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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ge
rekli çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

25 . 8 . 1977 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15.05'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Rahmi Erdem Hüsamettin Çelebi 
Divan Üyesi 

Gaziantep 
Mehmet Kılıç 

SORULAR 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Öner'in Karayolları Genel Müdürlüğünün makam 
odasında ve ilgili kesimlerinde Atatürk portreleri ve 
rölyeflerinin indirilmiş, yerinden çıkarılmış olduğuna 
dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/763) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Sayın üyeler, yoklama sonunda gö
rüşmelere başlayabilmemiz için yeterli çoğunluğun 
olmadığı saptanmıştır. Bir saatlik süre içinde çoğun
luğun temin edileceği hususunda Başkanlık Divanı
na herhangi bir kanaat gelmemiştir, Divanda aksine 
kanaat tahassül etmiştir. Bu sebeple birleşimi kapat-

2. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın Rize Pazar ilçesi Ortaköy bucağına merkezi 
olan Ortaköy adı Hemsin olarak düzeltildiğine dair 
yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/765) 

madan evvel, 29 Ağustos 1977 Pazartesi günü Yüce 
Senatonun gündemindeki bazı kanun tasarılarını gö
rüşmek üzere toplantıya çağırılması hususu Danış
ma Kurulunca kararlaştırılmıştır. Genel Kurulda ha
zır bulunan sayın üyelerin bilgilerine sunuyorum. 

29 Ağustos 1977 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15,08 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)» Mehmet Kılıç (Gaziantep) 

BAŞKAN — 77 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

— 216 — 
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III. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, Rize iline bağlı bazı bucak ve köylerin elek
trik - etüt - proje çalışmalarına, arazilerinin taşkın
lardan korunmasına, bara] yapılmasına ve petrol 
araştırmalarına dair soru önergesi ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Kâmran İnan'ın yazılı ceva
bı. (7/752) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakam tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasının teminini rica ederim. 

Rize Senatörü 
Dr. Talât Doğan 

4 ncü 5 yıllık plan bu dönem hazırlanacaktır 1978 
yılı programı ve malî yıl bütçesi hazırlanmaktadır. 
Elektrik üretiminde önemli olan barajlar madenlerin 
işletilmesi, petrol üretimi, iletim hattı yapımları de 
relerin ıslâhı Köy Elektrifikasyon işleri, derelerden 
elektrik üretimi gibi yatırımların sanayileşmenin yay
gın eşit ve dengeli kalkınmanın gerçekleştirilmesi için 
önem taşıdığı malumunuzdur. 4 ncü 5 yıllık planda 
ve öncelikle 1 nci dilimi 1978 programı ve malî yrl 
bütçesinde yer almalarını istediğim hususlar şunlar
dır. 

Soru : 1. 1974 yılı yatırım programlarında yer 
alan Rize ili Ardeşen TM - Çamlıhemşin iletim hat
tı ile Pazar - Hemsin (Ortaköy) iletim hattı ne za
man bitirilecektir? 

Ardeşem TM - Çamlıhemşin iletim hattının kap
lıca bölgesi olan Ayder ılıcalarına kadar götürülme
sinde her bakımdan yarar vardır. Bunun için çalış
malarınız var mıdır? 1978 programına alınacak mı
dır? 

2. Çayeli ilçesine bağlı Kaptanpaşa bucağı ve 
bucağa bağlı il köyün elektrik - etüt - proje çalış
malarına 1976'da başlandı, 1977 yılında yapımına 
geçilecek inidir? 

3. 1974 yılı etüt programında olan : 
a) Rize - Merkez Muradiye köyü taşkın koru

ma, 

b) Rize - Merkez Yiğitler köyü arazisi ve Orta
okulu taşkın koruma, 

c) Rize - Çamlıhemşin ilçesinin fırtına deresi 
taşkın koruma ve elektrik üretimi, 

d) Rize - Ardeşen Elmalı mahallesi arazisi taş
kın koruma, 

e) Rize - Ardeşen Ortaköy arazisi taşkın koru
ma, 

f) Rize - Fındıklı Sala deresi ıslâhı, 
yapımları ne zaman bitirilecektir? 1978 programına 
alınacaklar mıdır? 

4. Doğu Karadeniz havzasında yer alan ve bir 
yabancı firmaya 1971 yılında etütleri yaptırılan iyi-
dere havzası enerji imkânlarının geliştirilmesi için 
evvelemirde iyidere havzasının kendi su imkânları ve 
Lâleli barajı Derivasyonu ile konbine edilmesi halin
de enerji imkânları ayrı ayrı alternatifler halinde ve 
master plan seviyesinde incelenmiştir. 

Buna göre : 
a) Cevizlik barajı ve HES, 
b) Çoruh - Lâleli barajı ve Çoruh darivasyon 

tüneli ile birlikte Tozköy barajı ve HES, 
Memleketimizin enerji durumu nazari itibare alı

narak bu işlerin planlanması ve kafi projelerinin ha
zırlanarak yapımlarına başlanılması sorumludur. Bu 
işlere ne zaman başlanılacaktır? 1978 programına 
alınacak mıdır? 

5. Çayeli ilçesi Maden köyünde mevcut bakır 
ve çinko kompleksinin işletilmesine ne zaman baş
lanılacaktır? Yapılacak yatırım miktarı ne kadardır? 
Kurulacak tesisler neler olacaktır? 1978 programına 
alınacak mıdır? 

6. Ardeşen - Tunca mevkiindeki bakır ve çinko 
kompleksi çalışmaları ne safhadadır? 1978 progra
mına alınacak mıdır? 

7. 1975 yılı programında olan : 
a) Çayeli Büyükdere islâh ve elektrik üretimi, 
b) Çayeli Aşıklar deresi, 
c) Rize İyidere (Of - Pınaraltı), 

ne zaman bitirilebileceklerdir? 

Çayeli - Büyükdere İslahında Madenköy program 
dışında kalmıştır. Bu köyün taşkından korunması 
için dere İslahının 1 Km. daha uzatılması gereklidir. 
1978 programına alınacak mıdır? 

8. Rize Çayeli ilçesi kara sahasında petrol araş
tırma incelemeleri ile deniz sahasında deniz sismik 
çalışmaları yapılmıştır. Değerlendirilmeleri bitti mi? 
Bitti ise netice nedir? Ne zaman petrol çıkarma faa
liyetlerine başlanılacaktır? 1978 programına alınacak 
mıdır? 

— 217 — 
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9. Rize ilinde 700 senedenberi mevcut Andon 
ve Ayder ılıcalarının hali - hazır durumu civar iller
den gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayamaya
cak hale gelmiştir. Bölgenin turistik gelişimine büyük 
katkısı olacak jeolojik hidro - jeolojik akım değeri 
verim artışını artırmak kapıtaj ve sondaj işleri için 
arazi çalışmalarının bittiğini 14 Kasım 1975 gün ve 
10-3291 sayılı cevabî yazınızdan öğrenmiş bulunuyo
rum. Esas ne zaman faaliyete geçilecektir? 1978 prog
ramına alınacak mıdır? 

10. Rize ili Merkez ve ilçe köylerinden elektri
ği olmayanların etüt - projeleri ile tesis yapımları ne 
zaman yapılacaktır? 1978 programına alınacaklar 
mıdır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 112-115/052-2-

9/1034 25 .8 . 1977 
Konu : Sn. Talât Doğan'ın soru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 5 . 7 . 1977 tarih ve 12531 - 5732 ve 7/752 

sayılı yazları. 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın 
«Rize İline bağlı bazı bucak ve köylerin elektrik etüd -
proje çalışmalarına, arazilerinin taşkınlardan korunma
sına, baraj yapılmasına ve petrol araştırmalarına» dair 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Derin saygılarımla arz etlerim. 
Kâmran İnan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, «Ri
ze İline Bağlı Bazı Bucak ve Köylerin Elektrik Etüd -
Proje Çalışmalarına, Arazilerinin Taşkınlardan Korun
masına, Baraj Yapılmasına ve Petrol Araştırmalarına» 

D?.ir Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 
Soru : 1 

1974 yılı yatırım programlarında yeralan Rize - Ar-
deşen TM - Çamhhemşin iletim hattı ile Pazar - Hem
sin (Ortaköy) iletim hattı ne zaman bitirilecektir? 

Ardeşen T M - Çamhhemşin iletim hattının kaplıca 
bölgesi olan Ayder ılıcalarına kadar götürülmesinde 
her bakımdan yarar vardır. Bunun için çalışmalarınız 
var mıdır? 1978 programına alınacak mıdır? 

Cevap : 1 

Rize - Ardeşen T M - Çamhhemşin iletim hattının 
direkleri ikmal edilmiştir. Hattın bu yıl içerisinde biti
rilmesini sağlamak üzere çalışmalar sürdürülmektedir. 

Pazar - Hemsin (Ortaköy) hattı ise tamamlanmış 
olup, Eylül 1977 ayı içinde işletmeye açılacaktır. 

Ardeşen TM - Çamhhemşin hattının kaplıca bölge
si olan Ayder ılıcalarına kadar uzatılması işi ise 1977 
yılı yatırım programına alınmıştır. 

Soru : 2 
Çayeli ilçesine bağlı Kaptanpaşa bucağı ve bucağa 

bağlı 11 köyün elektrik etüd proje çalışmalarına 1976 
da başlandı. 1977 yılında yapımına geçilecek midir? 

Cevap : 2 

Rize - Çayeli - Kaptanpaşa bucağı ve bucağa bağ
lı 11 köye elektrik verilmesi için Eyîül 1977 de tesis 
inşaatına başlanılacaktır. 

Soru : 3 
1974 yıh etüd programında olan, 
a) Rize - Merkez - Muradiye köyü taşkın koru

ma, 
b) Rize - Merkez Yiğitler köyü arazisi ve orta

okulu taşkın koruma, 
c) Rize - Çamhhemşin ilçesinin Fırtına deresi taş

kın koruma ve elektrik üretimi, 
d) Rize - Ardeşen - Elmalı mahallesi arazisi taş-

kin koruma, 
e) Rize - Ardeşen - Ortaköy arazisi taşkın koru

ma, 
f) Rize - Fındıklı Sala deresi islâhı, yapımları ne 

zaman bitirilecektir? 1978 programına alınacaklar mı
dır? 

Cevap : 3 
1974 yılı etüd programında olan ve (a), (b), (d) ve 

(e) bölümlerinde yeralan taşkın koruma konuları. DSİ 
Genel Müdürlüğümüz VIII. Bölge Müdürlüğünün 1977 
yıh küçük su işleri istikşaf etüd programında bulun
maktadır. Etüdlerin yılı içerisinde ikmaline çalışılacak
tır. 

Rize - Çamhhemşin ilçesinin Fırtına deresi taşkın
larından korunması konusu 1976 yılında, Rize - Fın
dıklı Sala deresi ıslâhı ise 1975 yılında DSİ Genel Mü
dürlüğümüzce ele alınmış ve lüzumlu inşaatlar yapıla
rak taşkınlar önlenmiştir. 

Soru : 4 

Doğu Karadeniz havzasında yeralan ve bir yaban
cı firmaya 1971 yılında etüdleri yaptırılan İyidere hav
zası enerji imkânlarının geh'ştirilmesi için evvelemirde 
İvidere havzasının kendi su imkânları ve Lâleli Bara-

2Î8 
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jı derivasyonu ile kombine edilmesi halinde enerji ini- I 
kânları ayrı ayrı alternatifler halinde ve master plan 
seviyesinde incelenmiştir. 

Buna göre; 
a) Cevizlik Barajı ve HES 
b) Çoruh Lâleli Barajı ve Çoruh derivasyon tü

neli ile birlikte Tozköy Barajı ve HES. 

Memleketimizin enerji durumu nazarı itibare alına- ı 
rak bu işlerin planlanması ve kati projelerinin hazırla
narak yapımlarına başlanılması zorunludur. Bu işlere 
ne zaman başlanılacaktır? 1978 programına alınacak 
mıdır? 

Cevp : 4 
a) Cevizlik HES. (I. kademe) planlaması yapıl

mış olup, kati projesi 1979 - 1980 yılları uzun vadeli 
programına alınmıştır. 

b) Lâleli Barajı ve Çoruh derivasyonu ile Tozköy 
Barajı'nın etüdü yapılmış olup, planlaması ve kati pro
jesi ileriki yıllar uzun vadeli programına konulmuştur. 

Soru : 5 
Çayeli ilçesi Maden köyünde mevcut bakır ve çin

ko kompleksinin işletilmesine ne zaman başlanılacak
tır? Yapılacak yatırım miktarı ne kadardır? Kurulacak 
tesisler neler olacaktır? 1978 programına alınacak mı
dır? 

Cevap : 5 ] 
Çayeli ilçesi Maden köyünde mevcut bakır ve çin

ko kompleksinin işletilmesini sağlamak üzere Etibank 
Genel Müdürlüğümüzce ana maden yatağına ulaşmak 1 
için kuyu ve galeri çalışmalarına devam edilmektedir. ı 
Maden işletmesi esnasında da yararlanılacak bu ça- j 
hşmalar sonunda 1978/1979 yıllarında maden üretimi- j 
no başlanabilecektir. Öncelikle bakır ve çinko kon- j 
santreleri elde etmek amacı ile konsantratör ve izabe , 
tesisleri kurulacaktır. Bu tesislerin yatırım tutarının 
2-2.5 milyar TL. olacağı tahmin edilmektedir. i 

Soru : 6 
Ardeşen - Tunca mevkiindeki bakır ve çinko komp

leksi çalışmaları ne safhadadır? 1978 programına alı
nacak mıdır? 

Cevap : 6 
MTA Enstitüsünce, Ardeşen - Tunca yöresindeki J 

maden potansiyelini tahkik amacı ile yapılan genel ve 
dcîay jeolojik etüdler yanında, 1974 - 1975 yıllarında 
toplam uzunluğu 1319,20 m. olan 8 adet istikşaf son
dajı yapılmıştır. Ancak, bu çalışmaların sonucunda 
müsbet buğular elde edilememiştir. Gelecek yıllarda 

I Tunca çevresindeki daha geniş alanları kapsayan pros-
peksiyon çalışmaları yapılacaktır. 

Soru : 7 
1975 yılı programında olan. 
a) Çayeli Büyükdere ıslâhı ve elektrik üretimi, 
b) Çayeli Aşıklar deresi, 
c) Rize İyidere (Of - Pınaraltı), 

I ne zaman bitirilebileceklerdir? 
Çayeli - Büyükdere ıslâhında Madenköy program 

dışında kalmıştır. Bu köyün taşkından koruması için 
dere ıslâhının 1 km. daha uzatılması gereklidir. 1978 
programına alınacak mıdır? 

Cevap : 7 
Rize - Çayeli Büyükdere ıslâhı ile Rize İyidere ıs

lâhı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün 1977 yı
lı inşaat programında bulunmaktadır. 

Rize Çayeli Aşıklar deresi ıslâhı ise, 1975 yılında 
I eîe alınmış ve gerekli taşkın koruma tesisleri yapılmış

tır. 

Soru : 8 
Rize - Çayeli ilçesi kara sahasında petrol araştırma 

incelemeleri ile deniz sahasında deniz sismik çalışma
ları yapılmıştır. Değerlendirmeler bitti mi? Bitti ise 
netice nedir? Ne zaman petrol çıkarma faaliyetlerine 
başlanacaktır? 1978 programına alınacak mıdır? 

i Cevap : 8 
Sözü edilen bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Or

taklığı tarafından bugüne kadar yapılmış sismik etüd 
: yoktur. Ancak, Çayeli önlerinde Karadeniz'de «Peyto 
j Oil Company» tarafından yaptırılan sismik etüdlerin 
J kesitlerine bakıldığında kıyılardan takriben 3 km. ka-
İ da? uzaklaşıldığında su derinliğinin birdenbire arttığı 
i ve bugünkü teknoloji ile petrol çıkarma faaliyetlerini 
j imkânsız kılacak seviyeye ulaştığı görülmektedir. Bu 

nedenle, adı geçen petrol şirketi bu bölgedeki ruhsat 
sahalarını terk etmiştir. 

j Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdür-
J lüğümüzce, Karadeniz baseninin önemine bineen bü

tün kıyı çizgisi boyunca bir kaç istisna ile yakın sahil
de ve açıklarında ruhsat kapatmaları yapılmıştır. Bu 
ruhsatların doğu hududu Çayeli ve açıklarına kadar 
uzanmaktadır. 

Önümüzdeki günlerde Sismik - I araştırma gemi
si ile Doğu Karadenizin bölgesel sismik profilleri alı
nacaktır. Bir profilin de Çayeli açıklarından geçmesi 
.programlanmıştır. Bu çalışmaların ışığı altında gere-

I kirşe daha detay çalışmalar programlanacaktır. 
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Soru : 9 
Rize ilinde 700 senedenberi mevcut Andoı? ve Ay

der ılıcalarının halihazır durumu civar illerden gelen 
vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayamayacak hale gel
miştir, Bölgenin turistik gelişimine büyük katkısı ola
cak jeolojik hidrojeolojik akım değeri verim artışını 
attırmak kapı ta j ve sondaj işleri için arazi çalışmaları
nın bittiğini 14 Kasım 1975 gün ve 10 - 3291 sayılı 
cevabî yazınızdan öğrenmiş bulunuyorum. Esas ne za
man faaliyete geçilecektir? 1978 yılı programına alına
cak mıdır? 

Cevap : 9 
Andon İçmecesi : 
Sahada ön etüdler yapılmış bulunmaktadır. Mev

cut iki kaynak suyu da «sodyumlu - kalsiyumlu, bikar
bonata - sulfatlı, karbonik asitli su» sınıfına girmek
tedir. Daha geniş bilgilerin elde edilmesi amacı iie de
tay hidrojeoloji çalışmaları 1977 programına alınmış
tır. 

Ayder Kaplıcası : 
«Mineralce fakir termal su» sınıfına giren iki sı- f 

cak sa kaynaklı Ayder kaplıcalarında detay hidroje
olojik etüd yapılmıştır. Sahada ayrıca bir içmece kay
nağı mevcuttur. Kaplıcada sıcak su miktarını artırmak j 
amacı iîe bir sondaj yapılması önerilmiş ve bu sonda
jın, imkânlar muvacehesinde 1977 yılında yapılması 
programlanmıştır. 

Soru : 10 
Rize ili Merkez ve ilçe köylerinden elektriği olma- j 

yanların etüd - projeleri ile tesis yapımları ne zaman : 
yapılacaktır? 1978 yıh programına alınacaklar mıdır? j 

Cevap : 10 | 
Rize ilinde elektriği bulunmayan bütün köylerin \ 

projeleri tamamlanmış olup 1978 yılı yatırım program- ] 
îarma teklifi yapılacaktır. 

Saygılarımla arz ederim, 
Kâmran İnan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbant'oğlu'mm, Devlet dairelerindeki taşıt ve iş ma
kinelerine dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakam 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı. (7/760) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularınım Başbakan tarafından yazılı 

oiarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla rica 
ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

1. Bütün Devlet dairelerindeki taşıt ve iş nıaki-
nalanndan 1 Eylül 1977 tarihi itibariyle ekonomik 
ömürlerini bitirecek olanlarının her daire itibariyle 
listeler halinde verilmesi mümkün müdür? 

2. Bu alet ve vasıtaların alınış değerleri ile 
1 Eylül 1977 tarihi itibariyle değerlerinin aynı liste
lerde gösterilmesi mümkün müdür? 

3. Halihazırda ekonomik ömürlerini doldurmuş 
olan bu vasıta ve iş makinalarmın süratle satılıp saha 
ve depoların temizlenmesi faydalı olmaz mı? 

4. Devlet dairelerindeki taşıt ve iş makinaları için 
bir standarizasyona gidilmesi konusu Devlet Plânla
ma Teşkilâtı veya ilgili kuruluşlarca etüd edilmiş mi
dir? 

5. Kendi makina ve vasıtalarım bakım ve onarım 
için atelyesi olan devlet dairelerinden başka diğer 
dairelerin makina ve vasıtalarının bakım ve onarımla
rım yapmak için her ilde bir «Devlet Onarım ve Ba
kım Atelyesi» kurulmasını uygun bulur musunuz? 

6. Bu atelyelerde zamanla montaj ve imalâta da 
yönelinmesi faydalı olmaz mı? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 25.8.1977 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi sayın Hilmi 

Naibanioğlu'nun Sayın Başbakanımıza yönelttiği yazı
lı soru önergesi ile ilgili cevabımızın üç örneği ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Nahii Menteşe 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Saym Hilmi 
Naibanioğlu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili 

cevabımız. 

1, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilâtında 
371 taşıt olup, bunun 16 tanesi merkez teşkilâtında 
kullanılmaktadır. Merkez teşkilâtında kullanılan taşıt
lardan 4 tanesi 1 Eylül 1977 tarihinde ekonomik 
ömrünü bitirecektir. Söz konusu taşıtlarla ilgili lis
te eklidir. 

Aynı şekilde Bakanlığımız taşra teşkilâtında kul
lanılan taşıtların listesini çıkarmak mümkündür; an
cak bunun için daha uzırn zamana ihtiyaç vardır. 
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2. Birinci soruda da belirtildiği gibi mümkün
dür. Nitekim merkez teşkilâtında kullanılıp da 1 Ey
lül 1977 tarihinde ekonomik ömrünü dolduracak taşıt
ların değerleri gösterilmiştir. 

3* Ekonomik ömrünü doldurmuş olan vasıta 
ve iş makinalannın parça olarak kullanılması müm
kün değilse, satışı yapılıp saha ve depolann temiz
lenmesi faydalı olur. 

4< Bakanlığımızda kullanılan taşıtlar için stan-
darizasyona gidilmesi konusunda bu güne kadar her
hangi bir etüd yapılmış değildir. 

5. Taşıt ve iş makinalannın bakım ve onarımı 

için her ilde bir «Devlet Onarım ve Bakım Ateîyesi» 

kurulması uygun oîur. 

6. Devlet onarım ve bakım atelyesiııin, zaman

la, montaj ve imalâta yönelmesinin Bakanlık olarak 

faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Naiıit Menteşe 

Millî Eğitim Bakanı 

ilîî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtında buiunan taşıtlardan 1 Eylül 1977 tarihine 
kadar ekonomik ömrünü dolduracak olanlar listesidir 

Sıra No.: Plâka No.: Marka ve modeli Fiyatı 

1 06 FP 095 Ford station 1965 60 000 
2 06 FD 392 Ford binek 1957 40 000 
3 06 FS 819 Chevrolet station 1962 60 000 
4 06 DL 026 Taunus 1964 40 000 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş in Başkanlıkça üyelere dağıtılan hamaillere 
dair soru önergesi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Sırrı A i alay'm yazdı cevabı. (7/764) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
C. Senatosu Tabiî Üyesi 

Mehmet Özgüneş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 25 . 10 . 1974 
gün ve 288 sayılı yazîsmda, üyeler için hamail hazır
latıldığı belirtilmekte ve levazım müdürlüğünde alın
ması istenilmektedir. 

Soru 1. Kaç adet hamail hangi firmaya ya da 
şahsa hazırlatılmıştır?. 

Som 2. Bu hamailler için kaç lira harcanmıştır? 
Soru 3. Hamaillerin yapımı ve tesellümü için 

her hangi bir görevliye yurt içi ya da yurt dışı yollu
ğu ödenmiş midir? ödenmişse toplamı ne kadardır? 

Soru 4. Hamailler için ödenmiş olan paralar 

bütçenin hangi bölümünden ödenmiştir? 
Sona 5. Bu harcama için Başkanlık Divanı ka

ran varsa tarih ve sayısı nedir? 

Soru 6. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 165 
nci maddesine göre üyelerin merasim kıyafetlerinin 
bir parçasını teşkil eden ve tıpkı merasim elbisesi, 
üyelik rozeti gibi üyelerce satınahnması gereken ha
mail için Hazineden para ödenmiş olmasını Cumhu
riyet Senatosu Başkanı haklı bulmakta mıdır? 

Soru 7. Bazı üyelerce (Haram Hamail) olarak 
nitelendirilen, içyüzü öğrenildikten sonra üyelerin bü
yük çoğunluğu tarafından kullanılmayan bu hamail
ler kaç üyeye dağıtılmıştır? Artan hamailler kaç adet
tir ve ne yapılmıştır? 

Sayın Mehmet Özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
28 . 7 . 1977 tarih ve 5789 - 7/764 sayılı yazılı so

runuzun cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgi edinilmesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırn Ataîay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

(tmza) 

28 Temmuz 1977 tarihli 5789 - 7/764 esas numaralı 

yazılı sorunuzun cevapları 
Cevap 1. a) 500 takım hamail yaptırılmıştır. 
b) Mineli rozetler : Gayret mine Atölyesine/İs

tanbul. 
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c) Kadife kutular s Keğan Kocaoğlu'na/İstanbul j 
d) Merasim kuşağı : Vakko Firması/İstanbul. j 

firmalarına yaptırılmıştır. 
Cevap 2. Kapsamı 1 nci soruda belirtilen işler 

için 614 660 TL. sı ödenmiştir. i 
Cevap 3. İstanbul darphanesinde yapılan 500 

adet plaket, 500 adet hamail, 750 adet gümüş ma- j 
dalyon, tekliflerinin alınması, numunelerinin getiril
mesi, teslim alınması için muhtelif tarihlerde ve 4 
kez olmak üzere içmimar Neriman Aykut'a 4 660 TL. 
sı ödenmiştir. 

Cevap 4. Hamailler için yapılan harcamalar büt
çenin : Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü dolayısıyle 
yapılacak (harcamalar bölümünden) ödenmiştir. j 

Cevap 5. Konuya ilişkin Başkanlık Divanının 
kararı 12 . 10 . 1977 tarihli ve 28 numaralıdır. 

Cevap 6. Bu hamaillerin bedelsiz olarak üyelere 
verilmesi Başkanlık Divanının 12.10.1973 tarih ve 28 
numaralı kararının sonucudur. Benden önceki Baş
kanca yapılan harcamalar için görüşümü açıklamada 
mazur görüleceğimi ümit ederim. 

Cevap 7. 172 takım sayın üyelere verilmiş olup 
halen 128 takımı levazım ambarlarında muhafaza 
olunmaktadır. 

Ayrıca Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle yapı
lan 1 170 363 liralık harcamayı gösterir bir not ekte 
sunulmuştur. Bu harcamaların gereksiz ve hatalı ol
duğunu ifade etmek isterim. 

Cumhuriyetin 50 nci Yıl Dönümü Nedeniyle 
Yapılan Harcamalar 

1. Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle C. Sena
tosu binasına asılmak üzere 2 adet bayrak Sümer-
banktan 12 . 10 . 1973 tarih ve 28 sayılı Başkanlık 
Divanı kararının ğ fıkrası gereğince 1 . 8 . 1973 tarih 
ve 251 sayılı onayla satınalmmıştır. 7 000 

2. 50 nci yıl nedeniyle Parlamentoda hizmet gö
ren basın mensuplarına birer kartvizit bastırılıp he
diye edilmek üzere 12 . 10 . 1973 tarih ve 28 sayılı 
kararın L fıkrası gereğince 20 . 10 . 1973 tarih ve 
375 No. lu onayla yaptırılmıştır. 3 000 

3. Nihat Ulukaya'nın yazmış olduğu Hakimiyet 
Milletindir. T. B. M. M. adlı kitaptan 300 adet 50 
TL. dan satınahnmış 15 000 lira ödenmiştir. 

(24 . 10 . 1973 tarih ve 382 No. lu onay, ve Cum- ı 
lıuriyet Senatosu Cumhuriyetin 50 nci yılını kutlama 
komitesi kararı) 15 000 

4. 50 nci yıl nedeniyle T. B. M. M. E bloku 
etrafının ışıklandırma işi için işçilik (12 . 10 . 1973 I 
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tarih ve 28 saydı Başkanlık Divanı kararı ve 
25 . 10 . 1973 tarih ve 391 sayılı onaylı) 2 500 

5. 2 6 - 2 7 Ekim tarihinde tertip edilen Parla
mento gecesinde kullamimak üzere 2 000 liralık içki 
satınahnmıştır. 

(12 . 10 . 1973 tarih ve 28 sayılı Başkanlık Divanı 
kararının İ fıkrası ve 25 . 10 . 1973 tarih 392 No. lu 
onayla) 2 000 

6. 50 nci yıl nedeniyle C. Senatosu binasına ası
lacak olan panoda kullanılmak üzere halat ve boru 
alınması. 

(12 . 10 . 1973 tarih ve 28 sayılı kararın G fıkrası 
ve 25 . 10 . 1973 tarih ve 393 sayılı onayla) 1 777 

7. 2 6 - 2 7 Ekim tarihlerinde verilen Parlamento 
yemeği 1 000 kişilik (12 . 10 . 1973 tarih ve 28 sayılı 
kararın İ fıkrası gereğince 24 . 10 . 1973 tarih 384 
sayılı onayla) 90 000 

8. 50 nci yıl nedeniyle Maliye Bakanlığı tarafın
dan çıkartılan hâtıra gümüş madalyonlardan C. Se
natosu sayın üyeleri ile personele parasız olarak dağıt
mak üzere (12.10.1973 tarih ve 28 sayılı Başkanlık Di
vanı kararının C bendi, 50 nci yılın kutlama komite
sinin kararı ve 1 . 1 1 . 1973 tarih ve 398 saydı onay
la) satınahnmış ve sayın üyelerle personele dağıtıl
mıştır. 38 300 

9. 50 nci yıl nedeniyle Cumhuriyet Senatosu bi
nasına asılmak üzere 16.50X13 metre ebadında 2 adet 
Atatürk portresi (12 . 10 .1973 tarih ve 2« sayılı Baş
kanlık Divanı kararının G fdtrası ve 1 . 8 . 1973 tarih 
250 No. Iu onay ile 5 . 2 . 1973 tarih ve 534 saydı 
onayla) ilân verilmek suretiyle yapılmıştır. 94 380 

10. 26 - 27 tarihlerinde verilen Parlamento gece
sinde salona konulan çiçek bedeli. 

(Cumhuriyetin 50 nci yıl dönümü kutlama ko
mitesi karan 28/3 ile 1 . 11 . 1973 tarih ve 486 saydı 
onaylı) 3 750 

11. 50 nci yıl nedeniyle Meclis binasının ışıklan
dırma işi için lüzumlu malzeme bedeli. 

(Başkanlık Divanının 12 . 10 . 1973 tarih ve 28 
sayılı kararın h fıkrası ve 20 . 10 , 1973 tarih ve 376 
No. lu onay) ile gimadan alınmıştır. 11 671 

12. 26 -. 27 Ekim tarihlerinde verilen yemekte 
yapılan temizlik için 2 550 lira verilmiştir. 

(Cumhuriyetin 50 nci yıl dönümü kutlama komi
tesinin 23 . 10 . 1973 tarih 282 karar ve 1 . 11 . 1973 
tarih 488 sayılı onayla) 2 550 

13. 50 nci yıl nedeniyle yapılan törende C. Se
natosu adına Ulus ve Zafer Meydanına konulan çe
lenk bedeli. 
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(8 . 11 . 1973 tarih ve 502 No. lu onay) 2 000 
14. 26 - 27 Ekim geceleri yemekte folklor ekip

lerine ödeme. 
(23 . 10 . 1973 tarih 28-1 C. Senatosu Kutlama 

Komitesi kararı ile 1 . 11 . 1973 tarih ve 487 sayılı 
onay) 4 000 

15. C. Senatosu Divan Üyesi Hüseyin Öztürk, 
Şükran Özkaya, Başkanlık Polisi Hüseyin Satıoğlu 
ve şofür Sait Kara'nın ellinci yıl nedeniyle iş"etmeye 
açılan Boğaz Köprüsünün açılış töreninde bulunabil
mek için zarurî masraf <• ceman (9 . 11 . 1973 tarih 
425 sayılı onayla) 780 

16. 50 nci yıl kutlama ve Boğaz Köprüsünün 
açılışı nedeniyle İstanbul'da yapılacak törenlerde C. 
Senatosunu temsil etmek maksadıyle C. Senatosu 
Başkanvekiii Sayın Mehmet Ünaîdı ve 10 arkadaşı
nın, İstanbul'a gidiş dönüş büei bedeli. 

(24 . 10 . 1973 tarih 383 No. lu onay ve tarihsiz 
C. Senatosu ellinci yıl kutlama komitesi kararı) 928 

17. — 50 nci yıl münasebetiyle sayın üyelere ve
rilmek üzere satmalınan 500 adet 50 nci yıl hâtıra 
plaketi bedeli (darphaneye) 

(19 . 11 . 1973 tarih ve 526 Başkanlık onayı alt 
komite 3-a kararı) 35 000 

18. 59 nci yıl nedeniyle sayın üyelere verilen 
plaketleri konmak üzere kutu 500 adet. 

(19 . 10 . 1973 tarih ve 373 No. lu onay ve alt 
komite 3/a kararı) 35 000 

19. 26 - 27 Ekim tarihlerinde verilen yemekte 
çektirilen fotoğraf bedeli. 

(25 . 12 . 1973 tarih ve 534 No. lu onayla) 600 

20. Cumhuriyet Senatosu Almanağı 1.11.1973 
tarih ve 400 sayılı onayla ve 12 . 10 . 1973 tarih ve 
28 sayılı Başkanlık Divanı kararı d fıkrası gereğince 
1 000 adet. 

8 . 11 . 1973 tarih 28-4 sayılı Cumhuriyet Sena
tosu Cumhuriyetin 50 nci yılını kutlama üst komitesi 
karanyle 400 adet ceman 140 adet 125 liradan (Sacit 
Karaibrahsmoğlu) 175 000 

21. Hamaillere takılmak üzere 40 mm. kutrunda 
iki kademeli mineli altın yaldız kaplamalı madalyon, 
500 adet beherinin fiyatı 350 liradır. 

(19 . 10 . 1973 tarih ve 372 sayılı onay alt komi

te kararı 3/b, İçtüzüğün 165 nci maddesi gereğince) 
175 000 

22. Hamaillere takılmak üzere 6 cm. kutrunda 
ay yıldızlı madalyon, 500 adet beherin fiyatı 350 li
radır. 

(12 . 2 . 1974 tarih 675 sayılı onay alt komite ka
rarı 3/b ve İçtüzüğün 165 nci maddesi) 175 000 

23. Hamaillerin takmak için 500 adet kuşak 250 
liradan Vakko Firmasından alınmıştır. 

(12 . 2 . 1973 tarih ve 687 No. lu onay ve alt ko
mite kararı 3/b İçtüzüğün 165 nci maddesi) 125 000 

24. Hamailler koymak için Avrupa kadife kutu, 
beherin fiyatı 270 liradır. 500 adet yaptırılmıştır. 

(12 . 2 . 1974 tarih ve 673 No. lu onay ve ait 
komite 3/a) 135 000 

25. Sıkıyönetim nedeniyle Başkanlık Divanının 
26 . 2 . 1974 tarih ve 7 No. lu kararı ile kutlama ko
mitesi kararı Cumhuriyet Senatosunda görev yapan 
polislere verilmiştir. 30 467 

26. Plaketleri, Hamaillerin kutularını sipariş ver
mek teklif almak ve teslim almak için çeşitli tarih
lerde zarurî masraflar için. 4 660 

13 . 11 . 1973 1 240 
19 . 10 . 1973 1 110 
7 . 12 . 1973 1 140 

30 . 1 . 1974 1 170 

4 660 
4. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 

Ozgüneş'in harcamalarla ilgili olarak Hesapları İnce
leme Komisyonunca hazırlanan raporların Genel Ku
rulda göreceği işleme dair soru önergesi ve Cumhu
riyet Senatosu Başkanı Sırrı Atalay'ın yazılı cevabı. 
(7/766) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Cumhuriyet Senatosu Başka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Saygılarla. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Mehmet Özgüneş 

Soru 1. Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnce
leme Komisyonu raporunun Genel Kurulda müzake
resine imkân verilmemesi üzerine (Bakınız : 5 Ka
sım 1974 günkü birleşim tutanakları) konunun açıklı
ğa kavuşması için İçtüzüğün 180 nci maddesi gereğin
ce işlem yapılmak üzere Başkanlığımıza sunmuş bu
lunduğum 9 Kasım 1974 tarihli önergem üzerinde bu
güne kadar ne gibi işlemler yapılmıştır? 

Soru 2. Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnce
leme Komisyonu raporunun İçtüzüğün 175 nci mad
desinin açık hükmüne rağmen Genel Kurulda müza
kere ettirilmemesinin, konunun açıklığa kavuşturul-
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ması için İçtüzüğün 180 nci maddesi gereğince ver
miş bulunduğum önergenin üç yıldır savsaklanması
nın gerçek sebebi nedir? 

Soru 3. Cumhuriyet Senatosu Başkam, Sayıştay 
murakabesinin dışında kalan, içtüzüğün açık hükmü
ne rağmen Genel Kurul murakabesinin de dışında 
tutulmaya çalışılan Cumhuriyet Senatosu harcamala
rının bu durumda kalmasının Devlet parasımn ko
runması ve Cumhuriyet Senatosunun itibarı bakı
mından sakıncalı olduğu kanısında değil midir? 

Sayın Mehmet Özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
29 . 7 . 1977 tarih ve 5790 - 7/766 sayılı sorunuzun 

cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgi edinilmesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

(İmza) 

29 Temmuz 1977 tarihli ve 5790 - 7/766 esas numa
ralı yazılı sorunuzun cevapları 

Cevap 1. 9 Kasım 1974 tarihli sorunuz üzerine, 
konu 3 . 12 . 1974 tarih ve 2420 numara ile Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna iletilmiş ve komisyonun gö
rüşü istenmiş ise de, bugüne kadar beklenen cevap 
alınamamıştır. 15 . 8 . 1977 tarihinde de 2420 numara 
ile yeniden tekid olunmuştur. Gelecek cevaba göre 
ayrıca bilgi verilecektir. 1 Kasım 1977 tarihinden 
sonra komisyonlara havale edilen işler ve istenen 
mütalaalar tüzüğümüzün 7/11 maddesi uyarınca Baş
kanlıkça mutlak bir denetim anlayışı içinde izlenecek 
çok kısa bir sürede sayın üyelere cevap verme ola
nağı elde edilecektir. 

Cevap 2. İçtüzüğün yorumlanması sonucu şim
diye kadar yapılan uygulama Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarım İnceleme Komisyonunun düzenlediği 
üçer aylık raporlar görüşme konusu yapılmamıştır. 

Başkan olarak ben görüşünüzü paylaşarak bu 
uygulamanın karşısında olduğumdan, yıllardan beri 
yapılan uygulamanın değiştirilerek üçer aylık rapor
ların Genel Kurullarda görüşülme olanağının mutla
ka sağlanmasına çalışacağım. 

Bu hususta sayın üyelerin uyarı ve yardımlarına 
ihtiyacım olduğunu ifade etmek isterim. 

Cevap 3. Cumhuriyet Senatosunun harcama ve 
hesaplarının mutlaka denetime tabi tutulması zorun-
hığu vardır. Bunun için Anayasa Mahkemesinin gö
rüşüne uygun olarak Cumhuriyet Senatosu Hesapla

rını İnceleme Komisyonunun yaptığı denetim yeri
ne Sayıştaym denetimini sağlamak ve komisyonca 
düzenlenen üçer aylık raporların Genel Kurullarda 
görüşülmesine olanak vermek için İçtüzükte gerekli 
değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Cumhuriyet Senatosu Başkanından sor
duğu soru önergelerinin tutanak dergisine geçirilme
mesi nedenine dair soru önergesi ve Cumhuriyet Se
natosu Başkanı Sırrı Atalay'in yazılı cevabı. (7/767) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Cumhuriyet Senatosu Başka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Saygılarla. 
Mehmet Özgüneş 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Soru 1. Cumhuriyet Senatosu Başkanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması ricasiyle Başkan
lığınıza sunulmuş bulunan, 

1.1 — 29 Mart 1974, 
1.2 — 7 Mayıs 1974, 
1.3 — 1 Temmuz 1974, 
1.4 — 2 Temmuz 1974, 
1.5 — 3 Temmuz 1974, 
1.6 — 18 Temmuz 1974 tarihli soru önergelerim 

Tutanak Dergisine geçirtilmiş midir? 
Soru 2. Geçirtilmemişse; 
2.1 — Sebebi nedir? 
2.2 — Tutanak Dergisine geçirtilmeyen başka so

ru önergeleri var mıdır? 

2 3 — Cumhuriyet Senatosu Başkam soru öner
gelerini Tutanak Dergisine geçirtmeme yetkisini İç
tüzüğün hangi maddesinden almaktadır? 

2.4 — Sözü edilen soru önergelerim Tutanak Der
gisine ne zaman geçirtilecektir? 

Soru 3. Sözü edilen soru önergelerim cevaplan
dırılmış mıdır? 

Soru 4. Cevaplandırılmış ise; 

4.1 — Cevap yazıları kime, hangi tarih ve sayı 
ile teslim edilmiştir? 

4.2 — Cevaplar Tutanak Dergisine geçirtilmiş mi
dir? 

4.3 — Geçirtilmemiş ise sebebi nedir? 
Soru 5. Yukanda belirtilen yazıh soru önergele

rim ne zaman cevaplandırılacaktır? 
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Sayın Mehmet Özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Tab-î Üyesi 
27 . 7 . 1977 tarih ve 5791 - 7/767 sayıh yazılı so

runuzun cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgi edinilmesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sun Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

27 Temmuz 1977 tarihli ve 5791 - 7/767 esas numa
ralı yazılı sorunuzun cevapları 

Cevap 1. Önergenizde sözü edilen 29 Mart 1974, 
7 Mayıs 1974, 1 Temmuz 1974, 2 Temmuz 1974, 
3 Temmuz 1974 ve 18 Temmuz 1974 tarihti yazılı so
ru önergelerinizin tutanak dergisine geçmemiş oldu
ğu kayıtların tetkikinden anlaşılmıştır. 

Cevap 2.1 Sorularınızın tutanak dergisine geçi
rilmediği görülmüştür. Bu uygulamanın, üyelerin de
netim haklarım tam olarak yansıtmadığı, görüşünde
yim. 1 . 9 . 1977 tarihinden itibaren yazılı soruların 
ve cevaplarının tutanak dergisinde yayımlanması sağ
lanacaktır. (Size verilen bu cevapla sorularınız da tu
tanak dergisine geçirilecektir.) 

Cevap 2.2 Cumhuriyet Senatosunun çalışmaya 
başlamasından bu yana Başlanhğa yöneltilen sorula
rın bir istisna dışında tutanağa geçirilmediği kayıt
ların tetkikinden anlaşılmıştır. 

Cevap 2.3 Yukarıda işaret olunduğu gibi bun
dan böyle sorular ve cevapları tutanak dergisine ge
çirilecektir. Geçmiş uygulamayı paylaşmadığımdan 

25 . 8 . 1977 O : 1 

bu uygulamalar için gerekçe aramakta fayda görme
dim. 

Cevap 2.4 Daha önce ifade olunduğu gibi soru
lar ve cevaplar 1 . 9 . 1977 tarihinden itibaren tuta
nak dergisinde yayımlanacaktır. 

Cevap 3. Soru önergelerinden 1 Temmuz 1974, 
2 Temmuz 1974 ve 3 Temmuz 1974 tarihli olanları
nın hepsine birden Başkanlıkça 16 . 7 . 1974 tarih ve 
7/273 numara ile cevap verildiği diğer üç önergeni
zin cevaplandırılmadığı kayıtların tetkikinden anlaşıl
mıştır. (Diğer bir sorunuzda değindiğiniz bu sorular 
cevaplandırılacaktır.) 

Cevap 4.1 Yukarıda da yazıldığı gibi üç adet 
sorunuzun 16 . 7 . 1974 tarih ve 7/723 numaralı tez
kere ile aynı gün 2248 - 2249 zimmet kaydı ile soru 
cevaplarına uygulanan usule uygun olarak o tarihte, 
size ait vestiyer dolabına konulduğu anlaşılmıştır. 
Bundan sonra bu işleme ilâveten cevaplar tutanak 
dergisine geçecek ve bizzat üyeye duyurulacaktır. 

Cevap 4.2 Cevaplar tutanak dergisinde yayın
lanmamıştır. 

Cevap 4.3 Bu sorunun cevabı 2.3 No. hı ceva
bın içindedir. 

Cevap 5. 29 Mart 1974, 7 Mayıs 1974 ve 8 Tem
muz 1974 tarihli sorularınızın cevapları hazırlanmak
tadır, en kısa sürede takdim olunacaktır. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

77 NCİ BİRLEŞİM 

25 . 8 . 1977 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

2. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir Divan j 
Üyeliğine seçim. I 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK | 
İŞLER I 

n i 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III ! 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ I 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay aKgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubuîan yangınlar hakkında Senato Araştırması is- I 
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araşlır-
ması isteyen önergesi. (10/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat j 
Sarlıcalı'nın ithal edilen bitMsel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı ı 
Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
Y.S.E. ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) j 

7. — Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö-
nölmeifk halikında kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/16) (S. Sayısı : 
638) (Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1977) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında akdolunan Kredi Andlaşması ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/23) (S. Sayesi : 702) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 4 . 1977) 

9. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1977) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isleyen 
önergesi. (10/68) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Muhtar ödenek ve sosyal güvenlik yasası 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan me'ni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 1/438; C. Senatosu : 
1/464) (S. Sayısı : 698) (Dağıtma tarihi : 8 .4 .1977) 
(C. Senatosundaki bitiş tarihi : 29 . 8 . 1977) 

X 2. — 17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı 
Kanunun 24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin ve 
11 . 7 . 1972 tarihli 1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 
3 nca maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 2/59; C. Senatosu : 2/124) (S. Sayısı : 700) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1977) (C. Senaîosundaki 
bitiş tarihi : 25 . 8 . 1977) 


