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I. - GEÖEN TUTANAK ÖZETİ 

Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grubu Üyesi 
Nalın Talû'nun görevlendirildiğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

Federal Almanya ve diğer bazı Batı Avrupa 
ülkeleri hükümetlerince yabancı isçi akınımı 
durdurma istikâmetine! e aıüi-iviarı mrarlarıa bu 
ülkelerde çalışan vatandaşlarımıza kısa ve uzun 
vadeli etkisi konusunda Alman ve diğer hükü
met temsilcileri ile gerekli temas ve istişareler
de bulunmak, üzere kurulan Heyette Cumhuri
yet Senatosu Kontenjan Üvcsi Halil Tüne'un 
da görev almasının uvgmı 

Başbakanlık r.r^rc dn. 

Başkanlık Divanında açük bulunan üyelikler 
için yapılan seçim sonucunda; Divan Kâtipliği
ne Diyarbakır Üyesi Azmi Erdoğan'ın seçildi
ği bildirildi. 

20 . 12 . 1973 Perşembe günü saıat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,22'cle son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Cav.polaf 

—s»»~-.-~css<ı»S' 

KÂTİPLER 

BİRÎNCÎ OTURUM 

Acılına saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvslî'li iskender Cenap Ege 

: Mehmet Çamlıca (Ka/sta-ior.ii), Osman Nuri Oanpolat (Konya) 

BAŞKAN — 14 ncii Birleşimi 

BALKAN - • T"•••••ki 
(Yoklama, yapıldı.) 

!1Vİ . 

Tl. - YOKLAMA 

.A \ fV.ğunluğumıız vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KUEULA SUNUŞLAEI 

1. Bingöl Üyesi Arif Hikmet Yv.rtsi r in
sim günlerde, radyo, televizyon, gazete ve diğer 
basın ve yayın organlarında çok yer verilen ve 
kamuoyunu geniş bir şekilde işgal eden hasta bâ
zı basın suçlularının Sayın Cumhurbaşkanınca 
affedilmeleri konusunda gündem din demeci. 

[Tikmet Yurtsever gündem dışı söz istemişler
dir; okutuyorum efendim. 

C. Senatosu Sayın Başkanlığına 

Son günlerde radyo, televizyon, gazete ve 
di^er basın yayın organlarında geniş yer veri-

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arka- j leıı ve kamuoyunu geniş bir şekilde işgal eden 
daşlanmız yar; Bingöl Senatörü Savın Dr. Arif j hasta bâzı basın suçlularının Sayın Cumhur!toa§-
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kanımız tarafından affedilmeleri dolayısıyla 
gündem dışı konuşmak istiyorum. 

Bugünkü oturumda söz verilmesini saygı ile 
arz ederim. 

Bingöl 
Arif Hikmet Yurtsever 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Arif Hikmet 
Yurtsever. 

AKİF HİKMET YCKTSEYEFJ (Bingo]) 
—• Sayın Balkan, muhterem senatörler; 

Bugün gündem dışı söz alışımın ve huzu
runuzu işgal edişimin sebebi; son zamanlarda 
radyo, televizyon ve. gazetelerimizde üzerinde 
çok durulan, basın sucu işlemiş bâzı hasta ya
zarlarımızın Anayasamızın 07 ııci maddesine is
tinaden Sayın Cumhurbaşkaniiınzea affedilme
leri hususundaki ea!ba ve gayretlerin tek taraf
lı olarak yapıldığını belirtmek; aynı durumda 
bulunan diğer hasta yazarlarımızın da eşit mu
amele ve himmete tâbi tutulmalarım talep et
mektir. 

Muhterem arkadaşlarım, gayet iyi hatırlaya-
oağınız gibi, bundan bir müddet önce Türkiye 
Gazeteciler Sendikası Başkanı tarafından Sa
yın Cumhurbaşkanımıza yapılınış bir tel dilek
çesi müracaatına bütün basın ve yayuı organla
rımızda gayet geniş yer verilmişti. Gazeteciler 
Sendikası aynı zamanda Başbakan ve Adalet 
Bakamım da birer sımetinl gönderdiği bu mü
racaatında, Sağmalcılar Cezaevinde mahkum 
bulunan gazeteci Çetin Altan'm gözlerinden ra
hatsız bulunduğunu, hastalı ğmm cezaevi şart
ları içerisinde gün geçtikçe vahim bir hale dö
nüşerek: yaza em kür olanak tehlikesini doğur
duğunu belirtiyor ve Anayasamızın Sayın Cum
hurbaşkanımıza verdiği affetme salâhiyetlerini 
kullanmalarını dil iyordu. 

Bu müracaattan sonra, bilhassa bâzı gaze
telerimizde bu mevzu üzerinde, günlerce neşri-
yait yapıldı. Bunun neticesi olarak yazar Çetin 
Alt anı'm Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hasta
lıkları Kliniğinden aldığı rapor Adlî Tıp Mecli
sine havale edildi. Adlî Tıp Meclisi hastayı da 
muayene ederek:, Çetin Altan'm hastalığının 
ciddî olduğuna, cezaevi şartları içerisinde ha
yatî tehlike arz edeceğine mütedair nihaî ra
porunu Adalet Bakanlığına arz etti. Bütün ka
nunî formaliteler ikmal edildikten sonra Sayın 
Cumhurbaşkani'nıız Anayasamızın kendilerine 
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| vermiş bulunduğu affetme salâhiyetlerini kuİ-
I 
i bari arak. yazar Çetin Altan'ın cezasını bütün ııe-
1 tlmderivlo bildikte affettiler. 
I . 
\ Peğerli arkadaşlarım, yazar Çetm Altan'm 
1 v'vuuduğvı fikirlerin yüzde yüz karşısında bu-
| Uman. "••• fakat mesleği insanların ıstırabını 
i dindirmek, İnsana şefkat ve sevgi beslemek 

olan bir hekim arkadaşınız olarak, Sayın Cum-
î M; <sba -/kanım izm bu davranışlarını yerinde ve 
I olumlu bir karar olarak nitelendiriyorum. Ce-
i zazlzm gayr-mı suçluyu ıslah etmek olduğu gor-
i ç mi. harşısmda, mahkûmu ölüme ter'kctmenitı 

bir mâma ifade etmeyeceği neticesi de hiçbir ce-
j ;mmmn kiraz edemeyeceği şekilde ortada ka

lan bir hakikattir. 
Azacak, aynı durumda, bulunan bâzı yazar ve 

diğer bâzı mahkûmların bu imkândan istifade 
edememolerinin, kamuoyunda bâzı tereddütle
rin uyanmasına, adalet ve eşitlik duygularının 
zvdricu m'-mm vesile teşkil edeceğinden ciddî şe-
ki'de < ndlsz duyarak, bu konuşmamla buna ben
zer bir me('nle üzerinde durmak suretiyle ilgi-
llbziz. hassasiyetini arz ve istirham etmek isti
yorum. 

••'••ez1!, sezzimzmr, yazar Çetin Altan'm duru-
: mn ]•; m"'m !m-4a bulunan ve basm suçundan 

j m. •.'evV';. biz bk'e adamımız da vardır. O da Sa-
] v,u. ü b - z b ı Xeml Adsız'dır. Kendisi, hepini

zi;:. gayet yabandan tanıdığınız son yarım asrın 
Türk milliyetçiliğinin smu'mıü haline gelmiş, 
Tibbı Milletinin mutluluğu ve yücelmesi için 
zmurbğı fikirleri lıertürlü çileye katlanarak yıl-
zmzkm szvun.muş bir idealisttir. Türk Milletinin 
zeıbu'uğu, Türk vatüimırı bölünmezliği husu-
m-mh brp'piz gibi çok hassas ve müsaTuahasız 
bıbu'i-eı Sayı a. Xilnl Adsız, inandığı fikirlerini 
biz zar m,-maya yazdığı bir yazısında savunur-
kzz:. kullandığı üslûp ve cümlelerde kanunları
mız1 n suç saydığı ibareler bulunduğundan 15 
uy ağır hapis cezasına mahkûm olmuştur. Ken
di^. İmlen. 70 yaşında olup İstanbul Toptaşı Cc-
zaevinde ağır suçlular koğuşunda yatmaktadır. 
jTs.ydaı-paşa Xunıuno Hastanesi Sıhhî 'Kurulu
nuz ı. verdiği rapora göre kronik enfarktüs, hi-

I pmmmmiy.nı ve ağır romatizma hastalıklarından 
•m.usiar'piir. Bandan. üç ay önce Haydarpaşa 
Xuzaıme Ha skin esine sevkedilmis, hastane sıhhî 
kuzulu, yukarıda arz ettiğim hastalıkları teş
his ve tespit ederok cezaevi şartları içerisinde 
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hastanın iyileşımesine imkân bulunmadığına da
ir kati rapor vermiştir. İstanbul Savcılığı rapo
ru Adlî Tıp Meclisine sevketmiş; Adlî Tıp Mec
lisi de, hastanede bir müddet tedavisi yapıldık
tan sonra reviri buluman bir cezaevinde dıaimî 
doktor kontrolunda yatmasını uygun görmüş
tür. Buna rağmen hasta 11 Kasım 1973 tarihin
den beri reviri bulunmayan Toptaşı Cezaevinde 
ağır suçlular koğuşunda yatmaktadır. Bir ta
raftan ağır cezaevi şartları, diğer taraftan iler
leyen yaşı hastalığın gittikçe vahimleşmesme ve 
ciddî şekilde hayatî tehlike arz etmesine, sebe
biyet vermektedir. Hastanın mutlak huzur ve 
sükûna, daimî ihtimama, mutlak perhize ve 
üzüntüsüz bir yaşantıya hayatî derecede ihtiya
cı varken, ağır suçlular koğuşunda yatması iyi
leşmesine ve hattâ salâh bulmasına imkân bırak-
ınayacağı gibi, rahatsızlığının gittikçe artması
na ve ciddî hayatî tehlike arz etmesine sebe
biyet vereceği aşikârdır. 

Hastaneden çıktığı 11 Kasım 1973 tarihin
den bu yana. 40 güne yakın bir zaman geçmiş
tir. Bu müddet zarfında hastanın içinde bulun
duğu ağır şartlar, hastalığın ciddiyetini bir kat 
daha artırmıştır. Nefes darlığı, şiddetli baş ve 
mafsal ağrıları, zıaman zaman gelen şiddetli gö
ğüs ağrıları (ki, bunlar kroncr yetmezliği ve 
kalp kifayetsizliği arazlarıdır) gibi hastalık şi
kâyetleri hayatî endişeler doğurmaktadır. Bu 
vaziyet karşısında hastanın tekrar bir sıhhî ku
rula ve adlî tıbba havale edilerek alınacak katî 
raporlara göre hareket edilmesi zarureti ortaya 
çıkmıştır. Raporlar hastanın durumunu arz et
tiğim şekilde tevsik ederse, yazar Sayın Hüseyin 
Nihal Adsızı da Çetin Altan'a uygulanan ve in
sancıl yanı -ağır basan affa ınazhar kılmalarını 
•Sayın Cumhurbaşkanımızdan önemle arz ve is
tirham etmekteyim. 

Bütün davranışlarıyle Türk Milletinin tümü
nün sevgi ve. hürmetini kazanmış bulunan, âdil 
ve eşit muameleye mutlak şekilde uyguladığı 
(hususunda katî inanç bırakan Sayın Cumhur-
'başıkanımızm bu hususta da gerekli hassasiyeti 
göstereceklerine dair inancım sonsuzdur. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime burada 
son vermeden önce müsaadenizle bir başka hu
susu da işaret etmek istiyorum, o da şudur: 

Gerek Gazeteciler Sendikası sayın yönetici
lerinin ve gerekse gazetelerimizin bir meslek
taşları olan Çetin Altan'ın durumu dolayısıyle 
gösterdikleri hassasiyeti, Nihal Adsız için gös
termemelerini bir kasta mebni görmediğimi, adı 
geçen basın kuruluşlarımızın meslektaşları ile 
diğer vatandaşlar arasında herhangi bir tefrik 
yapmayacakları, bunun gözden kaçmış veya 
kendilerine intikal etmemiş bir mesele olduğu 
hususundaki kanaat ve inancımı da bu vesile ile 
belirtmek işitiyorum. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yurtse

ver, 

2. — Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
son çıkarılan Personel Kanunu ve kanun hük
mündeki kararnamelere göre mühendislerin inti
baklarında yapılan haksızlıklar ve bu haksızlık
ların yeni çıkarılacak kanun hükmündeki bir ka
rarname ile düzeltilmesi konusunda gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Efendim Erzurum Senatörü Sa
yın Hilmi Nalbantoğluîıun da gündem dışı bir 
söz teklifi var. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

Mühendislerin intibaklarında yapılan hak
sızlıklar baikkında gündem dışı konuşmak isti
yorum. Gereğini saygı ile müsaadelerinize arz 
ederim. 

Erzurum 
Hilmi Nalbant oğlu 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sa
yın Başkan, yüce Senatonun sayan üyeleri; 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. Bilgileriniz
den okluğu üzere, bir Devlet Memurları Kanu-
•IU çıkarılmıştır; fakat birçok çelişkiler doğur
muştur. Ayrıca, kanun hükmünde çıkarılan ka-
ramam elerde çelişkiler doğurmuştur. Bu konu
da çok örnekler var. Bunların birisini de ben 
sizlere sunacağım ve Sayın Hükümetimizden 
bnna bir çözüm bulmasını önereceğim. Konu şu: 

Devlet Memurları Kanunu unvana dahil 
olmaksızın 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş 
teknik elemanı 10 ncu derecenin 3 neü kade
mesinde, 5 yıl ve daha fazla yüksek öğrenim 



Ö. Senatosu B : 14 20 . 12 . 1973 

rö>müş teknik elemanları da 9 ncu derecenin 2 
]. i kademesinden başlatılmasını uygun görmüş-

Buradaıki bir yıllık öğrenim farkına karşılık 
takman 3 yıllık kıdem haksızlığını belirten Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliğine, bağlı tüm 
adalar, unvana bakılmaksızın 4 yıllık yüksek \ 
(."grenim yapan yüksek mühendis ve mimarla- ı 
nıı 9 neu derecenin 2 nci kademesinden başla- i 

i 
tılmasım savunmuşlardır. Bu nedenle çıkarılan 1 
G57 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Ka- » 
nunun 1327 sayılı Kanunla değişlik bâzı madde- ı 
lerinin değiştirilmesine dair kanun hükmünde i 
ö no. lu Kararnamenin 1 nci maddesinin (e) 
bendinde; 

«4 yıllık yüksek •teknilk öğrenim, görmüş ve 
yüksek mühendis veya yüksek mimar unvanım 
almış bulunanlar 9 ncu derecenin 2 nci, 5 yıl 
veya daha fazla yüksek öğrenim yapmış olan
lar 9 ncu derecenin 3 ncü kademesinden işe baş
larlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler.» sökündedir. Bu Kanun Kuvve
tindeki Kararnamede tahsil süresi nazarı iti
bara alınmakla birlikte, yüksek mühendis ve 
yüksek mimm-lara tanınan bu haktan 4 yıl yük
sek tahsil gören sadece ziraat, orman ve kimya 
yüksek mühendisleri yararlandırılmıştır ve bu 
Kararname. 18 Ekim 1973 gün ve 14689 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş
tir. 

Yüksek bilgilerinizden olduğu üzere, Tür
kiye'deki mühendislik temel bilimleri 4 yılda 
verilmektedir. Örneğin; İstanbul Teknik Üni
versitesi, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Ka
radeniz Teknik Üniversitesi ve diğerleri ilk 4 
yılda mühendislik, ondan sonraki iki ve dört sö
mestri sonrasında da yüksek mühendislik unva
nı vermektedirler. Bu nedenle, 4 yillük yüksek
öğretim yapan tüm mühendislerin, yalnız or
man, ziraat, kimya değil, tüm mühendislerin 
de aynı süre öğretim yapan ziraat, orman ve 
kimya yüksek mühendislerine tanınan hakların 
tanmaraik 9 neu derecenin 2 nci kademesinden 
başlatılması için Hükümetten kanun hükmün
de bir kararname çıkarılmasını arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN 
oğlu. 

O : İ 

Teşekkür ederiz Sayın Naİbat-

3. —- Başkanlık Dîvanı seçimi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Başkanlık Divanında açık bulunan üyelikler 
için 'seçim yapmamız gerekiyor. Ancak, adaylar 
'bildirilmediği için secini yapamıyoruz. 

•i. —• Danışma Kurulunun, Bütçe ve Plân Ko
misyonu dışındaki komisyonların teşkili için par
tilere düşen üye sayılarıyle ilgili dağıtım cetve
li. 

BAŞKAN —• Bugün Damsın a Kurulu top
lanmış ve Danışına Kurulu komisyonların oran 
cotveii üzeıvnde müzakerede bulunmuş, oran cet
velini tespit etmiştir. Şimdi, bu oran cetvelin
de komisyonlara partilere göre isabet eden üye 
sayılarını arz edeceğim ve oylarınıza sunacağım, 
gelecek birleşime kadar bu sayıllar tabedilip sa
yın üyelere dağıtılacaktır. Şimdi, partilere isa
bet eden üyelik adetlerini okutuyorum, sonra
dan da oylarınıza arz edece güm. 

«Anayasa ve Adalet Komisyonu: A. P.7, C. 
II. P. 3, M. G. P. 1, M. B. ü . 1, Kontenjan Gru
bu 1, Bağımsızlar 2. 

«Bütçe ve Plân Komisyonu:.. 

BAŞKAN — Efendim, Bütçe ve Piân Komis
yonunu tespit imkânına sahip olumamadı, Da
nışma Kurulundaki müzakerelerden de anlaşıl
dı. Çünkü, biliyorsunuz Anayasanın 94 ncü mad
desi muvacehesinde bu konııisyoıı üyeliklerinin 
taksimi adet olarak tasrih edilmiştir; iktidar 
partisine verilecek olan miktarım orada adet 
olarak bi'liiıımiesi taib.î seçime de tesir edecek. 
Hükümetin ne şekilde teşekkül edeceği,.mevcut 
Hükümetin mi göreve devam edeceği hususu 
bugün bilinemediğinden, ileride bu komisyon 
için yenıiden bir karar almak üzere bunu oyla
rınıza arz etmiyoruz. 

Diğer komisyonları okutmaya devanı ediyo
ruz. 

«Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu: A. P. 5, C. H. P. 2, C. G. P. 1, M. B. 
G. 1, Kontenjan Grubu 1, Bağımsızlar 1. 

Bayındırlık, Ulaştırma, imar - İskân Komis
yonu: A. P. 7, C. H. P. 3, C. G. P. 1, M. B. G. 1, 
Kontenjan Grubu 1, Bağımsızlar 2. 
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Dışişleri, Turizm ve Tanı tma Komisyonu: | Ki tapl ık Karma Komisyonu: A. P . 1, C. H. 
A. P, 7, C. H. P. 3. C. G. P. 1, YL. B, a . 1, Kon- j P.l.;> 
teujaıı Grubu I, Bağınmızlar 2. BAŞKAN — Erendim, bu üsteyi oylarınıza 

İeişleıi Komisyonu: A. P. 7, C. H. P. 3, C. G. arz ediyorum.. 
P. 1. '}•!.. B, G. J, Kontenjan Grubu 1, Bağımsız
lar 2. 

blalî ve İbrisadî İsler Komisyonu: A. P. S, j \ 
H. P . A C. G. P. .1, Y. B. G. 2. Konten jan I "" ' ' 

S I P R I ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
) anısın a Kurulumda ka ra r Atmakla mı alınrnıs-

C. 
Gruba 2. Bakımsızlar 2. 

"\ r İ l î T" 

i BASlrAA — Ever efendim, Danışma Kuru-
S 7 - J 

komisyonu; A. P. 7, Ü. H. P. o, \ Junun k t i A k i y l e u a r a r mnımmtır, A y arkı da b. G. P . 1. bl. B. G. 1. Kontenjan Grubu d, Ba- ı bendeniz de bulundum. 
d^> 9. iuı nsmv 

Aliliî Savunma Komisyonu: A. P. 6, G. H. s edenler... Kalbui etmeyenim1... i t t i k 
P. 3. (b G. P. 1. bk B. G. 1, Konten jan Grubu 1. j edilmiştir. 
Bağımsızlar "i. j Muhterem arkadaşla ; mı, bu du 

Taı-ım - Orman I b o ü l s y ı m i : A. P. 7, G. H. : suıda prupkır adrybmmı 
P. 3, C. G. P. I, Y. '13. G. 1, Konten jan Grubu 1, 1 adaylar t m m t edilecek. Hu 

ed 'yorum. Kabul 
İ t t i fabia kabul 

- '! 1 •>-.! 

loammısımaı m kadar temin edilirce 
1ief.--.l .-..,• U r - c ı P -

imeuemeı. ve 
aC; emerek bir-
i teaıin edilmesi 
iyelere dağı tikl
im sonra da se

rde ı- ku ruk 

Sı:-yai i ş ler Komisyonu: A. P. 5, G. H. P. 2, lâzım - listeler kas ı 
(b G. P. b bk B. Gb 1, Kontenjan Grubu 1. Ba- eaktır . Bağ ı töomda ı ı iki bimkyi 
ğmmrmar il.. [ elmler yapı lmak suretiyle men 

Gmrrlik ve Spor Komisyonu: A. P. 4, C. H. | ınuş olacaktır . 
P. 2. G. G. P . 1, Y. B. G. 1, Komrenjan Grubu 1. j EfeıAkm rAkıbemimkbe başka kin amdde bu-

K a m u ik t i sad i Teşebbüsleri Karma Korniş- bınmadığı cihetle 20 A u k m İA73 bal; Akra saat 
yonu: A. P. 7. 0. II. P. 3, CkG. P. .1. Y. B. G. 1. [5 OObk: toplanarak ürem- Birleşimi kapatıyo-
Kouten jau (kakın 1. Buğun sızı ar 2. ram. 

m : A. P. 3. 0. İL "• 
P. E G G. P. k bk B. G. 1. Aar}aum 1 b ?d>. 

IV. — SOEüLAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SOIYYAE. VE CEVAPLA], 

1. —- 'Amkmrbe / kmakonr Tahıl VjcA Kadri \ nurunda eakşma ya 
Kap1 ardın, htaııbıd I AA iç çer rezilin ve uzantısı - Ardık protekokorle 
hüL'.iüöüir>b ye idden d em u7 (mm ı esi l:ou usu IKI o, yapı- i r]_ Limanlar iAAle 
laeY: ernkmuem k e k .m,m öru rm m re İmar ve İs-
7 ' , ' ; 

ıstannıii ii;n o ve emri 
nın yemidon bsbso.er m A. b 
lar yapılıp y romkkkov ks 
Ufarak önemdeki İm. müzrr 

rm. 

es.mu uzantısı ımvza-

m M esin om eo-

u ı i r i i ı u to iv/e 

dokumanla; 
ea; 

1. > _ 

f i " , YY, BAG 
mma Kerayolia-

lv A k i l Gemk MÜ-
e e dayanıiarak, ku 
iukıki Bakanlıklar-

oanımınrauı 'odknier ko- [ lei' 
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Konusunda Tüzüğümüzün hükmüne dayanıla
rak 15 gün içerisinde yazılı bilgi alınmasına ara
cılığınızı an; ederim. 

Saygılarımla. 
Tabiî Senatör 
Kadri Kaplan 

S anayi B ak a nl ı ğı 
Orman Bakanlığı 
Sağlık Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Gn Müdürlüğü 
Devlet Plânlama Müsteşarlığı. 

T. C. 
İmar re İskân Bakanlığı 17.12.1973 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 59/46S5 
Konu: Sayın Kadri Kap
lan'm yazılı soru önerge
si hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 1-1 . 11 . 1973 gün ve Kanunla.!' Müdür
lüğü 177 - 16S7/7..175 sayılı yazınız. 

23 . 11 . 1973 gün ve Özel Kalem Müdürlüğü 
59/4621 sayılı yazımız. 

1. Cumhuriyet Scmatesu Tabiî Üyesi Soynı , 
Kadri Kaplan "m bâzı bakanlarla, birlikte bana da 
yönelmiş olduğu İstanbul Hülle çevresinin ve 
uzantısının venideu di dair zili s o 
ru önergesinin Bakanlığımla, ilgili kumuna karşı
lık olarak hazırlanmış cevap ikinci maddeye çı
karılmıştı iv 

2. Bakanlığımca yapılan çalışmalarda, Ha
lic'in kirlenmesi hâdisesine plânlama açısından 
yaklaşılmış ve plânlarına kararları ve tedbirler 
getirmiştir. 

Bu cümleden olarak; 
a) 1966 yılında Bakanlığımca yapılan «Sa

nayi Nazım Piânı» ile Haliç civarındaki sanayi 
yerleşmeleri dondurulmuş, zaman içerisinde tasfi
ye edilmeleri öngörülmüştür. 

'b) 1969 yılında başlamış bulunan Büyük İs
tanbul Nazım Plân çalışmaları Ağustos 1973*te 
sonuçlanmıştır. Bu plânda, da Haliç civarındaki 
sanayi tesislerinin dondurulmasında ısrar ed'ilmiş-
tir. 

c) Ayrıca da bu yörenin tarihî ve taıbi.î zen
ginliklerini değerlendirmek amaeıyle Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulu İle müşterek çalığına 

J yapılmış ve plânlama 'karanları gvelrlrmiştlr. 
d) Böyle olmakla beraber Halic'in 'temizlen

mesi hususunun özel bir kanun çıkarılması sure
tiyle daha müessir bir şekilde ele alınmasının en 
uygun yol olacağı kanısında bulunmaktayız. 

Saygılarımla arz ederim. 
M. Ncbil Oktay 

İmar ve İskân Bakanı 

2. —• Cumhuriyet Senatosu İec! Üyesi Lütfi 
Bilgcn'in Erdemli sahil kumluğu üzerinde kuru
lacak özel turistik tesislere dair soru önergesi ve 
Başbakan Kaim T al umun yazdı ccrabı. (7/155) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığını
zı rica ederim. Saygılarımla. 23.7.1973 

İçel Senatörü 
Lütfi Bilgen 

Soru : 
1. Adalet Partisi Merkez kurucularından bir 

sayın üyenin Erdemdi Bmediyesindmı satmaldığı 
sahil kumluk arsmu hakkında. Hazinenin açtığı dâ
vadan Muhakemat Müdürlüğünün emriyle neden 
vazgeçilmiştir? 

2. Adalet Partisi Merkez kurucularından bir 
sayın üyenin Erdemli sahilinde Hazineyle dâvâ
lı kumluk arsasına bitişik 369 dönüm çamlık saha 
Çukurova'nın halka açık tek kıyı dinlenme yeri ol
duğu halde adı geçen şaksın kuracağı özel turis
tik 'tesislerle nasıl bir bağlam i i kuuıvmaya çalışıl
maktadır? 

3. Adalet Partisi Merkez kurucularından bir 
sayın üyenin Erdemli sahilinde. Belediye sınırla
rı içinde Hazineyle'dâvâlı ve Devlet ormanına biti
şik sıahll kumluğu üzerinde kuracağı özel turistik 
tesislerin özel. mimariyle Erdemli Belediyesinin 
imar plânı değişikliklerini yapan belediye mimarı
nın aynı şahıs olup 'olmadığının açıklanmasını ri
ca ederim. 

Şimdilik öğrenmek istediğim bunlardır. Say
gılar sunarım. 

Not: Adı geçen kurucu üye İhsan Ünal'dır. 
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T. C. 
Başbakanlık Kanunlar ve 21 . 12 . 1973 
Kararlar Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-1S1/11551 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 31 . 7 . 1973 tarihi! ve 7/155-1611-1090-
24/87 sayılı yazınız. 

C. Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in Er
demli ilçesi sahil kumluğu üzerinde kurulacak 
turistik tesislere dair yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Sayglyle arz ederim. 
Naim Talû 
Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil
gen'in, Erdemli ilçesi sahil kumluğu üzerinde 
kurulacak turistik tesislere dair yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

İlgili kuruluşlardan alman bilgilere göre : 
Hazinece, Erdemli Belediyesine yürürlükten 

kalkmış bulunan 7367 ve 6188 sayılı kanunlar 

20 . 12 . 1973 O : 1 

gereğince devredilen üç parça kumluğun, İh
san Ünal'a yapılan satışının iptali içtin Danış -
taya dâva açıldığı, talebin Danıştayca redde
dilmesi üzerine, tashihi karar yoluna gidildi
ği ve murafaalı duruşmasının yapılacağı, 

Ayrıca, Erdemli Asliye Hulkuk Mahkemesin
de söz konusu parsellerin satışlarının iptali 
ile tapunun iptali için İhsan Ünal ve Belediye 
aleyhine. Hazinece dâva açılmış olup duruş
masının devam ettiği 

Anılan yerler için, Hazinece açılmış olup 
da Bölge Muhalkemat Müdürlüğünün emriyle 
vazgeçilen herhangi bir dâva bulunmadığı, 

İhsan Ünal tarafından yaptırılması tasarla
nan turistik tesisler için hazırlanan vaziyet 
p" ânına kumlukla birlikte çamlık arazi (Din
lenme yeri) nıin de ithal edildiği, 

Kurulacak olan tesislerin mimarı ile Erdem
li Belediyesinin imar plânı değişikliklerini ya
pan mimarın aynı kişi olduğu, 

Ani aşılmış bulunmakladır. 
Naim Talû 
Başbakan 

m—- »• 
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