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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy Kollektif 
Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaatler ve keyfî 
davranışlar hakkında (10/2) kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının 5 .7 .1977 ; 

Millî Eğitim Bakanı tarafından yapılmış olan ta-
yin ve nakil tasarrufları hakkında (10/13) kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının 7 . 7 . 1 9 7 7 ; 

Tarihlerinden itibaren Komisyonlarının görev sü
relerinin ikişer ay daha uzatılmasına dair tezkereleri 
kabul edildi. 

Başkanlık Divanında açık bulunan üyeliklere se
çim A. P. Grupunun aday göstermemesi nedeniyle 
ertelendi. 

Komisyonlara üye seçimi sonucunda Genel Ku
rulda gerekli çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığın
dan; 

12 Temmuz 1977 Salı günü saat 15.00'tc toplanıl-
mek üzere Birleşime saat 15.40'ta son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sabahattin Savcı 

Divan Üyesi 
Tabiî Üye 

EınanuUah Çelebi 

SORULAR 

Yazılı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-

ğan'm, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmî Ga

zetede yayınlanan 31 . 3 . 1977 gün ve 7/13297 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararına dair yazılı soru önergesi 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/753) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurlbaşkanınca S. Ü.), Mustafa Çelik (Afyonkarahisar) 

BAŞKAN — 62 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

— 612 -
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III. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

/. — Girenin Üyesi Ali Cüceoğlu'nun, fındık ta- i 
ban fiyatı, fındık ihracatı ve fındık dikim sahaları 
hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üye
si Sayın Ali Cüceoğlu, fındık taban fiyatı, fındık ih
racatı ve fındık dikim sahalarıyîe ilgili olarak gün
dem dışı konuşmak istemiştir. 

Buyurun Sayın Cüceoğlu. 
ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, 

kıymeti arkadaşlarım; 
Yeni fındık mevsimi gelmiş; fakat öğrendiğimize 

göre bugün elimizde fındık stoku kalmamış bulun
maktadır. Fiskobirîik, ucuz - pahalı eldeki bütün fın
dığı çıkarmış olduğunu ve bu satışla da başarılı bir 
iş yaptığı kanaatinde bulunduğunu Fındık Seminerin
de söylediği gibi, bilâhara yapılan konuşmalarda da 
açıklamış bulunmaktadır. 

Bu duruma göre, şu anda fındığın fiilî olarak pa
zarda alış fiyatı 18 liradır. Yeni mahsulün, elde stok 
bulunmadığına göre, 18 liranın üzerinde, asgarî 20 li
radan tespitinde zorunluluk olduğu kanaatindeyim. 

Fındıkla ilgili bütün tartışmalarda ve görüşmeler
de, fındık dikim sakalarının taban araziye yayılması 
sonucu genişlemiş bulunması ve bu genişlemenin so-
nucundadır ki, istihsalin dünya istihlâkinden çok faz
la oluşu nedeniyle, gerçek değeriyle fındığı satama-
mış olmamız merkezinde toplanmaktadır. 

Fmdığın dünya istihlâki aşağı yukarı, tahminlere 
dayanılarak 150 - 160 bin ton civarında olduğu söy
lenir. Halbuki, Türkiye'de istihsal edilen fındığın ise 
300 bin tonu bulduğu, bu sene 300 bin tonu da geçe
ceği şeklinde tahminler mevcuttur. Bu duruma göre, 
bunun istihlâki, satışı kabil olmayacağı için, yine fın
dık fiyatlarının düşük olarak ilân edileceği kanaati 
müstahsilde yaygındır. Bunun engellenmesinin neden 
bu fındığın satılamamasımn ve bunun doğurduğu so
nuçların neler olduğunun kısaca burada eleştirmesini 
yapmayı, mevsinr'n başlamak üzere olduğu şu anda 
uygun gördüm. 

Muhterem arkadaşlanm; 
Fiskobirîik, hepimizin anladığı anlamda bir koo

peratif değildir artık. Kooperatifiik niteliğini yitirmiş, 
bir nevi komisyoncu durumda çalışan bir müessese
dir. Halbuki Fiskobirîik, ortağın malı olarak, müs
tahsilim malı olarak fındığın değerlendirilmesinde, 
fındık müstahsilinin malının satışında bir öncülük 
yapmak üzere vaktiyle kurulmuş idi, 

rENEL KURULA SUNUŞLARI 

Şu anda Fiskobirîik'in durumu nedir?,. Şu anda 
Fiskobirîik Hazine tarafından fındık almakla görev
lendirilen bir komisyoncu durumundadır ve fındık
tan komisyon alır. Aldığı komisyon gelindir; fındığın 
zarar hanesine karışmaz, kâr hanesine karışmaz. Ne 
kadar fındık mubayaa ederse o kadar çok komisyo
nunu alır ve beslediği personelini bu vesileyle kârdan 
veya sermayeden değil, aldığı komisyondan besleme 
yoluna gider. 

Şimdi bu müessesenin yeni pazarlar bularak tanı 
bir faaliyet içerisinde olmasına ve yeni pazarlar elde 
etmek suretiyle fındığın satışını sağlamasına ben ola
nak olduğu kanaatinde değilim. 

Zaran olmayan ve mutlak surette mubayaa ettiği 
fındıktan komisyonunu alan ve bununla da kendi per
sonelini istediği seviyede geçindirmek; hatta dahasmı 
söyleyeyim, partilerin çiftliği haline getirmek yolunu 
güder ise, fındığın değerlendirilmesine Ye pazarlanma-
sına imkân yoktur. 

«Dünya fındık istihlâki» deriz; «Dünya fmdük is
tihlâki» diye tabir ederler, fındığın satıldığı yerler Al
manya, Hamburg'dur. Bunun dışında İsviçre'ye gider, 
biraz İngiltere'ye gider. Başka yere fındık sataînayîz. 
Daha doğrusu başka yere fındığı tanstımş değiliz. 

Bütün gezilerimizde, arkadaşlarımızın büiün gezi
lerinde ve bütün kokteyllerde ben müşahadc ediyo
rum, görüyorum; fındığa rastlamıyoruz. 

Gidin dışarıdaki elçiliklerimizdeki kokteyllere, si
ze fındık ikram etmezler. «Niçin fındık vermezsiniz?» 
dîye sorarsınız, «Fındığın bize postayla gönderilmesi 
maliyetinden çok fazla paraya mal olduğu için getir
miyoruz» derici. 

Şimdi, fındığa pazar bulamazsak, fındığı hiç bir 
yerde tanıtmaz isek, dededen kalma beylik bir değer-
lendirmecilîk ile «Fındığı sadece Hamburg piyasasına 
satacağız» diye direnirsek, elbetteki pazar bulamayız, 
satamayız ve ondan sonra da otururuz «Fındık taban 
araziye yayılıyor, ziraatı mümbit araziye yayılıyor, 
dolayısıyle başka mahsul elde edilmesi lüzumla olan 
araziden bu kere fmdık çıkıyor ve bunun sonucunda 
istihsal artıyor, satış olanakları ortadan kalkıyor» di
ye dert yananz, 

Muhterem arkadaşlarım; 
Doğu Karadeniz Bölgesi, Giresun, Trabzon, Ordu 

geçimlerini fındıktan sağlayan vilâyetlerimizdir. Fm
dık bu bölgenin arazisine has ve bilhassa erozyonu 
önleme bakımından da çok mühim bir bitkidir, Böl» 

613 — 
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ge arazisi engebeli arazidir ve bu engebeli arazide 
fındık toprak akımım da yeterince engeller. Bu ara
zide ziraat yapma olanağı da yoktur. Bu nedenledir 
ki, bu bölge ahalisinin tek mahsulü fındıktır. Bugü
nün hayat şartları, değişen şartlar müstahsili zorla
maktadır ve engebeli araziden toplanan, harmanla
nan ve pazara kadar getirilen fındığa yapılan masraf 
ile taban arazide toplanan fındık arasında büyük fark 
vardır; masraf bakımından da büyük fark vardır, ka
lite bakımından da büyük fark vardır. Ama buna 
rağmen fiyatlar standart gider ve çok fazla miktarda 
mahsul yetiştiren taban arazi, mümbit arazi sahipleri 
diğer ekimlerini bırakarak fındık dikmeye başlarlar. 

Bunu engellemenin çaresi? Bunu engellemek için 
müteaddit seminerler yapılmış, seminerlerde söylen
miş, Meclise kanun teklifleri getirilmiş; fakat kanun 
teklifleri çıkarılamaz hale gelmiş, halen beklemekte
dir. 

Ben kanaatimi söylüyorum : Benim kanaatime 
göre fındığın şu günkü istihsal edilen miktarını sat
ma olanağımız mevcuttur. Yeter ki, pazar arama ih
tiyacını duyalım ve fındığı Fiskobirlik'in eline tes
lim edip, kâr hanesini, zarar hanesini Fiskobirlik'in 
dışında furup Hazineye mal etmeyelim. 

Gelecek hükümet kimden olursa olsun, şu andaki 
mevcut Hükümet belki bu hususta karar alma yetki
sine sahip değildir, almak istemez, çünkü müstafidir 
ve gelecek hükümete kadar görev yapmaktadır; ama 
gelecek hükümet mutlaka bunun üzertnde süratle 
durmalıdır. Hükümetin kuruluşu, programı, güvenoy-
laması derken fındık müstahsili fındığı toplayacak 
duruma gelecektir ve toplayacaktır. 

Şu anda kredi müessesesi de müstahsilin aleyhine 
çalışmaktadır. Alivre satışlar sonucu kontratını ve 
mukavelesini bankaya ibraz edebilen ihracatçı tüccar 
parasının yüzde 9önmı bankadan almaktadır. Yüzde 
90 olarak alman bu para müstahsile dağıtılmaktadır 
şu anda. Müstahsilin kredi olanakları mevcut olma
dığı için, bu dağıtılan para yüksek faizle verilmekte 
ve ha şekilde bankadan yüzde 90'ını alan tüccar, ver
miş olduğu yüzde 10=5 faizm üzerinde faiz almakta
dır fındıktan ve dolayısıyle daha mahsul toplanma
dan mahsulden kazanç sağlama yoluna gitmektedir. 
Bunu engellemek için de şiddetli tedbirlere ihtiyaç 
vardır. 

Yine fındık satışı yapılıp mal geldiği zaman yüzde 
3 bankalardan tekrar fındığın müstahsili, ihracatçı pa
rasını alıp, kendi gelirini sağlayabilmektedir. 

ı Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, geçen sene fındığa biz büyük fiyat istedik, 

ama geçen dönemde vere vere fındığa 50 kuruş zam 
verdi Cephe Hükümeti. Şimdi yine aynı Hükümetin 
işbaşına geleceği konuşmalar sonunda görülmekte ve 
tahmin edilmektedir. Aynı Hükümetin aynı politika
sı takip etmesi halinde, Karadeniz müstahsilini ve Ka
radenizliyi Karadeniz'de tutamayız artık, göç ettirmek 
zorundayız. Bunun da çarelerini düşünmek mecburi
yetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir noktaya daha temas edeceğim : 
Fiskobirlik komisyoncudur dedim, Fiskobirlik ha

kikaten fmdığıu komisyoncusiHİur. Hazine adına alır, 
aldığı miktar ne kadar çok olursa o kadar fazla ko
misyon alır; zararına, satışına, satışından doğacak 
kâr ve zarara karışmaz. Fiskobirlik'in Almanya'daki 
komisyoncusu da yine bir Alman Yahudisidir; Ai-
mandır. O da sattığı malın komisyonunu alır; zara
rına, kârına karışmaz. Zararına da satsak, ne kadar 
fındık sattıysak o kadar fındığın komisyonunu alır. 
Fiskobirlik de zararına karışmaz; ne kadar ma! alır
sa onun komisyonunu alır. Zararı, Hazine yapar. 

Binaenaleyh, fındık politikasını mutlak surette tes
pit etmek zorunluluğu vardır. Bugün maliyet hesabı 
yapdacak olursa, fındığın 1 8 - 2 0 liradan aşağı satıl
maması zorunluluğu da vardır. 

Eğer müstahsili taban fiyat politikası sonucunda 
himayeyi düşünüyor ve bir sosyal adaleti gerçekleş
tirme gayesi güdüyor isek, mutlak surette fındık fi
yatlarının en kısa zamanda ve süratle müstahsilin ih
tiyaç içerisinde olduğu bu dönemde, miktarı düşük 
olacak propagandasından onu kurtarıp, gerçek değe
riyle satışını sağlayabilmek için fiyatın tespitinde ve 
ilânında fayda vardır, zorunluluk vardır. Eğer şimdi
ki Hükümet bu hususta bir karar alına olanağına sa
hip değilse, gelecek hükümetin bunu yapması için bu 
konuşmayı şimdiden yapmış bulunuyorum. 

Hepinize saygılar sunarını. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cüceoğlu. 

2. —• Antalya Üyesi Reşat Oğuz'un, İkinci MC 
Hükümetine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Sayın Reşat 

Oğuz, İkinci MC Hükümeti ile ilgili olmak üzere 
gündem dışı konuşma talebinde bulunmuştur. 

Buyurun Sayın Oğuz. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

614 — 



C. Senatosu B : 62 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Halen Hükü
met yok... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun efen -̂
d im. (A. P. saralarından gürültüler) 

Efendim müsaade buyurun. Kurulmakta olan... 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — İkinci MC 

Hükümeti var mı?.. 
BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum. İçtü

züğün sayın üyelere tanıdığı hak açıktır. 54 ncü mad
de aynen «Bir üyenin gündem dışı» tabiri aynen 
okuyorum «Bir diyeceği olursa...» diyor. Muayyen bir 
konuya tahsis etmiyor; takdir hakkı Başkanlığındır. 
Ne diyeceğini bilmiyoruz. Ne diyeceğini bilmeden pe
şin hükümle hareket edemeyiz efendim. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — «İkinci MC 
Hükümeti» diye bir şey var mı?.. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — MC'yi kuramayacağız 
diye mi korkuyorsunuz, onun için mî itiraz ediyor
sunuz?.. Ülkeyi 2,5 sene MC Hükümetiyle idare et
tiniz oysa. 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz lüt
fen. 

Buyurun Sayın Oğuz. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, Cum

huriyet Senatosunun yüce üyeleri; 
Sizleri saygıyle selâmlarken, arz edeceğim konu

nun başhğının tam ifade edilememesi nedeniyle kü
çük bir izahatta bulunmakhğıma müsaadelerinizi rica 
edeceğini. 

Hükümet hakkında değil, «İkinci MC Hükümetine 
doğru» başlığını taşıyor maruzatım efendim. 

Muhterem senatörler; 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Düşmüş Ecevit' 

ten mi bahsedecektiniz?.. 
REŞAT OĞUZ (Devamla) — Efendim, her türlü 

iltifatlarınıza şimdiden teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, çok rica ediyorum, 
karşılıklı konuşmalara imkân vermeyelim, müsaade 
buyurunuz, siz cevap vermeyiniz, bendenize bırakınız 
idareyi efendim. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Affedersiniz Sayın 
Başkan. 

Geçmişin döri başlı Hükümetinin büyük başı Sa
yın Demirel, Haziran ayında seçime girme isteğinde 
başta gelen liderlerden biri idi; çünkü Hükünıel or
taklarının «hep bana» bencilliğinin birbirine karışan 
gürültüsü içimle Bakanlar Kurulu toplanamıyor, cü
züm bekleyen sorunlar çoktan rafa kaldırılmış, anar
şik olaylar birbirini izliyor, can güvenliği ortadan 
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i kalkmış, bir zamanlar dağlarda dolaşan eşkiya kent
lere inmiş, faşizan tırmanışın, beyinleri yıkanmış 
«Davadan döneni vurun» hitabının afyonunun sar
hoşluğunda gözleri dönen Sayın Tüfkeş'in kahra 
manlar-, kaldırım cellatları kesilmiş, okullar sava? 
aianı haline döndürülmüş, okuma özgürlüğü ortadar 
kaldırılmış, gençlik, memleketin tek umudu gençlik 
kamplara ayrılmış, geçerliliğini çoktan kaybetmiş ko
münizm ticareti, milleti cephelere bölmenin şuursuz
luğunda Hükümet, freni patlamış bir oto gibi sa-

} ğa - sola yalpa vurarak, hukuk devleti kalesini zede-
I 1er hale düşmüştü. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Kahrolsun ko-
I münizm!... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu fikirle barış 
I sağlanmaz. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Sözle kalan hükü-
I met, kuru bir ifade olma durumunda iktidarsızlığın 
I kansızlığında dili tutulmuş, inisiyatifi elinden gitmiş 
I bir uygulamanın, âdeta «ben, ben» diyen bir sayıkla-
I manın şaşkınlığına tutulmuş gibi idi. 
I Sayın senatörler; 
I Henüz tazeliğini korumakta olan geçmişe kısa bir 
I göz atmakta fayda umuyorum. Zira, hâfıza-i beşerî 
I nisyanla malul görmek, sözde kalmaya mahkûm, 
I kuru ve tutanaksız bir teselliden başka bir şey değil

dir. 
Anımsayalım lütfen, anımsayalım sevgili arkadaş

larım: Her parti, vatandaşların önüne hodri meydan 
kahramanlığının sevimliliğini ruhuna sindirmeye çalı-

] şarak çıktı. Hükümeti teşkil eden partiler, seçim mü
cadelesinin fırtınasında birbirlerini insafsızca suçla-

I mışlar; birbirlerine ağıza alınmayacak lâflar söy
lemişler; sermayeye esir olmaktan, din sömürücülü
ğünden, milliyetçiliğin tek sahibi olmak kabadayılı
ğından tutun da tek başına iktidara gelmenin hırsı 
içinde, hükümet ortağını tifo kaynağı olabilme tehli-

I kesini taşıyan bitli bir yorgana dahi benzetmekten 
çekinmemişlerdir. 

I Öyle köprüler atılmıştı ki, «Üçten dokuza şart 
I olsun» sözünün bizlerce malum ifadesi içinde, «Ar

tık nikâh, tazelenmez bir duruma gelmiş; hülle de ya-
I pılmaz» diyordu. 
I Seçimler bi'miş, herkes kendi hesabının bilânço-
I sumda sonuçları kendi yararına yorumlama savaşına 

girmiş; yenilgiyi içlerine sindirememenin oyunlarına 
mc!?tîkîarmı teslim etmişlerdi. Seçim sonuçları Cum-

I huriyet Halk Partisine 213 milletvekili kazandırmış; 
I Adalet Partisine de mîllet 189 milletvekili münasip 
1 görmüş !ü. 
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MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Varolsun o 
millet 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yanlışlık var 
189'da. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen yar-
dîina git yardıma... 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etfmeyinîz, çok 
rica ediyorum, istirham ediyorum efendim. Sayın 
Ege, lütfediniz efendim. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — C . H . P . en çok 
milletvekili çıkaran bir parti olarak, kendisine Sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kurma görevi 
veriîdiği vakit, memleket meselelerine ciddiyetle sa
hip çıkma olgunluğunun dışında, Başbakanlığın maa
lesef elinden kaçması korkusu ve öfkesiyle Sayın De
mire! yandaşianyle, Sayın Cumhurbaşkanını suçlama
ya kalkarak, siyasî bir tazyikin basını öfkeyle istilâ 
ettiği görüldü. 

Sayın Demlrel seçimlerden önce, otoritesi iflâs et
miş hükümet içinde anarşinin kol gezdiği, her gün 
bir Türk gencinin hayatım kaybettiği, okulların oku-

ms.ian yoksun bırakıldığı Türkiye'de, yeni bir kurtu
luşun umuduna kendini vererek, ortaklarından kur
tulma çabası içinde değil miydi?.. «Tek partiye oy 
verin, oylar bölünmesin» nidalariyle seçim kürsüle
rinde her tüilü aktörlüğün jestlerine oruruîmamış 
mıydı? 

Cumhuriyet Haik Partisi güvenoyu alamayınca, 
Sayın Demire! Çankaya'nın davetine icabet ederken, 
acaba bir üzüntünün ıstırabım duydular mı? Umarız 
ki, bıı nedameti Saym Demire!, iktidara kavuşmanın 
manevrEÎsr mahşerî vicdanında duyduğuna şüphe 
taşımıyoruz. Sayın Demirel yeni bir MC Hükümeti 
oluşturma çabasını sürdürürken, televizyonda, basın
da, «Biz zaten seçime MC Hüküıneûi birliği içinde 
girdik» diyerek, gerçekleri tahrif etmekte, yüce Türk 
Mllkfein bilinçlenme aşamasına âdeta küçümser du-
rum takınmakla» çekinmemektedir. Artık Türk Mil
letinizi, böylesine gerçekleri inkâr yoluna inanmaya
cağı bedaheti karşısında durmak ve düşünmek lâzım. 

Siyaset, dürüstlüğün atmosferinde, millet yararına 
oîuşan yoğrulan bir ahlâk düzenidir. Yeni MC Koa-
lisyonanu, yeniden dünyaya, gelmiş, tertemiz, ahunda 
geçmişin lekesinden iz kalmamış vatan kahramanı 
o!arak selamlamaya kimin eli kalkacaktır acaba? Mil
liyetçi Cephe partilerini Türk Ulusu affetmemiştir ve 
F:?f«inmeyecektir de... 

Mezarlarıma toprağı kurumamış, kaldırımda kan
kan ın izleri silinmemiş 250 masum Türk gencinin 

anla ve babalarının ahi, kan tutması gibi, şayet ku
rulursa yeni MC Hükümetinin dilini boğazına tıka
yacak manevî mahkûmiyet yangını halinde milletin 
ıstırabı olarak karşılarına çıkacaktır. 

Bu gençlerin katillerini adalete teslim etmeyenler, 
hırsızlıkların hesabını vermek üzere Türk hâkimleri
nin karşısına çıkmaktan korkanlar, Türk Milletinin 
huzuruna «Ben seni yine idare etmeye geldim» deme
ye cesaret etmemelidirler. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Taksim Mey
danını, Taksim Meydanını söyle... 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin çok ri
ca ediyorum efendim. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Millî haysiyet ve 
izzeti nefislerini çelik iradelerinin emrinde koruma
nın asaletinde ve alınlarında müiî iradenin şerefli ışığı 
parlayan sayın parlamenterler; Türk Milleti bir uçu
rumun kenarın doğru gitmektedir. Evlâtlarınıza bıra
kacağınız şerefli miras, Türk Milletini bu uçurumdan 
kurtarmanın tarihî şerefine sahip çıkmanız olacaktır. 
İkbal hırsıyla yananların sadece kendilerini kunîarnıa-
mn kılıfına ustaca saklanmasını bilenlerin oyunlarına 
gelmeyiniz. Yeni imkânların aydınlığa kavuşması yo
lunda Türk Ulusunu» meselelerine sahip çıkmanın 
kahramanlığında birlesiniz. Vatan size elbette nıin-
nittar olacaktır. 

Saygılar sunanın. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 

3. — Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'm, Genel Ku
ru! gündeminin düzenlenmesine dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Unsal; 
Gündemin düzenlenmesi ile ilgili söz istemişsiniz. 

Bir hususu açıklayayım, siz yine buyurun görüşünüzü 
bildirin. 

Malumlarınız olduğu veçhile İçtüzüğümüzün 6 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrası, gündemin tanzimini Baş
kanlık Divanına yetki olarak vermiştir. 

Bunun ışığı altında buyurunuz efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Saym Başkan; 
Tanzim edilen Divandan sonra bir aya yakın sü

redir görüyoruz ki, Cumhuriyet Senatosunun çalış
ması ile ilgili herhangi bir konu gündeme alınmıyor. 
Sadece Başkanlık Divanında açuc bulunan üyeliklere 
seçim, komisyon üyelerinin seçimi ile ilgili iki madde 
konuluyor, diğer kesimler her nedense gündeme alın
mıyor. Öğreniyoruz ki, Cumhuriyet Senatosunun 
gündeminde 22 tane yasa görüşülmek üzere bekle
mektedir. Bunun dışında pek çok sayıda (şu anda in-
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celemc yapıp kesin sayısını alamadım) araştırma 
önergesi, soru önergesi vardır. Bunların gündeme ko-
nıslmayış nedenini biz anlayamıyoruz. 

Ayrıca, Başkanlık Divanı ile ilgili seçimle
ri bir grupun burada engellemek istediğini görüyoruz. 
Bu davranış grupların en doğal hakkıdır, parlamenter 
sistemin gerekleri içerisinde vardır, demokratik düşün
celer içerisinde vardır. Beğenmedikleri herhangi bir 
davranışı salondan ayrılmak suretiyle ya da belli sa
yıdaki üyelerini bulundurmamak suretiyle engelleye
bilirler. Bunun parlamenter sistem içerisinde pek çok 
defa örnekleri görülmüştür. 

Bu iki seçimle ilgili durumu gündemin ilk mad
delerine alarak bu engelleme yapmak isteyen grupun 
davranışından yararlanıp hemen peşine «çoğunluk 
yoktur» diyerek Senatoyu kapatmayı da doğru bul
muyoruz. Kapatmasak dahi şu anda seçimlerden son
ra Senatonun yapabileceği, çalışabileceği herhangi bir 
işlem yoktur. Eğer, sayı yeterli gelse birinci oylama 
turunda şuradaki seçim işlemleri yapılsa; saat 19,00'a 
kadar bu Senatonun çalışma zorunluluğu olduğuna 
göre, aradaki boşluğu acaba bu programı düzenleyen
ler ne ile dolduracaklar?... 

Bunun için biz Başkanlsk Divanından rica ediyo
ruz, Cumhuriyet Senatosunu çalıştırsınlar. Çalıştır
mak istemeyenler varsa onunla ilgili düzenlemelere, 
Tüzük değişiklikleri çalışmalarına hemen geçsinler; 
ama bu çalıştırmama eylemlerine ve düşüncelerine 
kendileri de bu şekilde düzenlemeler yaparak olanak 
vermesinler. Bir aydır düzenlenen bu gündemleri son 
derece yadırgadığımızı, nedenini anlamadığımızı bu
rada belirtmek isterim. 

Şu anda tekrar ediyorum; seçim yanm saat içeri
sinde bitse, bir saat içerisinde bitse geri kalan boş 
zamanımızı Senato hangi çalışmayla dolduracaktır? 
Bugünkü bu programda yoktur. O halde Senato niçin 
toplanmıştır?... Başkanlık böylesine bir gündemle Se
natoyu toplantıya niçin çağırmıştır?... Bunu anlamak
ta güçlük çekiyoruz? Rica ediyoruz işin daha baş
langıcında işi gevşetmeyelim, Senatonun ciddiliğini, 
ağırlığını, çalışma durumunu etkileyecek davranışlara 
girmeyelim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
Sayın üyeler;... 
TİCARET BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, bir sa

niye efendim. 
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Sayın üyeler; 
Malumlarınız olduğu veçhile gündemlerimizde so

rular, araştırma önergeleri, kanun teklif ve tasarıları 
bulunmaları iktiza eder. Ancak, sorulara ve araştırma
lara, güvenoyu almamış bir Hükümet mevcut oldu
ğu için gündemde yer verilmemiştir; cevap verecek 
durumda olmadıkları Başkanlık Divanınca mütalaa 
edilmiştir. 

Kanun teklif ve tasarılarına gelince : 
Yine takdir buyurursunuz ki, Yüce Genel Kuru

lun almış olduğu karar; yani Danışma Kurulunun ka
rarını tasvip eder mahiyetteki kararı ile komisyonlar 
görevlerini bitirmişler ve yeni komisyon seçimlerine 
lüzum hâsıl olmuştur. Kanun teklif ve tasarılarının 
görüşülmesinde hem komisyonların seçilmiş olması ve 
Başkanlık Divanının teşekkül etmiş olması, kanun tek
lif ve tasarılarının görüşülmesi esnasında komisyon 
başkan veya sözcülerinin hazır bulunması iktiza et
tiği için ve bu komisyonlar da seçilmemiş; yani Yüce 
Genel Kurul tarafından süreleri bitmiş telâkki edildi
ği için kanun teklif ve tasarıları da gündeme alına
mamıştır. Ancak, bugün Adalet Partisi Grupu hem 
Başkanlık Divanı üyelikleri için hem diğer komisyon 
üyelikleri için adaylarını bildirmiş bulunmaktadır. Se
çimler yapılıp tamamlanacaktır bugün ve Sayın Ün-
sal'ın temennileri gerçekleşecektir. 

Teşekkür ederim efendim. 
4. — Ticaret Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun, bu 

Birleşimde Giresun Üyesi Ali Ciiceoğlu'nun fındık ta
ban fiyatı, fındık ihracı ve fındık dikim sahaları hak
kındaki gündem dışı demecine cevabı. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Müezzinoğlu. 

TİCARET BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan, izin verirseniz Sayın Cü-
ceoğlu'nun konuşması üzerinde kısaca açıklama yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TİCARET BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

Gündem dışı konuşmasında Sayın Cüceoğlu, fın
dık ürününün ülkemiz tarımındaki dış ticaretimiz 
içindeki önemli yerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koy
muş bulunuyor. Bu nedenle ben konunun bu yönü 
üzerinde ayrıca durmak istemiyorum. 

Sayın Cüceoğlu ayrıca fındıkta uygulanan kredi 
düzeninin bazı yönlerini eleştirdiği gibi pazarlama 
konusunda da bazı eleştirilerde bulundu. Bu konuda
ki düşüncelerine de tümüyle katıidiğımızı önünüzde 
açıklamak isterim. 
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Hükümet programında biz, kredi düzeninin tü
müyle gözden geçirilmesi gerektiği üzerinde durmuş
tuk. Tarımdaki kredilemedc bu çerçeve içinde yer 
almaktadır. 

Hükümet programımızda ayrıca yurdumuzun 
ürünlerinin dış pazarlarda değerlendirilmesi üzerinde 
de durmuştuk ve özellikle yeni pazarlar bulunması 
gereğinden söz etmiştik. Arkadaşımız da fındık açı
sından özellikle bu nokta üzerinde durmuş ve fındı
ğın şimdiye kadar olduğu gibi yalnız bir merkezden 
değil, gerekirse yeni pazarlar bulunmak suretiyle da
ha yaygın bir biçimde pazarlanması ve değerlendiril
mesi üzerinde ısrar etmiştir ki, bunda da kendisine 
katıldığımızı ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Söz almamın asıl nedeni, bir konuyu önünüzde 

açıklamaktır. O da şudur: Fındık taban fiyatlarının 
tespit ve ilân edilmesi. 

Takdir buy anılacağı üzere, taban fiyatı uygula
nan ürünlerde bu fiyatların olabildiği ölçüde erken 
ilân edilmesinde, üreticinin emeğinin tam değerini, 
tam karşılığını alması bakımından büyük yarar var
dır. 

Biz bu anlayış içinde, Hükümet olur olmaz önem
li ürünlerle ilgili çalışmaları ele almıştık. Fındık da 
bunlardan biridir ve fındık taban fiyatının tespit ve 
ilân edilmesiyle ilgili teknik çalışmalar Bakanlığım
da bir süre önce tamamlanmış bulunuyor. 

Ancak, Hükümetimizin bu arada Parlamentodan 
güvenoyu alamaması ve istifa etmek durumunda kal
ması nedeniyle, öteki ürünlerde olduğu gibi, fındık
ta da fiyatların ilân edilmesinden vazgeçmek zorun
luluğu ortaya çıkmıştır. Bu, haliyle fındık taban fi
yatlarının tespit ve ilânı kurulacak Hükümetin ya da 
hükümetlerin görevi olacaktır. Biz teknik çalışmala
rı tamamlamış bulunuyoruz. Öyle umuyoruz ki, biz
den sonra işbaşına geçecek olan Hükümet, bu çalış
maları da gözciîünde tutarak çiftçimizin ve fındık 
üreticilerken emeklenen tam karşılığını sağlayabile
cek bir fiyat s*ıptayaı;'k ilân edecek ve fındıklarımı
zın önümüzdeki ihracat yılında geçmiş yıllarda oldu
ğundan duha iyi bir şekilde dünya pazarlarına sürül
mesini ge * ekleşf irebilecektir. 

Bu umutla Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyo
rum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (C.H.P. sıraların
dan alkışla*) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Müezzinoğ-
lu. 

5. — Öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında kundan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, komisyonun görev süresi
nin 12.7. 1977 tarihinden itibaren iki ay daha uza
tılmasına dair tezkeresi. (3/1066, 10/22) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin sunuşlar 
kısmına geçiyoruz. Bir araştırma komisyonu tezke
resi vardır, okunup oylanacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Öğretmenler arasında yapılan nakil, tayinlerle ve 

açığa alınanlar hakkında araştırma yapmakla görevli 
Araştırma Komisyonumuzun çalışma süresi 12.7.1977 
tarihinde sona ermektedir. 

Konunun ehemmiyeti itibariyle gerçek bir şekilde 
neticelendirilmesi için, 12 . 7 . 1977 tarihinden itiba
ren geçerli olmak üzere iki ay müddet verilmesini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkanı 

Denizli 

Hüseyin Atmaca 
BAŞKAN — Öğretmenler arasında yapılan nakil, 

tayinler ve açığa alınanlar hakkında araştırma yap
makla görevli Komisyonun süresinin 12 Temmuz 1977 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay müd
detle uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. -— Başkanlık Divanında açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Başkanlık Divanında 
açık bulunan üyeliklerle ilgili seçime geçiyoruz. Bu 
konuda bir tezkere vardır, bilgilerinize sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. Cumhuriyet Senatosu Başkan vekili Adana 

Senatörü Mehmet Ünaldı ile Cumhuriyet Senatosu 
îdare Amiri Erzurum Senatörü Sakıp Hatunoğlu gö
revlerinden istifa etmiş olduklarından, Grupumuz ta
rafından yeniden eski görev yerlerine aday seçilmiş
lerdir. 

2. Fiilî duruma göre Başkanlık Divanında Gru
pumuz için ayrılmış olan; 

a) Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilliğine Sa
karya Senatörü Osman Salihoğlu, 

— 618 — 



C. Senatosu B : 62 12 ; 7 . 1977 O : 1 

b) Cumhuriyet Senatosu Kâtip Üyeliklerine Bi
lecik Senatörü Mehmet Erdem ile Gaziantep Sena
törü Mehmet Kılıç, 

Seçilmişlerdir. 
Saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
A. P. Grup Başkam 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş
kan, Adalet Partisi Grupunun bu yazısının birinci 
maddesi ile ikinci maddesi çelişki halindedir. Birinci 
maddede sözü edilen «istifa» kelimeler de gerçeğe 
uymamaktadır. Çünkü, Yüce Senatonun karan, mev
cut İçtüzük ve Anayasa hükümlerine göre bu arka
daşlarımızın görevlerinin bittiği Yüce Senatonun ka
rarı gereğidir. Görevi bitmiş arkadaşlarımızın istifa 
etmesi söz konusu değildir. Zabıtlara geçmesi bakı
mından ifade etmek istedim. 

BAŞKAN — Efendim, mevcut seçimler Yüce Ge
nel Kurulun Danışma Kurulunun kararını tasvip eden 
14 Haziran 1977 tarihli Dağıtım Cetveline müsteniden 
yapılmaktadır. Arz ederim. 

Seçimler gizli oyla yapılacaktır. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş
kan, eğer komisyon listeleri bastırıldıysa iki seçimi 
birlikte yapamaz mıyız?.. 

BAŞKAN — Efendim, basıldı, yalnız karışır ka
naatindeyiz, çoktur. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Karışmaz 
efendim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Tüzük mani 
efendim. 

BAŞKAN — Ayrı ayn yapalım efendim, müsaade 
buyurun. 

Seçimler gizli oyla yapılacaktır. Başkanvekillikle
ri için bir, İdare Amirliği için bir ve Divan Üyeleri 
için de bir oy pusulası olmak üzere üç ayrı oy pusu
lası verilecektir. Aynca mühürlü zarflar verilecektir. 
Üç ayn sepet vardır. Her oy zarfı kendine mahsus 
sepete atılacaktır. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Tekrar eder 
misiniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Efendim, tekrar arz ediyorum : Mü
hürlü üç tane zarf verilecektir. Başkanvekillikleri için 
bir oy pusulası, İdareci Üyelik için bir oy pusulası ve 
D;van Üyelikleri için bir oy pusulası verilecek ve her 
oy zarfı, üzerinde ismi yazılı sepete atılacaktır. Üç 
tane de sepet konmuştur. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Adayların isimlerini 
okur musunuz efendim?.. 

BAŞKAN — Yazılı olarak dağıtılıyor efendim. 
Ben tekrar arz ediyorum. 

Başkanvekillikleri için, Cumhuriyet Senatosu Ada
na Üyesi Sayın Mehmet Ünaldı ve Cumhuriyet Se
natosu Sakarya Üyesi Sayın Osman Salihoğlu; 

İdare Amirliği için, Cumhuriyet Senatosu Erzu
rum Üyesi Sayın Sakıp Ha hinoğlu; 

Divan Üyelikleri için, Cumhuriyet Senatosu Bi
lecik Üyesi Sayın Mehmet Erdem ve Cumhuriyet 
Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın Mehmet Kılıç aday 
gösterilmiştir. 

Her seçim için, ayrı ayrı sayım - döküm komis
yonu kura ile tespit edilecektir efendim. 

Evvelâ BaşkanvekiIHği için Tasnif Heyetine ad 
çekiyorum : 

Sayın Fethi Çelikbaş?.. Yoklar. 
Sayın Kâmran İnan?.. Yoklar. 
Sayın Sami Turan?.. Yoklar. 
Sayın Şerif Tüten?.. Buradalar. 
Sayın Şeref Bakşık?.. Buradalar. 
Sayın Abdullah Vehbi Uğur?.. Buradalar. 

Efendim, Sayın Şerif Tüten, Sayın Şeref Bakşık, 
Sayın Abdullah Vehbi Uğur BaşkanvekiIHği için ya
pılacak oylamayı tasnif edeceklerdir. 

Divan Üyeliği için Tasnif Heyetine ad çekiyo
rum : 

Sayın Suphi Karaman?.. Buradalar. 
Sayın İsmail Çataloğlu?.. Buradalar. 
Sayın Mehmet Bilgin?.. Buradalar. 
Efendim, Sayın Suphi Karaman, Sayın İsmail 

Çataloğlu, Sayın Mehmet Bilgin İdare Amirliği için 
yapılacak seçimi tasnif edeceklerdir. 

Sayın Haydar Tunçkanat?... Yoklar. Sayın Su-
nay?.... 

CEVDET SUNAY (Tabiî Üye) — Mazuf görün 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim, itiraz beyan ediyor
lar. 

Sayın İsmail Kutluk?... Buradalar. 
Sayın Kâzım Karaağaçhoğlu?... Buradalar. 
Sayın Kayalar?... Yoklar. 
Sayın Ahmet İhsan Bîrincioğlu?... Yoklar. 
Sayın Özbek?... Buradalar. 
Sayın Kutluk, Sayın Karaağaçhoğlu ve Sayın Öz

bek idareci üyelikler için yapılacak seçimin tasnif 
heyetim teşkil etmektedirler. 
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Efendim, seçimlere nereden başlayacağımızı tespit 
ediyoruz... Sayın M. Tevfik Elmasyazar'dan başlıyo
ruz efendim. 

(Manisa Üyesi Mehmet Tevfik ElmasyazarMan 
başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Başkanhk Divanı için oy kullanacak 
başka sayın üye var mı efendim?... Yok. Başkanhk 
Divanı için oy verme işlemi bitmiştir. 

Sayın üyeler, hemen komisyon seçimlerine geçece
ğiz lütfen ayrılmayınız efendim. 

Sayın Şerif Tüten, Sayın Şeref Bakşık, Sayın Ab
dullah Vehbi Uğur, Başkanvekili seçimini tasnif ede
ceklerdir. 

Sayın Karaman, Sayın Çataloğlu, Sayın Bilgin 
İdare Amirliği için yapılan seçimi tasnif edeceklerdir. 

Sayın Kutluk, Sayın Karaağaçhoğlu, Sayın Öz
bek Divan Üyeliği için yapılan seçimi tasnif edecek
lerdir. 

7. — Komisyonlara üye seçimi. 
BAŞKAN — Efendim, komisyonlara üye seçimi

ne geçiyoruz. Oy pusulaları dağıtılsın. 
Sayın üyeler, bir hususu açıklamak lüzumunu 

hissediyorum. Sizlere, bîrden 12'ye kadar numaralan
mış oy pusulaları dağıtılacaktır. Bu oy pusulaları içe
risinde, bazı yerlere bazı üyeler tarafından, grup ku
ramayan üyeler için birden fazla aday gösterilmiştir. 
Her komisyona, grup kuramayan üyeler tarafından 
ancak bir aday gösterileceğinden, oy vermek istediği
niz sayın üyeyi muhafaza edeceksiniz diğerlerini çize
ceksiniz. 

Açıklanması gereken ikinci bir husus daha var: 
Adalet Partisi Grupu tarafından bugün bildirilen 

adaylar ayrıca daha ufak boyda oy pusulalarına ba
sılmıştır, isimleri sizlere matbu olarak dağıtılacaktır. 

Adalet Partisinin gösterdiği aday listesinden bir 
bir yaprak koparılacak ve numaralı listenin ismini 
taşıyan komisyonla birlikte zarfa konularak atılacak
tır. Yani, Anayasa ve Adalet Komisyonu için yapıla
cak seçime bir numaralı oy pusulası atılacak, bir 
tane de Adalet Partisi Grupu tarafından bildirilen 
adayların ismini havi ufak oy pusulası konacak ve 
zarf iki oy pusulasıyle birlikte sepete atılacaktır. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğümüzün 18 nci maddesinin son fıkrasını lüt
fen okur musunuz?... 

BAŞKAN — Ne diyor efendim. Buyurun, söyle
yin efendim, siz bildiğinize göre... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim burada 
diyor ki : «Komisyonlara üye seçimi, aday listelerinin 

üyelere dağıtılmasını takibeden ikinci birleşimde ya
pılır.» Bu listeler şimdi dağıtıldı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bunlar daha evvel dağıtıldı. 

BAŞKAN — Efendim müsaade edin arz edece
ğim. 

Sayın üyeler, 
Komisyon seçimleri gündemimizde günlerden beri 

bulunmaktadır. Komisyon çoğunluğunu teşkil edecek 
üyelere ait aday listeleri çok evvelden verildi, Yüce 
Genel Kurulun bilgisine çok evvelden sunuldu ve çok 
evvelden dağıtıldı, bugün noksanlıklar ikmâl edilmek 
üzere listeler verilmiştir. 

Sayın üyeler, komisyonlar için yapılacak seçimleri 
tasnif edecek heyetleri seçiyorum. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Aynı komis
yonlar yapsın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim hayır, müsaade edin, ayrı 
sayım döküm komisyonları seçeceğiz. 

Yalnız Başkanlık Divanında bir husus şu anda 
görüşüldü; zarf verilmeyecek efendim, zarf sız sepete 
atılacak, sepetler konuyor. 

Sayın Nalbantoğlu?... Burada. 
Sayın Elmasyazar?... Yoklar. 
Sayın Hasan Fehmi Güneş?... Burada. 
Sayın Orhan Vural?... Burada. 

Sayın Hasan Fehmi Güneş, Sayın Hilmi Nalbant
oğlu, Sayın Orhan Vural 1, 2, 3, 4 numaralı komisyon 
seçimleriyle ilgili oylan tasnif edecekler. 

Sayın Gürsoy?... Burada. 
Sayın Aykan?... Yoklar. 
Sayın Hatunoğlu?... Burada. 
Sayın Abay?... Yoklar. 
Sayın Savcı?... Burada. 

Sayın Savcı, Sayın Hatunoğlu, Sayın Gürsoy, 5, 
6, 7, 8 numaralı komisyon seçimleriyle ilgili oylan 
tasnif edecekler. 

Sayın Çolakoğlu?.. Burada. 
Sayın Albayrak?... Yoklar. 
Sayın Savaş?... Burada. 
Sayın Üner?... Yoklar. 
Sayın Cidal?.. Burada. 
Sayın Çolakoğlu, Sayın Savaş, Sayın Cidal 9, 10, 

11, 12 numaralı komisyonlarla ilgili oylan tasnif ede
cekler. 

Efendim, komisyon seçimlerine başlıyoruz. Nere
den başlayacağımızı tespit ediyoruz. 

Efendim, bir kere daha tekratr ediyorum, her se
pete iki liste atılacaktır; bir, üzerinde numara olan 
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listeler, iki Adalet Partisi Grupu tarafından verilen 
üzerinde numara olmayan listeler. Buyurun. 

(Sakarya Üyesi Osman Saühoğhı'ndan başlanarak 
oylar toplandı.) 

6. — Başkanlık Divanında açık bulunan üyelik
lere seçim (Devam) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Başkanlık Divanın
da açık bulunan yerler için yapılan seçimlerle ilgili 
sayım döküm tutanakları gelmiştir, bilgilerinize su
nulacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında açüc 

bulunan iki Başkanvekili için yapılan seçime 105 
üye katılmış ve neticede ilişik Üstede adları yazılı 
zevat hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. İzmir 
Şerif Tüten Şeref Bakşık 

Sinop 
Abdullah Vehbi Uğur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında açık 
bulunan iki Başkanvekili seçimi oy pusulası : 

Mehmet Ünaldı (Adana) 87 oy 
Osman Salihoğlu (Sakarya) 93 oy 
Macit Zeren (Amasya) 1 oy 
Metin Taş (Aydın) 1 oy 
Boş 10 oy 

Toplam 105 oy 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında açık 

bulunan bir İdare Âmiri için yapılan seçime 104 üye 
katılmış ve neticede ih'şik listede adları yazılı zevat 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Tabiî Üye İçel 
Suphi Karaman İsmail Çataloğlu 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

Cumhuriyet Senatosu Başkanhk Divanında açık 
bulunan bir İdare Âmiri seçimi oy pusulası : 

Sakıp Hatunoğlu (Erzurum) 96 oy 
Boş 7 0 y 
İptal 1 0 y 

Toplam 104 oy 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında açık 

bulunan iki Divan Üyesi için yapılan seçime 104 üye 
katılmış ve neticede ilişik listede adları yazılı zevat 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Çanakkale Afyonkarahisar 

İsmail Kutluk M. Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sabahattin Özbek 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında açık 
bulunan iki Divan Üyesi seçimi oy pusulası : 

Mehmet Erdem (Bilecik) 98 oy 
Mehmet Kılıç (Gaziantep) 98 oy 
Boş 5 oy 
İptal 1 oy 

Toplam 104 oy 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Başkanlık Divanında 
Adalet Partisi kontenjanına ayrılmış bulunan üyelik
ler için yapılan seçim neticesinde Sayın Osman Sa
lihoğlu ve Sayın Mehmet Ünaldı Başkanvekillikle-
rine; Say m Sakıp Hatunoğlu İdare Amirliğine; Sa
yın Mehmet Erdem ve Sayın Mehmet Kılıç Divan 
Üyeliklerine seçilmişlerdir. Kendilerini kutlarız. 
(Alkışlar) 

7. — Komisyonlara Üye Seçimi (Devam) 
BAŞKAN — Komisyon seçimlerinde oy kullana

cak sayın üye var mı?. Yok. Komisyon seçimleri için 
oy verme işlemi bitmiştir. 

Tasnif heyetlerini bir defa daha arz ediyorum 
efendim. 

Sayın Hasan Fehmi Güneş, Sayın Hilmi Nal-
bantoğlu, Sayın Orhan Vural 1, 2, 3 ve 4 numaralı 
Komisyonların oylarını tasnif edeceklerdir. 

Sayın Gürsoy, Sayın Hatunoğlu, Sayın Savcı 
5, 6, 7, 8 numaralı Komisyonların oylarını tasnif 
edeceklerdir. 

Sayın Çolakoğlu, Sayın Savaş, Sayın Cidal 
9, 10, 11 ve 12 numaralı Komisyonların oylarını tas
nif edeceklerdir. 

(Oyların ayrımına geçildi.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 
Komisyon seçimleriyle ilgili sayım-döküm tuta

nakları gelmiştir. 

— 621 



C. Senatosu B : 62 12 s 7 . 1977 O : 1 

Gizli oyla yapılan seçimler neticesinde, Yüce Se
natoda görüşmelerin devamı için gerekli çoğunluğun 
olmadığı saptanmıştır. 

/. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, 1974 - 1976 yıllarında Erzurum 
iline veriler, imam - hatip kadroları ile cami yardım-
larına dair soru önergesi ve Devlet Bakanı Lütfi Do
ğan'm yazıh cevabı. (7/702) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun ilgili Devlet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygılarımla rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Soru : 1974 yılında Erzurum'a verilen 106 adet 
imam - hatip kadrosu hangi köylere verilmiştir? 

Soru : 1975 yılında Erzurum'a verilen 20 adet 
imam - hatip kadrosu hangi köylere verilmiştir? 

Soru : 1976 ydında Erzurum'a kaç adet imam -
hatip kadrosu verilmiştir. Bunlar hangi köylere ve
rilmiştir. Verilmemiş ise sebebi nedir? 

Soru : 1974 yılında Erzurum ilinde yapılan köy 
camilerine verilen cami yardımları tevziat listelerinin 
detaylı olarak bildirilmesini. 

Bu sebeple 14 Temmuz 1977 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.42 

Soru : 1976 yılında Erzurum ilinde verilen cami 
yardımları tevziat listesinin bildirilmesini. 

Soru : Şayet 1974 ve 1976 yıllarında köy camile
rine Erzurum ilinde yardım verilmemiş ise sebepleri
nin bildirilmesini. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 11 . 7 . 1977 

Sayı : 2.03. - 46 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
İlgi : 25 . 2 . 1977 gün ve 11 684 - 5521 - 7/702 

sayılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal
bantoğlu'nun 1974 - 1975 - 1976 yılına ait imam - ha
tip kadroları dağıtımına ilişkin soru önergesine ait 
listeler ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Dr. Lütfi Doğan 
Devlet Bakam 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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1974 Yılma Ait Kadrolar 
Sıra 
No. Mahalli Cami veya köy adı 

1 Merkez 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 

ıı » 
12 » 
13 » 
14 » 
15 » 
16 » 
17 » 
18 » 
19 Olur 
20 » 
21 » 
22 » 
23 Oltu 
24 » 
25 » 
26 » 
27 » 
28 » 
29 » 
30 » 
31 Çat 
32 » 
33 » 
34 » 
35 Hınıs 
36 » 
37 » 

38 Aşkale 
39 » 
40 » 

41 » 
42 » 
43 tspir 
44 » 
45 » 

Ağcakent 
Gülpınar 
Arıbahçe 
Kuzgun 
Tekederesi 
Yarımca 
Şenyurt 
Güllü 
Bingöze 
M. Şehitler 
Kumluyazı 
Sığırlı 
Alibezirgan 
Ocak 
Yazıpınar 

3 i f Aynahkale 
Kavaklıdere 
Düztoprak 
Altunkaya 
Coşkunlar 
Karakoçlar 
Soğukgöze 
Nügürcük 
Duralar 
Demirtaş 
Dokuzd eğirmen 
Antaş 
Çayüstü 
KemeYkaya 
Y. Kumlu 
Mollaömer 
Söbeçayır 
Gökçeşeyh 
Köseler 
Molladavut 
Dağçayır 
Tapu 
Mezraa 
Kavurmaçukuru 
Topalcavuş 
Musadanışman 
Yaylayolu 
Yaylaözü 
Karaseydi 
Göç 

K.C. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
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Sıra 
No. Mahalli Cami veya köy adı 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

tspir 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Şenkaya 
» 
» 
» 

Karayazı 
» 
» 
» 

Tortum 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tekman 
» 
» 

Horasan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Pasinler 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Akseki 
Çakmaklı 
Demirbilek 
Şenköy 
Karakaya 
Demirgöze 
Akgüney 
Aşağıfındıklı 
Gülveren 
Kaynak 
Esenli 
Yünören 
Sukonak 
Sancaktar 
Yalındağ 
Tosunlu 
Balıklı 
Akbaba 
Çaylıca 
Uzundere Merkez. 
Yağcılar 
Karlı 
Hamidiye 
Anlı 
Alapınar 
DikyaT 
Yeşilören 
Alabayır 
Şakşak 
Karacaören 
Kalender 
Kükürtlü 
Aşağıaktaş 
Alagöz 
Şeyh Yusuf 
Dikili 
Ardı 
Ağdlı 
Örentaş 
Akçam 
Yapağıllı 
Y. Çakmak 
Büyüktuğ 

Çakırtaş 
Yiğittaşı 
Büyükdere 
Hıcasu 

» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yeni C. 
K.C. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
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Sıra 
No. 

93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 

Mahalli 

Narman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Ca 

Dağyolu 
Alabalık 
A. Yayla 
Sülüklü 
Mercimekli 
Kilimli 
Güllüdağ 
Buğakale 
Taşburun 

Cami veya köy adı 

K.C. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Pasinler 
Merkez 

» 
» 

Karayazı 
Horasan 
Hınıs 
tspîr 
Pasinler 
Olur 
Merkez 
Merkez 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Pasinler 
Hınıs 

» 
Tortum 
ispir 
Horasan 
Oltu 

1975 Yılına Ait Kadrolar 

Bulkasım K.C. 
Gazi Ahmet Muhtar P.C. 
Cemaliye Camii 
Şerefiye Camii 
Elmaağaç Mah. C. 
Araş Nah. Camii 
Karaçoban Mah. Hacılar C. 
Kale Camii 
Reşadiye Mah. Camii 
Yesllbağlar Mah. Camii 
Tepe Mah. Camii 
Şehitler Camii 
Batı Sanayii Camii 
Üniversite Camii 
Bahçelievler* Camii 
Kombina Camii 

Ilıca Yeni Mah. Yavuz Selim C. 
Rabia Hatun Camii 
Merkez Dağ Camn 
Maksut Efendi Camii 
İbrahim Halikı Hz. Külli C. 
Telli Tepe Köyü Camii 
Erbeyli Köyü Camii 
Dikyar K. Yukan Mah. Camii 
Meşebaşı Köyü Camii 

^c Haydarlı Köyü Camii 
Bahçecik Köyü Camii 



Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Mahalli 

Merkez 
Hınıs 

» 
İspir 
Tortum 

» 
Merkez 

» 
» 

Aşkale 
Hınıs 
Horasan 

» 
Hınıs 
İspir 

» 
» 

Karayazı 
Narman 

» 
Oltu 
Olur 

Pasinler 
» 
» 
» 

Şenkaya 
Tekman 
Tortum 
Çat 
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1976 Yılma Ait Kadrolar 

Cami veya köy adı 

Ilıca Ksb. Yavuz Selim C. 
Karaçoban Ksb. Bağlar Mah. C. 
Karaçoban Ksb. Balçeli C. 
Pazaryolu Ksb. Merkez C. 
Uzundere Ksb. Çaybaşı Mah. C 
Bağbaşı Ksb. Sağlar Mah. C. 
Ahırcık Köyü Camii 
Başkent Köyü Camii 
Şehitler Mah. C. 
Ballıtaş Köyü Camii 
Ünlüce Köyü Camii 
Yazılıtaş Köyü Camii 
Çamurlu Köyü Camii 
Ortaköy Camii 
Araköy Camii 
Yaylalı Köyü Camii 
Cankurtaran Köyü Camii 
Duruca Köyü Camii 
Kışlaköy Camii 
Yukarı Camii 
Konukseven K. C. 
Akbayır K. C. 
Dumankaya K. C. 
Kıyıkonak K. C. 
Kurtuluş Mah. Hasandede C. 
Paşabey C. 
Yeşilkaya K. C. 
Deliler K. C. 
Çağhyanh K. C. 
Saltaş (Kıvvan) K. C. 

O : 1 

Unvanı 

M.K. 
» 
» 
» 
» 
» 

l.H. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kadro 
derecesi 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Adet 

— 626 — 



C. Senatosu B : 62 12 . 7 , 1977 O : 1 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim 
Öztürk'ün Antakya'da kurulan «Sınırlı Sorumlu An
takya Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine» dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim ve Kültür Bakanı Mustafa 
Üstündağ'ın yazılı cevabı. (7/719) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Kültür Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı say
gıyla rica ederim. 8 . 3 . 1977 

Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

5. Kültür Bakanlığının 2 , 7 . 1976 tarih ve 472.1 
(31)-0G 4916 sayılı yazılarıyla söz konusu bölgenin 
(Küçük sanayi yerleşmesi açısından uygun bulunma
dığı ve eski eserler ve anıtlar kurulunun kararının de
ğişmesine gerek bulunmadığı) ilgililere bildirilmiştir. 

6. Sağlık Bakanlığı ve ilgili sağlık kuruluşları şe
hir içindeki bu alana sanayi sitesi kurulmasının sağlı
ğa zararlı olduğu da ayrıca tespit etmişlerdir. 

7. Kooperatifin amacından saptırılarak esnaf ve 
sanatkârlıkla ilişkisi bulunmayan kişilerin üye kayde
dildiği Ticaret Bakanlığınca saptanmıştır. 

8. Bütün bu durumlara rağmen Antakya Beledi
yesi ve diğer il görevlileri kararlarında ısrar ederek 
bu alanda inşaat yapılmasını sağlamak amacı ile tür
lü girişimlerde bulunmuşlar Kültür Bakanlığım ve Es

ki Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunu tazyik altın
da tutmuşlardır. Politik baskı unsurlarını harekete ge
çirmişlerdir. Bu baskıların etkisinden kurtulamayan 
Bakanlık bu alanda sanayi sitesi inşaatına başlanması 
için gerekli emri vermiştir. 

9. Şu günlerde Kültür Bakanlığı adı geçen arke
olojik alanda kooperatif tarafından inşaatın başlatıl
masına izin verdiği ve ilgililere yazı ile keyfiyeti teb
liğ ettiği öğrenilmiştir. 

10. Oysa Belediyenin başvurusu üzerine konu 
Danıştay 6 ncı Dairesinde 1975/7570 no. lu ile rüyet 
edilmektedir. İlgili arsa sahipleri de bu davaya müda-
hil olarak katılmaktadırlar. 

11. Yukarıda verilen kısa bilgiler karşısında ül
kenin tarih ve kültür hazinelerini korumakla görevli 
olan Bakanlığınızın eski eserler ve anıtlar kurulu ka
rarma önceki emirlerine ve Damştay'da henüz sonuç
lanmamış dava dosjasma rağmen bu kez adı geçen 
sahada sanayi sitesi inşaatı için Hatay valiliğine ve 
Antakya Belediyesine yazdığı yazının mahiyeti nedir 
eski eserler ve anıtlar kurulunun kararında herhangi 
bir değişiklik olmuş mudur. Danıştay'da ki dava so
nuçlanmadan böyle bir idarî emrin verilmesi yasala
ra uygun mudur, sağlık yönünden de mahzurlu bulu
nan bu inşaata müsade edilmesi Bakanlığınızca nasıl 
karşılanmaktadır izin keyfiyeti önceki emirlerinizle 
çelişmekte midir? 

T. C. 
Kültür Bakanlığı 

Eski Eserler ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 471.1 (31) 5745-11-7-77 
Şube : Kazılar 

Konu : Antakya Küçük Sanayi Si
tesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ligi : 11 .3 .1977 gün ve 11828-5549-7/719 sayılı 

yazınız; 
Antakya'da kurulan Sınırlı Sorumlu Küçük Sa

nayi Sitesi hakkında ilgi yazınız ve ekindeki, Cum
huriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Öztürk'ün, 
8 . 3 . 1977 tarihli önergesi incelenmiştir. 

Adı geçenin soru önergesine cevaplarımız aşağı
dadır. 

5805 ve 1741 sayılı Kanunla teşkil edüen Gayri
menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, 1710 
sayılı Eski Eserler Kanunu uyarınca Antakya İl Mer
kezinde bulunan, korunması gerekli resmî, dinî, as-< 

Soru : 
Antakya şehrinde kurulan «Sınırlı sorumlu An

takya Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi» için Belediyece 
tespit edilen ve kamulaştırılan Arkeolojik saha konu
sundaki anlaşmazlık şu günlerde dikkatleri çeken bo
yutlara ulaşmış ve konu basında tartışılır hale gelmiş
tir. Şöyleki : 

1. Bundan 8 - 9 yıl önce Antakya'da «Sanayi Si
tesi Yapı Kooperatifi» kurulmuş ve faaliyete geçmiş
tir. 

2. Üyelerine iş yeri sağlamak amacıyla kurulan 
bu kooperatif arsa için iîgiü Belediyeye başvurmuş 
kendilerine (Haraparası) namile bilinen mahalledeki 
saha gösterilmiştir. 

3. Belediye bu saha içinde tapulu mülkü bulu
nan kişilerin gayrinıenkullerini kamulaştırarak para
larını bankaya bloke etmiştir. 

4. Ancak kamulaştırılan bu saha hakkında (eski 
eserler ve anıtlar yüksek kurulu) 12 . 7 . 1975 tarih 
ve 8521 sayılı kararla (Arkeolojik Sit) kararını ver
miş ve bu husus Kültür Bakanlığınca 4 . 11 . 1975 
tarih ve 15402 sayılı resmî gazetede ilân edilmiştir. 
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kerî, arkeolojik ve siviî mimarlık örnekleri ile bun
ların bütünlük teşkil ettiği tarihî sit bölgelerini ve 
doğal sit bölgelerini belirleyen 12 Temmuz 1975 gün 
ve 8521 sayılı bir karar almış ve bu karar 4 Kasım 
1975 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

Sözü edilen karar kurulun 13 Eylül 1975 tarih ve 
1992 sayılı yazısı ekinde Bakanlığımız İmar ve İskân 
Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğüne, Antakya 
Belediye Başkanlığına dağılımlı olarak gönderilmiştir. 

Antakya Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 
Bakanlığımıza 28 . 10 . 1975 tarihinde başvurarak 
Küçük Sanayi Sitesi kurulacak alanda sondajlar yap
tırılmasını ve böylece eski eser sahalarının tespitini 
istemiştir. 

Bakanlığımız bu istek üzerine 11 . 3 . 1976 gün 
ve 471.1. (31)-1816 sayılı yazı ile Arkeolog Mahmut 
Akok'un Antakya'ya giderek gerekli incelemeyi ya
pacağını bildirmiştir. Daha sonra 6 . 4 . 1976 gün 
ve 471-1 (31)-254ft sayılı yazımızla Mahmut Akok 
başkanlığında bir heyetin 20 . 4 . 1976 tarihinde 
Antakya'da Küçük Sanayi Sitesinin kurulacağı sa
hada gerekli sondajları yapacağı ilgili makamlara du
yurulmuştur. Arkeolog Mahmut Akok bu görevi ye
rine getirerek 12 . 5 . 1976 tarihli yazısı ve ekinde 
sondaj sonucunu bir rapor halinde Bakanlığımıza ver
miştir. Sondaj sonucu verilen rapor ve ek|er Gayri
menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuruluna in
tikal ettirilmiş ve kurulca 15 . 5 . 1976 gün ve A-68 
sayılı karar alınmıştır. Bu kararda kurul daha önce 
12 . 7 . 1975 gün ve 8521 sayılı kararını değiştir
meye gerek bulmadığını, ancak bu sahanın belirli yer
lerinde belirli ihtiyaçlar nedeni ile ufak ölçüde yeni 
inşaat taleplerinin gerekli dokümanların eklenmesi 
suretiyle kurula iletebileceğim bildirmiştir. 

Daha sonra sınırlı sorumlu Antakya Küçük Sa
nayi Sitesi Yapı Kooperatifi 7 . 9 . 1976 tarihli yazı 
ile Bakanlığımıza müracaat ederek kurulun kararı 
uyarınca Küçük Sanayi Sitesinin kurulacağı sahada 
belirli yerlerde belirli ihtiyaçlar nedeni ile yapılacak 
tek katlı inşaatlar için gerekli hafriyatın Antakya Mü
zesi Müdürlüğü nezaretinde yapılmasını herhangi bir 
eski eser çıktığında hiç bir talepte bulunmayacakla
rını taahhüt ettiklerini, bu müracaatların Gayrimen
kul Eski Eserler ve Amtlar Yüksek Kuruluna intika
lini istemişlerdir. Bakanlığımız Kooperatifin bu mü
racaatım kurula iletmiştir. 

Bu konuda kurulun aldığı 10 . 9 . 1976 gün ve 
A-145 sayılı kararda, daha evvelce yapılan birkaç 
sondajın yeterli olmadığı bütün sahayı içeren bir araş

tırma yapılmasını ve bu iş için İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Sayın Prof. 
Dr. Ufuk Esin ve veya Doç. Dr. Refik Duru'nun 
vazifelendirilmesinin tavsiye edilmesinin uygun gö
rüldüğü belirtilmiştir. Bakanlığımız bu kararı ilgilile
re tebliğ etmiştir. Prof. Dr. Ufuk Esin kendi branşı 
dışında kaldığı gerekçesiyle sondajı yapamayacağım 
bildirmiştir. 

Bu arada Antakya Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili 
olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük Sanat
lar Dairesi Reisliğinden alman bir yazıda «Bakan
lığımız Gayrimenkul Eski Eserler ve Amtlar Yüksek 
Kurulunun mezkûr kararına uyarak, daha önce uz
manlarınca seçilmiş bulunan yer kararını iptal ederek, 
mahallîne gönderilecek Bakanlık uzmanlarınca seçi
lecek yeri arazide uygulamanın yapılacağı kararım 
almıştır» denilmektedir. Aynca son kurul kararına 
uyularak bu sahada sondaj yapılıp arkeolojik duru
mun saptanması için yeni bir heyet teşkil edilmiştir. 
Hatay Müzesi Müdürü Seîâhattin Asım Başkanlığın
da Adana Müzesi Müdür Yardımcısı Yalçm Karalar 
ve Gaziantep Müzesi asistanlarından Necdet Üzmen' 
den müteşekkil heyet tarafından yapılan sondaj SO
KUCU bir rapor düzenlenmiştir. 

Daha sonra Bakanlığımızca Hatay Valiliğine ya
zılan 1 Mart 1977 gün ve 473.1 (31) ^ 1653 saydı ya
zıda «Son yapılan sondaj sonucu ortaya çıkan eski 
eserlere dokunulmamak liaydıyle, Amtlar Kurulunun 
eski kararlarında temas ettiği ve bu ihtisas heyetinin 
de tavsiye ettiği üzere, bahis konusu sanayi sitesi sa-
liRSî özerinde sejrek düzende ve en fazla 1 metre te
melli bodrunısuz tek katlı yapıların Hatay Müzesi 
Müdürlüğünün kontrolü altında yapılabileceği» ni 
bildirmiştir. 

Durumu bilgilerinize sa>gı ile arz ederim. 

Mustafa Üstündağ 
Millî Eğitim ve Kültür Bakam 

3. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem 
K ab ay'm, 1976 yılı anason ürününe dair soru öner
gesi ve Ticaret Bakanı Ziya Müezzinoğlu'mm yazılı 
cevabı. (71736) 

12 . 5 . 1977 

Cuıuhariyet Senatosu BEşkanUğuıa 
1975 anason ürününün büyük bir bölümünü Ta-

rlş ve Anibirlili kooperatifleri satmalmıştır. Aradan 
geçen 9 aylık sürede yoksul üreticinin parası verilme
miştir. Çeşitli girişimlerden sonuç alınamamaktadır. 
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Köylümüzü üzen ve insafsızca ezen bu uygulama
nın nedenlerini yazılı olarak Ticaret Bakanının ce-
vaplamasiiu önemle rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ekrem Kabay 

Burdur Senatörü 

1 . C. 
Ticaret Bakanlığı 11 . 7 . 1977 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No.: 15-2/57-2-96-13773 

Konu : Yazılı soru önerge
si Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 16 . 5 . 1977 tarih ve 12265-5667-7/736 sa

yılı yazdan. 
Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Sayın Ek

rem Kabay'm eski Ticaret Bakanı Sayın Halil Ba-
şol tarafından cevaplandırılmasını istediği, 1976 yı
lında Tarım Satış Kooperatifleri birliklerince satın-
alınan anason bedellerinin üreticilere ödenmediğine 

dair 12 . 5 . 1977 tarihli yazılı soru önergesine karşı 
cevaplarımız aşağıda açıklanmıştır. 

BEzden önceki Hükümet döneminde, iç piyasa
daki anason fiyatlarını belirli bir düzeyde tutmak 
ve üreticiyi korumak amacıyîe 26 . 1 . 1977 tarih ve 
7/13195 sayılı bir Kararname çdtanlarak Tariş ve 
Antbirlik Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri ayrıca 
anason ahmlanyle görevlendirilmiş ve satınalınan 
ürünlerin bu birliklerce ihraç edilmek suretiyle de
ğerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Tekel tarafından 
uygulanan fiyat ve esaslar dahilinde alımlarda bulu
nacak bu birliklerden Antbirlik emrine 130 milyon 
ve Tariş emrine 40 milyon olmak üzere toplam ola
rak T. C. Ziraat Bankasınca 170 milyon liralık kredi 
sağlanmıştır. 

Anason ahmlanyle görevlendirilen birliklerin ver
dikleri bilgilere göre, 27 . 6 . 1977 tarihine kadar sa
tınalınan 1976/1977 yjlına ait ürün miktarı, bunların 
tutarları ve üreticiye yapılan fiilî ödemeler ve borç 
bakiyeleri şöyledir : 

Antbirlik 
Tariş 

Alınan 
miktar (kg.) 

4 870 533 
1 293 521 

Tutarı 
(TL.) 

122 444 074 
32 240 777,10 

Ödenen 
miktar (TL.) 

121 172 306,55 
32 240 777,10 

Kalan 
borç 

1 271 767,45 

•n Diğer taraftan, soru önergesinin alındığı tarihi iz
leyen 23 . 5 . 1977 günü itibariyle, anason akınların
dan dolayı Tariş'in her hangi bir borcu bulunmadığı, 
buna karşın, Antbirlik'e ürün teslim eden çiftçilerin 
6 601 746 TL. alacaklı oldukları adlan geçen birlik
lerin daha önce verdikleri bilgilerden anlaşılmıştır. 

Antbirlik yetkililerince, halen 1 271 767,45 TL. 
tutarındaki üretici borçlarının müracaat eden çiftçi
lere hemen ödenmek suretiyle tasfiye edilmekte ol
duğu aynca bildirilmiştir. 

Bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Ticaret Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun, pamuk mahsulü için yeterli 
plasman tahsisi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Ticaret Bakanı Ziya Müezzinoğlu' 
nun yazılı cevabı. (7/741) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
rica ederim. 16 . 6 .1977 

Kemal Sarıibrahimoğlu 
Adana Senatörü 

Çukurova'da çeşitli haşereler pamuk mahsulünü 
tahribe başlamıştır. Aldığım bilgiye göre plasman 
noksanlığı nedeniyle gerekli krediler alınamamakta 
ve ilâç temininde güçlükler doğmaktadır. Çiftçi Bir
liği Başkanlığının beyanatına göre en az 500 milyon 
liranın Adana Z'raat Bankas; emrine acilen tahsisi 
gerekmektedir. 

Ea büyük döviz kaynağımız ve mîllî servetimiz 
olan pamuk mahsulüsün ziyan edilmemesi için ye
terli plasman tahsisi düşünülmekte midir? 
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T. C. 
Ticaret Bakanlığı 11 . 7 . 1977 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya N o . : 15-2/57-98 13772 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 20 . 6 . İ977 tarih ve 12425-5704-7/741 sa
yılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanib-
ralıimoğlu'nun ilgideki yazılarına ekli, Adana Ziraat 
Bankası emrine aciien 500 milyon liralık plasman tah
sisine ilişkin 16 . 6 . 1977 tarihli yazılı soru önerge
sine karşı cevaplanınız aşağıda açıklanmıştır : 

T. C. Ziraat Bankasından alman bilgilere göre, 
Adana, Ceyhan, Karataş, Kozan, Kadkli, îmamoğlu 
ve Tarsus Şubelerinde tarımsal mücadele için yeterli 
miktarda plasman mevcut bulunmakta ve isteyen her 
çiftçiye mevzuat dahilinde kredi verilmektedir. Ayrı
ca, tarımsal mücadele konusundaki mevcut plasman
ların takviyesi amacı ile 24 . 6 . 1977 tarihinde, Zi
raat Bankasınca Adana Şubesine 5 milyon, îmamoğla 
Şubesine 3 milyon ve Yumurtalık Şubesine ise 1 mil
yon 600 bin liralık ek'plasman gönderilmiştir. 

Diğer taraftan, Çukurova Tarım Satış Koopera
tifleri Birliğinden verilen bilgiye göre, 1976/77 kam-
panyasmdaki teslimat durumuna göre ve Emtea Tev
zi Yönetmeliği gereğince Çukobirbk ortaklarının ilâç 
ihiFyaçk;nın karşılayabilmeleri amacı île 7 , 4 , 1977 
tarihinde Zira^i Bankasınca adı geçen Birliğe 46 mil
yon lirası nakit ve 46 milyon lirası teminat mektuba 
şeklinde olmak üzere toplam olarak 92 milyon liralık 
kredi açılmış bulanmaktadır. Ba krediden bugüne ka
dar 70 milyon liralık ilâç aîmmıştEr. Buna rağmen. 
ahnan tarım ilâçları ihtiyacın çok altındadır. 

Çukurova Bölgesi üreticilerinin yeterli miktarda 
tarımsal iîâç ve diğer levaz'm ve ilıliyaç maddelerini 
ynrîsnmnda sağlayair'îmeleri bakmandan, hemen ge
rekli çalışmalara başlanmıştır. Bu cümleden olmak 
üzere, bir taraftan T. C. Ziraat Bankasının bu böl
geye yönelik kredi imkânlarım; avttîrarak îevazmı ve 
ihtiyaç maddelerinden dolayı ÇakobiriSk'e borçlu or
takların da yeniden kredi alabilmeleri için Çukobirîik 
ve Ziraat Bankasına gerekli müracaat yapılmış, diğer 
taraftan da vadesi geçmiş borcu olan çiftçilerin de çe-

12 . 7 , 1977 O : 1 

| virme kredilerinden yeniden yararlanmalarına olanak 
sağlayacak bir kararname taslağı hazırlanmıştır. 

Bu enlemler sayesinde, Çukurova Bölgesi çiftçile
rinin mevcut imkânlarına ilaveten aynî ve nakdî ola
nakları büyük ölçüde arttırılmış olacaktır. 

Bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Ticaret Bakanı 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Orhan Vu
ral'ın, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürüne dair so-

I ru önerge:;', ve Ticaret Bakanı Ziya Müezzinoğlu nun 
yazılı cevabı, (7/743) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki somlarınım Sayın Ticaret Bakam tara-
Füidan yazdı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
rica ederim. Saygılarımla. 

j Ordu Senatörü 
Orhan Vural 

23 . 6 . 1977 

Sorular : 
1 1. M € Hükümetinin atadığı T. C. Ziraat Banka-
1 sı Genel Müdürü Davut Akça «1 150 000» Bir mil-
I yon yüz elli bin Türk lirasına, Mercedes marka 280 S 
| ve son model bir otomobil kiralamıştır. Bu otomobil 
j balen İstanbul'da bir garajda ve anahtarı da Ziraat 

Bankası Galata Şubesinde bulunmaktadır. Ayrıca An- • 
i kora Genci Müdürlük emrinde bir milyonun üzerinde 
j kiralanan 4 adet K&s araba bulunmaktadır. Bu ara-
| baların ne için kiralandığı: >e kimler tarafından kul-
j îamldığı? 
I 
! 2. T. C. Zsraaî Bankasına bağlı Başak Sigortaya 
j bugime kadar hiç uğramadıkları halde, Prof. Fahir 

ArRKioğlu'nun r.ylık brüt 25 bin lira ücretin ve yine 
I Doktor Makbi! Özyoriik'ün aylık brüt 12 bin TL. üc-
\ reiin hangi hizmetler karşılığında verildiği, 
j 3. MC Hükümetinin atadığı T\ C. Ziraat Banka-
\ SÎ G:.:.K'Î Müdürü Davut Akça, 440 saydı Yasanın 32 
i nci maddesinin açık ve besin «başka iş ve hizmet ya-
; sağı hükmüne rağmen 6 aydan beri Karadeniz Bakır 
: işletmeleri Yönet'm Kurulunda üyelik yapmış ve üc

ret almıştı". Bu durumdaki kişilerin işlerine derhal 
son verileceği ve ödenen her türlü hakların iki katı 

'. ckıral: geri almscağ; şeklindeki amir büküm karşısm-
; da» adı geçen, kişinin r.e zamar? ''sine son verilere^? 
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T. C. 
Ticaret Bakanlığı 12 . 7 . 1977 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Dosya No. : 2.400,1 1-95 (13) 2160 

Konu : Ordu Senatörü Orhan Vu
ral'ın yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 28 . 6 . 1977 tarih ve 7/743-12467-5517 

9804 sayılı yazdan : 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Sayın Orhan 
Vural'ın ilgideki yazılarına ekli, 23 . 6 . 1977 tarihli 
yazdı soru önergesi alınmıştır. 

Önergede ileri sürülen, 

î. Ziraat Bankası Genel Müdürü Davut Akça' 
nın, 1 150 000 liraya lüks bir araba kiraladığı; Genel 
Müdürlükte ayrıca kiralanmış 4 adet lüks arabanın 
daha mevcut olduğu; 

2. Prof. Fahir Armaoğîu ve Dr. Mükbil Özyö-
rük5ün, Ziraat Bankasına bağlı Başak Sigorta Şirke
tine hiç uğramadıkları ha'.de kendilerine yüksek mik
tarlarda aylık ücretler ödendiği; 

3. Davuk Akça'nın, Ziraat Bankası Genel Mü-
cîüsü iken Karadeniz Bakır İşletmelerinde 6 ay süre 
l\c yönetim kurulu üyeliği yaptığı; 

yolundaki bu iddialardan bir kısmı, Ziraat Bankası 
yöneticileri hakkında Bakanlığımıza yapılmış diğer 
benze? şikâyetler arasında yer akağından, önergedeki 
bütün hususlar tüm iddialar meyamnda Bakanlığımız 
Teftiş Kurulunca incelenmektedir. 

İzıcdenîc sonunda, müfettişlerce düzenlenen rapor 
üzerine gerekli yasal işlemin yapılacağı tabiîdir. 

Bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Ziya Miiezzinoğlu 

Ticaret Bakam 

»&«&*** 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 
62 NCİ BİRLEŞİM 

12 . 7 . 1977 Salı 

Saat : 15.00 

I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. —• Başkanlık Divanında açık bulunan üyeliklere 

seçim. 
2. — Komisyonlara üye seçimi. 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 

KARARLAŞTIRILAN 
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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