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CUMHURIYET SENATOSU 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 

81 nci Birleşim 

24 .10 . 1973 Çarşamba 

İÇİNDEKİLER 

I. — Bu birleşim, 'tutamak özeıti 

II. — Gelen kâğıtlar 

Sayfa 
891:892 

III — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 

1 — Başkanın, Cumhuriyet Senatosu
nun Türk siyasî hayatımdaki yeri ve sa
yın üyelere başarı dileğine dair demeci. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Kemal Demir'e, Gümrük ve Tekel Bakanı 
Fethi Çelikbaış'm vekillik ekmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/355) 

3 — Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakam Halûk Bayülken'e, Balşbakan 
Naim JTalû'nun vekillik etmesinin uygun 
görülmüş okluğuna dalir Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi. (3/356) 

4 — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Dişilileri Balkanı Halûk Bayülken'e, 
Başbakan Naim Talû'nun vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cum-
hur'başıkanılığı tezkeresi. (3/357) 
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Sayfa 
5 — Vazife ile yurt dışına gidecek 

olan Çalışma Balkanı Ali Naili Erdem'e, 
Sanayi ve Teknoloji Baltanı Nuri Ba-
yar'm vekillik etmesinin uygun görül
müş okluğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/358) 893:894 

6 — Vazife ile yurt dışına giden Dev
let Bakanı İlhan Öztraık'a, İçişleri Bakanı 
Mukadder Özitekin'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/359) 

893 

7 — Vazife ille yurt dışına gidecek 
olan Millî Savunma Bakanı İlhanıi San-
car'a Devlet Bakanı - Başibalkan Yardım
cısı Kemal Satır'm vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/360) 

8 — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Tunizım ve Tanıtıma Bakanı Ah
met İhsan Kırımlı'ya. Devlet Bakanı İs-

ıa :l Hakkı T'elk'ırel'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş 'okluğuna dair Cumıhur-
başkanlığı tezkeresi. (3/361) 
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Sayfa 
9 — Vazife ile yurt dışına gidecek 

olan Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e, 
Başbakan Naiım Talû'nun vekillik etmesi
nin uygum görülmüş olduğuna dair Cuım-
hıırbaşkamlığı tezkeresi. (3/362) 894 

10 — Vazife ile yurt dışına gideceği 
'açıklaman Turizmi ye Tanıtma Bakanı Ah-
niıet İhsan Kırımlı'nm bu seyahatten sarfı
nazar ettiği Başbakanlığın yazlısından 
anlaşıldığımdan, Devlet Bakanı İ. Hakkı 
Tekinelim vekillik etmesine lüzum kal
madığına dair Cumulııııibaşkaıılığı tezkere
si. (3/363) 894:895 

11 — Vazife ile yurt dışına giden 
Sağlık ye Sosyal Yardımı Bakanı Vefa 
Tamır'a, Enerji ve Taıbiî Kaynaklar Ba
kanı Kemal Demir'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuma dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/364) 895 

12 — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e. 
Başbakan Naim Talû'nun vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cum-
hunbaşkanlığı tezkeresi. (3/365) 895 

13 — Vazife ile yurt dışıma giden Ti
caret Bakanı Ahmet Türkel'e, Sanayi ye 
Teknoloji Bakanı Nuri Bayarin vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuma dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/366) 895 

14 — Vazife ile yurt dışına giden Dış
işleri Bakanı Halûk Bayülken'e, Başba
kan Nainn Talû'nun vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/367) 895 

15 — Bakanlar Kurukıirun istifa etti
ğine ve bu istifamın kabul edildiğine, yeni 
Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya' kadar 
mevcut Bakamlar Kurulunun göreve de
vamının rica olunduğunla dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/353) 895:896 

16 — Adalet Partisi Grubu Başkanlığı
nın, Diyarbakır Üyesi Azmi Erdoğan'ın 
Partilerine katıldığına dair tezkeresi. 
(3/368) 896 

17 — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
Başkanlığının, Diyarbakır Üyesi Selâ-
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Sayfa 
haıtitin Cizrelioğlu ve Malatya Üyesi Hanı-
di Özerin Partilerime katıldıklarına, dair 
Cumhuıibaşkanlığı tezkeresi. (3/369) 896 

18 — Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Yetkililerinin, Gnıplannın vazife taksi
mine dair tezkeresi. (3/370) 896 

19 — Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
üçte birinin yenilenmesi dolayısıyle yeni 
üyelerin andiemıesıi. 896 :897 

IV. - Sorular ve cevaplar 897 

A) Yazıl} sorular ve cevapları 897 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 

Üyesi Selâhattin Babüroğiu'nun. Bakanlık 
bünyesinde ve Bakanlığa bağlı Genel Mü
dürlüklerde yevmiye ile atananlara dair 
soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı M. 
Nebil Oktay'ın yazılı cevalbı. (7/146) 897:898 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üye
si Hüsnü Dikeçligilin, Gereçle Küçük Sa
nayi Sitesi ortaklarının ticarî durumuna 
dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nuri Bayarin yazılı cevabı. (7/148) 898: 

900 
3. — Cumhuriyet Senatosu Bize Üyesi 

Mecdi Agun'un, Çaykur hakkında soru 
önergesi ve Gümrük Tekel Bakanı Fethi 
Çelikbaşin yazıl ıcevabı. (7 150) 900:902 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin. Atmacaiıın. Atatürk Üniversite
sinde vuku bulan bir hâdiseye dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz'in yazılı cevalbı. (7/151) 903 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Bahriye Üçok'un. Atatürk ve dev
rimleri aleyhinde yapılan zararlı yayınlar 
hakkında ne düşünüldüğüne dair soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Den
giz'in yazılı cevabı. (7/152) 903:905 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özerin, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 209 nen maddesinin 
ne zaman uygulanacağına dair yazılı soru 
önergesi ve Başbakan Nainı Talû'nun yazılı 
cevabı. (7/153) 905:906 
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Sayfa 
7. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 

Hüseyin Özıtürk'ün, mağdur olan öğret
menler hakkında ne düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Or
han Dengiz'in yazılı cevabı. (7/154) 906:914 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdı Öz er'in, Gayrimenkul Kıymet 
Artışı Vergisine dair soru önergesi ve Ma
liye Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/156) 914:915 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Mebrurc Aksoley'in, emekli, malûl, 
dul ve yetim aylıklarının bağlanmasında 
çabukluk sağlanması hususuna dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. (7/158) 915:916 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Mebrurc Aksoley'in,, askerî ve sivil 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun Türk 
siyasî hayatındaki yerini belirtti ve sayın üye
lere başarı dileğinde bulundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı Halûk Bayülken'e Başbakan Naim Ta-
lû'nun; 

Devlet Bakanı İlhan Öztrak'a, İçişleri Ba
kanı Mukadder Öztekin'in; 

İS ağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vefa 
Tanır'a, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Kem al D emir 'in; 

Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'e Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Nuri Bayar'm; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kemal Demir'e, 
Gümrük ye Tekel Bakanı Fethi Çelikbaş'ın; 

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e, Başba
kan Naim Talû'nun; 

Çalışma Bakanı Ali Naili Erdemce, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Nuri Bayar'm; 

Millî Savunma Bakanı İlhami Sancar'a, 
Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Kemal Sa
tır ' in; 

Sayfa 
emekliler ile dul ve yetimlerin maaşlarına 
dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Sadık 
Tekin Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. (7/161) 916: 

917 
11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Melbrure Aksoley'in, kara ve deniz 
vasıtalarına dair soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı. 
(7/168) 917:918 

12. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
Üyesi Salim Hazerdağlı'nm, Keban Barajı 
inşatına. dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Kemal Dcmir'in, 
yazılı cevabı. (7/155) 918:920 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçlilgil'in, Keban Barajı 
kereste ihtiyacına dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kemal 
Demir'in yazılı cevabı. (7/818) 920:923 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Ahmet İhsan Kı-
rımlı'ya, Devlet Bakanı İsmail Hakkı Tekinel'in 
vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
ve 

Vazife ile yurt dışına gideceği açıklanan 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Ahmet İhsan Kırmı-
lın'nm bu seyaıhatten sarfınazar ettiği Başbakan
lığın 30 Temmuz 1973 tarih ve 1/17 - 5367 sayı
lı yazısından anlaşıldığından, Turizm ve Tanıt
ıma Bakanı Ahmet İhsan Kırımlı'ya Devlet Ba
kanı İsmail Hakkı TekinıePin vekillik etmesine 
lüzum kalmamış olduğuna; 

Bakanlar Kurulunun istifa ettiğine ve bu is
tifanın kabul edildiğine; yeni Bakanlar Kuru
lu teşkil olununcaya kadar mevcut Bakanlar 
Kurulunun göreve devamının rica olunduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 

Adalet Partisi Grup Başkanlığının, Diyar
bakır Üyesi Azmi Erdoğan'ın Paırtilerine katıl
dığına ; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkanlı
ğının, Diyarbakır Üyesi Selâhattin Cizrelioğ-
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lu ve Malatya Üyesi Hamdi Özer'ıin partilerine 
katıldıklarına, 

Cumhuriyet Halk Pafltisi grup yetkinlerinin, 
gruplarının vazife taksimine dair tezkereleri 
Oenel Kurulun bilıgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte biri
nin yenilenımesi dolayısıyle yeni, üyeler Anaya
sanın 77 nci maddesi gereğince andiçtiler. 

1 . 11 . 1973 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,48«de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ünaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 
Konya 

Osman Nuri €anpolat 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Çukurova Üniversitesi Kuruluş kanun 

teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi : 2/891; C. Senatosu : 2/63) (Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonlarına). 

2. — Anadolu Üniversitesi kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi : 2/894; C. Senatosu : 2/64) (Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Üniversitesi kanun teklifi
min Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi -. 2/826; C. Senatosu : 2/65) (Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonlarına). 

4. — Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş ka
nunu teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi : 2/897; C. Senatosu : 2/6-6) 
(Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonlarına). 

Tezkereler 
5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdi Özer'in, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/352) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İsparta Üyesi 
Mustafa GüicigiTin yasama d o kunukıı azlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/350) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma ISaati : 15,00 

BAŞKAN : BıaşkanvaMÜİ Mehmet Ünaidl 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kas" amonu), Osman Nuri (CanpoilaJt (Konya) 

BAŞKAN — 81 nci Birleşimi açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA ISUNUŞLARI 

1. — Başkanın, Cumhui'iyet Senatosunun 
Türk siyasî hayatındaki yeri ve sayın üyelere 
basarı dileğine dair demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Dördüncü " üçte bir yenileme seçimleırinden 
sonraki ilk Birleşimi açarken, Cumhuriyet Se-
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natosu Genel Kurulunu teşkil eden eslki ve yeni 
sayın üyeleri Başkanlık Divanı adına saygı ile 
selâmlıyorum. (Alkışlar). 

Yüce Meclisimize yeni katılan sayın üye
lerin yemin merasimine başlamadan ön ve, Cum
huriyet tarihimizde henüz 12 yıllık bir maziye 
sahibolan Cumhuriyet Senatosunun Türk de
mokrasisine öğünüleceik derecede bir muhteva 
ile unutulmaz, güçlü örnekler bıraktığını ifade 
etmek isterim. 

Yüce Senatonun tarzı terekkübünde bir 
özellik vardır. Demokrasinin vazgeçilmez un
suru olan siyasî partilerin yanında, hiçbir siyasî 
partiye mensup olmayan muvazene grupları 
mevcuttur. Bu itibarla da, şimdiye kadar Mec
lisimizde birbirine karşı görüşleri bir anlaşma 
zeminine oturtan ortalı ve tarafsız görüşler me
selelerimizi daima en iyi hal çaresine bağla
mıştır. Söz buraya gelmişken, inanarak ve yü
rekten ifa.de ediyorum ki, Yüksek Heyetinizi teş
kil eden sayın üyeler, bundan sonraki çalışma
larında da gayeleri aynı olduğuna ve memleiket-
te hizmet çizgisinde hep beraber bulunduklarına 
göre meselelerimizi yürekten inandıkları demok
rasi ölçüleri içerisinde ve birbirlerini kırmadan, 
üzmeden severek: halledeceklerdir. 

Dış olayların yanında iç meselelerimizin ve 
coğrafyamızın nazik durumunu gözden uzak 
tutmadan çalışırsak, daha kolay neticeler alma
mız mümlkün olacaktır. Senelerce Yüce Sena
tonun çalışmalarına fikir katmış olup da her ne 
sebeple olursa olsun bugün anımızda bulunama
yan kıymetli eski Senatör arkadaşlarımızın ha
tıralarını her zaman kalplerimizde taşıyacağız. 
Bu arkadaşlarımıza .bundan sonraki işlerinde, 
yeni katılan arkadaşlarımıza ve Cumhuriyet Se
natosunun bütün üyelerine yeni dönem çalış
malarında başarılar diler, Yüksek Heyetinizi 
saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar). 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kemal D emir'e, 
Gümrük *ve Tekel Bakanı Fethi Çelikbaş'ın ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/355) 

BAŞKAN — Cumhuribaşkanlığı tezkereleri 
vardır sırası ile takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Dr. Kemal Demir'in 

dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına, Gümrük ve Tekel Bakanı Fethi 
Çelikbaş'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri >S. Korutürk 
C umhur b a ş k a n ı 

BAŞKAN — Yüksek Heyettin bilgilerine su
nulur. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Halûk Bay ülken'e, Başbakan Kaim TalıV 
nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/356) 

BAŞKAN" — Diğer tezkereyi okutuyorum. 
Cumlhuriyet iSena t osu Başka nlı ğı n a 

Yazife ile yurt dışına gidon Dışişleri Baka
nı Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar, Dışişle
ri Bakanlığına, Başbakan Naim Talû'nun vekil
lik etenesinin, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahrî S. Korutürk 
'Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Halûk Bayiüken'e, Başbakan Naim 
Talû'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/357) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet iSımıatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar ; 
Dışişleri Bakanlığına, Barbakan Naim Talû' 
nnn vekillik etmesinin, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhuı'ba şkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ça
lışma Bakanı Ali Naili Erdem'e, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Nuri Bayar'ın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/358) 
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BAŞKAN — Diğer- tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalışma 
Bakanı Ali Naili Erdem'in dönüşüne kadar; 
Çalışma Bakanlığına, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Dr. Nuri Bayar'ın vekillik etımesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cuimhurhaşkam 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

6. — Vazife ile yurt dışına giden Devirt Ba
hanı İlhan Öztrak'a, İçişleri Bakanı Mvkollr' 
Öztekin'in vekillik etmesinin uygun gö--"''-^"--
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezi"-"-' 
(3/359) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 
Vaz'fs ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 

P"of. İlhan Öztrak'ın dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, İçişleri Bakanı Mukadder Öz'te-
Ikin'in vekillik etmıesinin., Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 'ederim, 

Fahri S, Korutürik 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —• Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan MiVî 
Savunma Bakanı likamı Sancar'a, Devlet Baka
nı Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'ın vekillik 
etmesinin uygun nörülnv'ış olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/360) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum 

Cumhuriyet Senatosu Başkanhğma 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 

ıSavunma Bakanı llhami Sanear'm dönüşüne 
kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Başbakan Yardımcısı Kemal 'Satır'ın vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
ıgörülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürik 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

8. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Ahmet İhsan Kırımlı'ya, 
Devlet Bakanı İsmail Hakkı Tekinel'in vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/361) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurıt dışına gidecek olan Turizm ve 

Tanıtma Bakanı Dr. Ahmet İhsan Kırımlı'nın 
dönüşüne kadar; Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
na, Devlet Bakanı İsmail Hakkı Tekinel'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

9. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dı
şişleri Bakanı Halûk Bay ülken'e, Başbakan Naim 
Talûnun vekillik etmesinin uygun yorulmuş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığ ıtezkeresi. (3/362) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Halûk Bayülfcen'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Balkanlığma, Başbakan Naim Talû'nun 
vekillik etmesinin, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Falıri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

10. — Vazife ile yurt dışına gideceği ••açıkla
nan Turizm ve Tanıtma Bakanı Ahmet İhsan 
Kırımlı'nın, bu seyahatten sarfınazar ettiği Baş
bakanlığın yazısından anlaşıldığından, Devlet Ba
kanı t. Hakkı Tekinel'in, vekillik etmesine lüzum 
kalmadığına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/363) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : A) 20 Temuz 1973 gün ve 4 - 756 

sayılı yazınız, 
B) Başbakanlığın 30 Temmuz 1973 ve 

1/17 - 5367 sayılı yazısı : 
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İlgi (d) yazımızla vazife ile yurt dışına gi
deceği açıklanmış bulunan Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Dr. Ahmet İhsan Kırımlı'nm., Başbakan
lığın ilgi (b) de kayıtlı yazısı ile bu seyahatten 
sarfınazar ettiğinin bildirilmesi üzerine; Dev
let Bakanı İsmail Hakkı Tekinel'in, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığına vekillik etmesine lüzum 
kalmamış olduğunu arz ederim. 

Fahri >S. Kormtürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

11. — Vazife ile yurt dışına giden Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vefa Tanır'a, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Balanı Kemal Demir'in vekil
lik etmesinin uygun .görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/304) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Dr. Vefa Tanır'm dönüşüne ka
dar; Sağlık ve Sosyal. Yardım Bakanlığına, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Dr. Kemal 
Demir'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri ıS. Korut ürk 
C uımhurb a ş k a 111 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

12. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e, Başbakan 
Naim Talû'nun vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/365) 

BAS/KAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişle

ri Bakanı Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Naim Talû'nun 
•vekillik etmesinin, uygun görülmüş okluğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhunb a şkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

13. — Vazife ile yurt dışına giden "Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'e, \Sanayi ve 'Teknoloji Ba
kanı Nuri Bayar'm vekillik etmesinin uygun gö-
rülmü solduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/366) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senalto'su Başkanlığına 

Vazife ile yunt dışına giden Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel'in dönüşüne kadar; Ticaret Ba
kanlığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Nuri 
Bayar'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uıygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Oumhurb a şka.nı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

14. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Halûk Bayülken'e, Başbakan Naim Talû' 
nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/367) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Başbakan Naim Talû'nun vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri ;S. Korutürk 
Cu mh urba şk a n ı 

BAŞKAN —• Yüksek Heyetin bilgilerine su-
mıkır. 

15. — Bakanlar Kurıdunun istifa ettiğine ve 
bu istifanın kabul edildiğine, yeni Bakanlar Ku
rulu teşkil olununcaya kadar mevcut Bakanlar 
Kurulunun göreve devamının rica olunduğuna 
dair ^Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/353) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okuıtuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 23 Ekim 1973 gün ve 

1/1 - 8237 sayılı yazısı: 
Bakanlar Kurulunun isıtifa ettiği ilgi yazı ile 

bildirilmiş ve bu istifa kabul edilmiştir. 
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Yeni Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya ka
dar, mevcut Bakanlar Kurulunun göreve deva
mının riea edildiğini bilgilerine arz ederim. 

Fahri S, Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

16. — Adalet Partisi Grubu Başkanlığının, 
Diyarbakır Üyesi Azmi Erdoğan'ın Partilerine 
katıldığına dair tezkeresi. (3/368) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi Sa

yın Azmi Erdoğan Partimize girmiştir. 
Saygılarımla arz ederim. 

Oral Karaosmanoğlu 
Manisa 

A. P. Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

17. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Baş
kanlığının, Diyarbakır Üyesi Selâhattin Cizre-
lioğlu ve Malatya Üyesi Hamdı Özer'in Partilerine 
katıldıklarına dair tezkeresi. (3/369) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Diyarbakır Senatörü Sayın Selâhaıttin Ciz-
relioğlu ve Malatya bağımsız Senatörü Sayın 
Hamdi Özer Cumhuriyet Halk Partisine müra
caatla C. H. P. Grubuna katılmışlardır. 

Bilgilerinizi rica eder, saygılar sunarım. 
Bülent Ecevit 

C. H. P. Genel Başkr/. 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

18. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup yetki
lilerinin, Gruplarının vazife taksimine dair tez
keresi. (3/370) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumihuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Sena

tosu Grup Başkanvekilliklerine yapılan seçim 
sonunda Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Fikret Gündoğan ile Cumihuriyet Senatosu Ga
ziantep Üyesi Salih Tanyeri seçilmişlerdir. 

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Fantisi Cumihuriyet 
Senatosu Yönetim Kurulu üyeliklerine de Ma
nisa Üyesi Doğan Banutçuoğlu, Zonguldak Se
natörü Mehmet Ali Pestilci, İçel Senatörü Lûıtfi 
Bilgen, İstanbul Senatörü Solmaz Belül, Ordu 
Senatörü Şevket Koksal, Bursa Senatörü Saffet 
Ura.l, Aydın Senatörü Halil Goral, Çanakkale Se
natörü İmadettin Elmas, Siirt Senatörü Süreyya 
Öner seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize saygıyle arz olunur. 
Salih Tanyeri Fikret Gündoğan 

Gaziantep İstanbul 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

19. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte 
birinin yenilenmesi dolayısıyle yeni üyelerin an-
diçmesi. 

BAŞKAN — Şimdi, seçim yoluyle Cumhu
riyet Senatosuna yeniden katılan sayın üyelerin 
andiçme törenine geçiyoruz. 

(Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte biri
nin yenilenmesi dolayısıyle yeni üyeler Anaya
sanın 77 nci maddesi gereğince andiçtiler.) (Al
kışlar.) 

Andiçenler : 
Kasım Küfrevî (Ağrı Üyesi) Macit Zeren 

(Amasya Üyesi) Şerafettin Paker (Antalya 
Üyesi) Reşat Oğuz (Antalya Üyesi) Recai 
Kocaman (Artvin Üyesi) Raif Eriş (Balıke
sir Üyesi) Hikmet Aslanoğlu (Balıkesir Ü3*e-
si) Nejat Sarlıcalı (Balıkesir Üyesi) Kâmu-

; ran İnan (Bitlis Üyesi) Ekrem Kabay (Bur
dur Üyesi) İsmail Kutluk (Çanakkale Üyesi) 
İmadettin Elmas (Çanakkale Üyesi) Niyazi 
Unsal (Erzincan Üyesi) Sakıp Hatunoğlu 
(Erzurum Üyesi) Hilmi Nalbantoğlu (Erzu
rum Üyesi) Lütfi Doğan (Erzurum Üyesi) 

! Hasan Ergeçer (Eskişehir Üyesi) Naci Cidal 
; Hakkâri Üyesi) Mustafa Deliveli (Hatay Üyesi) 
' Kemal Kılıçoğlu (Hatay Üyesi) Mustafa Gül-

- , 896 — 
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cügil (İsparta Üyesi) Mehmet Tekin Arıbıırun 
(İstanbul Üyesi) Ahmet Vefa Poyraz (İstanbul 
Üyesi) Erdoğan Adalı (İstanbul Üyesi) Fikret 
Gündoğan (İstanbul Üyesi) Rahmi Erdem (İs
tanbul Üyesi) Mehmet Feyyat (İstanbul Üye
si) Solmaz Belül (İstanbul Üyesi) Fevzi 
Hakkı Esatoğlu (İstanbul Üyesi) Ayhan Po
ker (İstanbul Üyesi) Ali Oğuz (İstanbul 
Üyesi) Yusuf Ziya Ayrım (Kars Üyesi) 
Sırrı Atalay (Kars Üyesi) Muzaffer Şâmil-
oğlu (Kars Üyesi) Ahmet Özmumeu (Kütah
ya Üyesi) Osman Albay rak (Kütahya Üye
si) Sait Mehmetoğlu (Mardin Üyesi) Meh
met Ali Arıkan (Mardin Üyesi) İsmail İlhan 
(Muş Üyesi) Talât Doğan (Rize Üyesi) Re-
fet Rendeci (Samsun Üyesi) Bahri Cömert 

(Samsun Üyesi) Ziya Gökalp Mülayim (Sam
sun Üyesi) Fevzi deveci (Samsun Üyesi) 
Süreyya Öner (Siirt Üyesi) Kâzım Kangal 
(Sivas Üyesi) Cevdet Aykan (Tokat Üyesi) 
Zihni Betil (Tokat Üyesi) İbrahim Halil Bal-
kıs (ürfa Üyesi) Ferid Melen (Van Üyesi) 
Veli Uyar (Yozgat Üyesi) Süleyman E. Ergin 
(Yozgat Üyesi). 

BAŞKAN — Andiçme işleminden sonra, hu
kuken Cumhuriyet Senatosu üyeliğini tanı ve 
kâmil mânada iktisaibetmiş olan sayın üyelere 
başarı ve mutluluk dileklerimi arz ederim. 

1 . 11 . 1973 Perşembe günü, saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 15,48) 

»9<t 

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Sclâhaddin Babüroğlu'nun, Bakanlık bünyesin
de ve Bakanlığa bağlı genel müdürlüklerde yev
miye ile atananlara dair soru önergesi ve İmar 
ve İskân Bakanı M. Xcbil Oktay'ın yazılı ceva
bı. (7/146) 

Sayı : 00187 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorularımın İmar ve İskân 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına ara. olmanızı saygılarımla arz ederim. 

Senatör 
Selâhaddin Babüroğlu 

1. 30. 12 .1972 gün ve 2073 sayılı, İmar ve 
İskân Bakanlığının yazısı, sorularınım tam kar
şılığı olmamıştır. 

Ben yevmiye ile atananların adedini sormuş 
ve bu sorumun da hangi yıllara aidolduğunu 
açıkça belli etmiştim. Cevap özellikle Bakanlı
ğın kurulduğu günden bu yana tüm yevmiyeli 
personel adedini bildirmekle yetinmiştir? 

2. Kanun niteliğinde Kararnameden sonra 
ve evvelki durumlar açıkça belli edilmek üzere; 

2. ] . _ 1970, 1971, 1972, 1973 (Talû Hükü
meti kurulup güvenoyu aldığı güne kadar) Ba
kanlık bünyesinde Bakanlığa bağlı, Bakanlıkla il
gili genel müdürlüklerde, taşra örgütlerinde her 
örgüt ayrı ayrı olmak üzere kaç kişi yevmiye 
ile tâyin edilmişlerdir? Bunların yevmiyeleri 
hangi tahsisat, fon veya bunlar gibi bir kaynak
tan verilmektedir? Bu işlerden kanunun tarif 
ettiği işçi nitelikli işlere atananlarla, bunun dı
şındaki görevlere atananların toplam olarak 
(şimdilik) adedi, bu işlemlerin hangi kanunlara 
uygun okluğu? Yasa dışı atamalar varsa kaç ki
şiyi inhizar etmektedir.? 

2. 2. — Kanun kuvvetinde Kararnameden 
önce ve sonra aynı yıllarda 657 ve 1327 sayılı 
kanunlara aykırı yapılmış atamalar var mıdır? 
Kadrosu üstünde, kadrosu altında hangi atama
lar yapılmıştır? Emekli olarak yevmiyeli istih
dam edilen kaç kişi vardır? Yaptıkları işlerin 
nevi ve işçi niteliğinde olup olmadığı? Bakanlı
ğın bu derece şişkin kadrosu karşısında, yukarı-

897 — 
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da açıkladığını atamalar da dahil olmak üzere 
hangi iş artışı v. b. gibi nedenlerle atamaların 
yapıldığı? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 27 . 8 . 1973 

Sayı : 39/4414 
Konu : Sayın Selâhaddin Babüroğ-
lıvnun yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 6.1973 gün ve Kanunlar Müdürlü

ğü 1479 - 776, 7/146 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Senatörü 

Selâhaddin Babüroğlu'nun başkanlıklarına ver
miş olduğu, ilgideki yazıları ile tarafımdan ce
vaplandırılmak üzere Bakanlığıma gönderilmiş 
bulunan, Bakanlık bünyesinde ve Bakanlığa bağ
lı genel nıüdüıiüklüklere yevmiye ile yapılan 
atamalara dair 4 . 6 . 1973 tarihli yazılı soru 
önergesine karşılık olarak hazırlanan cevaptan 
3 örnek ilişikte takdim edilmiştir. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
M. Nebil Oktay 

İmar ve İskân Bakanı 

Sayın Selâhaddin Babüroğlu 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
I. - Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Cum

huriyet Senatosu Başkanlığına vermiş bulundu
ğunuz 4 . 6 . 1973 günlü ve yevmiyeli personelle 
ilgili yazılı soru önergenize karşılık olarak ha
zırlanan cevap 2. maddeye çıkarılmıştır. 

II. - 1. Bakanlığımda yapılmış olan yevmi
yeli personel atamaları ile ilgili olarak yaptırı
lan incelemede; 30.12.1972 gün ve 2073 sayılı 
yazımızla cevaplandırılmış olan yazılı soru öner
genizin 3 ncü maddesinde Bakanlık ve taşra 
teşkilâtında istihdam edilen yevmiyeli personel 
adedi ile bunların hangi görevlerde istihdam 
^edildikleri, yevmiyelerin kaynağının ne olduğu, 
4 ncü maddesinde ise 1972 yılında atanan yev
miyeli personel adedi ile atamaların yapıldığı 
mevzuatın sorulmakta olduğu, adı geçen cevabî 
yazımızın 3 ve 4 ncü maddeleri sorularınızın 
karşılıklarının verilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

II - 2. 1970 -1971, 1972, 1973 yıllarında ya
pılan yevmiyeli personel atamaları ile, atama
ların tarihlerini, yevmiyelerin kaynağını gös
terir çizelge ek 1'dedir. 

Muhtelif tarihlerde olup, halen işçi niteli
ğinde olmayan işlerde çalıştırılanlar ek 2'deki 
çizelgede ^gösterilmiştir. 

Atamalar 657 sayılı Kanunun 4 ncü madde
sinin (e) fıkrasına göre yapılmıştır. 

Adı geçen personelin yevmiyeleri 7269 ve 
775 sayılı kanunlarla teşkil edilmiş olan 1 ve 2 
numaralı fonlarla bütçenin 12.280 bölümünden 
ödenmektedir. 

II. - 3. a) Yukarıda da belirtilmiş oldu
ğu üzere atamalar, 657 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (c) fıkrasına istinaden yapılmış, 
ancak ilişik olarak takdim edilen ek 2'de<ki çi
zelgeden de anlaşılacağı üzere istihdam şeklin
de zaman zaman işçi niteliğine uymayan, uygu
lamaların yapılmış olduğu müşahede edilmiş
tir. 

II. - 3. b) Halen emekli olup, yevmiye 
ile çalıştırılan eleman bulunmamaktadır. 

II. - 3. c) Kadrolarının üstünde veya al
tında yapılmış olan atamalar ek 3'deki çizelge
de gösterilmiştir. 

II. - 3. d) Son yıllarda sıksık vukubul-
muş olan tabiî âfetler dolayısiyle iş hacminin 
artması, idareyi böyle bir zorunluluğa itmiş ol
duğu anlaşılmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
M. Nebil Oktay 

İmar ve İskân Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikecliğiVin, Gerede Küçük Sanayi Sitesi 
ortaklarının ticarî durumuna dair soru önergesi 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Bayar'ın ya
zdı cevabı. (7/148) 

Cumhuriyet Senatosu iSayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularınım Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda gerekli işlemin yapılmasına müsaade
lerinizi saygılarımla arz öderim. 

Kayseri Senatörü 
Hüsnü Dikeçliğil 

1. Gerede Küçük Sanayi Sitesi ortaklarının 
ticarî durumu nedir? Bunlardan kimlerden tüc
car, kimler sanayici ve esnaftır? İsimler olarak 
bildirilmesi? 

(Yazılı cevaba ekli cetvel Kanunlar Müdür
lüğündeki do sy adadı r.) 
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2. Küçük Sanayi Sitesi ortaklarından gerekli 
şartlara haiz olmayanlar var mıdır? Varsa bunlar 
kimlerdir? 

3. Ortaklık şartlarına uymayan üyeler hak
kında bugüne kadar ne gibi muamele yapılmış
tır? 

4. Hak sahibi olupta kendilerine dükkân 
tahsis edilmeyenlerin dükkân tahsisi veya inşaat 
için yer gösterilmesi talepleri var mıdır? Varsa 
bugüne kadar ne işlem yapılmıştır?. 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Küçük Sanatlar Dairesi 5 . 10 . 1973 
Keisliği 

Sayı : 0144-5/8045 
Konu : Gerede Küç.ük Sanayi Sitesi 
hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 28 . 6 .1973 gün ve 1567-950-7/148 sa

yılı yazılarınız : 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü 

Dikeçligil'in S. S. Gerede Küçük Sanayi Sitesi 
Yapı Kooperatifi ortakları hakkında verdikleri 
önerge ile ilgili olarak düzenlenen soru cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Nuri Bayar 

S. S. Gerede Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifi ortakları hakkındaki önerge 

cevabı 
Bakanlığımız kredi yardımı ile S. S. Gerede 

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifince inşa 
ettirilen 107 işyeri ve genel hizmet tesislerini ih
tiva eden küçük sanayi sitesi ile ilgili olarak 
Bakanlığımız müfettiş ve teknik elemanlarınca 

yerinde yapılan tetkik ve teftiş sonucu gereği 
olan hususlar ilgililere 2 1 . 3 . 1973 gün ve 
0144 - 5/1957, 58, 59, 60 dağıtımlı yazımızla teb
liğ edilmişti. 

Daha sonra, söz konusu talimatımızda belir
tilen hususların yerine getirilmesi için 2,5 aylık 
bir süre tanınmış olup halen neticesi beklen
mektedir. 

1. S. S. Gerede Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifi üyeleri arasında sanatkâr olmayan 
tüccar niteliğinde kişiler vardır. Bunlar tespit 
edilmiş olup kooperatiften ihraç edilmeleri hu
susunda talimat verilmiştir. 

2. Anasöz]eşmenin 4 ncii maddesinde yazılı 
nitelikleri haiz olmayan 1, 4, 5, 10, 19, 25, 26, 30, 
36, 45, 46, 48, 54, 59, 61, 64, 72, 80, 82, 90, 91, 
93, 94, 98, 100, 102, 103, 108 ortak numaralı 28 
kişi kooperatife üye durumundadır xe ihraç 
edilmeleri istenmiştir. 

3. Ortaklık şartlarına uymayan ve statü hü
kümlerine aykırı olarak işyerlerinde tasdikli 
proje dışında tadilât yapanlar yerinde yapılan 
tetkik ve teftiş sonucu tespit edilerek ihraçları 
istenmiştir. 

j 4. 43 kişi olarak kooperatif dışı kaldıkları 
iddia edilen ve fakat yapılan inceleme sonucu 
ancak içlerinden 32 tanesinin hakikî sanatkâr 

i oldukları tespit edilen kişilerin kooperatife mü
racaatla yedek üye kaydedilmeleri istenmiştir. Bu 
kişilerle kooperatiften çıkarılacak 28 kişi arasında 
kalan 4 sanatkâr ile mesleğe yeni girecek diğer 
sanatkârlar için ilerde inkişâf sahası üzerinde 
proje dahilinde ferdî işyeri yapımı söz konusu 
olabilecektir. Bu bakımdan Gerede'de aynı amaç
lı ikinci bir kooperatifin kurulması uygun görül
memiştir. 

— 899 — 



C. Senatosu B : 81 24 . 10 . 1973 O : 1 

2. İstihsal olunan ortalama, kuru çay maliyeti 
unsurlarına göre aşağıda veıilmiştir : 

Fabrikaya giren yaş yaprak 
İşçilik 
Amortisman 
Malzeme giderleri " 

Fabrikada işlenmiş cay maliyeti 
Paketleme fabrika sına nakil 
Paketleme masrafı 

Paketli çay maliyeti 
İstihsal Vergisi 
Bayi ıskontosu 
Satış masrafı 
Genel Müdürlük masrafı payı 

Satılan paket çay maliyeti 

3. Bir Kg. kuru çayın yeşil yaprak dışındaki 
masrafları yukarıda 'Verilmiş olan müfredata gö
re 1973 yılında yeşil yaprak bedeli hariç 1 Kg. 
torba (dökme) çay için 12.00,50 T. L. 1 Kg. pa
ketli çay için ilâveten 5.87,99 T. L. perakende -ola
rak müstehlike sunmak İçin ilâveten G.48,79 T. L. 
masraf yapmak gerekeceği tahmin edilmiştir. 

4. Alım satım ve ihale işleri için genel pren
sipleri gösterir yönetmelik kabul edilip işletmele
rimize tamim edilmiştir. 

Yönetim Kurulumuzun 1 . 3 . 1973 tarih ve 
45 sayılı kararı ile satınaima. kiralama ve satış
lar için yönetmelikler çıkarılıncaya kadar Tekel 
tarafından kullanılmış olan yönetmeliklere uyul
ması kararlaştırılmıştır. 

Yine Yönetim Kurulumuz 12 . o . 1973 tarih 
ve 59 sayılı kararı ile Satınaima Genel Esasları 
Yönetmeliğini kabul etmiştir. Bu yönetmelik çay 
dışında her türlü alım ve satış İşıl emlerine ait esas
ları kapsamaktadır. 

1971 kesin maliyet 1973 tahmini maliyet 
Lira Kuruş Santim Lira Kuruş Santim 

19 
•2 

5 

28 

4 

32 
4 
1 
1 
1 

62 
74 
44 
71 

52 
28 
08 

89 
78 
53 
90 
00 

30 
97 
31 
06 

64 
57 
49 

70 
20 
03 
00 
00 

20 
3 

7 

32 

5 

38 
1 
1 
2 
1 

27 
95 
50 
55 

28 
37 
50 

16 
91 
53 
04 
00 

55 
28 
00 
22 

05 
77 
22 

04 
27 
03 
49 
00 

42 10 93 44 64 83 

3. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Mec-
di Agun'un, Çaykur hakkımla soru önergesi ve 
Gümrük ve Tekel Bakam Fethi Çelikbaş'ın yazı
lı cevabı. (7/150) 

1. — Çaykur'mı üretimi artırma ve pazarla
ma politikası ne olduğunun, 

2. İstihsal olunan kuru çay maliyetinin 
müfredatiyle bildirilmesini , 

o. Bir kilo kuru çayın bilinen yeşil yap
rak tutarı dışında ne miktar masrafla elde edi
leceği işletme ekonomisiyle alâkalı esaslara gö
re tespit edilmiş ise tarihini ve müfredatlı bir 
suretinin verilmesini, 

4. Alım - satım ve ihale işleri için genel 
prensipleri gösteren yönetmelik yayımlanmış 
mıdır? Tarihi? 

5. Bu yılın Haziran ayı içerisinde ihrace-
dilmek üzere satılan 10 bin ton kuru cayan ih
raç fiyatının nasıl kararlaştırıldığının, 

Not : Maliyetler, Yönetim Kurulumuzun 14 . 11 .1972 gün ve 3 No. lu kararı ile kabul edilip Maliye 
Bakanlığına sunulan Çay Kurumu 1973 yılı yatırım ve finansman programından alınmıştır. Bu pro
gramda 1971 yılı maliyet unsurları Tekel Genel Müdürlüğünün kesin rakamlarına; 1973 yılı maliyet 
unsurları da 1971 yılı kesin rakamlarından yapılan tahminlere dayanılarak hazırlanmıştır. Sonradan 
yaş çay yaprağına yapılan 50 kuruş/kg. zamla, 1973 yılı maliyet tahmininin 2,2725 T. L./kg. daha 
artırılması gerekir. 

— 900 — 



O. .SemıaAosu B : 81 24 . 10 . 1973 O : 1 

6. Çaykur'un alım - satım işleriyle alâkalı 
bir ticaret dairesi bulunup bulunmadığı müdü
rünün ve kadrosunun ne olduğu ve bu daire 
müdürlüğü için vasıfları haiz kimse müracaat 
etmiş midir ? Tarihinin bildirilmesini. 

7. Çaykuru'un Teşkilât şemasının neden iba
ret olduğunun (bildirilmesini. 

8. îhraceedilen çayın Avrupa'da ne gibi 
muamele gördüğü hangi fiyatla Avrupa'da pi
yasaya sürüldüğüne dair Çaykur'da ve Bakan
lığımızda bilgi var mıdır? Kaynağı nedir? 

9. Dış pazar aranmış mıdır? Acentalık ku
rulmuş mudur? Nerede kurulmuştur? 

10. İktisatçı muhasebeci inşaat mühendisi 
ve kimya teknikeri gibi meslek mensupları va
zife istemiş midir? Müracaat tarihleriyle ken
dilerine verilen cevaplar nelerdir? 

11. Genel müdür istifa etmiş midir? Han
gi tarihte? Çalışmak istemeyen kimseye 10 bm 
ton gibi büyük miktarda çay satmak imkânı 
vermek doğru mudur ? Hiç mahzuru yok mu
dur? 

12. Çaykur gibi milyar sermayeli büyük bir 
iktisadî teşekkülün •başına getirilecek şahıslarda 
ne gibi vasıfların bulunması gerektiği? 

Bu vasıfların halen genel müdür olan şahıs
ta mevcudolup olmadığı mevcut ise delillerinin 
neler olduğunun bildirilmesini rica ederim. 

Anayasanın 88 nci ve İçtüzüğün 117 ve mü
teakip maddeleri gereğince 'sorularımın cevap
larının yazılı olarak 'Gümrük ve Tekel Baka
nından alınarak bana verilmesini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mecdi Agun 
Rize Senatörü 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 17 . 9 . 1973 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 
Sayı : 4258 

Konu : Yazılı soru önergesi ce
vabı. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü 29 . 6 . 1973 tarih ve 1570-977-7/150 sayılı 
yazıları. 

Çay ve Çaykur'la ilgili olarak, yukarda ta
rih ve sayısı kayıtlı yazılan ekinde alınan, Se
natonuz Rize Üyesi Mecdi Agun'un yazılı soru 
önergesine ilişkin cevabımız 3 nüsha halinde 
ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Prof. Fethi Çelikbaş 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Çay ve Çaykur'la ilgili Cumhuriyet Senato
su Rize Üyesi Mecdi Agun'un yazılı soru öner
gesindeki suallerin cevapları. 

1. Çaykurım üretimi artırma ve pazarlama 
politikası. 

A) Üretimin artırılması için üreticinin mo
dern çay ziraatinin gerekli kıldığı bilgi ve tec
rübe ile eğitilip yetiştirilmesi Öngörülmüştür. 
Bu maksatla, 

a) Yüksek verimi bölge şartlarına göre de
nenmiş çay çelikleri çoğaltılacak ve üreticiye 
dağıtılacaktır. 

b) Üreticinin bilmediği veya yanlış uygu
ladığı tarım işlemleri düzeltilip gösterilecektir. 
Örneğin budama büyük ekseriyet tarafından bi
linmemektedir. Bunun öğretilip yerleştirilmesi 
verimde % -15 artış sağlayacaktır. 

c) Çay Enstitüsü çalışmalarında üretimi 
artırıcı araştırmalara büyük ağırlık ve hız ve
rilecektir. 

d) Tarım dairesi kanaliyle üretici ilişkile
ri yoğunlaştırılacak her türlü yayın vasıtaların
dan faydalanılarak tarım tekniği ve estitü araş
tırma sonuçları üreticiye aktarılacaktır. 

B) Pazarlamada iç ve dış pazar istekle
rine uygun kalitede ve âzami tasarrufla çay 
üreterek cazip ve standart ölçüler içinde satışa 
arz etmek prensibi esas alınmıştır. Bu maksat-
la, 

a) İlk adım olarak nüfus başına çay tüke
timini yılda 1 kiloya çıkarmak. 

b) İç. piyasaya verilen çayların kalitesini 
ıslah etmek. Halihazırda mevcut neviyata göre 
harmanlarda % 30 ıslah ve yenileme yapılarak 
kalite düzeltilmiştir. 

c) Gerek iç gerekse dış piyasaya çaylar en 
uygun ambalaj içinde arz edilecektir. 

d) Yurt içi piyasaya halk tipi ucuz çay ve 
en yüksek kalite lüks cay verilecektir. Lüks ça
yın hazırlığı bitmiş Cumhuriyetimizin 50. yılı 
dolayısiyle piyasaya çıkarılacaktır, 
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e) Prensibolarak ihracat hedef olarak 
alınmamıştır. Ancak üretime karşı dahilî tüke
tim az olduğundan 4 - 5 yıl daha ihracat yapı
lacaktır. İhracatta ise ekonomik imkânların 
müsaadesi nispetinde uluslararası ihracat ta
lepleri yerine getirilmeye çalışılacaktır. 

Dahilî çar satışı Tekel ile vâki protokola göre 
yürütülmektedir. 

Dış satışlar ise Yönetim Kurulunun 9.4.1973 
tarih ve 96 Sayılı kararı gereğince doğrudan doğ
ruya Yönetim Kurulu tarafından yürütülmekte
dir'. 

İnşaat ihaleleri için yönetmelik hazırlanmış ve 
Yönetim Kurulunun tasvibine sunulmuştur. 

5. Haziran 1973'te satılan 10 000 ton çayın 
ihraç fiyatının ne şekilde kararlaştırıldığı, 

Haziran 1973'te 10 000 ton çay satılmamış tır. 
Ancak, 18 Haziran 1973 tarihinde, ihraç edilmek 
üzere Van Re es Burksen (Holanda) Firmasına 
c/c 5 azalır - çoğalır opsiyonlu 5 482 ton çay sa-
tılmıştır. S!atış, teklif veren firmaların fiyatlarını 
değerlendirmek suretiyle bizzat Yönetim Kurulu 
tarafından 18 . 6 . 1973 tarih ve 202 sayılı kara
rı ile kararlaştırılmıştır. 

6. Alını satım işleri ile ilgi]i olarak Kurum 
kadrosunda Pazarlama ve Satın al ma Dairesi Baş
kanlığı ve bu daireye bağlı Piyana Araştırma. İç 
Satışlar, Dış Satışlar, Satmalına. Ulaştırma ve Le
vazım Müdürlükleri vardır. Ayrıca İstanbul Böl
ge Ticaret Müdürlüğü bulunmaktadır. Daire Baş
kanı II . derece; müdürlükler 3 ve 4. derece kadro
ludur. Daire Başkanlığı için 16 .7 . 1973'te bir 
müracat olmuş ise de, (izcilikle yabancı dil bilme-
yişinden tayini uygun görülmemiştir. Kurum 
için önemli bir fonksiyon olan bu daire başkanlı
ğı için yeniden ilân yapılmıştır. 

7. Çaykur teşkilât, şeması ekte verilmiştir. 
8. İhraç edilen çaylarımız Avrupa'da önce te

mizliğe talbi tutulmakta sonra yeniden tasnif edil
mekte ve diğer ülke çaylarına ck 20 - 25, oranın
da karıştırılıp yeni ambalaj içinde piyasiaya veril
mekte veya reexport yapılmaktadır. 

İthal edilen memleketin dahilî mevzuatına gö
re Çay ve Gümrük Vergisi ödenmektedir. Örneğin 
Almanya'ya ithal edilen çaylar için kilo basma 
1.5 DİNİ Çay Vergisi ve c/c 1.5 Gümrük Vergisi al
maktadır. Hoianda'da % 16 Gümrük Vergisi 1.5 
H. Florini Çay Vergisi alınmaktadır. Dahilî sa
tış fiyatları genellikle tere o-: t olup ülkeden ülkeye 
değişmektedir. Bugünkü bilgilerimize göre Av-
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rupa'da 70.00 - 205.00 T. L. arasında değişmekte
dir. 

Ticaret. Ateşeliklerimizden bu hususta kesin 
bilgi takibinde 'bulunulmuştur. 

9. Dış pazar aranmıştır. Bu maksatla yer
li, yabancı bilinen bütün firmalara ihraçlık çay
larımız ve satış usullerimiz bildirilmiş, numune
ler gönderilmiştir. Dış satış •servisimiz kurulduk
tan sonra bu çalışmalara daha fazla önem veri
lecek ve mahallinde tetkik ve temaslar yapılacak
tır. Acentelik kurulmamıştır. 

Bu hususta acentelik, mümessillik kurulması 
ile beraber iç ve dış pazarlama için 'bir anonim 
ortaklık kurulması gibi alternatifler üzerinde de 
durulmaktadır. 

10. Muhtelif ihtisas elemanlarının müracaat
ları vardır. 

Bunlardan Kuruma faydalı olacak tecrübeye 
sahip olanların tayinleri deı'hal yapılmıştır. 

İktisatçı -olarak Hilmi Doğan 24 . 5 . 1973'te 
müracaat etmiş 28 . 6 . 1973 talihinde kendisin
den öz geçmişi hakkında, ek bilgi talep edilmiştir. 
Tayini hakkında Yönetim Kurulu toplantısında 
karar verilecektir. 

İnşaat mühendisi olarak İsmet Kara, 29.3.1973' 
te müracaat etmiştir. Hiçbir meslekî tecrübesi 
olmaması ve Kurumun da, mutlak surette tecrübe
li inşaat mühendisine ihtiyacı doiayısı ile 6.4.1973 
tarihinde olumsuz cevap verilmiştir. 

Kimya Teknikeri olarak Kerim Ateş 11 4.1973 
tarihinde müracaat, etmiş 21.6.1973 tarihinde ek 
belgeler istenmiştir. Bilgi formunda idarî hiz
metlerde çalışmak arzusunu beyan etmişse de ken
disinin teknik hizmetlerde çalıştırılması uygun 
görülmüş ve davet yapılmıştır. Kabul 'ettiği tak
tirde tayini cihetine gidilecektir. 

11. Çay Kurumu Genel Müdürü istifa tekli
finde bulunmuş ise de, istifası kabul edilmemiş
ti:.'. 

12. Halen görev başında bulunan Genel Mü
dür işin tam ehlidir. Bunun delili de, istifa ha
berinin duyulması üzerine, müstahsıillerden ve 
idarecilerden alınan pek çok sayıda telgraflar
dır. 

Arz ederim. 
Fethi Çclikbaş 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

(Yazılı cevaba eldi cetvel Kanunlar ~\Iildürlü-
ğü ndeki dosyası ndadır.) 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'mn, Atatürk Üniversitesinde vuku-
bulan bir hâdiseye dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in yazılı cevabı 
(7/151) 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki 'sorunun Millî Eğitim B'alkanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını say gıy le 
arz edenim. 

29 . 6.1973 
Hüseyin Atmaca 
Denizli Senatörü 

Soru : 
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal 

Bıyıkoğlu'nun bir Üniversite Rektörüne, ve bilim 
adamına yaraşmayacak davranışları bu ilim yu
vamızı huzursuz etmektedir. 

İlim 'adamından, bir yöneticiden beklenen ta
rafsızlığı, olgunluğu ve ağır başlılığı gösteremeyen 
Kemal Bıyıkoğlıünun tutumu, istibdat senbelü 
olan Abdiilhamit devrinin jurnalla.ri.ni geride bı
rakacak hale gelmiştir. 

Aslı, esası olmayan ihbarlarla Öğretim üyesi 
ve öğrencilerini devamlı tedirgin eden, Prof. Bı-
yikoğlu, Üniversite 'gençlerini 'birbiri aleyhine tah
rik ederek kardeş 'kavgasına Sebep olmuş ve olmak
tadır. 

Son olarak Tıp Bayramı vesilesiyle gençlerin 
yayınladığı «llomongolos 73» isimli derginin, son 
hecesi olan «LOS» hecesini tersine çevirerek 
«SOL» şekline dönüşdüğünü ve 'böylece öğrenci
lerinin komünizm propagandası yaptığını iddia 
edecek kadar ciddiyetten, samimlyeten ve sorum
luluktan uzak 'davranışlar içine girmiştir. 

Şimdiye 'kadar yaptığı jurnalların hiçbirinin 
gerçeklere uymadığı, ciddiyetle bağdaşmadığı ad
lî makamlarca saptanmıştır. Prof. Bıyıkoğlu'nun 
Rektörlük devresi, Türk Üniversite, Adalet ve Si
yasî Tarihimizde ibretle anılacaktır. 

Millî Eğitim Bahanı olarak : 
1. Esas igörevi gençliği, Atatürk ilkeleri doğ

rultusunda karekterli, bilgili vatandaşlar olarak 
yetiştinınek olan bir üniversite hocası ve yöneti
cisinin gerçek dışı jurnallarla, öğrencilerini ve 
meslektaşlarını karalamasını tasvip ediyor musu
nuz? 

2. Tasvip etmiyor İseniz; Bıyıkoğlu'nun gö
revden 'alınmasını düsünüvor musunuz? 
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3. Meslektaşlarını ve öğrencilerini, uydur
ma isnatlarla 'devamlı jurnal edip zarara uğratan 
•adı gecen Rektör hakkında Türk Ceza. Kanunu 
gereğince işlem yapılmak üzere adlî makamlara 
sevkı yapılacak mıdır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25.8.1973 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı: 430 

C umh u r i y et Sena t os u B a şka nl ı gına 

İlgi : 1 8 . 7 . 1973 tarih ve 7/İ51-15S8/1060 
sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmacaııııı Atatürk Üniversitesinde vukubulan 
bir hâdiseye dair yazılı soru önergesi ile ilgili ce
vabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Dengiz 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin At
maca, !nın, Atatürk Üniversitesinde vukubulan bir 

hâdiseye dair yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız 

Atatürk Üniversitesinde vukubulan olayların, 
adı geçen Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kemal 
Bıyıkoğlu'nun yönetimdeki tutumundan veya ki
fayetsizliğinden dolayı meydana, geldiği varit de
ğildir. 

Atatürk Üniversitesi, bölgesinde, çevreye ya
rarlı olacak eğitim ve öğretim yapmakta, genç
lerimizin milliyetçi, memleket sever, bilgili ve 
şuurlu yetişmelerine büyük katkıda, bulunmakta
dır. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Bahriye Üçok'un, Atatürk ve devrimleri aleyhin
de yapılan zararlı yayınlar hakkında ne düşünül
düğüne dair soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı Orhan Dengiz'in yazılı cevabı (7/152) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanına sunduğum 21.3.1973 

taıilıli yazılı sorularıma aldığım cevaplar beni 
tatmin etmediğinden, durumun açıklığa kavuş
ması için, eski soru önergemin Millî Eğitim Ba
kanlığına yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
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gönderil m esini rica eder en derin saygılarımı arz 
'ederim. C. Başkanınca S. Ü. 

Bahriye Üç ok 
Savın Orhan Dengiz, 

Millî Eğitim Bakanı. 
21 . 3 . 1973 tarihinde Bakanlığınıza sundu

ğum soru önergesinin dördüncü sorusuna lütfetti
ğiniz karşılıkta; «İnkılâplarımıza aykırı bir husu
sun bulunmadığını,» yazarın İradesine dayanarak 
tespit etmiş bulunduğunuzu ve bundan da «İnkı
lâp alejdıtarı gibi bir 'hükme varmanın mümkün 
olmayacağı» m .açıklamış bulunuyorsunuz. 

Acaba yazarın aşağıya aldığım şu Satırların
dan, (benim bundan önceki yazılı soru önergem
de ileriye sürmüş olduğum iddiaların doğru ol
duğu sonucu çıkmaz mı? Lâtin harfleri kalkamaz. 
Fakat gençleri not tutarken veya çok 'acele bir 
şey yazarken Arap harflerinin mucizevî ilenecek 
kadar rahat, çabuk, işlek yazma ve okuma kolay
lığından matım m etmemek ve onlara tarihimizin 
şaheserlerini ve kaynaklarını hakikî metinlerin
den okuma imkânını vermek için, bugün Edebi
yat Fakültelerinde olduğu gibi, liselerde de Arap 
harflerini öğretmek şart olduğuna kaniim. Dev
rim bazen elden gidiyor yaygarasının hiç mi hiç 
ehemmiyeti yoktur.» (Pey anı i Safa, Seçmenler 
S. 197). «Mecellenin ilmî bir tahlili yapılmadan 
onun hangi hükümlerinin bugünkü ihtiyaçlarımı
za uymadığını tayin etmek mümkün değildir... 
Bizdeki mânasıyle çarpık lâiklik anlayışının bize 
daha hangi millî dâvalarımızı kaybettireceğini dü
şünmek bir vatan borcudur. (P. Safa. Seçmenler. 
S. 40 - -41)... Kaldı ki, Mecelle bir şaheserdir. (S. 
168).» Türkiye'de millî hâkimiyet 1923'te değil, 
1908"de başlar. (S. 146). 

Müftüoğlu Ahmet Hikmetin Gönül Hanım 
adlı hikâyesi için ise «Ne Lâtin harfleri yerilmiş 
ve ne de Arap harfleri öğülmüştür.» biçiminde 
karşılık lütfettiniz. 25 . 6 . 1973 günü Senatoda 
Genel Kurula girmeden önce kitabı zatıâlinize 
gösterdim. Orada (S. 61) «Lâtin harflerini ka
bul etmek de fikir yolundaki ilerleyişimizin eser
lerini bir anda yok etmek dernek olduğundan eli
mizdeki Arapça harfleri, dilimize göre ilmî bir 
surette ıslah ve İmlâmızı ona göre düzeltmek şart
tır... Turanı kavimlerinde imlâlarını .bu suretle 
düzenleyeceklerine şüphe yoktur.» deniliyor. Ay
rıca yine «Bu eski ailelerin ihyası sağlam evkaf 
ve aile kütüklerini inceleyerek ve adalet unvan-
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•larını iade eyleyerek, manevî haklarını tanımakla 
mümkün olur.» sözlerini birlikte okuduk. Bunu 
izleyen satırlarda ise yazar halkı sınıflandırma. 
yoluna gidebilmek için gerekli yöntemleri öner
miştir: «Batı ülkelerindeki örneklere uygun ola
rak kişizadeler, orta sınıf ve halk,"ya da yüksek 
tabaka, orta tabaka ve işçiler olmak üzere bölün
mesini Türkiye'nin yükselmesi için gerekli» nok
taların beşincisi arasında saymakta olduğunu mü
şahede. ettiniz. 

Kitabın adını ve sayfasını da kaydettiniz. 
Bütün tutumunuzla, o gün, Cumhuriyet devrim
lerini yeren bu çeşit fikirlerin karsısında görünü-
yordunuz. 

Sayın Bakan, masrafları Millî Eğitimin büt
çesinden karşılanan bu tür kitapların, Cumhuri
yet ilkelerine sahip çıkması beklenen Türk genç
lerinin eline verilmesini sakıncalı görmüyor mu
sunuz? Görüyorsanız bu kitapların satışının dur
durulması için ne zaman bir emir lütfedeceksiniz? 

Derin saygılarımla arz ederim efendim. 
Bahdiye Üçok 

T. C. 
Millî Eğitini Bakanlığı 21.9 1973 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 444 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi: 18 . 7 . 1973 tarih ve 1575-982 «aydı 
yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Bah
riye Üçok'un. Atatürk ve devrimleri aleyhine ya
pılan zararlı yayınlara dair yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Dengiz 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Bah
riye Üçok'un, Atatürk ve devrimleri aleyhine 
yapılan zararlı .yayınlara dair yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız. 

Bilindiği gibi, Türk millî eğitiminin amacı, 
Türk Milletinin her ferdini, Atatürk inkılâpla
rına ve Anayasanın başlangıcında ifadesini bu
lan Türk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milleti
nin millî ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel de
ğerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; 
ailesini, vatanım, milletini seven ve daima yü-
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celtmeye çalışan yurttaşlar olarak yetiştirmek
tir. Bundan dolayı, 1 000 temel eser serisinde 
çıkarmış olduğumuz kitaplar, vatandaşlarımı
zın kalb ve kafalarını bu hedeflere yöneltmek, 
millî kültürümüzü onlara aşılamak, aynı zaman
da onlara ilim ve sanat dünyasının müşterek 
hazinelerini ulaştırmak; bugünkü ve yarınki ne
sillerin düşünce ve zevk olgunluklarına yardım
cı olmak maksadiyle yayımlanmışlardır. Kül
tür Müsteşarlığı Bakanlığımızdan ayrılmadan 
önce neşredilen 66 eser içinde şunlar vardır: 
Atatürk; M. Kemal Atatürk'ten yazdıklarım; 
seçmeler (Hamdullah Suphi Tanrıöver'den); 
Cemiyet; İhtilâl, Tekâmül ve İktisadî Nizam; 
Yirminci Asrın Mânası; Antidmokratik Düşünce 
şekilleri; Sanayileşmenin Kültür Temelleri; 
Türk Kültürünün Gelişme Çağları I - II, Ayrı
ca; Ahmet Haşini, Yahya Kemal Beyatlı, Ah
met Hamdi Tanpmar, Cahit Sıtkı Tarancı ve 
Behçet Kemal Çağlar gibi Atatürk devrinin 
edip ve şairlerinin, Malazgirt Savaşından İstan
bul Fethine; Beş Şehir; Aziz İstanbul; Kendi 
Gök Kubbemiz; Eğil Dağlar; Seçmeler (Cahit 
Sıtkı Tarancı 'dan); Bize Göre, Gürebahâne-i 
Laklakan, Frankfurt Seyahatnamesi adlı eser
leri, hep bu seriden çıkan kitaplardandır. Bu 
kitapların, Türk gençliğinin ve vatandaşlarımı
zın, geniş ve ileri dünya görüşüne sahip, geçmi
şine bağlı, kendi tarihi ve kültürüyle gurur du
yan ve geleceğe ümitle bakan vatansever, bilgi
li insanlar olarak yetiştirilmelerine yardımcı 
olacağından şüphe etmiyoruz. 

Bu sebeple; gerek Peyamî Safa'nm «Seçme
ler» ve gerekse Müftüoğlu Ahmet Hikmet'in 
«Gönül Hanım» adlı eserleri, yukarda söz ko
nusu edilen hedef ve maksatlarla yayımlanmış
tır. Bakanlığımızın Cumhuriyet devrimlerine 
karşı eserler neşretmesi, hiçbir zaman bahis ko
nusu olamaz. Neşriyatımızın hepsi, Cumhuri
yet Türkiyesinin düşünce ve kültür hayatına, 
millî ve beşerî değerler, kazandıracak mahiyet
tedir. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

6. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 209 ncu maddesinin ne zaman uygula
nacağına dair yazılı soru önergesi ve Başbakan 
Naim Talû'nutı yazüt cevabı. (7/153) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlişik sorumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ede
rim. 

20 . 7 . 1973 
Malatya Senatörü 

Hamdi Özer 

Sosyal Güvenlik kurumlarına mensup per
sonele sosyal haklarda eşitlik sağlamak ama
cı ile çeşitli kanunlar çıkartılmıştır. Sigortalı
ların eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü 
bulundukları aile fertleri ücretsiz olarak mua
yene ve tedavi edilmektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Peersonel Kanu
nunun 209 ncu maddesinde bu hak memurlara 
da tanındığı halde bugüne kadar uygulama ya
pılmamış ve memur aileleri perişan duruma dü
şürülmüştür. 750 lira aylıklı bir memur Devlet 
hastanesinde aile fertlerinden birini tedavi et
tirmek için bazen birkaç maaş tutarında ücret 
ödeme zorunda kalmaktadır. 

Bu ücreti ödeme gücünden yoksun hastaları 
kendi kaderine terk edilmektedir. 

Kanunun tanıdığı bu hak Hükümetçe ne za
man uygulanacaktır? 

T. G 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77-22/8525 
27 . 8 . 1973 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Genel Sekreterlik : 
23 . !•. 1973 tarihli ve Kanunlar Md. 

7/153-1074/1592 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
209 ncu maddesinin ne zaman uygulanacağına 
dair yazılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Naim Talû 

Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamcli 
Özer'in 657 sayılı Kanunun 209 ncu maddesi
nin ne zaman uygulanacağına dair yazılı soru 

J önergesinin cevabıdır. 
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•Devlet memurları ile eşleri ve bakmakla yü
kümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının yurt 
içinde ve yurt dışında hastalanmaları halinde 
tedavi ve yol giderlerinin kurumlarınca öden
mesine ilişkin «Devlet -Memurları Tedavi Yardı
mı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği» 27.7.1973 
tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu ka
rarı ile kabul edilerek 11 Ağustos 1973 tarihli 
Resmî Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. 

Nainı Talû 
Başbakan 

7. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztiırlc'ün, mağdur olan öğretmenler İrak
lımda ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakara Orhan Dengiz'in yazılı ce
vabı. (7/154) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi saygılarıml rica ederim. 

Sivas Senatörü 
Hüseyin Öztürk 

Soru : 
1. A. P. ııin Sayın Demirel iktidarı ve onun 

pateentini taşıyan partilerüstü ve koalisyon Hü
kümetleri zamanında, 70 bin kadar öğretmene 
disiplin cezası verilmiş, 10 bini aşkın öğretmen 
meslekten ayrılmış ve çoğu da işçi olarak yaban
cı ülkelere gitmiştir. Denmektedir. Bunun doğ
ru olup olmadığının açıklanması. 

2. .Jurnalcilik ve iftiralarla tutuklanan 
mahkemelerde berat eden, Danıştaydan hakkın
daki idarî işlemi durdurma kararı alan öğret
menler çoğunlukla görevine verilmemektedir. 
Aksine bir tutum izleyen Millî Eğitim Bakan
lığı (idarî kararlarla, uydurma disiplin suela-
riyle) öğretmeni mesleğinden çıkarmak gibi 
hukukun üstünlüğünü gölgeleyen ve bağımsız 
mahkemelerin kararlarını hiçe sayan kötü bir 
durum izlemektedir. Bu konudaki, görüşünüz, 
bilginiz ve düşünceniz nedir? 

3. Genel olarak özgürlükçü demokrasiye 
tahammülü olmayan, bu bakımdan yozlaştırıl
mış reform yasalarıyle özgürlükleri kısıtlayan, 
Atatürkçü basını, devrimci, ilerici fikir adam
larını, çoğunlukla öğretmenleri baskı altında 
tutan, cezalandırılan ve bunların sayılarını 
Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde görül
mediği şekilde cezaevlerinde çoğaltan zihniye

tin kır atın huyuna uygun olarak sürüklenip 
gittiğinden haberiniz var mı dır ve bu husus
ta düşünceleriniz nedir? 

4. Ülkenin ve Ulusumuzun geleceğini omuz
layacak gençliği yetiştirecek olan öğretmenlere 
bir Devletin, hele kendi teşkilâtının sahip çık
mamasının yaratacağı tehlikeleri görüyorsunuz, 
ve neler düşünüyorsunuz?. 

5. Bir taraftan çıkarcı ve tutucu bir gru
bun yobazca baskıları, iftira ve jurnalları, di
ğer taraftan yersiz ve mesnetsiz idarî - cezaî ve 
meslekî baskılar, öte yandan ekonomik istik
rarsızlığın yarattığı hayat pahalılığı, karabor
sacılık ve hızla yükselen fiyat artışları önünde 
dar gelirli yurttaşlar gibi öğretmenlerin de pe
rişan edilmesi karşısında neler düşünüyorsu
nuz? 

6. Bu tutum ve gidişin ne öğretmenlik mesele-
ğinde çalışanlara ve ne de ülkemize huzur ge
tirmeyeceğine inanıyor musunuz? 

7. 1965'ten beri siyasal güç ve onun oluş
turduğu temel görüş ve bu görüşün uydusu 
yöneticiler, Atatürkçü ve devrimci öğretmen
lere karsı savaş arınışlardır. Çünkü, öğretmen
lerin devrimci ve halkçı özellikleri ve nitelikle
ri A. P. nin tutucu ve çıkarcı sistemiyle bağ
daşmamaktadır. Aydın kafalardan tutucu ese
men güllerin korkması ve onları düşman bil
mesi s'enel bir kuraldır. 1965'ten beri Türkiye 
isleyen kuralda budur. Bunun içindir ki. 50 yıl
lık- Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde öğ
retmenlerin 'bugünkü kadar irdelenip, horlan-
landığı. öğretmenlik onurunun bu kadar zecle-
huıdiĞü. can güvenliğinden voksun bırakıldığı 
görülmemiştir. Bu işkenceden öğretin enlerin 
kurtarılması için neler vaumak istivorsunuz? 

Xe vaz V V" sizin Başbakanlığınız za
manında da Mc. Cartycilik. yöntemleriyle öğ
retmenlere yapılan baskılar ve kıyımlar aynı 
hızla devam etmektedir. Bu kıyımın durdurul
ması için ne gibi tedbirler aldınız veya alacak
sınız ? 

9. Tutuklu olan öğretmenlerin maaşları ve
rilmemektedir. Oysa ki. cezaları kesinleşmeyen 
Devlet memurlarının maaşlarının ödeneceği ya-
sasal bir hükümdür. Bu hususta neler yaptınız 
ve ne yapmak istiyorsunuz? 

10. Aşağıda örneklerini sunacağım öğret
menler için yapılan işlemler hakkında düzelti-
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ci ne gibi çalışmalarda bulundunuz veya bu
lunacaksınız ? 

11. Kâmil Karagöz, Alaşehir Lisesi öğret
meni, mahkemede suçsuz görüldüğü halele, Soma 
linyit lisesine niçin verilmiştir? 

12. Abdullah Karabulut, Düziçi İlköğret-
men Okulu Fen dersleri, öğretmem uydurma bir 
isim ve imzasız bir ihbar mektubuna dayanıla
rak Gaziantep Yavuzeli Ortaokuluna nakledil
diği doğru mudur? 

13. Asılsız bir ihbarla Sıkıyönetim Mahke
mesine gönderilen, mahkemede ilk celsede beraet 
eden Ankara Kurtuluş Lisesi İngilizce Öğret
meni Asım Ilışıl, Fizik öğretmeni Şükrü Kapu-
cu, Edebiyat Öğretmeni Muzaffer Gürses'e Mil
lî Eğitim Bakanlığı Müdürler Kurulu neden ve 
hangi hissî sebeplerle işten el çektirmiştir? 

14. Arif Arslan Kayseri İlköğretim Müfet
tişi, çevresinde sevilen bir eğitimcidir. Savun
ması bile alınmadan eskiden yazdığı şiirler ba
hane edilerek Yozgat, Sorgun Ortaokuluna öğ
retmen olarak verildiği doğru mudur? 

15. Elbistan Mükremin Halil Lisesi Müdü
rü Kenan Bulut, Başyardımcı Hacmaba Doğan, 
Müdür Yardımcısı Süleyman Özçiftçi, öğret
menlerden Mükremin Zadeli, Şükrü Erman, Sır
rı Yinanç, Vahap Aslan, Ali Akbaş, Ferudun 
Narin, Hasan Serçe (görülen lüzum) faşizm 
uygluamasma göre başka yerlere sürülmüşler
dir. Bunların somut delilleri var mıdır ve ne
lerdir? 

16. Akdağmadeni Lisesi Matematik Öğret
meni Hasan Aslan'ın sebepsiz yere Sorgun Or
taokuluna sürüldüğü doğru mudur? 

17. Görele Lisesi öğretmenlerinden Taner 
Hoşdilin Tirebolu'ya, Cemal Saygılı'nın Keşap 
Ortaokuluna (görülen lüzum) gerekçesiyle nak
ledilip mağdur edildikleri gerçeği karşısında 
neler düşünüyorsunuz? 

18. Aksaray Çavdarlı köyü öğretmenleri 
Mehmet Efe ve Fuat Uçar, kendilerine yapılan 
iftiranın asılsız çıktığı görülerek mahkemede 
beraet etmelerine rağmen, birisi İsparta'nın, di
ğeri Samsun'un birer köyüne niçin verilmişler
dir. Millî Eğitim Bakanlığı iftiracıları teşfik 
edip korumuş olmuyor mu? 

19. Mersin Merkez Dumlupmar Ortaokulu 
Müdürü Mustafa Gökşar (isminde yapılmış ola
bilirim) sebepsiz yere Tarsus Barbaros Ortaoku

luna sürülmüştür. Bu müdürün dileği dikkate 
alınmış mıdır? 

20. TÖB - DER'in Rize - Pazar şubesi Baş
kanı İbrahim Aydın'm mü ret tisin tehkikat ra
porunda suçsuz olduğu saptanmasına rağmen, 
gerekçesiz ve hissî sebeplerle Diyarbakır - Oün-
güş ilçesi Karakay a köyüne sürgün edildiği 
doğru mudur? 

2.1. Denizli Çardak ilçesi Söğütlü köyü öğ
retmeni Sait Dönmez hakkında ilçe idare kuru
lu men'i muhakeme kararı vermesine rağmen 
açığa alınmasına ne dersiniz? 

22. Haklarında mahkemece takipsizlik ka
rarı verilen Alaşehir Lisesi öğretmenleri Der
ya Gölgelioğlu ile esi Nevin Gölgelioğlu'nun gö
revlerine Bakanlıkça son verildiği doğru mudur 
ve gerekçesi nedir? 

23. Adana Tepebağ Okulu Öğretmeni Der
viş Aslan. Mersin Gözne Ortaokulu öğretmeni 
Murat Tutuk, Mersin Ticaret Lisesi Öğretme
ni Ümit Aloğlu, Silifke Ortaokulu öğretmeeni 
Arii: Şahin, Mersin Dumlupmar Ortaokulu öğret
meni Murat Gökten (görevden uzaklaştırılmıştır), 
Adana İlköğretmen Okulu öğretmeni Ahmet 
Melek. Alirıza Öztürk, Süleyman Bozdoğan, 
Mersin İlköğretmen Okulu öğretmeni İsmet 
Özdomir, Arif Akça, Ali Yusuf Sağ, Cemil Coş
kun hangi nedenlerle kıyıma uğratılmıştır ve 
nerelere niçin sürülmüşlerdir? 

24 —• Gölköy İlköğretmen Okulu Resim -
İş öğretmeni Kâzını. Yavuz, İıuıbc-lu lisesine 
hangi gerekçeyle sürülmüştür. 

25 —• Boyabat öğretımenlerindr'U Rıza Ka
panır ilkokul yönetmenliğini eleştirdiği için 
Sinop Valiliğince açığa alındığı doğru mudur. 
Hükümet olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

26 —• Kırıkkale Cumhuriyet Ortaokulu 
Türkçe öğretmeni Nurettin Akyılmazm hııku-
'kî delilleri saptanmamış sebeplerle görevden 
uzaklaştırılması doğru mudur? 

27 — Elâzığ Teknisyen okulu Matematik -
Fizik öğretmeni Selçuk Gökçenin bir ihbar 
üzerine Valilikçe görevden uzaklaştırıldığı ve 
Bakanlığın Müdürler Kurulu kararıyla da i şıkı 
son verildiği ve bunun somut delillere dayanı
lıp dayamlmaıdığmm açıklanması? 

28 — Karakoçan'da öğretmem Niyazi İlgaz' 
m yürürlükten kalkmış olan 5442 sayılı yasa
nın 16 ııcı maddesine göre ValdLikce işten el 
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ıçektirildiği doğru mudur, bu yanlış işlem dü
ze İtiİmiş midir'? 

29 •— Çorum İlköğretim, müfettişi iken Kâ
mil Karadeniz hakkındaki iftiraların devamlı 
surette işlemesi sonucu oradan alındığı Bakan
lık emrinde bulunduğu ve ilkokul öğretmeni 
•olarak verildiği yerler için Danıştaydaıı dur
durma kararı aldığı halde bu öğretmenin iş
ten el eektirildiğii doğru mudur? 

30 — O. T. Ü. öğretim üyeleri mimarlık fa
kültesi nden İrem Ayşe Aearoğlu eski inşaat mü
hendisleri Odası Başkanı ve öğretim üyesi-
Saimımy Özkol'un sözleşmelerinin yenilenmediği 
öğretim üyeliğinden çıkarıldığı, aslında üniver
siteler kariyerle ilgisi olmayan kişilerden olu
şan mütevelli heyetin bu gibi gerçek Atatürkçü 
ve devrimci bilim adamlarından daha kaç kişi
nin sözleşmesini yenilemediği, bunun için Hü
kümet olarak .düşünceniz ve yapmak istedik
leriniz nelerdir? 

31 — Kaman ortaokulu Matematik öğret
meni Bekir Kulak'm bir ihbar sonucu evi ara
nıp bir şey bulunmadığı halde Malatya Akça
dağ Kepez Ortaokuluna atandığı, Malatya Ata
türk Ortaokul 'Türkçe Öğretmeni Kemal Kır-
laugıç'm somut delillere dayandırılmadan Ba
kanlık müdürler komisyonunca görevden alın
dığı Danıştay yürütmeyi durdurduğu halde gö
revden uzaklaştırılmasının sebebi nedir? Çu
buk Kuruçay köyü öğretmeni Muzaffer Uye'ar 
Keleş'e işten el çektirilmesinin sebebi nedir? 
Bolu Lisesi Felsefe öğretmeni Osman Selçuk 
Danışta ydan aldığı karara uyulmayarak görev
den uzaklaştırılmasının nedenleri Gazi Eğitim 
Enstütisi öğretmenlerinden Yakup Şimşek, Va
hit Erhan. Emin Özde mir, Mehmet Deligönül 
Orhan Vural Zekiye Türkmen'in Akademik se
vilerini bile dikkate almadan rasgele yerlere 
verilmesinin sebepleri nelerdir? Van Alpaslan 
İlköğretnııen. okulundan üç yıl içerisinde sür
gün edilen öğretınıenlerin isimlerini ve sayıları
nı biliyor musunuz? 

32 — Kayseri Merkez Sümer Lisesi Fizik 
öğretmeni iken, Çorum. - Sungurlu İlçesine nak
ledilen Hayrettin Sönmez'in Bakanlık enirine 
alınışı ve bu emrin Danıştayca durdurukışu, bu
na rağmen Bakanlık Müdürler komisyonu ka
rarıyla öğretmenin görevinden uzaklaştırıl
ması Danıştay kararlarını çiğnejriönin açık ör

neği değil midir? Ankara Yenimahalle De-
m et evler ortaokulu öğretmeni İsmet Yalçınka-
ya ve Sivas Dört Eylül orta okulu öğretmeni 
Niyazi Türk haklarında Danış tayın durdurma 
kararına rağmen 4 . 5 . 1973 günü görevinden 
uzaklaştırıldığımı ve bunun Orhan Dengiz im
zasından çıktığının ve Danıştay kararlarını 
kimlerin içğnediğinin farkında mısınız? Sirlav 
ilköğretim müdürü Şehmuz Hacıyusufoğlu, Un
vanı sorgu hakimliği tarafından verilen men'i 
muhakeme kararı ve Danıştay kararına, rağmen 
görevine döndürülmem esmin sebebi nedir? Yi
ne Ağrı Eleşkirt İlçe Cengiz Topal okulu öğret
meni Fikret Aslan, Yozgat Çekerek Beyyıırdu 
öğretmeni Ömer Yiğit. Adapazı öğretmeni Ne
cati Men, Tirebolu Lisesi öğretmeni Sedat Ege' 
nin Danıştay'dan yürütmeyi durdu: malarına 
rağmen görevlerine döiHİürülnıemelerinin se
bepleri nelerdir ? 

33 •—Yeniceler köyü öğretmeni (Turhal) 
Sabahattin Yazıcı, Kırıkkale öğretmenlerinden 
Lâtife At ay, Muharrem Tekin. Hakkı Şimşek, 
Savarda görevli TöB - DER Şaire Başkanı Mu
harrem Bozkurt, Elâzığ'da görevli Sel ânı i Kıy
ma ç, Konya'da görevli Muhittin Görsoy hakkın
da Danıştayın durdurma kararlarına Bakanlık 
olarak niçin uyulmamıştır ? 

34 — Ermenek Lisesi Resim İş Öğretmenli
ğinden Ser'nkeut'e sürülen Necati Baysal, iş
ten el çektirilen Elâzığ'da görevli, Osman Er-
bey, Ankara'da görevli Mahiye Mergül, Pek
mezci, hakkındaki işlemler için yürütmeyi dur
durma kararları alınmıştır, fakat Bakanlıkça 
uygulanmamıştır. 

35 —• Askerliklerine er öğretmen olarak ka
rar verilmesi gereken çeşitli nedenlerle er sı
nıfına ayrılan öğretmenlerin Daıııştaydan al
dıkları kararlara, uyulmamasının sebepleri ne
lerdir? 

Daha onbinlerce öğretmen bu verilen örnek
lerden daha da acı ve damada feci durumlarla 
karşı karşıya kalmıştır bu yıllarda.. Hükümet 
olarak en kısa zamanda bu hususlardaki alaca
ğınız tedbirlerin neler olacağının ve öğretmen
lerin mağduriyetten ve kıyımdan kurtulması
nın önemine değinerek somlarıma, son veriyo
rum. 
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Millî Eğitim Bakanlığı 
Özel 

İSayı : 7/154 - 402 - /2947 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Sivas Senatörü Sayın Hüseyin Öztürk'ün 
Sayın Başkanımız 'tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını istediği ve Sayın Başbakanı
sınız tarafından, cevaplandırılmak üzere Bakan-
lıği'ma gönderilen konularla ilgili açıklamalar 
ilişikte sunul muştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Orhan Dengiz 

Millî Eğitinu Bakanı 

iSivas Senatörü Sayın Hüseyin Öztürk'ün ya-
z:i;ı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

Cevaplar ı: 
1. Anayasamızın 2 nci Maddesinde belirtil

diği üzere Türkiye Cumhuriyeti, insan hakla
rına ve başlangıçta belirtilen t om el ilkelere da
yanan millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hu
kuk devletidir. 

Cumhuriyet Hüküm eti eri Anayasamızın bu 
emrine ve hukuk Devletinin gerektirdiği tutum 
ve davranışa uygun şekilde vazife görmektedir
ler. Bu vazifeleri sırasında tesis ettikleri idarî 
•tasarruf, .eylem ve işlemler de yine Anayasamı
zın gereği olarak yargı denetimine tabi olm-ak-
tadır. Anayasamızın 11 nci maddesinde de ön-
ıgöpiiVTüğü üzere, Anayasada yer alan. hak ve 
hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürriyet -
lerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiy
le bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf 
din ve (mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri 
Anayasada, belirtilen Cumhuriyeti oıtadan kal
dı ı ınva.k !k'as t1 il e kul 1 a nıl a m a z. 

Devletin düzeni ve bekası bakımından suç 
işleyenlerin kanunlar dahilinde eezalandırılıma-
ıları no kadar gerekli ise, vazifeleri başında fe
ragat ve sadakatla çalışan, fazilet ve vicdan sa
hibi öğretmenlerin desteklenmesi, korunması ve 
taltifleri de o kadar lüzumludur. Memnuniyet
le belirtmek gerekir ki, Türk öğretmenleri 
mesleklerine bağlı, fazilet sahibi vatanperver 
insanlardır. Bu ölçü içinde, Bakanlığımızın 70 
bin kadar öğretmene disiplin cezası vermesi 
ve 10 bini ias'kıu öğretmeni meslekten ayırması 
iddiası «mesnetten mahrumdur; doğru değildir. 
Yabancı ülkelere giden öğretmıenler diğer "mes

leklerde de olduğu gibi kendi istekleri ile mes
lekten istifa .etmek suretiyle ayrılmışlardır. 
Eğer çalışmak için yurt -dışına giden öğretmen
lerimiz, diğer mesleklerden yurt dışına gidenler
le mukayese edilirse, öğretmenler arasında dı
şarı gidenlerin oranının çok düşük olduğu .mem
nuniyetle görülür. 

2. Devlet memurları gibi öğretmenler de 
resmî sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene 
lâyık olduklarını hizmet - içindeki ve dışındaki 
davranışlarıyla göstermek, görevlerini yerine 
'getirirken Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına 
sadakatla bağlı kalmak ve Türkiye Cumhuriye
ti kanunlarını sadakatla uygulamak: zorunda
dırlar. Aksine bir tutum izleyenlerin, kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerimize aykırı olacak hare
ket edenlerin, yürürlükteki mevzuat hükümle
rine göre cezalandırılmaları 'kadar hukuka uy
gun bir işlem olamaz. Bu itibar'la, m er'i mevzu
at dahilinde yürütülen işlemlerden 'bâzı öğret
im enlerimizin -müteessir ve mutazarrır olmaları
nı, kendi işledikleri sucun neticesi olara.k de-
ğerlendirımek gerekir. 

Bnkanlığmrmz Hukukun üstün]üğü prensibi-
ne uygun olarak, bağımsız mahkemelerin ve 
Yüce Danıştaym karanlarım uygulamaktadır. 
Şöyle ki; 

Malûmları, olduğu üzere; 657 sayılı Kanunu 
değiştiren 1327 sayılı Kanun ve 2 siayılı Ka
nun hükmündeki kararnameye göve, görevden 
uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerek
tirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sa
kınca görülecek Devlet memurları hakkında alı
nan ihtiyatî bir tedbirdir. Haklarında m alilce-
melerce cezaî kovuşturma yapılan Devlet me
murları görevden uzaıklaştırılaibilirler. 

Görevden uzaklaştırılan. Devlet memur
ları hakkında görevden uzaklaştırmayı izle
yen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanır. 
Soruşturma ve yargılama sonunda yet'kili mer
cilerce haklarında yargılamanın meni veya 
beraat kararı verilenler göreve tekrar başla
tılırlar. Ancak, bu kararların kesinleşmesi 
şarttır. 

Bu kanunî hükümlere uygun şekilde mah
kemelerce cezaî kovuşturma yapılan veya ke
sinleşmemiş men'i muhakeme beraat kararı 
alan öğretmenler için görevden uzaklaştırma 
tedbirinin devam edeceği aşikârdır. Tersine, 
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haklarında kesinleşmiş beraat veya men'i mu
hakeme kararı verilen öğretmenler görevle
rine iade edilme'ktedir. 

Diğer taraftan uygulanan bir kanunî usul 
de Bakanlık emrine alına işlemleri ile ilgi
lidir. Yüce Danıştay, 6435 sayılı Kanunun. 
657 sayılı Kanında kaldırılmış olduğunu 
1 . 12 . 1973 tarihinden sonra verdiği ka
rarlarla tespit ve teyit etmiştir. Bu balkım

dan 6435 sayılı Kanuna göre Bakanlık emrine 
alınıp, Danıştaya başvuran ve sözü edilen ka
nunun yürürlükten kalkması sebebiyle yürüt
meyi durdurma kararı alan öğretmenler, 
görevlerine bu karar gereğince iade edilmekte, 
durumları Bakanlığımız Müdürler Komisyo
nunda incelenmekte ve 657 sayılı Kanunun 
140 nci maddesine uygun olanlar bu madde 
hükmüne ^;ÜVQ görevden uzaklaştırıîma'ktadır-
lar. 

Yukarda da belirtildiği üzere , görevden 
uzaklaştırılan öğretmenlerden kesinleşmiş be
raat kararı veya men ı muhajkeme karan olan
lar göreve 657 ve 1327 sayılı Kanunun 143 ncü 
maddesi gereğince iade edilmektedirler. 

Bu duruma göre öğretmenlerle ilgili olarak 
adlî, inzibatî ve idarî tedbir ve işlemler yapı
lırken evvelemirde usûl ve kanuna uygun şe
kilde tahlkikat yapılmakta tahkikat dosyaları, 
kanuna uygun olarak teşekkül eden ve müste
şar .başkanlığında toplanan Müdürler Komis
yonunda, mevzuat ve hukukî açıdan incelen
mekte ve karara bağlanmaktadır. 

Böylece hukuk Devletinin gerektirdiği ti
tizlik ve açıklık- içinde yürütülen işlemlerin 
neticesinden kuşku duymamak, bilâkis memle
ketin düzeni, selâmeti yönünden memnun ol
mak gerekir. 

3, 4, 5. 6, 7. Yüce Meclislerce kabul edil
miş hunimin «Millî Eğitim Temel Kanunu» 
özellikle öğretmenlik mesleği yönünden büyük 
imkânlar ve yenilikler getirmektedir : 

Millî Eğitim Temel Kanunu ile eğitimde 
temel unsur olarak öğretmen kabul edil
mekte, öğretmenlik gittikçe daha itibarlı bir 
meslek haline getirilmektedir. Ekonomik im
kânlar ölçüsünde öğretmenlerin en iyi şekilde 
yetişmeleri, huzur, içinde görev yapmaları, 
maddî yönden tatmin edilmeleri için gerekli 
tedbirler alınmış ve alınmaktadır. 
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8. Öğretmenlere baskı yapıldığı ve kıyı
nım hızla devam ettiği iddiası mücerret bir 
iddiadır. 220 bin öğretmen arasında, pek az 
da olsa, göreveni ihmal eden, suç işleyen, öğ
retmenlik sıfat ve vakarı ile bağdaşmayan 
bir tutum içinde bulunanları, mer'i mevzuatın 
hükümlerine tabi tutulacakları tabiî görülme
lidir. 

9. Tutuklu öğretmenler konusunda, 657 
sayılı Devlet Meemurları Kanununun 1327 sa
yılı Kanunla değişlik bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına 
dair kanun hükmündeki kararnamenin 30 
Aralık 1972 tarihinde yürürlüğe girmesi ile 
açık hükümler getirilmiş bulunulmuktadır. 

Sözü edilen kararname yürürlüğe girdik
ten sonra görevden uzaklaştırılan veya görev 
ile ilgisi olsun veya olmasın herhangi bir 
suçtan tutujklanan veya gözaltına alınanlara 
bu süre içinde aylıklarının yarısı ödenmekte
dir. 143 ncü maddede sayılan durumların 
gerçekelşmesi halinde bunların kesilmiş olan 
aylıklarının diğer yarısı da kendilerine ödenir. 

10. 11. İzmir Sıkıyönetim Komutanlığınca 
tutuSklanan Kâmil Karagöz hakkında açılan 
tahkikat neticesinde düzenlenen fezlekeye göre 
adı geçenin bulunduğu çevrede görev yapması 
hem kendisi hem de yararı bakımından sakın
calı görüldüğünden idarî bir tedbir olarak 
yeri değiştirilmiştir. Devlet Memurları Ka
nununun 76 ncı maddesi gereğince «Kurum
lar, memurların aylıklarında bir değişiklik 
yapmaksızın görev ve görev yerini değiştirebi
lirler.» 

12. •— Adana - Düziçi İlik Öğretmen Okulu 
Öğretmeni Abdullah Karabulut hakkında açı
lan soruşturma sonunda ikj Bakanlık Müfet
tişi tarafından düzenlenen fezlekeye göre 
okul içi ve dışındaki tutum ve davranışlarıyle 
öğretmen yetiştiren bir müessesede görev ifa 
etmesi uygun görülmediğinden, Müdürler Ko
misyonu kararı üzerine Gaziantep Yavuzeli 
Ortaokuluna atanmıştır. 

i 13. Ankara Kurtuluş Lisesi öğretmenlerin
den Asıl Hışıl, Şükrü Kapıcı, Muzeffer Gür-
ses hakkında Sıkıyönetim Komutanlığınca yar-

J gılanmaları sırasında, yukarıda izah edildiği 
i üzere, görevden uzaklaştırma tedbiri alııımış-
j tır. Bilâhare sözü edilen Komutanlık mahke-
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meşinde «kovuşturmaya yer olmadığına» dair 
karar verilmişse de bu karara Komıı-
tanlıjkça itiraz edildiğinden henüz durumları 
kesinieşraemitsir. Ancak, Damstayca verilen yü
rütmeyi durdurma kararı üzerine, görevlerine 
iade edilmek üzere, Müdürler Komisyonunca 
gerekli karar alınmıştır. 

14. Kayseri İlköğretim Müfettişi Arif As
lan hakkında Bakanlık Müfettişi tarafından yü
rütülen tahkikat sonuennd.p., görevine ilköğretim 
Müfettişi olarak devamı sakıncalı görüldüğün
den, Müdürler Komisyonunca 222 sayılı Kanu
nunun 23 neti maddesine göre öğrenim dere
cesine uygun ortaojkul Türkçe öğretmenliğine 
atanması hükme bağlanmıştır. Bu karar gere
ğince de Yozgat Morgun Ortaokuluna öğretmen 
olarak atanmıştır. Daha sonn; çocuk uuîktma 
mazeretine dayanarak adı geçen Ankara iline 
a'immrştır. 

15. Elib ist an Mükrimin Halil Lisesinde iki 
Bakanlık Müfettişi tarafından yapılan tahki
kat üzerine, somut deliller tespit edilerek, 
Müdür Kenan Bulut ve arkadaşları hasjka. gö
rev yerlerine nakledilmişlerdir. Bu karar okul 
ve eğitim yararına olduğu kadar, nakledilen
lerin şahsî emniyeti bakımından da gerekli gö
rülmüştür. 

16. Akdağmadeni Lisesi "Matematik Öğret
meni Hasan Aslanda ilgili olarak Valilikçe 
gerejkli tahkikat yapılmış ve il içinde nak
line zaruret duyulduğundan bu idarî tedbir 
Valilikçe alınmıştır. 

17. GörH- Lkesi Öğretmenlerinden Taner 
Hoşdil ile Cemal Saygıh'nm haklarında yapı
lan tahkikat sonunda muhakkikçe düzenlenen 
rapora göre, aynı yerde görev yapamayacakları 
anlaşıldığından. Valilik onayı ile yerleri değiş
tirilmiştir. 

18. Aksaray İlçesi öğretmenlerinden Meh
met Efe ve Fuat Fçar'm, yapılan tahkikat so
nucunda tespit edilen durumlara göre, bulun-
dujkları çevrede meslekî ve kişisel itibarları 
bakımından görev yapmaları zorlaştığından, İl 
Millî Eğitim Disiplin Kurulu kararma müste
niden, il dışına nakilleri yapılmıştır. 

19. Mersin Dumlupmar Ortaokul Müdürü 
Mustafa Gökşan, Valilikçe yapılan tahkikat 
üzerine ve Müdürler Komisyonu kararma uy
gun olarak nakledilmiştir. 
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20. Rize Pazar ilçesi Yukarı Bülep Köyü 

Öğretmeni İbrahim Aydın, hakkında muhakkik 
müfettişlerince düzenlenen rapora ve bu ra
pora mütseniden İl Millî Eğitim Disiplin Ku
rulu kararma göre il dışına nakledilmiştir. 

21. Denizli Çardak İlçesi Söğüt Köyü Öğ
retmeni Sait Yörmez'e tahkikat neticesinde tes
pit edilen bâzı faaliyet ve davranışları sebe
biyle işten el çektirilmiş; adı geçen ayrıca, 
12 . 7 . 1973 tarihinde İstanbul Sıkıyönetim 
Komutanlığına sevk edilmiş, 13 . 7 . 1973 ta
rihinde Askerî Mahkemece tutujklanmıştır. 

22. Alaşehir Lisesi İngilizce Stajyer Öğ
retmeni Derya Crölgelioğlu ve eşi ücretli Öğ
retmen Nevin Gölgelioğlu hakkında Bakanlık 
Müfettişince düzenlenen rapor gereğince işlem 
tesis edilmiş; ücretli öğretmen olduğu için 
Nevin Clölgelioğlu'nun görevine son verilmiş; 
eşi Stajyer Öğretmen Derya Gölgelioğlu'nun 
ise Devlet Personel Kanununun 56 ncı mad
desine göre adaylık süresi içinde hal ve hare
ketlerinde memuriyetle bağdaşmayan durumu 
tespit edildiğinden öğretmenlikle ilişiği ke
silmiştir. Adı geçenler hakkında, işledikleri 
suçtan dolayı yürütülen adlî soruşturmanın 
neticelendiğine dair Bakanlığımıza bir bilgi in
tikal etmemiştir. 

23. Bu maddede bahsedilen ve görevden 
uzaklaştırılan öğretmenler sıkıyönetim mahke
mesince tutuklanıp, cezaî kovuşturmaları de
vam ettiğinden, halklarında mer i mevzuata uy
gun şekilde Devlet Memurları Kanununun 
140 ncı maddesine göre görevden uzaklaştır
ma tedbiri aalmmıştır. 

Kayıtlarımızın incelenmesi sonucunda Ada
na İlk Öğretmen Okulunda Ahmet Melek, Ali 
Rıza Öztürk, Süleyman Bnzdoğan; Mersin İlk 
Öğretmen Okulunda İsmet Özdemir, Arif Akça, 
Ali Yusuf Sağ, Cemil Coşkun isimli öğret
menlerin bulunmadığı anlaşılmıştır. 

24. Kastamonu Göl İlk Öğretmen Okulu 
Resim - İş Öğretmeni Kâzım Tuncay'ın, tahlkik 
konusu yapılan faaliyeti (iSoruşturma devam 
etmektedir) görev yerinin değiştirilmesini ge
rekli kılmıştır. Adı gecenin görev yeri Vali
likçe değiştirilmiştir. 

25. 'Boyabat öğretmenlerinden Rıza Kapan 
hakkında 10 . 5 . 1973 tarih ve 973/35 sayılı 
iddianame ile Asliye Ceza Mahkemesinde 
dâva açılmıştır. Mahkemesi devam etmektedir. 
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Valilikçe Devlet Memurları Kanununun 
133 nei ve 140 neı maddeleri gereğince adıge-
çcn lıakıkmda görevden uzaklaştırma tedbiri 
alınmıştır. Görevden uzaklaştırıldıktan sonra 
işlediği suçtan dolayı sorgusunu müteakip tu
tuklanmıştır. 

2ö. Kırıkkale Cumhuriyet Ortaokulu Türk
çe öğretmeni Nurettin Akyıimaz'm sıkıyöne
tim ve Ünye Asliye Ceza Mahkemesince yü
rütülen soruşturmaları sırasında görevden uzak
laştırıldığı, ancak mahkeme neticeleri kesinleş
tiği için, Müdürler Komisyonunun 27 . 7 . 1973 
günlü karan yi e görevine başlatıldığı anlaşıl
mıştır. 

27. Elâzığ Sanat Enstitüsü Stajyer Öğret
meni Selçuk Gökçenin tutum ve davranış
ları Bakanlık Müfettişi tarafından düzenlenen 
fezlekeye göre, Türk Ceza Kanununun ilgili 
'maddesine girdiğinden, lüzumu muhakemesine, 
Devlet Memurları Kanununun 56 ncı maddesi 
gereğince de stajyerlerinin kaldırılmayarak 
görevine son verilmesine dair teklifi gerektir
miş ve Bakanlığımız Müdürler Komisyonunca 
bu tekliflere uyulmuştur. 

28. Elâzığ Karakocan İlçesi Öğretmeni Ni
yazi llgazi'ıdn, Cumhuriyet Savcılığı tarafın
dan işlediği suç sebebiyle mahkemeye sevk 
edildiği; ayrıca Diyarbakır Siirt illeri Sıkıyö-
tinı Komutanlığınca tutuklanarak serbest bı
rakıldığı ancak, soruşturmasının devanı ettiği 
anlaşılmıştır. Bu sobepten adı geçenin 5142 
sayılı Kanunun 10 ncı maddesine göre değil. 
durumuna uygun 657 sayılı Kanunim 140 ncı 
maddesine g*öre görevden uzaklaştırılması lâ-
zımgeldiği hususu ilgili Valiliğe bildirilmiştir, 

29. Corum İlk öğretim Müfettişi Kâmil 
Karadeniz'in soruşturma sonucu ilkokul öğ
retmenliğine 222 sayılı Kanunun 23 ncü mad
desine göre atanması üzerine Danıstaya aç
tığı dâva reddedilmiştir. 

Adı geçenin ilkokul öğretmenliği sırasın
da nakli ile ilgili Danıştaydan aldığı kararlar 
uygulanmıştır. 

Kâmil Karadeniz'in Konya İli emrine yapı
lan ataması, atandığı yere 657 sayılı Kanu
nun 62 nei maddesinde öngörülen süre sonun
da gitmediğinden, iptal edilmiştir. 

30. Orta - Doğu Teknilk Üniversitesine 
sözleşmeli olarak alman bütün öğretim üyele-
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rinin çalışma programları yıl sonunda Rek
törlüğe verilir ve Mütevelli Heyeti bu rapor 
lan değerlendirir. Sözleşmeyi uzatıp uzat
mama hususunda Mütevelli Heyeti yetkilidir. 
Bu bakımdan,, sözleşmeleri 1 . 8 . 1973 tari
hinde biten İn e m Ayşe Acaroğlu ile Sami 
özkul'un sözleşmelerinin yenilenmemesine Mü
tevelli Heyeti karar vermiştir. 

31. Kaman Ortaokulu Matematik Öğret
meni Bekir Kulak'm yapılan tahkikata göre 
bulunduğu çevrede görev yapması sakıncalı 
görülmüş ve nakli sağlanmıştır. Adı geçen 
Danıştaydan nakli konusunda yürütmeyi dur
durma kararı aldığından, bu karara Bakanlı
ğımız uymuştur. 

Malatya Atatürk Ortaokulu Öğretmeni Ke
mal Kırlangıç, Ankara Sıkıyönetim Mahkeme
sinde devam eden mahkemesi de diklkate alı
narak, 6435 sayılı Kanuna göre 7 Aralık 
1972 tarihinde Bakanlık emrine alınmış, bilâ
hare Danıştaynı 6435 sayılı Kanununun 657 
sayılı Kanunla yürürlükten kalktığı gerekçesi
ne dayanarak verdiği yürütmeyi durdurma ka
rarı üzerine görevine iade edilmiş, ancaik ce-
zaî kovuşturması neticelenmediğinden 657 sa
yılı Kanunun 140 neı maddesi gereğince gö
revden uzaklaştırılmıştır. Hakkındaki mahke
me kararının kesinleşmesi beklenmektedir. 

Çubuk Kuruçay İlkokulu Öğretmeni Mu
zaffer Uygun Keleş'in İlk Öğretim müfettişle
rinin soruşturma fezlekesine göre işlediği suç 
bakımından lüzumu muhakemesine, Memurin 
Muhakematı Kanunu gereğince de soruştur
ma sonuna kadar işten el cektirilmesine lü
zum görülmüş ve bu teklifler il Millî Eğitim 
Komisyonunca uygun bulunarak uygulan
mıştır. 

Bolu Lisesi Felsefe Öğretmeni Osman Sel
çuklun, Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi
ne muhalefet suçundan Bakanlık emrine alın
ması, bu konudaki kanunun yürürlükten kalk
ması üzerine Danıştay kararma uyularak 
göreve iadesi, bilâhare müsnet suçtan yargı
lanması devam ettiğinden, Müdürler Komis
yonu gereğince görevden uzaklaştırılması uy
gun görülmüştür. 

Gazi Eğitim Enstitüsü öğretmenlerinden 
Yakup Şimşek ve arkadaşları hakkında Bakan
lığımız müfettişlerince yürütülen tahkikat so-
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nucuna göre düzenlenen rapora dayanarak 
(!bir kısmının Sıkıyönetim Mahkemesince yar
gılanması devam etmektedir) öğretmen yetiş
tiren kurumlarda çalışmaları sakıncalı mütalâa 
edildiğinden Müdürler Komisoynu kararma 
uyularak orta dereceli okullara najkilleri yapıl
mıştır. 

Van Alpaslan Öğretmen Okulunda ela yu
karıda belirtilen usul, kanun ve mevzuat dâ
hilinde gerekli işlemler yapılmıştır. 

32. Kayseri Sümer Lisesi öğretmeni Hay
rettin Sönmez de, Sıkıyönetim Mahkemesinde 
adlî işlem devam ettiğinden ve hakkında yü
rütülen tahkikata binaen Müdürler Komisyo
nunca Bakanlık emrine alınmış. Danışiaym 
[kararı uyarınca görevine iade edilmiş, bilâ
hare 140 ncı maddeye göre görevden uzak
laştırılmıştır. Bahsedilen diğer iki öğretmen 
için de aynı şekilde, kanun ve diğer mevzuata 
uygun olarak 657 sayılı Kanunun ilgili mad
desi uygulanmıştır. Danıştay kararlarının çiğ
nenmesi gibi bir durum mevcut değildir. 

Urfa Hilvan İlköğretim Müdürü Seyh-
muş Hacıyusufoğiu'nun, Hilvan Sorgu Hâkim
liği tarafından verilen men'i muhakeme kararı 
üzerine, Bakanlık emrine alınması ile ilgili iş
lem kaldırılmış, adı geçen görevine iade edil
miştir. 

Yozgat Çekerek İlçesi Beyyurdıı Köyü Öğ
retmeni Ömer Yiğit, Sıkıyönetim Komutanlığı 
2 numaralı Mahkemesince 10 ay hapis ve 416 
lira para cezasıyle tecziye edilmiştir. Karar 
henüz kesinleşmemiştir. Görevden uzaklaştır
ma kararı devam etmektedir. Adları geçen di
ğer öğretmenler de adlî soruşturmaları devam 
ettiği için görevden uzaklaştırılmışlardır. 

33. Ankara Kurtuluş Lisesi Öğretmeni 
Hakiki Şimşek işlediği suç sebebiyle Ankara 
Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılanmaktadır. 
Bu sebeple, Danıştayca verilen karar üzerine 
bakanlık emrine alınma işlemi kaldırılmış, hak
kında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmış
tır. Muharrem Tekin'in, Selâmi Kıymaç'ın ve 
Muhittin Giirsoy'un da durumları aynıdır. 

Yeniceler Köyü Öğretmeni Sabahattin Ya-
zıcı'nın Danıştay kararı gereğince hükmen 
emekliye ayrılma işlemi iptal edilerek göre
vine iadesi sağlanmıştır. Ancak adlî soruş
turması devam ettiğinden 140 ncı maddeye 

i göre görevinden uzaklaştırılmasının gerektiği 
Müdürler Komisyonunca karara bağlanmıştır. 

Savur Yazu Köyü Öğretmeni Muharrem 
Bozkurt, Savur Asliye Ceza Hâkimliğince hak-
jkmda verilen beraet kararının kesinleşmesi 
üzerine görevine iade edilmiştir. 

Kırıkkale İlkokulu Öğretmeni Latife Atay' 
m Sıkıyönetim Mahkemesince hakkında veri
len karar Askerî Yargıtayca incelenmektedir. 
Görevden uzaklaştırma ile ilgili tedbirin kaldı-
rıla'bilmesi için, kesinleşmiş karara intizar edil
mektedir. 

34. — Konya Emerek Lisesi Resim - İş Öğ
retmeni Necati BaysaPla ilgili Danıştay kararı 
uygulanmış ve gereği yapılmıştır. 

Tahir Pekmezci'nin stajyerliğinin kaldırıl-
mayarak görevine son verilmesi ile ilgili işleme 

I karşı açtığı dâva Danıştayca, soru önergesinde 
iddia edilenin aksine, 23 . 6 . 1973 gün ve 1973/ 

I 596 sayıyla «yürütmenin durdurulması hakkın
daki talebin reddine.» şeklinde karara bağlan
mıştır. 

I Elâzığ Devrim Ortaokulu Öğretmeni Osman 
Erkay Sıkıyönetim Komutanlığınca hakkında 
verilen takipsizlik ve Danıştayca ittihaz edilen 
yürütmenin durdurulması kararları üzerine 
25 . 6 . 1973 tarihinde göreve başlatılmıştır. 

I 35. — Er olarak kıtalara şevki yapılan ilk
okul öğretmenlerinden Danıştayca yürütmeyi 
durdurma kararı alanlara uygulanacak işlemi 
Millî Savunma Bakanlığı yürütmekledir. Da
nıştay kararlarına göre. Millî Savunma Bakan
lığınca askerlikle ilişkileri kesilen bu öğret-

I menlerin aynı ilde öğretmen olarak vazifeye de
vam etmelerine Bakanlığımız imkân vermekte
dir; 

Yukarıda tafsilâtlı olarak açıklandığı üze-
I i'e ya Sıkıyönetim mahkemelerince yargılanma

ları devam eden veya adlî mercilerde yargı
lanmakta olanların, ilgili mevzuata göre hak
larında gerekli kararlar ittihaz edilmiştir. Ta
mamen hukuk devletinin gerektirdiği titizlik 
ve açıklık içinde ve kanunlara uygun olarak 
uygulanan bu kararların, kıyımla yakından ve
ya uzaktan bir ilgisi bulunmamaktadır. Ba
kanlığımız mahkeme ve Danıştay kararlarına 
uymakta, hu kararların gereklerini yerine, ge-

I tirmektedir. 
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CJsııl, kanım ve mevzuat dahilinde tarafsız 
olarak yürütülen ve yargı denetimine tabi olan 
işlemlerden kimisenin kuşku duymaması ieabe-
der. 

Demokratik rejim ve devletin bekası bakı
mından hukuka uygun tedbir ve işlemleri za
manında almak ve yürütmek zorunluluğu var
dır. Herkesin bu lâzımeye uyması ve meseleyi 
önem ve özelliği içinde ele alması, istismar ko
nusu yapmaması, memleketimizin stratejik ve 
psikolojik ortamı yönünden gerekli görülmek
tedir. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Gayrimenkul Kıymet Artısı Yer
gisine dair soru önergesi ve Hediye Balkanı Sa
dık Tekin Jlüftüoğlu'nun yazdı cevabı (7/156) 

O. 'Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 2 . 8 . 1973 

Malatya Senatörü 
Hamdi özer 

•13:18 sayılı Finansman Kanunu hükümlerin
ce, gayrim enkullerin devir ve temliki erinde 
(G-aynimenkul Kıymet Artısı Yergisi) alınmak
ta ve satışı yapan kimse, satış bedelinin c/c 3' 
ünü bu maksatla vergi teminatı olarak vergi 
dairelerine yatırmaktadır. 

Gayrimenkulun satış bedeli, iktisap maliye
ti üstünde ise, aradaki fark üzerinden belirli 
onanda bu vergi alınacak ve tutuklu bulunan 
teminatı ile mahsubu yapılarak fazlası mükel
lefe iade edilecektir. 

Bu kanunda vergide beyan usulü ile rayiç 
bedel ve gayrı safi irada göre iktisap maliyetini 
tespit usulleri yer almaktadır. 

Bu esaslara göre gayrimenkulun değerini 
tespit için Maliye Bakanlığına mâkul ölçüde 
bir süre tanınmıştır. 

Ancak, Anayasanın 38 ııci maddesine göre 
mükellefin bildirmiş olduğu vergi değeri, taşın
maz malın değerini tespite yeterlidir. Buna gö
re satış bedeli bu değerin üstünde ise artık de
ğer üzerinden vergiler derhal alınmalı ve ver
gi teminatı alınmamalıdır. 

Ancak vergi değeri bildirmeyenlerden ver
gi teminatı alınmalı ve kısa süre içinde kesin
leşen vergiden fazlası iade edilmelidir. 

Maddî sıkıntılar için ve çok defa değerinin 
de altında bir bedelle gayrimenkulunu satmak 
zorunda kalan vatandaşlardan, satış bedelinin 
c/c o'ünü Devlet faizsiz ve süresiz olarak tu
tuklamaktadır. Paranın satmalına ve iş yapma 
gücünün gittikçe azalması yüzünden, vatandaş
lar Devlet tarafından daha da mağdur YQ 
perişan duruma düşürülmektedir. 

Devletin bu davranışı hukuk kurallarına ve 
Anayasamıza aykırıdır. 

Demokratik düzende, fert ve Devlet ilişki
lerini hukukun üstünlüğü düzenleyeceği-'e gö
re, yüzbinlerce vatandasın 3 yıldanberi tutukla
nan bu paralan kendilerine ne zaman ve ne şe
kilde iade edilecektir? 

T. C. 
Maliye. Bakanlığı 

Ankara 
GT1L : 1 )'KG Alî.••'2 • '30-10 9 , 11 1973 

Kmm : Malatya Senatörü Se.vm Ham
di özee'iu soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Gemd Sekreterliğine 

Kanun Müdürlüğü : 
İlgi : 8 . 8 . 1973 gün ve 1121-1612-7/156 sa

yılı yazıları. 
^azıl1 ı t ki t d i A et V n ı t s ı M latya 
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duğu yer vergi dairesine yatırmaya m e obur ol
dukları hükme bağlanmıştır. 

Kanun koyucunun böyle bir hüküm getir
mekten gayesi, tapu tescili sırasında henüz ke
sinlik arz etmeyen ve ileride mükellefçe yapı
lacak beyana istinaden idarenin incelomesi so
nucu doğacak gayrimenkul kıymet artışı ver
gisi." in 'tahsilini kolaylaştırmak \re Devlet ala
cağını askıda bırakılmamasmm sağlanmasın
dan ibarettir. 

Böyle bir gaye ile konulmuş bir kanun hük
müne göre yapılan ve yapılacak devir, temlik 
veya trampalardan % 3 vergi teminatı alınma
sı Ve daha sonra idarenin hesaplaması sonucu 
doğacak, değer farkının aynı Kanunun 44 ncü 
maddesi uyarınca alınan teminattan mahsubu, 
artan kısmının mükellefe, geri verilmesi, bir de
ğer farkı doğmaması halinde, alınan teminattın 
tamamen mükellefine geri verilmesi gerekir. 

Ancaik, 10 . 8 .1970 tarihinde yürürlüğe gi
ren Finansman Kanununun 42 nci maddesi ge
reğince alınan % 3 gayrimenkul kıymet artışı 
vergisi teminatlarının mükelleflerine geri ve
rilmesi, 2 gruba ayrılarak işleme tabi tutulmak -
tadır. 

I)1 1 . 3 . 1972 tarihinden sonra alman te
minatların yukarıda açıklandığı üzere, idarece 
yapılacak inceleme sonucu bir değer farkı do
ğarsa mahsubu ve artan kısmının, değer farkı 
olmayanların ise tamamının, mükelleflerine ge
ri verilmesinin sağlanması 10 seri sayılı Genel 
Tebliğ ile valilikere duyurulmuştur. 

2) Hükümetçe hazırlanarak Büyük Millet 
Meclisine, sevkedilımiş olan 1318 sayılı Finans
man Kanunu değişiıklik tasarısında, 1.3.19.72 
tarihinden önc-e alman % 3 teminatların Hazi
neye irat kaydedilmesi öngörülmektedir. Bu 
nedenle, anılan tasarı kanunlaşıncaya kadar, 
teminatların geri verilmesi mümkün olmadığı 
gibi mükellefler hakkında bu vergi için ek tar-
hiyat yoluna da gidilememeiktedir. 

3) % 3 teminatlara ait konunun finans
man kanunu değişikliğinde çözüme bağlanması 
düşünülmektedir. 

Bilgilerine saygıyle arz olunur. 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 
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9. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, emekli, malûl, dul ve yetim 
aylıklarının bağlanmasında çabukluk sağlanması 
hususuna dair soru önergesi ve Maliye Bakanı 
Sachk Tekin Müftüoğlu'nun yazdı cevabı (7/158) 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması için ge
reken işlemin yapılmasını saygı ile arz ederim. 

İstanbul .Senatörü 
Mebrure Aksoley 

Yazılı ıSoru : 
Gırtlak kanserinden 12 Nisan 1973 de malu

len emekli olan bir mıemurım emekli maaşının 
bağlanması hakkındaki işlem - tavassut etme
me rağmen - bugüne kaçlar tamıamlaınnuamıştır. 

Bir memurun, genel olarak, emekli olduğu 
zaman dört ay değil; bir hafta dahi geçinecek: 
parasının bulunmadığı gün gibi aşikârdır. 

Bu nedenle, özellikle gırtlak kanseri gibi 
bir hastalıktan emekli olan ve halen de teda
viye muhtaç, bulunan bir emeklinin ve. ailesinin 
düşeceği, feci durum izaha ihtiyaç göstermeye
cek kadar a cılktır. 

Genel olarak emekli olacak memurlarla dul 
veya, yetim kalacakların maaşlarının süratle 
bağlanması ve ellerinden tutulması gereken bu 
kritik zamanlarda kendilerine azamî derecede 
yardım edilmesi için; ilgili memurların, hiç ol
mazsa bu işlemlerde, hassas ve yardımsever ol
maları v!e bu işlemlere ait muamelelerin sürat
le tamamlanması için müessir bir tedbir alma
nız mümkün değil midir ? Ve böyle bir tedbiri 
almayı düşünüyor musunuz ? 

Yuka.rdaıki iki sorumun Sayın Başbakan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gı ile arz 'ederim. 

İstanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

Konu : Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Sayın Mebrure Akso
ley'in emekli, malûl, dul ve yetim 
aylıklarının bağlanmasına ilişkin 
yazılı soru önergıesi Hk. 

111801-G34/2G7% 18 . 11 . 1973 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğünün 22 . 8 ..1973 tarihli ve 114)5-1615-7/158 sa
yılı yazısı. 
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İlgi yazılan ekinde gönderilmiş bulunan, 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın 
Mebrure Aksoley'in, emekli, malûl, dul ve ye
tim aylıklarının bağlanmasında çabukluk sağ-
lanma'sına ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiş 
olup bu konudaki cevabi görüşümüz aşağıda su
nulmuştur. 

Son yıllarda çeşitli kanunlar ve. kanun hük
mündeki kararnamelerle emeklilerim intibak iş
lemlerinin deTamlı şekilde yeniden düzeltilm<e-
si ve emekli olanların sayısının büyük ölçüde 
artması T. C. Emekli Sandığı C-renel Müdürlü
ğünün iş hacmini genişletmiştir. 

Emekli, dul ve yetim aylıklarının geç bağlan
ması halinde, malî imkânları çok ölçülü olan bu 
kimselerin zor duruıma düşecekleri hepimizin 
malûmudur. 

Bu nedenle emekli işlemlerinin normal şekil
de yürütülmesini sağlamak içıin T. C. Emekli 
Sandığı Tahsis ve Merkez Müdürlüklerinde gö
revli memur sayısı, Sandığın imkânları ölçüsün
de artırılmış ve bu servislerde çalışanların ta
mamına aylardan beri fazla mesai tatbik edil
miş ve bu suretle emekli işlemlerinin zamanında 
tamamlanması iıriikân dahiline girmiştir. 

Emekli maaşlarının zamanında, bağlarra-
•m.anıa.sı, Emekli Sandığından ziyade ilgili ku
rumların emeklilik işlemlerini usulüne uygun 
şekilde tamamlayarak Emekli Sandığına zanna-
nmda intikal ettirmemelerinden ileri gelmekte
dir. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın 
Melbrure Aksoley'in önergesinde söz'konusu edi
len hâdisenin kime ait olduğu açıklandığı tak
dirde gecikmenin Emiekli Sandığına, mı, yoksa 
ilgili kuruma mı ait olduğu açıklığa kavuşacak
tır. 

Arz olunur. 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, askerî ve sivil emeldiler ile 
dul ve yetimlerin •maaşlarına dair soru önergesi 
re Maliye Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/161) 

24 . 10 . 1973 Ö : 1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması için ge
reken işlemin yapılmasını saygı ile arz ederim. 

İstanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

Yazılı soru : 
Pahalılık her dalda durmayan bir hızla art

maktadır. Ve, üzülerek söylemek gerekirse, 
Hükümetler; her. dalda durmayan bir hızla ar
tan pahalılığın önüne kesin olarak geçecek mü
essir tedbirleri alamam aktadır. 

Özellikle güçsüz vatandaş, dayanılmaz bir 
sıkıntı içindedir. Bu durum ulusumuz ve mem
leketimiz için, bir çok bakımlardan, .zararlı ola
bilir. 

Aile reisleri çocuklarının; okumaları için 
• gereken ders malzemesini ve sıhhatli bir şekil

de yetişmelerini sağlayacak yiyeceklerini, giye
ceklerini hattâ hasta olanların tedavisi için lü
zumlu ilâçlarını bile alamamanın bitmeyen aza
bı içinde, kıvranmaktadır. 

Bu vatandaşlar arasında bulunan : 
1. — Muvazzaf askeri ve sivil per-önel ile 

emekli!eninin. Ş'ehit ve emekli dul ve yetimle
rinin almakta oldukları aylıkları hesabında esas 
tutulan ve pahalılıkla oranlı olarak art iril lira
sı kanun gereği olan 7 kat sayısını 197-1 malî 
yılı bütçesinde artırmayı düşünüyor musunuz? 

2. — Bu maksatla gereken kanunu, 1974 yılı 
•malî bütçesinden önce Parlâmentoya sevkede-
cek misiniz? 

Yukardaki iki sorumun Sayın Başbakan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gı ilo arz ederim. 

İstanbul Sen at örü 
Mebrure Aksoley 

C. Senatosu İstanbul Üyesi Sayın Mebrure 
Aksoley'in askerî ve sivil personel ile emek
lilerinin. şehir ve emekli dul ve. yetimlerinin 
aylıklarına uygulanan kat sayıya ilişkin" ya

zılı soru önergesi ilk. 
11 {801-634/26794 18 . 11 . 1973 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğünün 22.8 .1873 tarihli vt 1192-1620-7/1G1 
sayılı yazısı. 
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İlgi yazıları ekinde gönderilmiş bulunan 
Cumhuriyet Senatosu, istanbul Üyesi Sayın Meb-
ü'ure AkSiOİey'i'iı 3 1 . 7 . 1973 tarihli yazılı soru 
•'önergesi incelenmiş ve bu konudaki cevabi gö
rüşümüz aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, 1101 sayılı Kanunla 5434 
saydı. Kanuna eklenen 'ek 2 nci madde gereğin
ce, Devlet memurları için uygul anniıakta olan 7 
katsayı rakamının yükseltilmesi halinde; emek
li, dul ve yetim aylıklarına uygulanan katsayı 
da, yükseltilecektir. 

önerge.de söz konusu edilen katsayılını artı
rılması hususu 1974 yılı bütçesi genel denge ça-
lıs^ıilian esna s unla gözönünde bulundurulmak 
üzerse not edilmiştir. 

Arz olunur. 
•Sadık Tekin Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 

11. •—• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, kara ve deniz vasıtalarına 
dair soru önere/esi ve İçişleri Bakanı Mukadder 
Özîckin'in yazdı cevabı (7/168) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki iki sofumun Sayın İçişleri Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmas1 

için gereken işlemin yapılmasını saygı ile arz 
ederim. 

İstanbul Senato»di 
Mebrure Aksoley 

Yazılı soru : 
Bâzı vatandaşların,, sırf şahsî kaprislerini 

t a tinin için. : 
a) Ya motorlu kara ve deniz vasıtalarına 

susturucu takmanı akta. ve 
b) Ya da susturucu borularını yere veya 

sağa sola, çevirmektedir. 
Bu suretle : 

— Kara ve deniz vasıtalarının çıkardığı ta
hammül edilmez gürültüden, bilhassa geceleri, 
hâmile anneler, çocuklar, hastalar, ihtıyar'lar ve 
sabahları erken saatte işe gidecek olanlar de
vamlı iz'aç edilmekte ve 

—• Vatandaş, motorlu kara vasıtalarının ye
re yada sağa veya sola çevrilen eksoz boruları
nın çıkardığı mikroplu toz bulutunu teneffüs et
mek zorunda kalmaktadır. Ayrıca da önde giden 
bir vasıtanın çıkardığı toz bulutu yüzünden, ar
kadan gelen vasıtanın kaza yapmasına ve dola-

24 . 10 . 1973 O : 1 

yısıyle can ve milyonlarca döviz kaybına sebep 
olmaktadır. 

Gerek vatandaşın huzurunu bozmamak ve 
sağlığını korumak ve gerek kazaları, ölüm va
kalarını ve milyonlarca liralık dövizin heba ol
masını önlemek için: 

1. —• Motorlu kara ve deniz vasıtalarına sus
turucu (motor sikiciler dahil) takılması ve 

2. — Susturucu borusu ağızlarının, yere, sa
ğa veya, sola değil hafif yukarı doğru çevril
mesi, 

için kesin bir tedbir ve karar almak mümkün 
değil midir? 

Yukardaki iki sorumun Sayın İçişleri Baka
nı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile arz ederim. 

İstanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı 13 . 10 . 1973 

I Emniyet Genel 
I Müdürlüğü 

Daire : Trafik 
I Şube : Plânlama ve İst. 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 
Dosya : 622832/93-2l5238l5 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 2fi . 9 . 1973 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kamalar Müdürlüğü 7/108-1630-1267 sayılı ya-
I zmız. 

İstanbul Senatörü Sayın Mebrure Aksolev' 
I in motorlu kara ve deniz vasıtalarına susturucu 
I takılması ile susturucu borusu ağızlarının ha-
I fif yukarı doğru çevrilmesine dair tarafımdan 
I cevaplandırılması istemiyle verdiği 3 , 9 . 1973 
I Günlü yazılı soru önergesi incelenmiş cevabımız 
I aşağıda belirtilmiştir. 

Motorlu kara vasıtalarına (motosiklet da-
I hil) susturucu takılması mecburiyeti. Bakanlar 

Kurulunun 17 Nisan 1961 tarih ve 5/1102 sayılı 
I kararnamesi ile yürürlüğe konulmuş bulunan 
I Karayolları Trafik Tüzüğünde kabul edilmiş 

bulunmaktadır. Adı geçen tüzüğe ekli (1) sayılı 
cetvelde susturucuların fazla gürültüye mâni 
olacak nitelikte, efczozkrın ise aracın esas ya
pısından fazla taşmayacak. yere eğilmiş olmaya
cak şekilde takılması öngörülmektedir. 

Avrıca 21 .7 .1966 tarih ve 12534 sn vık 
I Araçların imal, Tâdil ve Montajı Hakkındaki 
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Teknik Şartları Gösteren Yönetmelik de «Mo
torlu taşıtların egzoz sistemi havayı tekniğin 
seviyesine göne önüne geçilmeyecek bir miktar
dan fazla kirletmeyecek tarzda imal edilmelidir. 
Egzoz borularının çıkış ağızlan arkaya yakut
ta taşıtın eksenine göre 45° ye kaçlar arka sola 
yöneltilmelidir. Yol sathına göre durumları toz 
kalkmasına sebep olmayacak tarzda olmalıdır. 
Egzoz boruları taşıtın yan sınırlarını almamalı
dır.» şeklindeki ayrıntılı hükümleriyle egzoz 
borularının nasıl takılacağını açıkça belirtmiş
tir. 

Araçların Karayolları Trafik Kanununun 22 
nei maddesi gereğince yapılacak periyodik fen
nî muayenelerinde bahsi geçen hususlara da uy
gunluğu denetlenmekte ve trafiğe salih olma
dığı anlaşılan araçların bu arıza ve eksiklikleri 
giderilmeden trafiğe çıkarılmaları yasaklan
ın akta dır. 

Diğer taraftan trafik kontrolları sırasında 
fazla gürültü çıkardığı ve susturucu takmadığı 
tespit edilen motorlu araçların sürücüleri Kara
yolları Trafik Kanununun 22 nci maddesi uya
rınca cezalandırılmakta ve araç trafikten rnenp-
dilnıektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İçişleri Bakanı 

Mukadder Öztrkin 

12. •— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Ileızcrdeığlı'nın, Kebem Barajı İnşaatına 
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bahanı Kemal Demir'in yazılı cevabı. (7/755) 

24 . 10 . 1973 O : 1 

3. Bundan başka; Bütçe ve Plân Komisyo
nunda 1971 malî yılı Bütçesi görüşülürken sözlü 
olarak Sayın Bakandan sorduğum ve aynı za
manda aynen not edilememiş olması ihtimaline 
binaen yazılı olarak Bütçe ve Plân Komisyonu 
eliyle sunduğum halde aradan 2,5 ay süre geç
miş olmasına rağmen cevaplandırılmayan-

a) Keban barajı inşaatında bugüne kadar 
gerek şirket gerek DSİ tarafından kullanılan 
kereste miktarı, ne kadardır? 

b) 'Müteahhit şirket tarafından saitınalınan 
ve kullanılan keresteler hangi firmalardan alın
mıştır? 

e) Hangi firmalar ne kadar miktar kereste 
için hangi fiyatları teklif etmişlerdir ? 

d) Teklif yapan firmalardan hangilerinin 
teklifleri kabul edilmiş ve kabul edilen teklif 
gereğince alman keresteler için ne miktar para 
ödenmiştir? 

•e) Teklifleri kabul edilmeyen firmalar 
hangileridir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 19 . 9 . 1973 
Sayı : 112/1 - 430/592 - 40763 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Elâzığ Üyesi Sayın Salim Ha-
zerdağlı'nın yazılı soru önergesi 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Müdürlüğü, 3.3.1971 

günü ve 7/755 - 11177/10041 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Sayın 

Salim Hazerdağlı ıım, «Keban Barajı için satın-
alınan keresteler»e mütedair vermiş olduğu ya
zılı soru önergesi ile ilgili olarak 26 . -5 . 1971 
tarihinde tamamlanmış olan teftiş raporuna da
yalı cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygıyle arz ederim. 
Kemal Demir 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Sayın Salim 
Hazerdağiı'nm, yazılı sora önergesi cevabıdır 

Soru : 1. 
Keban Barajı inşaatını taalıhüdeden şirkett 

ile idare arasındaki mukavelede: İnşaatta kul
lanılacak kerestenin alımı hangi şarta ve usule 
tâbidir? 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygı ile arz ve istirham 
ederim. 

C. Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Hazerdağiı 

1. Keban Barajı inşaatını taahhüdeden şir
ket ile idare arasındaki mukavelede; İnşaatta 
kullanılacak kerestenin alımı hangi şarıta ve 
usule tâbidir. 

2. Mukaveledeki kereste alınmasına dair 
maddelerin aynen yazılı olarak tarafıma bildiril
mesini, 
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Cevap : 1. 
A) Kereste mubayaası : 
Keban Barajı inşaatını taalıhüdeden CCİ 

(Compagnic de Construction İnternationale) Fir
ması ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında akde
dilen 19 . 2 . 1966 tarihli anlaşma, birini fiyatı 
edasına dayanmaktadır. Anlaşmanın bu özelliği 
itibariyle her türlü madde ve malzeme maliyet
leri ile isçilik ve sair masraflar, şartname ve 
anlaşırımda belirtilen bilimleri itibariyle teklif 
edilen, fiyatlara dahil bulunmaktadır. Firma her 
türlü mubayaa ve masrafı kendi namı ve hesa
bına yaptığından, neticesi de tabiatiyle kendi 
kâr ve zararını ilgilendirmektedir. 

Ancak, anlaşma müteaddit senelere sâri oldu
ğundan (.190(5 - 197o). .19(55 yılı fiyatları üzerin
den verilen teklif fiyatlarına mukabil bu süre 
içinde bâzı madde, malzeme ve işçilik ücretleri
nin artış göstermesi karşısında anlaşmanın 22 nci 
maddesi ile cskalasyon (farkı fiyat) esası kabul 
edilmiştir. Bunun mubayaa edilen tahta ve ke
restedeki nispeti ise % 80''dir. 

Anlaşmanın G ncı maddesi hükmüne göre, 
temin edilecek bulunan malzeme, teçhizat ve 
işçiliğin, şartname, plân ve projelere uygunluğu 
DSİ'ce tatminkâr bulunması sartiyle, gerekli 
her türlü madde, malzeme ve işçilik müıt"ahhit 
firma tarafııulan sağlanacaktır. 

Bu esaslar dahilinde müteahhit firma ta
rafından yapılan mubayaaların eskalasyonu tâ-bi 
tutulabilmesi için ayrıca şu hususların da yeri
ne getirilmiş olması lüzumlu görülmüştür: 

a) Sat inalın atı malzemenin her faturadaki 
miktarı, tanı olarak ambar kayıtlarına işlenmiş 
•olacak. 

b) Fatura tutarları ödenmiş olacak. 
e) Hükümetçe tespit olunan narhlar dışın

da bir fiyatla alınan malzemeye ait faturalar 
satmalınan miktar ve malın piyasadaki fiyat 
rayici, ilgili Ticaret Odasına tastik ettirilmiş 
olacak. 

d) Bu madde ve malzemeler doğrudan doğ
ruya imalatçısından, bu mümkün olmadığı tak
dirde toptancısından satmalınmış olacak. 

e) Mubayaa, Türkiye dâhilinde yapılmış ola
cak. 

İdare, eskalasyona tâbi malzemenin ambar 
giriş ve çıkışlarını, istihlâk ve muhasebe kayıt
larını ve mubayaa evrakını, müteahhit firma

nın çalışmalarına engel olmayacak şekilde tet
kik ve kontrol etmek hakkını haizdir. Bu tetkik 
ve kontrol sırasında, baz kabul edilen birim fi
yatlarının altında bir fiyatla mubayaa yapıldığı 
yani, fiyatlar düşmüş olduğu takdirde bu dü
şüş farkı, müteahhit firmaca idareye iade olu
nacak tır. 

Anlaşma gereğince eskalasyona tabi malzeme 
meyamnda bulunan kereste ve tahta için 500, 
ve 550 TL. baz fiyat verilmiş ve anlaşmanın tet
kikinde bu tahta ve kerestenin baraj ve sant
ral inşaatında kullanılacak ve üstün beynel
milel çıplak beton standartlarını sağlayacak ev
safta kalıphk tahta ve kereste olduğu anlaşıl
mıştır. 

Diğer taraftan bu konunun incelenmesi sıra
sında teknik, elemanlarla yapılan görüşmelerde, 
kullanılacak kalıp1.ık kereste kalitesinin elde 
edilecek işin kalitesine büyük tesiri olduğu; 
Ayrıca iyi kalite kerestenin birden ziyade ka
lıp işinde kullanılmasının da, düşük kaliteli 
keresteye nazaran daha ucuz geleceği beyan 
ve ifade edilmiş bulunmaktadır. Nitekim müte
ahhit firmaca satınalman kerestenin tekrar kul
lanılması da şartnameye göre gerekli bulunmak
tadır. Fazla hasara uğramış veya üzerinde faz
la tamirat yapılmak suretiyle kullanılamaya
cak duruma gelmiş kalıplar ise, DSİ tarafından 
verilecek karara göre atılabilecektir. 

*B) Mubayaanın kontrolü : 
Anlaşmanın yukarda arz edilen hükümlerine 

göve mubayaanın kontrolü ve eskalasyon öden
mesi, şu safhalardan geçerek yapılmaktadır: 

a) Kendisinden mal alman firmanın ima
lâtçı veya toptancı olduğuna dair ve bir defa
ya mahsus olmak üzere, Ticaret Odası sicil ka
yıt sureti aranmaktadır. 

b) Satınalman tahta ve keresteler geldiğin
de sahada, bunların kalitesi, miktarı ve sevk ev
rakı idarece kontrol edilmektedir. 

c) Gelen kereste, sevk pusulası mahiyetin
deki tesellüm makbuzu gerek müteahhit firma 
ve gerekse idarece imzalanmaktadır. Bu sevk 
pusulasına dayanılarak ayrı bir rapor (Ambar 
giriş formu) düzenlenmekte ve buna göre tan
zim edilen ambar giriş fişi idareye gönderilmek-
ıtedir. İdarece bu fiş giriş formu ile mukayese 
ve kontrol edildikten sonra fişin bir nüshası ida
rede alıkonulmakta, diğer nüshalarla giriş for
mu ise müteahhide iade olunmaktadır. 
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d) «Müteahhitlikçe yapılan tahta ve kereste 
mubayaaları ile ilgili faturaların birer sureti, 
ödemelerin yapıldığına dair makbuzlarda ekle
nerek hazırlanan eşkal a syon cetvelleri, idarece 
faturalara ait giriş fişleri ile karşılaştırılıp ge
rekli kontrol yapılarak mutabakat sağlandık
tan sonra tanzim edilen bir zabıtla ödeme saf
hasına girmiş olmaktadır. 

Ayrıca, müteahhidin ambar kayıtları, çıkış
lar yönünden idarenin kontroluna tabi olduğu 
gibi. kullanılan kerestelerin işin gereğine uygun 
olup olmadığı yönünden de Keban Projesi Müşa
vir Mühendislik ve umumî kontrollük hizmetleri 
mukavelesine göre, Ebeseo Services Information 
Firmasının kontrolüne de tabi bulunmaktadır. 

Soru : 2. 
Mukaveledeki kereste alınmasına dair mad

delerin aynen yazılı olarak tarafıma bildirilmesi. 

Cevap : 2. 
Mukavelenin kereste alnın ile ilgili mad

delerinin aynı, ilişikte takdim edilmiştir. 
Soru : 3. 
a) Keban Barajı inşaatında bugüne kadar 

gerek şirket gerekse DSİ tarafından kullanılan 
kereste miktarı ne kadardır ? 

Cevap : 3. 
a) Keban Barajı inşaatında 5 . 4 . 1966 

1 . 9 . 1971 tarihleri arasında müteahhit firma 
tarafından 14 480 086 M3 DSİ tarafından da 
1965 Nisanı ile 1971 yılları arasında 2 555 576 
M3 kereste satmalmmıştır. 

Soru : 4. 
b) Müteahhit firma tarafından satınalınan 

ve kullanılan keresteler hangi firmalardan alın
mıştır ? 

Cevap : 4. 
b) Müteahhit ihtiyacı olan keresteyi, Elâ-

zığcla: Ali Erdem, Kökçüler, Hazer Kereste Ti
caret, Güvenal firmalarından, Erzincan'da Tu
ran Baki Firmasından ve İsparta'da Terakki 
Kolektif Şirketinden satınalmıştır. 

Soru : 5. 
a) Hangi firmalar ne kadar miktar keres

te için hangi fiyatları teklif etmitşir ? 
b) Teklif yapan firmalardan hangilerinin 

teklifleri kabul edilmiş ve kabul edilen te:klil ge
reğince alman keresteler için ne miktar para 
ödenmiştir ? 

Cevap : 5. 
a, b) Yukarda da ifade olunduğu gibi an

laşmanın 6 ııcı maddesi hükmüne göre ihtiyaç 
duyulan bilûmum malzeme, teçhizat ve işçilik, 
şartname, plân ve projelere uygunluğu DSİ ta
rafından tatminkâr bulunması şartiyle müteah
hit firmaca temin edilecektir. Yapılan anlaşmaya 
göre, firmanın kereste mubayaası için teklif al
ması, bu teklifleri muhafaza ve ihraz etmesi mec
buriyeti yoktur. Nitekim firma temsilcisi ile bu 
konuda yapılan görüşmede hiçbir zaman yapılı 
şekilde teklif alınmadığı; Bu itibarla inceleıme-
ye arz edilecek teklif mektubu bulunmadığı ve 
hal böyle olunca .teklifi kabul edilmeyen bir fir
manın da tabiatiyle bulunmayacağı beyan ve ifa
de edilmiştir. 

13 — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligü'in, Keban Barajı kereste ihti
yacına dair soru önergesi ve Enerji 've Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Kemal D emir'in yazılı cevabı. 
(7/818) 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı tarafından Yazılı olanak 
cevaplandırılmasına tavassutlarınızı rica. ede
rim. Saygılarımla. 

Cumlıuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Diıkeçüıgii 

1 — Birinci, İkinci sınıf kerestelerin (Tah
taların) Keban barajı çevresindeki İllerde ve 
hatta Bolu gibi benzeri vilâyetlerde metre kü
pünün satış fiatiarı nedir? 

2 — Buna mukabil İsparta. Terakki Kollek-
tif Şirke tinde ayni cins kerestemin metre küpü 
kaç liradır ? 

3 —• Keban barajı kereste ihtiyacını nere
den teinin etmiş ve etmektedir? Ve Keban ba
rajı şirketi, ihtiyacı olan kerestelerini Terakki 
Kollektif Şirketinden almış ve almakta ise, ay
nı zamanda kereste fiatiarı da civar İllerdeM-
lerden farklıysa, bu falıiş fiatm farklılığı neden 
ileri gelmektedir? 

4 — Ve adı geçen şirket aynı vasıfta piya
sada daha ucuz kereste varsa niçin ve neden ci
var vilâyetlerdeki kereste tacirlerinden alnıa-
yıpta, Deımireîl'erin Terakki Koliektif şirketini 
tercih etmişler ve etmektedirler? Eğer bu ter-

- 920 -



C. Senatosu B : 81 24 . 10 . 1973 0 : 1 

cin olmuş ise, bu tercihin seb'elbi neyli© izah okı-
nabilir ? 

5 — Mukavele fiatı ile satın alınan fiat ara
sındaki farklar, Devlet Sular İdaresi Genel 
Müdürlüğünce, Kaban Barajı müteahhidine es-
kalasyon olarak verilmekte raidir?.' 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
112 - 1 - 431/591 
40762 

Konu : Senatör Sayın Hüsnü Dikeeli-
giPin yazılı sıoru önergesi. 

Cumhuıtiyet Senatosu Başkanlığına 

İ lgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü 31 . 3 . 1973 gün ve 7/755 - 11177/10041 sa
yılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sayın 
Hüsnü Dikeeligirin «tKeıban Barajı Kereste ih-
tiyaıcı'na mütedair 26 . 7 . 1971 tarihinde ma
kamlarınıza verilen yazılı soru önergesi ile ilgi
li olaraik 9 . 3 . 1972 tarihinde tamamlanmış 

olan teftiş raporuna dayanan cevap ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgileranizıe arz ederim. 
Di'. Kemal Demir 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baıkanı 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri ,Üyesi Sayın 

Hüsnü DikeçligiıPin 26 . (7 . 1971 tarih, 7/818 
sayılı yazılı isoru önergesi cevabıdır. 

IStoru : 1. 
Birinci ve ikinci sınıf kerestelerini (tahtala

rın) Keban Baraj cevresin'deki illerde ve hattâ 
Bolu gibi 'benzeri vilâyetlerde metreküpünün 
satış fiyatları nedir ? 

Cevap ': 1. 
Bakanlığımızca bu konuda yaptırılan ince

leme sonucunda yurdumuzdaki kereste ve tah
t a nevilerinin sınıf tasrihi ile mukayesesinin 
mümkün olamayacağı kanısına varılmıştır. 

Bununla .beraber sorunun gereğini yerine 
getirmek maksadiyle keyfiyet Elâzığ, Diyarba
kır, Malatya, Bolu, Kastamonu Ticaret Odala
rından sorulmuş ve beher metreküp satış fiyat
lar ıjyle Terakki Kolektif Şirketinin satış fiyat
ları cetvel halinde arz edilmiştir. 

Nev'i ve 
sınıfı 

Tahta 
1. sınıf 
2. sınıf 
2. sınıf 
2. sınıf 
2. sınıf 
2. sınıf 
2. sınıf 
3. sınıf 
3. sınıf 
1. sınıf 
1. sınıf 
2. sınıf 
2. sınıf 
2. sınıf 
2. sınıf 
2. sınıf 
2. sımf 
3. sınıf 
3. sınıf 
3. sınıf 

Yılı 

1966 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1966 
1968 
1966 
1967 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1966 
1967 
1968 

Elâzığ 
TL. 

676 
639 
676 
639 
676 
•842 
844 
922 
676 
639 
670 

Malatya 
TL. 

1 020 
1 

1 
.1 

420 

OOO 
40O 

Diyarbakır 
TL. 

. J V 

800 
700 
750 
800 
850 
950 

1 200 
600 
700 
800 
ooo 
700 
800 
850 
900 

11 000 
1 250 

600 
700 
750 

Kastamonu 
TL. 

1550 
500 
500 
550 
600 
650 
700 
500 
5Ö0 

1 100 
1 100 

800 
850 
850 
850 
900 

il 000 
700 
700 
725 

Bolü 
TL. 

800 
600 
600 
650 
700 
750 
800 
500 
500 
800 
800 
600 
600 
650 
700 
750 
800 
500 
500 
500 

Terakki Kol. 
Şirketi 

TL. 

850 
650 
6510 
630 
680 
680 
680 
520 
530 
850 
900 
650 
650 
630 
680 . 
680 
760 
500 
530 
630 

— 921 



C. SsmiaJtosu B : 81 24 . 10 . 1973 O : 1 

Soru : 2. 
[Buna mukiabil İsparta Terakki Kolektif Şir

ketinde aynı cins kerestenin metreküpü, kaç li
radır 1 

'Cevap : 2. 
Birinci soru cevabında arz edilen tabloda 

İsparta Terakki Kolektif Şirketi fiyatları da 
gösteril'miştir. 

iSoru : 3. 
a) Keban Barajı kereste ihtiyacını nere

den temin ctimiş ve etmektedir'? 
b) Ye Keban Barajı ihtiyacı olan kerestele

rini Terakki Kolektif Şirketinden almış ve al-
ımakta ise, aynı zamanda kereste fiyatları da 
civar illerden farklıysa bu fahiş fiyatın fark
lılığı neden ileri gelmektedir? 

Cevap : 3. 
a) Keban Barajı müteahhidi 5 . 4 . 1966 -

1 . 9 . 1971 tarihleri arasında satıııaldığı 
14 48Ö '086 M3 keresteden 9 822 690 Ma nü İs
parta Terakki Kolektif Şirketinden, 4 633 396 
M3 Elâzığ payasasından, 24 ÖOÜ M3 nü Erzin
can'dan temin etmiştir. 

b); Birinci soru nedeniyle tanzim edilmiş 
olan tablonun tetkikinden görüleceği üzere bil-
haslsa 1966 - 1968 yılları arası için Elâzığ Tica
ret Odasından elde edilen kereste fiyatlarındaki 
sınıflandırmaya şüphe ile bakmak icabeder, 
şöyleki, 1966 yılı için birinci, ikinci ve üçüncü 
sınıf keresteler için bir tek fiyat bildirilmiş o 
da 676 TL. dır. 

\1967 yılı için de .birinci, ikinci ve üçüncü sı
nıf keresteler için verilen tek fiyat 639 TL. dır. 

1%8 yılında ise 2 nci sınıf için 676, 3 ncü sı
nıf için 670 TL. fiyat verilmiştir. 

Buna 'mukabil Diyaı bakır Ticaret Odasın
dan. aynı seneler için 1 nci sınıf 80O-9ÛO TL. sı, 
2 nci sınıf keresteler için 700-800-850 TL. ve 
3 ncü sınıf keresteler için 600-700 ve 750 TL. 
;fiyat bildirilmiştir. 

Bu hale göre 1969 yılma kadar Elâzığ keres
te piyasasında bir standardizasyonun olmadığı 
ve ancak kerestenin paçal fiyat .üzerinden 'mua
mele gördüğü rahatlıkla ifade edilebilir. Bu ba-
kumdan Terakki Kolektif Şirketi fiyatlarıyle 
Elâzığ piyasa fiyatlarının ımukayese imkânı bu-
ttunmamaktadır. Civar illerden yalnız Diyarba
kır Ticaret Odasının bildirdiği fiyatlarla sınıf
lar arasında bir bağıntı bulunduğu görülmüş

tür. Diyarbakır piyasası fiyatlarıyle mukayese 
yapılacak olursa 1 nci sınıflarda Diyarbakır pi
yasası ile Terakki Kolektif Şirketi fiyatları 
•eşittir. 2 nci sınıf kereste fiyatlarında ise Terak
ki Kolektir Şirketi fiyatlarının beher M3 için 
1966 yılında 50 TL., 1967 yıllında 150 TL., 1968 
yılında 210 TL., 1969 yılında 220 TL., 1970 yı
lında 320 TL., 1971 yılında 490 TL., daha ucuz 
olduğu görülür. 

Soru : 4. 
Ve adı geçen şirket aynı vasıfta piyasada 

daha ucuz kereste varsa niçin ve neden civar 
vilâyetlerdeki kereste tacirlerinden almayıp da, 
DeimireMerin Terakki Kolektif Şirketini tercih 
etmişler ve etmektedirler? Eğer bu tercih olmuş 
ise, bu tercihin sebebi neyle izah olunabilir. 

Cevap : 4. 
Civar vilâyetlerdeki kereste piyasalarının 

daha ucuz olmadığı yukarıki açıklamalarla arz 
.edilmiş bulunduğundan burada, (müteahhit CCI 
Firmasının Terakki Kolektif Şirketinden tahta 
ve kereste almasının sebepleri üzerinde durula
caktır. 

Keban Barajı inşaat mukavelesi teklif edi
lecek birim fiyatların (memlekette vukuıbulacak 
fiyat dalgalanmalarını dikkate almadan veril
mesi gayesiyle Türkiye'den mubayaa edilecek, 
-çimento, inşaat demiri, kereste, mazot, benzin 
dinamit vs., gibi temel malzemenin eskalasyona 
tabi olacağı hükmünü getirtmiş ve ayrıca müte
ahhit firma inşaata elverişli ve iyi kalite olmak 
şartı yi e istediği ın/alzemeyi istediği yerden ve 
istediği fiyattan herhangi bir kayıt ve şarta ta
bi olmaksızın almakla serbest bırakılmıştır. El
verişli evsaftaki malzemeyi memleket dahilin
den temin edemediği takdirde yurt dışından 
ithalinde mezun kılınmıştır. 

Kereste konusunun müfettişleriımizce vâki 
incelemesi sırasında, kerestelerin .kullanılmış 
olması hasebiyle, kalitesi üzerinde müfettişleri
mizin bir kanaat, edinmesi .mıümkün olamamış 
ise de, gerek kontrolü yapan DSl XVI. Bölge 
ilgilileri gerekse müteahhit firma ilgilileri Te
rakki Kolektif Şirketinden satmalman kereıste 
ve tahtaların kalitesinin emsallerine nazaran % 
İ20 - 25 nispetinde daha iyi olduğunu beyan et
mişlerdir. 

CCI Firması ilgilileri işi başlangıcında Te
rakki Kolektif Şirketine ait kereste fabrika-
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sim miahallinde tetkik ederek işin seyrini ak
satmadan arzu ettikleri kalite ve evsafta keres
te ve tahtayı bu firmanın temin eıdebileeegine 
kanaat getirmiş olduklarını bu kanaatlerini, 
an»üıbayaalar sırasında daima müşahade ettikle
rimi beyan etmiş ve bu husus DSİ XVI. Bölge 
Müdürlüğü ilgililermce teyid olunmuştur. Mü
fettişlikçe yapılan incelemede Ticaret Odaların
dan alman fiyatlarla Terakki Kolektif Şirketin
den mubayaa edilen kereste ve tahta fiyatları 
arasında fahiş bir fark olmadığı da beyan ve 
ifade edilmiş bulunmaktadır. 

İSorcı .: 5. 
Mukavele fiyatı ile satmalınan fiyat arasm-

ıdaki farklar Devlet Sular îdare Genel Müdür
lüğünce Keban Barajı müteahhidine eskalasyon 
olarak verilmekte midir? 

Cevap : 5. 
Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralı İn

şaatı Anlaşması 22 nci ımaddesinin (B) bendine 
göre anlaşma fiyaitı ile ısatmalınan fiyat ara
sındaki farklar, eskalasyona tabi tutularak mü
teahhide ödenecek (meblâğlara ilâve veya tenzil 
edilmektedir. 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. •—• Chımihuriyet Senatosu üyelerinin üçte 
ibirinin yenilenmesi dolayısıyle yeni üyelerin an-
diçımesi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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