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I. — GEÇEN T i 

T. B. M. M.'nde teşekkül edece-k Türk - Yugoslav j 
Parlamentolararası; I 

Türkiye - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1 
Parlamentolararası Dostluk Gruplarının mütekabili
yet esasları çerçevesinde kıırıimalafînjıı ve j 

Romen Sosyalist Cumhiiriyeti Büyüc Millet Mec- 1 
lisi Başkanı Riyasetinde bir Romen Parlamento He
yetinin memleketimize davet olunmasının uygun bu- I 
lunduğuna dair Başkanlık tezkereleri kabul olundu
lar. 

Toplumu etkileyen şiddet olaylarının kökenlerini, 
nedenlerini araştırmakla görevli Komisyon Başkan
lığının, Bursa ve izmir'e ve 

Trabzon'a birer altkomisyon gönderilmesine ve 
altkomisyon üyelerine, yolluklarına mahsuben avans 
verilmesine dair tezkereleri kabul olundu. I 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Naim Talû'nun, Cum
huriyet Senatosu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
J>zer'in, Devlet Planlama Teşkilâtı ve yatırımlar ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/49) 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve gerekli işlemin 
yapılacağı bildirildi. 

6/52, 6/59, 6/67, 6/68, 6/71 numaralı sözlü soru- | 
ların görüşülmesi, soru sahiplerinin ve ilgili bakan
ların; 

6/49, 6/50, 6/61, 6/52, 6/68, 6/69, 6/70, 6/63 nu
maralı sözlü soruların görüşülmesi, ilgili bakanların 
Genel Kurulda bulunmamaları nedenleri ile erte
lendi. 

10/14, 10/24, 10/27, 10/40, 10/47 numaralı Sena
to Araştırması isteyen önergelerin görüşülmesi, öner
ge sahiplerinin Genel Kurulda bulunmamaları nede
ni ile ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, seçimler konusunda Senato Araştırma
sı isteyen önergesi görüşülerek, Senato Araştırması 
Komisyonu kurulması ret olundu. 

TANAK ÖZETİ 

İçel - Alata Teknik Ba&çıyaniık ve Ziraat Okulu 
hakkında kundan Cıımkıriyei: Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu üzerindeki görüşmeler tamam
landı. 

29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Ka
nununa ekli İşletme Vergisi ile ilgili II numaralı 
tabloda ve aynı Kanunun 12 nci maddesinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifinin madde
leri onaylandı; tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı 
sonucuna göre teklifin kabul olunduğu bildirildi. 

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna; (S. Sayısı : 609) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cum
huriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son 
paragrafının Sözleşme metninden çıkarılmasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na; (S. Sayısı : 611) 

Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasası Tadil 
Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun tasarılarının (S. Sayısı : 610) (Gelen Kâğıtlar
dan. Gündeme alınması onaylanarak, maddeleri ka
bul olundu, tümleri açık oya sunuldu; oyların ayrımı 
sonucuna göre tasarıların kabul olunduğu bildirildi. 

A. P., C. H. P., M. B. G. ve Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. Gruplarının, çalışmalara on gün ara verilmesi-
na dair önergesi kabul olundu. 

27 . 7 . 1976 Sak günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 17.20'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Urfa 

Rahmi Erdem Abdülgani D emir kol 

Divan Üyesi 
Muş 

İsmail İlhan 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kâzım Kangal 

KÂTİPLER : İsmail İlhan (Muş), Sabahattin Savcı (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 89 ncu Birleşimi açıyorum. 

K. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz mevcut 

değildir; bu sebeple görüşmelere devam edemeyece
ğ i 

28 . 7 . 1976 Çarşamba günü saat 15,00'te top

lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,00 

»m<t 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Hik
met Savas'ın, ziraî sigortaya dair soru önergesi ve 
Devlet Bakanı Hasan Aksay'ın yazılı cevabı. (71571) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun ilgili Devlet Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı olmanızı rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Eskişehir Senatörü 

Hikmet Savaş 
Köylerde, ziraî sigortanın dinimize aykırı olduğu 

yolunda telkinde bulunanlar vardır. 
Diyanet İşleri Başkanlığına sorulan sualler de ce

vapsız kalmışjtır. Çok büyük zararı olan bu hususun 
aydınlığa kavuşması için zirî sigortanın dinimize ay
kırı olup olmadığının cevaplandırılmasını rica ederim. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 501/2844 

15 . 7 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

İlgi : 1 3 . 5 . 1976 gün ve 9006-3831-7/571 sayılı 

yazınız. 

Eskişehir Senatörü Hikmet Savas'ın ziraî sigortaya 

dair vermiş olduğu önergeye Diyanet İşleri Başkanlı

ğınca verilen cevap ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Hasan Aksay 

Devlet Bakanı 
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T. C. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 30 . 6 . 1976 

Dinişi . Y. Mri. Bşk. D 1-4 76 
1382 

Konu : Ziraî Sigorta Hk. 

Devlet Bakanlığına 
İlgi : 31 . 5 . 1976 gün ve 5.05 1829 sayılı yazı. 

Eskişehir Senatörü Hikmet Savaş'ın ziraî sigortaya 
dair vermiş olduğu önerge Başkanlığım Din İşleri 
Yüksek Kurulunca görüşülerek, bu hususta verilen 
mütalâa ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Lütfi Doğan 

Diyanet İşleri Başkanı 

T. C. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 28 . 6 . 1976 
Din. İşi. Y. Kri. Bşk. D / l -4/76-1376 

Konu : Ziraî Sigorta Hk. 

Başkanlık Makamına 
İlgi : 31 . 5 . 1976 gün ve 5.05 1829 sayılı Devlet 

Bakanlığından muhavvel yazı, 

İlgi yazı ekinde gönderilen Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliğinin 13 . 5 . 1976 gün ve 9006-3831-
7/571 sayılı yazısı ve Eskişehir Senatörü Hikmet Sa
vaş'ın 6 . 5 . i 976 tarihli önergesi incelendi : 

Yapılan müzakere sonunda; 

Çağdaş toplamda fertler, ihtiyaç içinde kıvranan
ları gereği gibi bilememekte, bu sebeple onlara yar
dım elini uzatmakta kusurlu davranmaktadır. Bu boş
luğu doldurmak için fertler, kendi hayatları ile ilgili 
hususlarda güvenliklerini sağlamak lüzumunu hisset
tiklerinden sigorta usulü doğmuştur. Bundan maksat 
fertler arasında bir nevi dayanışma sağlamak, maruz 
kalınacak zararları bir ölçüde telafi etmeye çalışmak
tır. Sigorta netice itibariyle insanların faydasına olan 
bir muameledir. Daha iyi bir sistem bulununcaya ka
dar şimdilik bu usul, muhtemel zararları önlemek 
için zaruri bir ihtiyaç tedbiri olarak görülmektedir. 
Bu bakımdan Ziraî sigortanın dini yönden bir mah
zuru bulunmadığı mütalaatan arz olunur. 

Dr. Ali Arsian Aydın A. Hamdi Kasaboğlu 
Din İşi. Y. Kri. Bşk. V. Din İşi. Y. Krî. Bşk. V. 

(İzinli) 
Üye 

Osman Keskincğlu 

27 . 7 , 1976 0 : 1 

1 2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzai'm, 1974 - 1975 yılları itibariyle bazı gazetele
re verilen gazete kâğıdının ton olarak fiyatlarının bil
dirilmesine dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknolo
ji Bakam > Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabı. 
(7/575) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanlı

ğınca yazılı olarak cevaplandırılmasını delâletlerinizi 
dilerim. 

Saygılarımla. 

Eskişehir Senatörü 
Ömer Ucuza! 

Soru : 

1974 ve 1975 yılları itibariyle aşağıda isimleri ya
zılı gazetelere verilen gazete kâğıdının, ton olarak 
miktarları ile beher tonunun normal piyasaya satışı 
ve gazetelere satılan ton fiyatlarının ayrı ayrı bildiril
mesi. 

Son Havadis 
Tercüman 
Dünya 
Cumhuriyet 
Hürriyet ve ayrı kuruluşun diğer gazeteleri 
Milliyet 
Günaydın 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 21 . 7 . 1976 

Sanayi Dairesi Reisliği 
Sayı : 1 3/SEKA - 5/829 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
İlgi : a) 2 . 6 . 1976 tarih, 9206-3877-7/575 sa

yın ve 
b) 7 . 7 . 1976 tarih. 9206-3877-7/575 sayılı ya

zılarınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan Eskişehir Se
natörü Ömer Ucuzal'ın önergesinde bakanlığımız ta
rafından yazilı olarak cevaplandırılması istenen gaze
te kâğıdı fiyatlarından 1975 yılına ait olanların listesi 
4 nüsha olarak ilişikte sunulmuş, 1974- yılına ait bil
giler ise en kısa zamanda takdim edilecektir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Abdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

848 — 
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1975 yüv içinde.aşağıda isimleri kayıtlı gazetelere 
hizalarında gösterieîn miktarlarda bobin gazete kâğı
dı normal ve indirimli fiyatla verilmiştir. 

Gazetenin İsmi 

Hürriyet 
Milliyet 
Günaydın 
Dünya 
Cumhuriyet 
Son Havadis 
Tercüman 

İndirimsiz 
miktar 

Kg. 

12 074 343 
4 628 152 
8 584 984 

160 247 
1 676 699 

257 128 
t 843 769 

İndirimli 
miktar 

Kg. 

12 769 242 
7 746 925 

10 338 468 
131 200 

1 906 719 
308 513 

7 775 291 

Toplam 
miktar 

Kg. 

24 843 585 
12 375 077 
18 923 452 

291 447 
3 583 418 

565 641 
9 619 060 

i . — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Güney Doğudaki bazı illerimi
zin Adliye binaları ile savcı, hâkim, zabıt kâtibi ve 
müstahdem ihtiyaçlarına dair soru önergesi ve Ada
let Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/581) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini
zi saygıyle istirham ederim. 22 . 6 . 1976 

Adana Senatörü 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

Adana, Mersin, Antep, Hatay, Maraş, Urfa, Mar
din, Diyarbakır, Bitlis, Hakkâri ve Antalya illeri yaz 
aylarında son derece sıcak ve bunaltıcıdır. 

Adliye binalarında genellikle Erkondeyşin (Soğu
tucu Sistem) yapılmamıştır. Bu yüzden adliyeciler ve 
halk bunalmakta ve hizmetlerin görülmesi aksamak
ta ve adliyeciler son derece zor şartlar içinde görev 
yapmaya gayret etmektedirler. Hizmet verimini dü
şüren bu durum karşısında; 

1. Sözü geçen iller ve ilçeleri adliyelerinde so
ğutucu sistem tesisi için ne gibi tedbirler düşünülmek
tedir? 

2. Başta Adana ili olmak üzere savcı ve hâkim 
kadroları ile zabıt kâtibi v.s. müstahdem kadroları 
uzun yıllardan beri ihtiyacı karşılayacak şekilde tan
zim edilmemiştir. Oysa ki, nüfus ve iş kesafeti sü
ratle artmakta, adliye dar kadro ile mevcut ve ge
len işleri karşılamakta güçlük çekmekte, tatil ve iş 
saati dışı demeden insanüstü bir gayret sarfetmekte-
ler, Angaryacı yasak eden Anayasa hükmü karşı
sında Sayın Bakanlığınız kadroların ihtiyaca yetecek 

derece verilmesi ve mesai saatleri dışında vaki çalış
maların karşılığının ödenmesi hususunda ne gibi ted-
'birler düşünülmektedir? 

3. Adana merkezinde kurulması karara bağlan
mış olan Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi hâkimleri
nin ve kadrosunun bugüne kadar tayin edilmemesi 
ve verilmemesi sebebi nedir? 

4. İskenderun'da kurulmuş bulunan Ağır Ceza 
Mahkemesinin günübirlik ve yetkili hâkimlerle idare 
edilmekte devam edilmesinin sebebi nedir? 

5. Sözü edilen iller ve ilçelerinin masa, sandalye, 
sair mefruşat, daktilo v.s. alet ve vasıtalarla kırtasi
ye ihtiyaçlarının yeterince karşılanması lüzumunu 
Saym Bakanlık kabul etmekte midir? Kabul etmek-
teyse, düşünülen tedbir ve her il ve ilçe için ayrılan 
ödenek miktarı nedir? 

6. Bu iller ve ilçelerin savcılarına araba ve ad
liyelerine yeterince telefon verilmesi hususunda alı
nan ve alınması düşünülen tedbirler nelerdir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

başlıklı 24 . 6 . 1976, 13 . 7 . 1976 gün ve 3934-
9429-7/581 sayılı yazınız. 

İlgi yazınıza ekli olarak gönderilen Cumhuriyet 
Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun, 
Güney Doğudaki bazı illerimizin adliye binaları ile 
savcı, hâkim, zabıt kâtibi ve müstahdem ihtiyaçları
na dair tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği önerge ile ilgili soru cevabı 3 suret olarak 
ilişikte sunulmuştur. 

Arz olunur. 
İsmail Müftüoğlu 

Adalet Bakanı 
Saym Kemâl Sarıibrahimoğlu 

Adana Senatörü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 24 . 6 . 1976 
ve 13 . 7 . 1976 gün ve 3934-9429-7/581 sayılı yazı
larına ekli olarak gönderilen ve yazılı olarak cevap
landırılmasını istediğiniz soru önergesi incelendi : 

1. Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Maraş, 
Urfa, Diyarbakır, Bitlis, Hakkâri ve Antalya illeri 
ile bunlara bağlı ilçelerde bulunan adliye binalarına 
bu zamana kadar bütçe imkânsızlıkları sebebiyle so-

— 849 — 
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gptucu sistem, için herhangi bir ödenek gönderikıpe-
miştir. 

Soğutucu sistemin kurulması amaıeıyle alınacak 
cihazlar ve bunların monte masrafı bütçenin (diğer 
demirbaşlar alımları - 590) kısmına girmektedir. 

Bu kısma 1976 yılı bütçesi ile konulan para 
25 000 liradan ibarettir. 

tik kontenjanda 11 000 lira serbest bırakılmış, 
bu paranın tamamı harcanmış, 

Ayrılan bu ödenek miktarı adliyelere soğutucu 
sistem kurulmasına yetecek miktarda değildir. Bu
nunla beraber bundan sonraki senelerde bütçe im
kânları nisbetinde bu ihtiyacın karşılanmasına çalı
şılacaktır. 

2. Adana il merkezindeki mahkemelerde çalışan 
hâkim, savcı, başkâtip, zabıt kâtibi, mübaşir, icra me
muru, icra memur yardımcısı ve müstahdemlerin sa
yıları, mahkeme adetleri ek (1) de, başta Ağır Ceza 
Mahkemeleri olmak üzere tüm mahkemeler, Cumhu
riyet Savcılığı ve icra dairelerine ait iş durumuda ek 
(2) de gösterilmiştir. Buna karşılık; Bakanlığımız Mü
dürler Kurulunun 31 . 1 . 1959 tarih, 194 sayılı kara
rı ile 16 . 11 . 1966 tarih, 21 sayılı kararlarında, 
Cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler, icra memurluk
larına yeni gelen iş bakımından ne kadar işe ne ka
dar savcı, hâkim, zabıt kâtibi, icra memurunun baka
cağı açıklanmıştır. 

Meselâ Cumhuriyet Savcılığına intikâl eden hazır
lık evrakı esas alınarak; 

Ağır Ceza Mahkemeleri dışında 1 500 hazırlık ev
rakına kadar işlerin bir savcı veya savcı yardımcısı, 

1 500'den sonraki her l 000 hazırlık işinin ayrı 
birer savcı yardımcısı, 

5 000 nı geçen hallerde ayrıca ikâmet işlerinin 
müstakil bir savcı yardımcısı, 

Ağır Ceza merkezlerinde Cumhuriyet savcısından 
başka asgari iki savcı yardımcısının bulunması 
karara bağlanmıştır. 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararların ışığı 
altında, Adana il merkezinde bulunan Cumhuriyet 
savcılığı, mahkemeler ve icra dairelerine intikâl eden 
yeni gelen iş sayısına göre mevcut kadrolar yeterli se
viyededir. 

Bununla beraber iş durumu devamlı, kontrol al
tında olup, iş artışlarını karşılayacak kadro takviye
leri re'sen yapılmaktadır. 

3. Yüksek Hâkimler Kurulunun ilişikte sunulan 
ek (3X 16 . 7 . 1976 gün ve 10034 sayılı yazısında da 
açıklandığı üzere; 

Adana ü merkezinde 3 ncü Ağar Ceza. Mahkeme
sinin kurulması konusunda alınmış herhangi bir ka
rar yoktur. Sadece bu konuda Adana 1 nci Ağır Ce
za Mahkemesi Başkanının 9 , 1 . 1976 gün ve 8 sa
yılı yazısında, 3 ncü Ağır Ceza Mahkemesi kurulma
sı teklif edilmiştir. 

Adana'da yeni adliye binası tamamlandığında bu 
konu yeniden ele alınacaktır. 

4. Yüksek Hâkimler Kurulunun (ek 3) deki yazı
sında; 

«İskenderun Ağpr Ceza Mahkemesinde sadece bir 
üye kadrosunun açık olduğa, bu açık kadronnnda o 
yerde görevli hâkimler tarafından yetki ile bakıldığı, 
belirtilmiştir. 

5. 1976 Bütçe Kanunu üe büro malzemeleri alı
mı için 4 200 000 lira ayrılmıştır. 

1976 yılı Mart ayından itibaren, bu tarihe kadar 
25 mürettep ağir ceza, müstakil ağır ceza mahkemesi 
haline dönüştürüldüğü gibi, bu dönem içinde yeniden 
muhtelif derecede 34 mahkeme ve 4 icra dairesi ku
rulmuştur. 

Takdir edileceği gibi evvelce kurulan Adalet mah
keme ve dairelerinin büro malzemeleri ifetiyacmm 
karşılanması yanında, öncelikle yeni kurulan mahke
me ve icra dairelerinde çalışacak hâkim, savcı, icra 
memuru ve zabıt kâtipleri için asgari ölçüde malze
me gönderilmesi zarureti izahtan varestedir. 

Yönelttiğiniz sorularda adı geçen il ve üçelerde 
diğer emsal yerlere uygun olarak gerekli malzeme 
gönderilmektedir. 

Senelerin ihmaline uğramış adliyelerin ihtiyaçla
rının, bir iki yıllık bütçelerde temin edilen ödenek
lerle karşılanması imkânsızdır. Ancak Bakanlığımız 
yapmış olduğu plan ve programlara uygun olarak 
bundan sonraki yllarda daha çok ödenek sağlayacak 
ve bilinen her türlü ihtiyacı karşılama yoluna gidile
cektir. 

6. Yine son yıllarda sağlanan imkânlarla il ve 
ilçelerdeki savcılara araba tahsis edilmektedir. Bu 
cümleden olarak 1975 yılında Diyarbakır, Urfa ve 
Hakkâri illeri savcılıkları emrine araba verilmiştir. 
Bundan sonraki yıllarda bu uygulamaya devam edi: 

lecek sırası geldiğinde belirtilen Güney - Doğu Böl
gesindeki il ve ilçelere de araba verilecektir. 

Bugün adliyelerin tamamında zabıtaya ve PTT'ye 
bağlı telefonlar mevcuttur. 
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Büyük adliye binalarında ayrıca santrallerin kurul
ması yoluna gidilmiş ©faıp, bu çalışmalara Berideki yıl
larda da devam olunacaktır. 

Arz olunur. 
İsmail Müftüoğlu 

Adalet Bakanı 

1975 yılı Adana Mahkemelerinin İş Durumu 

Bozularak 
G. Y. K. YeniG. G. Toplam 

Ağır C. 
Mahkemeler 
C. Savcılığı 
tcra D. 

247 646 
11 031 19 329 
2 831 15 757 
21 356 19 372 

32 
İ54 

925 
31 514 
18 588 
40 728 

T. C. 
Yüksek Hâkimler Kurulu 

Yönetim Kurulu 
Sayı : 10034 

Adalet Bakanlığına 
İlgi : Özlük işleri Genel Müdürlüğünün 30 

1976 tarih ve 30250 sayılı yazılan. 

1. Adana il merkezi adliyesindeki 26 hâkim 
kadrosundan 2'sinin açık olduğunu, 

Açık kadrolar işinin aynı yerdeki diğer hâkim
ler tarafından yetki ile görülmekte olduğunu, 

2. Adana il merkezinde 3. Ağır ceza mahkeme
sinin kurulması konusunda her hangi bir karar bu
lunmadığını ancak, 3. Ağır ceza mahkemesinin ku
rulması için, Adana 1. Ağır ceza mahkemesi Başka
nının kurulumuza yazdığı 9 . 1 . 1976 tarihli ve 8 
sayılı tezkeresinin, 30 . 1 . 1976 günlü ve 1785 sa
yılı yazımızla Bakanlığımıza gönderilmiş olduğunu. 

3. İskenderun Ağır Ceza Mahkemesinde 1 üye 
kadrosu açık olduğu ve açrk bulunan bu üyelik gö
revine o yerdeki hâkimler tarafından yetki ile bakıl
dığını, 

Açık kadroların hâkim yokluğu nedeniyle doldu
rulamadığını ve temin edildiğinde atama yapılaca
ğını bilgilerinize arz ederim. 

Cahit Türesay 
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı 

İmza 

Mahkemeler ve 
adalet daireleri 

Ağır ceza 
Asliye ceza 
Sulh ceza 
Daire memuru 
Asliye hukuk 
Sulh hukuk 
Adalet komisyonu 
Toprak tevzi 
Trafik 
iş mahkemesi 
Tapulama mahkemesi 
icra hâkimliği 
Emanet memuru 
C. Savcılığı 
Sorgu hâkimliği 
Arşiv işleri 
icra dairesi 

Mahkeme 
adedi 

2 
3 
3 

4 
2 

1 
1 
1 

1 

19 

Baş/kâtip 
adedi 

2 
2 
3 

2 
2 

1 

4 

16 

Kâtip 
adsdi 

4 
8 
6 
1 

10 
6 
1 
1 
1 
2 
2 

1 
13 
2 
1 
8 

67 

Mübaşir 
adedi 

2 
3 
2 

5 
2 

1 

1 
1 

3 
1 

21 

Hademe 
adedi 

16 

16 

Hakim ve C. Savcı 

2 
4 
3 
5 
2 
5 
1 
1 
2 

1 
12 
4 
4 

20 . 
Tanzim 

kadrosu 

Başkan 
Üye 
C. H. 
H. H. 
S. H. 
Hak. 
Tap. Hak. 
icra Hak. 
Sorgu Hak. 

C, S. 
C. S. Y. 
Memur 
Muavin 

7 . 1976 
edenin imzası 

ssı — 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
T uran'm, Ankara Doğumevi ek inşaatına dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Fehrm Adak'm ya
zılı cevabı. (7/582) 

21 . 6 . 1976 

Cumhuriyetçi Güven Partisi 
T. B. M. M. Grupu 

Başkanlığı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki Sorumun Bayındırlık Bakanlığı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Du
yurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Sami Turan 

Kayseri Senatörü 

1. 1972 yılında temeli atılan Ankara Doğumevi 
ek inşaatının şimdiye kadar bitiriîmemesinin sebep
leri nelerdir? 

2. Bu inşaatın 2 sene gecikmesinde maliyetine 
tesiri ne olmuştur? 

3. Bu gecikmeden mesul kimdir? 

4. inşaatın son kısmının ihalesi yanılmış mıdır? 
İhalesi yapılmamışsa ne zaman yapılacaktır? İhalesi 
yapılmamışsa sebepleri nelerdir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Özel Kalem 16.7 .1976 
Sayı : 2444 

Konu : Kayseri Senatörü Sami 
Turan'ın yazılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 24 .6 .1976 gün ve 9415/3931 - 7/582 sa
yılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami Tu
ran'ın, Ankara Doğumevi ek inşaatına dair yazılı 
soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Yatırım programında; 701000220 proje nu
marasında yer alan mezkûr inşaat; 1970 - 1977 yıl
ları arasında bitirilmek üzere (15 960 000,—) lira 
ödenek tefrik edilmiştir. Birinci kısım tevsii inşaatı; 
5 200 000,— lira keşif bedeli üzerinden 2 6 . 2 . 1972 
tarihinde mütaahhit E. Cemal Sönmez'e ihale edil
miştir. İlk keşif bedelinin % 20'si ile de bitmeyece
ğinin anlaşılması üzerine tasfiye edilmiştir. 

(5 607 776,—) lira keşif bedelli ikmal inşaatı 
30 ,10 .1975 tarihinde bitirilmek üzere 22 . 7 . 1974 
tarihinde Müteahhit Mustafa Şendinç'e ihale edil
miştir. Mücbir sebeplere istinaden 4 . 4 . 1976 ta
rihine kadar inşaatın süresi uzatılmşıtır. 

Müteahhit keşfin % 20 fazlasını da yapmak su
retiyle taahhüdünü yerine getirmiştir. Geçici kabu
lü yapılmak üzeredir 

Her iki taahhüt için bugüne kadar 8 574 030,— 
lira sarfiyat yapılmıştır. 

Binanın tümünün ikmal keşfi 1976 yılı birim fi
yatlarına göre yapılmıştır. 

İkmal keşfi 2 508 140— lira olup, 19 .7 .1976 
tarihinde ihale edilmek üzere ilâna verilmiştir. 

İkmal inşaatı ihale edildiği takdirde 1976 malî 
yılı içerisinde inşaat bitecektir. 

2. Yatırım programında ayrılan ödeneğe ve o 
yılın birim fiyatlarına göre ihale yapıldığından. 
planlanan inşaat süresinde de bir gecikme bulunma
dığı için maliye artışı söz konusu değildir. 

3. Yatırım programına göre inşaatta şu anda 
bir gecikme olmadığından mesul tutulacak bir mer
ci de bulunmamaktadır. 

4. Birinci maddede izah edildiği gibi müteah
hit taahhüdünü ikmal etmiştir. İkmal gereken kısım
ların da ihalesi 19 . 7 . 1976 tarihinde yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Fehim Adak 
Bayındırlık Bakanı 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, «İstanbul Ticaret-» in 
11 Haziran 1976 tarihli nüshasında neşredilen bir 
yazıya dair sor uönergesî ve Ticaret Bakanı Halil 
Başol'un yazılı cevabı. (7/584) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurulma-
sını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Prof. Fethi Çelikbaş 

İstanbul Ticaret Odasının yayın organı olan «İs
tanbul Ticaret» in 11 Haziran 1976 tarihli nüshasın
da, hayvanı mahsuller ihracatçılarımızla yapılan bir 

— 852 — 
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konuşmada Türkiye'nin asorti bağırsak ihracında 
dünya piyasasında söz sahibi olduğu kaydedildikten 
sonra dış ülkelerden yarı mamul koyun bağırsağı 
ithal edilerek, asorti ameliyesine tabi tutulduktan 
sonra tüketici ülkelere ihracedilerek Türkiye'nin dö
viz gelirlerini artırabileceğinden bahsedilmektedir. 
Bu konuda Bakanlığınızda her hangi bir çalışma ya
pılmış mıdır? Memleketimizin döviz rantrelerini ço
ğaltabilmek maksadiyle bu ve buna benzer konula
rın, Bakanlıkta ele alınarak, imkân ve yarar olan 
hallerde uygulanması yoluna gidilmesi hususunda 
Bakanlığımızın görüşü nedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 19 .7 .1976 

Dışticaret Genel Sekreterliği 
ihracat Genel Müdürlüğü 

19-322.40/-5267 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

tlgi : Kanunlar Müdürlüğü ibareli 25 . 6 . 1976 
tarih ve 3942 - 9469 - 7/584 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Sentosuna Cumhurbaşkanınca seçi
len Üye Fethi Çelikbaş'ın, îstanbul Ticaret Odasının 
yayın organı olan «îstanbul Ticaret» in 11 .6 .1976 
tarihli nüshasında neşredilen, yarı mamul koyun ba
ğırsağı ithal edilerek, asorti ameliyesine tabi tutul
duktan sonra ihracedilmesine ilişkin görüş hakkında 
Bakanlığımıza yönelttiği soruların «cevabı aşağıda 
maruzdur. 

Bağırsakla ilgili ihacatçı birliklerinden edinilen 
"bilgilere göre, ülkemizin, yıllık 20 milyonluk yarı 
mamul koyun bağırsağı, dolayısıyle 7 - 8 milyon 
bandillik asorti bağırsak işleme kapasitesinin bulun
duğu kabul edilmekte, yıllık küçük baş hayvan mez
baha kesimlerinden elde edilen bağırsak miktarının 
ise 1 1 - 1 2 milyon civarında olduğu bildirilmekte
dir. 

Bu duruma göre, miktar bakımından büyük bir 
noksanlığın bulunduğu bildirilmekte, bağırsak temi
ninde çekilen güçlük nedeniyle, hiçbir imalâtçı fir
manın bütün bir yıl boyu tam kapasite ile çalışama
dığı ifade edilmektedir. 

Öte yandan, özellikle Ocak - Mayıs ayları ara
sında, kesimlerin azalması, hatta bazı illerde durması 
dolayısıyle yarı mamul mal temin edilemediği için 
tabiî olarak bir âtıl kapasite yaratılmakta olduğu, 
imalâtçı firmaların genellikle kış aylarında çalışamaz 
duruma geldiği bildirilmektedir. 

Diğer taraftan, yarı mamul bağırsak ithal etmek 
suretiyle asorti bağırsak ihracetme işinin evvelce 
Beyrut'ta yapılmakta olduğu, ancak Lübnan'da çı
kan iç karışıklıklar nedeniyle bugün için bunun im
kânsız hale gelmiş bulunduğu ifade edilerek, bu işin 
ülkemize sağlayacağı hem de bu iş kolundaki işsiz
liği ve âtıl kapasiteyi de önleyeceği bildirilmekte
dir. 

Konuya ilişkin olarak mevzuat açısından yapı
lan incelemeden, yürürlükte bulunan kanun ve yö
netmeliklerin, yarı mamul koyun bağırsağı ithal edi
lerek asorti halinde ihracetmeye cevaz verdiği anla
şılmıştır. 

Gümrük Kanununun 118 nci, Gümrük Yönet
meliğinin 840 - 848 nci maddeleri ve ek : 12 sayılı 
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, döviz tahsisi 
suretiyle bedeli ödenerek veya dövizsiz olarak dışa
rıdan getirilerek memleket içinde başkaca maddeler 
katılmış olsun olmasın tamamlayıcı veya değerlen
dirici az veya çok bir işçilik gördükten ve yarı ma
mul veya mamul hale getirilmek üzere, memlekete 
geçici olarak ham veya yarı mamul ithali, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığından önceden izin alınmak sure
tiyle mümkün bulunmaktadır. 

Yukarıda söz konusu edilen kanun ve yönetme
lik hükümleri çerçevesi içinde, asorti bağırsak hali
ne getirildikten sonra ihracedilmek üzere, ham veya 
yarı mamul bağırsak ithali mümkün bulunmaktadır. 

Ancak, işçilik görmek üzere geçici olarak ithal 
edilecek maddenin ithalâtçısının, bu maddeyi işleye
cek olan sınaî müessese veya aracı bir firma olması 
ve ithalât ve ihracatın bu firma tarafından yapılması 
şarttır. 

İthal talebi için ,her defasında, ithalât yapacak 
firma tarafından madde gümrüğe getirilmeden evvel 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (Sanayi Dairesi 
Reisliğine) başvurulması zorunludur. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı talep ile ilgili ge
rekli incelemeyi yapmak suretiyle sonucu Gümmk 
ve Tekel Bakanlığı ile Maliye ve Ticaret Bakanlığı
na bildirir. 

Söz konusu talepler, Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğının başkanlığında Maliye, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret bakanlıklarınca yetkili kılınacak birer tem
silcinin katılması ile • kurulacak komisyonda incele
nip karara bağlanır. 

Konuya, döviz girdilerimiz açısından taşıdığı 
öneme binaen Bakanlığımızca da gerekli ilgi göste
rilmekte olup, ilgili Bakanlık ve kuruluşlar nezdinde 
daha geniş kapsamlı bir çalışmaya başlanmış bulun
maktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Halil Başol 
Ticaret Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

89 NCU BİRLEŞİM 

27 . 7 . 1976 Sah 

Saat : 15.00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANÎNİN GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T.PA.O. Genel Müdiürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vükubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş ta
rihi : 18 . 7 . 1974) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
Sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi : 18 . 7 . 1974) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) (Veriliş ta
rihi : 18 . 5 . 1974) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) (Veriliş tarihi : 30 . 6 . 1975) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/61) (Veriliş tarihi : 1 . 11 . 1975) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga
zetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/62) (Veriliş tarihi : 3 . 11 . 1975) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu, 
(6/67) (Veriliş tarihi : 31 . 3 . 1976) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, Lenimgrad'ta yapılan 19 ncu Avrupa serbest 
güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/68) (Veriliş tarihi : 21 .4 .1976) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 . 1976) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ya
pılan tayine dair. Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/70) (Veriliş tarihi : 13 . 5 . -976) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bu
lunduğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/71) (Veriliş tarihi : 15 . 6 . 1976) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bazı teşebbüslerin istih
dam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu (6/63) (Gün
deme giriş tarihi : 5 . 7 . 1976) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Özer Derb.il ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Kö'ker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam' 
da vukübulan yangınlar-hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

(Devamı arkada) 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, iskenderun Demir Çelik Fab
rikalarında cereyan eden olaylara dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/47) 

6. — 275 sayılı Yasanın 11 nci maddesinin değiş
tirilmesine ilişkin yasa teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Sosyal İşler Komisyonları Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 2/470, C. Senatosu : 2/106) 
(S. Sayısı : 608) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) (Ret). 

V 
İKİ DEFx\ GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — İstihdam Politikasıyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komis
yonu Başkanlık tezkeresi ile Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/162; C. Se
natosu : 1/446) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 
12 . 7 . 1976) 
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