bakanlıklarım ilgilendirmektedir. 

Bakanlığımız doğa» ve tarihî sitler dahil tüm yur
dumuzdaki kamunun ortak yararlanmasına açık tu
tulmuş yerleri (Kumsal, deniz kıyısı ve benzeri) koru
maya özen göstermektedir. 

Son yıllarda bu tür yerlere yapılan tecavüzlerin art^ 
tığı dikkate alınarak çalışmalar hızlandırılmış, son 
olarak da mahkemelerce alınmış yıkım kararları infaz 
edilerek tecavüzler önlenmiştir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Maliye Bakam Y. 

İ. Hakkı Batuk 
Müsteşar Yardımcısı 
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Nevşehir - Kozaklı İlçesine bağlı Taşlihöyük Kö
yüne pancar ekimi için izin verilecek midir? 

TC 
Sanayi ve Teknoloji 16.8.1978 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla 

Münasebetler Dairesi 
Reisliği 

Sayı : 23-01/MF-1-2532 

Mevzu : Sn. Ragıp Üner'in yazılı soru 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
7.8.1978 tarih, Kanunlar Müdürlüğü 16035-6695-

7/956 sayılı emirlerinize cevap : 
'Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ra

gıp Üner'in Bakanlığımıza yönelttiği, Nevşehir - Ko
zaklı İlçesine bağlı Taşlıhöyük Köyüne pancar eki
mi için izin verilip verilmeyeceğine dair yazdı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Adıgeçen köy; Kayseri Şeker Fabrikasının Fakılı 
Ziraat Bölge Şefliğine bağlı olup, 1978 yılında pancar 
ekimi hususunda bir talepte bulunmamıştır. Ancak; 
1979 yılında pancar ekimi yapmak istedikleri takdir
de, Kayseri Şeker Fabrıkasınca ekim programına 
alınacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı 

39. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri 
Kaplanın, tarihsel ve doğal sit olarak ilan edilen böl
gelerdeki kamulaştırma işlemleriyle ilgili yasal düzen
lemelere dair soru önergesi ve Maliye Bakanının ya
zılı cevabı. (7/961) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorularımın, takdir edecekleri 

kendileriyle olan ilgililik derecelerine göre, Adalet, 
îmar - İskân, Turizm -. Tanıtma, Maliye, Yerel Yö
netim ve DPT adına da ilgili Devlet Bakanlığınca ya
zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ede
rim. 

Saygılarımla. C. Senatosu 
Tabii Üyesi 

Kadri Kaplanı 
A) Durum : 
Tarihsel ve doğal sit olarak ilan edilmiş bölgeler

de, bu işlemin gelişmesi süresindeki boşluklardan, 
plan değişikliklerinden, resmi işlem gecikmelerinden, 
yani kollanan fırsatlardan yararlanarak, öldü - bitti 

biçiminde ortaya çıkan yapıların durumları, bunların 
kazanılmış hak kavramı içinde korunmalarının müm
kün olup olmadığı, kazanılmış hak bile olsa, toplum 
yararı açısından kamulaştırmaya gidilerek fazla kak 
îarın yıkılıp yıkılmayacağı konusunda yönelttiğim 
12.4.1978 sayılı yazılı soruma ilgili bakanlıklarca ve
rilen cevapların özeti şöyledir : 

1. İmar ve İskân Bakanlığınca; 
a) Sit alam içinde kalan bölgeler de daha önce 

uygulanan yönetmelik ve planlar kendiliğinden yü
rürlükten kalkarak gerekli bir otorite ve kontrol sağ
lanmaktadır. 

b) Kazanılmış hak konusunda Danıştay 6 ncı 
Dairesinin 4.2.1976 gün ve 73/3895 ve esas 76/789 
saydı kararı gözönünde tutulmaktadır. 

c) Bugün için (başlanılmış yapı) ve (kazanılmış 
hak) konusunda başkaca bir işlem getirilememekte-
dîr. Konuya kesin bir çözüm getirilmesi için bir yasa 
çıkarılması gerekmektedir ve bu yönde ilgili kuru
luşlarla işbirliği halinde görüş geliştirme bakımından 
hakanlığın olanağı da bulunmaktadır. 

2. Yerel Yönetim Bakanlığınca; 
a) Ayvalık ve Bodrum gibi kentlerimizde kamu

sal yararları ciddi biçimde zedeleyici inşaatlar yapıl
dığı bir gerçektir. 

b) Danıştay 6 ncı Dairesi 4.2.1976 gün ve 73/3895 
ve esas 76/789 sayılı kararı ile (Başlanılmış yapı) ve 
(kazanılmış hak) konusuna bir açıklık getirilmiştir. 

e) Faz'a katların, bedellerinin ödenerek kamulaş
tırılması ve yıktırılması, her şeyden önce planın ba
şarısı için bir zorunluluktur. Bu konu da Kültür, Tu
rizm, İmar - İskân Bakanlıklarının bir arada çalış
malarının, gerçekten önemli yerlere bir çare bulun
ması, kamulaştırma için mali kaynak sağlanması yo
lunda, konuya olumlu katkılar getireceği muhakkak
tır. 

d) Bu gibi beldelerin başkanları Bakanlığımızca 
uyarılacaklar ve bu konulara ilişkin eğitime özel ağır
lık verilecektir. 

e) İlgili mevzuatın derlenip, bu konuda yeni bir 
mevzuatın öncelikle ele alınması yararlı olacaktır. 

f) Hazırlıklar için eşgüdüm sağlanması amacıy
la DPT'ce bir çağrı yapılmalıdır. 

3. Adalet Bakanlığınca; 
Kamu yararının söz konusu olduğu hallerde, de

ğil kazamlımş hakların, mülkiyet haklarının tamamı
ma sınırlandırılması mümkündür. Ancak kamulaştır
ma 6830 sayılı İstimlak Yasasındaki esas ve usullere 
göre yapılmalıdır. 
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Yukarıdaki özet tespitlerden de anlaşılacağı üze
re, her üç Bakanlık konunun ciddiyeti, önemi ve ive
diliği konusunda birleşmiştir. 

B) Sorularım : 
1. Su konuda yeni bir yasa hazırlanması ya da 

mevcut yasaların en uygunu üzerinde gerekli ekleme 
ve düzeltmelerin yapılması için bir hazırlık başlatıl
mış mıdır, böyle bir hazırlık varsa, sonuç ne zaman 
a'ınacak ve yasa tasarısı Bakanlar Kuruluna ne za
man sevkedüebilecektir? 

2. Bîr yasa hazırlığı içinde bulunulmuyor ve bu
na gerek de görülmüyorsa, önemi üzerinde birleşilen 
bu konunun uygulanmasında ne gibi etkili ve düzel
tici önlemler düşünülmektedir, uygulayıcılar bu ba-
kınıdan b^Igilendir'ümlş ve kendilerinden ivedi, ciddi 
ve slireki: bir uygulama istenmiş midir, ne sonuç •alın
mıştır? 

3. Gerekli görülen kamulaştırmalar için, bütçede 
aktarmalar yolu ile mali olanak yaratılacak ve (ör
nek vs öğretici) bir uygulama için öncelikle, Bodrum 
ve Ayvalık belediyelerinden görev istenecek midir? 

4. Eu konu için ilgili Bakanlığın 1979 bütçesin
deki ilgili bolüme, ayrı bir madde halinde ödenek 
koiEiifisı ve böylece Hakanlık tarafından da kontrol 
edilebilen gerçekçi bir uygulama geçilmesi düşünül
mekte midir? 

5. Yerci Yönetim Bakanlığınca, ilgili belediye 
başkanlıkları nezdi'nde gerekli uyarmalar yapılmış mı
dır ve ne sonuç alınmıştır? 

6. Uygulamada etkinliği ve eşgüdümü sağlamak 
için DPT'nln mi, yoksa İmar ve İskân Bakanlığının 
KII kordinarörliiğü yarara görülmektedir? Bu konu
da girişilmiş bir çalışma var mıdır, varsa hangi evre
dedir? 

7. Ayvalık ve Bodrum'da, bu biçimde, günün 
•mevzuat başbuğundan ve uygulamadaki gevşeklikten 
sık sık plan değişikliğinden yararlanılarak girişilip, 
hukuken de (başlanmış yapı) durumuna girdiğinden 

• •»«* . 

ötürü, zorunlu olarak yapımına müdahale edilemeyen 
kaç yapı vardır? Bunlar ne zaman başlamıştır, kim
lere aittir ve başladığında imar planma uygun mu 
ruhsat almışlardır? Şimdiki duruma göre kat fazlalı
ğı ve mimari biçimleri bakımından ne gibi bir uyuş
mazlık göstermektedirler? Bunların plana uygun ha
le getirilmeleri için hangi hususların kamulaştırılması 
gerekecek, bu hususun mali yönü (yıkımından elde 
edilecek para değeri de hesaba katılarak) ne olacak
tır? 

TC 
Maliye Bakanlığı 14.9.1978 

MİLE : 3104-81/78 Şb< 3/2 Md. 
25959 

Konu : Kadri Kapîan'm yazılı soru öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 25.8.1978 gün ve Genel Sekreterlik, Kanun

lar Müdürlüğü ifadeli 16168-6715/7-961 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senaosu Tabii Üyesi Kadri Kapîan'm 

tarihsel ve doğal zıt olarak ilan edilen bölgelerdeki 
kamulaştırma işlemleriyle ilgili yasal düzenlemelere 
dair verdiği yazık soru önergesi incelendi. 

Konu genellikle İmar ve İskân ile Turizm ve Ta
nıtma Bakanlıklarım ilgilendirmektedir. 

Bakanlığımız doğal ve tarihi sitler dahil tüm yur-
dumuzdaJki kamunun ortak yararlanmasına açık tu
tulmuş yerleri (Kumsal, deniz kıyısı ve benzeri) koru
maya özen göstermektedir. 

Son yıllarda bu t'âr yerlere yapılan tecavüzlerin art^ 
tığı dikkate alınarak çalışmalar hızlandırılmış, son 
olarak da mahkemelerce alınmış yıkım kararları infaz 
edilerek tecavüzler önlenmiştir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Maliye Bakam Y. 

İ. Hakkı Batak 
Müsteşar Yardımcısı 
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Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl 
ve bir yedek üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaiki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandian sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9 . 8 . 1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi : 18 . 10 . 1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadet
tin Demirayak'ın, Aydın ilinin Kuşadası ilçesindeki 
bir çay bahçesine dair Turizm ve Tanıtma, Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/84) (Gündeme giriş tarihi : 
25 . 10 . 1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyeî 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» baş
lıklı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) (Gündeme giriş tarihi : 8 . 11 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamulîaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbafkan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) (Gün
deme giriş tarihi : 20 . 12 . 1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka

bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi
riş tarihi: 2 8 . 2 . 1978) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Metin Toker'in, boş Büyükelçiliklerin dol
durulması ve diğer atamaların yapılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Balkanından söz
lü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 28 . 2 . 1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihi : 30 . 5 . 1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, merkez valisi ve müşavir kadrolarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Gündeme gi
riş tarihi: 3 0 . 5 , 1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararma dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi: 6.6.1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Doğu ve Güneydoğunun hangi 
bölgelerinde ne gibi yatırımlar yapılması düşünüldü
ğüne dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu. (6/99) (Gündeme giriş tarihi : 13 . 6 . 1978) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 



vukubulan yalgınlar hajk'km'da Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10|/27) 

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

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

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

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (1Ö/67) 

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

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

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

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

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

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

13. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki de
netimin mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Ra
poru. (10/77) (S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi : 
29 .8 .1978) 
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14. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

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

16. — Cumhuriyet Senatosu Manisa eski Üyesi Or
han Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12.11 .1969 tarih ve 71 saydı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 .1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 6, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 6 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 6 sayılı raporlar 
hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) S. Sa
yısı: 1574'e 5 nci ek) (Dağıtım tarihi : 22.2.1978) 

17. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 2 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetvelin
deki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
3 1 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10 . 5 . 1972 tarih ve 17/1, 
20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 tarih ve 17, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 17, 17/1 sayılı ra
porlar hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 5 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

18. — Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun (Eski 
Adalet Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunıan 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 4257 saydı Ahmet Barındınr'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
ydı Kanunun 42 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 166 saydı raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve 166 
saydı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/294) 
(S. Sayısı: 670'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

19. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün (Eski 
içişleri Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 saydı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 saydı Kanunuc Î2 nci maddesi gereğince Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar-

j ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 165 sayılı 
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raporu ile Komisyon Başkanhğının 8.2.1978 tarih 
ve 165 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/293) (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 

20. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek tpkin'e ait Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 151 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 151 sayılı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/283) (S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 

21. — Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in (Es
ki Milli Savunma Bakanı) Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4254 saydı Ramazan 
Kurt'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 161 saydı 
raporu ile Komisyon Başkanhğının 8 . 2 . 1978 ta
rih ve 161 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/289) (S. Sayısı: 676'ya 1 nci ek) (Dağıtım ta
rihi : 22 . 2 . 1978) 

22. — Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in (Es
ki Milli Savunma Bakam) Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 162 sayılı raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 162 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/290) 
(S. Sayısı: 677'ye 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

23. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu îzmir eskî Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale 
eski Milletvekili Zekiye Gülsen'in, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan 
Göksel'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 155 - 156 - 157 sayılı rapor
ları ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 
155, 156, 157 sayılı raporlar hakkında tezkeresi. (C. 
Senatosu: 4/287) (S. Sayısı: 678'e 2 nci ek) (Dağıtım 
tarihi: 23.2.1978) 

24. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun, (Eski Milli 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 6 . 1973 tarih ve 160 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Ok-
yay'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 154 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tariJ 
ve 154 sayıh rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/286) (S. Sayısı : 679'a 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 
23 . 2 . 1978) 

25. — îstahbul eski Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) İlhami Sancar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haf-
calık Karar Cetvelindeki 23 sayıh Yaşar Kaleli'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe, Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 153 sa
yıh rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/285) 
(S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

26. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un, (Eski Maliye 
Bakam dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29 . 11 . 1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 16459 sayılı İshak Şafak'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 52 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/282) (S. 
Sayısı : 681'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Ordu eski Üyesi Selâ-
hâttin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarihli ve 36 sayıh Haftalık 
Kara* Cetvelindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 158 sayıh raporu ile Komisyon Başkanlığının 
8 . 2 . 1978 tarih ve 158 sayıh rapor hakkında tez
keresi. (C. Senatosu : 4/288) (S. Sayısı : 682'ye 1 nci 
ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

28. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5872 sayılı îhsan Önesen'e ait kararın 
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Genel Kuralda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 ,: 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 
tarih ve 7 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/160) (S. Sayısı : 360'a 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

29. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkaî'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 £ 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 tarih ve 1 sa-
yiiı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 1 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

30. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5875 sayılı Ayş« Dursım'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 3, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 3, 21 . 2 . 1977 tarih ve 3 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 3 sayılı rapor hakkında tezkeresi, (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

i 
3İ. — Ziya Müezzinoğlu'nun, (Eski Maliye Ba- I 

kan; - Dışardan) D?!ekçe Karma Komisyonu Genci j 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık | 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait ! 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanununun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko- I 
misyonunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 j 
tarih ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları î 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 29 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/164) 
(S. Sayısı : 365'e 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 . 3 . 1973) 

32. — Ziya Müezzinoğlu'nun, (Eski Maliye Baka- j 
m - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel i 
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık | 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanh'ya ait 1 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa- j 
yılı Kanunim 12 nci maddesi gereğince kararın Genel j 

Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 33 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi (C. Senatosu : 4/169) (S. 
Sayılı : 377'ye 3 ncü ek( (Dağıtım tarihi : 14.3.1978) 

33. — Ziya Müezzinoğlu'nun, (Eski Maliye Bakanı 
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayıh Kânunun 
i 2 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 6 . 3 . 1975 tarih 
ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 34 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 34 sa
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/181) 
(S. Sayısı : 399'a 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 , 3 . 1978) 

34. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5106 sayJı Nuri öner'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
Hû sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 tarih ve 
51 sayıh rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/199) (S. Sayısı : 402'ye 3 ncü ek) (Dağıtım tari
hi : 5 4 . 3 1978) 

35. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Meien'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kuralda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 2 . 1977 tarih ve 163 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih 163 sayıh 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/291) (S. 
Sayısı : 675'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 14 . 3 .1978) 

36. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş Tü-
mer'e ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
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ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka- | 
rarın.Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 sayılı 
raporu. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 775) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

37. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdemlin, Dilekçe Kanma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bay-
ram'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı I 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 167 sayılı 
raporu. (C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

38. — Bursa Milletvekili Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel j 
Kurulunun 12 . 7 . 1977 tarih ve 49 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 5795 saydı Prof. Dr. Yusuf Ya-
zıcı'ya ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 173 sayılı 
raporu (C. Senatosu : 4/440) (S. Sayısı : 777)) (Da
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun, Dilekçe Kanma Komis
yonu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Öz-
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 1 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar- j 
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 172 sayılı 
raporu (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778) (Da
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

40. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Ba
kanı) İsmiail Müftüoğîıu'nun, Dilekçe Kanma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 , 1976 tarih ve 36 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 169 sayılı ra
poru. (C. Senatosu : 4/336) (S. Sayısı : 779) (Dağı
tım tarihi : 27 . 4 . 1978) 

41. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'm, Dilekçe Karma Komisyonu 

Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet 
Gökşin'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 
31, 6.3.1975 tarih ve 31, 21 .2.1977 tarih ve 31 
sayılı raporları ve 3 . 5 . 1978 tarihli tezkeresi. (C. Se
natosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 11.5.1978) 

42. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilökçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 152 sayılı raporu ve 3.5.1978 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/284) (S. Sayısı : 673'e 1 nci ek) (Da
ğıtım tarihi : 11 s 5 . 1978) 

43. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un, (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
mlunun 29 . 4 . 1975 tarih ve 6 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 164 sayılı raporu ve 
3 . 5 . 1978 tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/292) 
(S. Sayısı : 674'e 1 nci ek (Dağıtım tarihi : 11.5.1978) 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKtNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
tŞLER 

1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trab
zon'da bir Üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu-. 
riyet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kül
tür Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Se-. 
natosu: 2/138) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi : 
29 . 8 .1978) 

X 2. — Gemilerin Tonilâtolarım Ölçme 1969 
Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu hakkında Kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mali 



ve İktisadi İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (M. Meclisi: 1/37; C. Senato
su : 1/573) (S. Sayısı : 815) (Dağıtma tarihi: 
15 . 9 . 1978) 

X 3. — Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu hakkında Kanun tasa

rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal îşler ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (M. Meclisi: 1/109; 
C. Senatosu: 1/571) (S. Sayısı: 816) (Dağıtma tari
hi: 15 . 9 . 1978) 


