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etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
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ren iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1127, 
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1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, İstanbul 
Belediyesinin, Türkiye Genei Hizmetler işçileri 
Sendikası ile işkolu seviyesinde imzaladığı Top
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ru önergesi ve Çalışma Bakanı Fehmi Cumalı-
oğlu'nun yazılı cevabı. (7/770) 387:388 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca S. Ü. Fethi Çelikbaş'ın, Sakarya tli Ka
rasu Maden deresindeki demir cevheri yatakla
rına dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Kâmran tnan'ın yazılı cevabı. 
(7/783) 388:389 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Adalet Bakam Necmettin Cevheri, 11.10.1977 
tarihli 85 nci Birleşimde Aydın Üyesi Sadettin De-
mirayak'm «Afet işleri Genel Müdürlüğü Yapı iş
leri Daire Müdürüne yapılan silâhlı saldırı» konulu 
gündem dışı demecindeki şahsıyla ilgili kısımlar hak
kında açıklamada bulundu, 

Antalya Üyesi Şerafettin Paker'e mazeretine bi
naen 4 . 10 . 1977 tarihinden itibaren 15 gün izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Kars Üyesi Sırn Atalay'ın, Kars ilinde temeli atı
lan Şeker Fabrikası hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesinin (10/55), önerge sahibinin istemi 
üzerine gündemden çıkartılması kabul edildi. 

Rize Üyesi Talât Doğan'ın çay üretimi ile ilgili 
Senato Araştırması isteyen önergesi (10/74) Genel 

Kurulun bilgisine sunuldu ve gerekli işlemin yapıla
cağı bildirildi. 

Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için yapdan 
seçim sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun bulun
madığı anlaşıldığından; 

18 Ekim 1977 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 

üzere Birleşime saat 1 5 . 3 5 ^ son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Divan Üyesi 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

Divan Üyesi 
Tabiî Üye 

Emanullah Çelebi 

SORULAR 

Sözlü Soru 
İ, — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadet

tin Demirayak'm, Aydın ilinin Kuşadası ilçesindeki 
bir çay bahçesine dair sözlü soru önergesi, Turizm 
ve Tanîima Bakanlığına gönderilmiştir. (6/84) 

Yazdı Sorular 
1, — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni

yazi Ünsal'ın, 1976 ve 1977 yıllarındaki tahsise tabi 
mallara dair yazılı soru önergesi, Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığına gönderilmiştir. (7/786) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, son bir yıl içinde Devletin yurt için
de ve yurt dışında özel mülkiyet sahiplerine ödediği 
kira bedeli ile kiralardan aldığı paraya dair yazılı 

soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/787) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Doğu illerinde okul açılmayan köy 
sayısı ile öğretmen açığına dair yazdı soru önergesi, 
Mİ3ÎÎ Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/788) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Ziraat Bankasınca 1976 ve 1977 yıl
larında sanayi ve ticarî kredisi açılan anonim şirket 
ve kurumlara dair yazılı soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/789) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, siyasî suçlu tutukluların sayısına dair 
yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/790) 

- 376 — 
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v BİRÎNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğiu 

DlVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Kılıç (Gaziantep) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 87 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, ekseriyetimiz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kâmran 
İnan'm; 

11-14 Ekim 1977 tarihleri arasında Lüksemburg 
ve Brüksel'de yaptığı temaslar hakkında; 

11 Ekim 1977 tarihli 85 nci Birleşimde Erzincan 
Üyesi Niyazi Unsal'm «Erzurum - Aşkale kömür 
ocağı» konulu gündem dışt demeci hakkında açıkla
ması. 

BAŞKAN — Gündem dışı iki arkadaşımız söz 
istemiştir. 

ilk olarak, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam Kâmran İnan Beyin önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 1 - 1 4 Ekim tarihleri arasında Lüksemburg ve 

Brüksel'e yaptığım seyahat ve temaslar hakkında 
Yüksek Genel Kurula bilgi vermek istiyorum. 

Tensip buyurulduğu takdirde gündem dışı söz ve
rilmesini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Bitlis Senatörü 
Kâmran İnan 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ne sıfat
la?.. 

BAŞKAN — Bakan olarak. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

11 -r 14 Ekim tarihleri arasında Lüksemburg ve 
Brüksel'e yaptığım ziyaret ve temaslar hakkında Yük
sek Senatoya bilgi sunmayı bir vazife ve aynı zaman
da demokrasi anlayışımın bir gereği sayarım. 

Değerli arkadaşlarım; 

Lüksemburg'ta sırasıyle, Lüksemburg Sayın Baş
bakanı ve Dışişleri Bakanı Sayın Thorn, Avrupa Par
lamentosu Başkanı ve İtalya eski Başbakanı Sayın 
Colombo, Avrupa Yatırımlar Bankası Başkanı Mös
yö Le Fortz, Avrupa Parlamentosu Türk Grupu üye-
îeri ki, malumları olduğu üzere, son seçimlerimize 
kadar Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma 
Parlamento Komisyonunun Eş Başkam olarak bu be
nim için aynı zamanda bu grupa bir veda ziyareti 
mahiyetinde olmakta idi ve yine Lüksemburg'ta Av
rupa Ekonomik Topluluğu Komisyonu Genişleme 
işleriyle görevli Komiser Natali iüc görüştüm ve aynı 
zamanda Avrupa Parlamentosunun Avrupa Ekono
mik Topluluğunu Akdeniz'e doğru genişleme müza
kerelerini takip imkânını buldum. 

Brüksel'de ise, yine sırasıyle, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Komisyonu Başkanvekili ve Dışişleriyle 
görevli Başkan Yardımcısı Sayın Haferkamp, Enerji 
konuîanyle görevli Büyükelçi Bruner ve sanayi konu-
Iarıyle görevli Vicomte Davigman ve buna ilâveten 
AET Konseyi Dönem Başkam ve aynı zamanda Bel
çika Dışişleri Bakanı Sayın Simoney ile ve en sonun
da da NATO Genel Sekreteri Sayın Luns ile gö
rüşmek imkânlarını buldum. 

Bu görüşmeleri özet halinde ve aynı zamanda 
oradan getirdiğim bazı intibaları Yüksek Heyetinize 
takdim etmek istiyorum. 

Özellikle üzerinde durduğum konu, Avrupa Ya
tırımlar Bankası çerçevesinde enerji projelerimize 
yapılan yardımlar ve malî kredi. 

— 377 — 
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BMiğiniz gübi, AET çerçevesinde memleketimi
ze bugüne kadar verfintlş birinci ve ikinci malî pro
tokol içerisinde, üye devletlerle birlikte Avrupa Ya
tırımlar Bankasının katkıları bulunmaktadır. Üçüncü 
Malî Protokol mayıs aymda imzalanmış, henüz onay-
üaiîinamtş ve bunun çerçevesinde de yine Yatırımlar 
Bankasının 90 milyon ödeme birimi kadar bir kat
kısı bulunmaktadır. 

Bu kredilerin özelliği, % 2,5 faizli olmaları, 8 yd 
ödemesiz bir devreyi kapsaması ve 40' yıl vadesi bu
lunmasıdır. 

Avrupa Yatıranlar Bankasından, ayrıca memle
ketimizdeki önemli bazı büyük projelerin dış finans
manlarını bulmakta öncülük etmek ricasında bulun
dum. Bunu geçmişte Keban projesi ve Boğaz Köprüsü 
için yapmıştır. Kendileriyle bu seferki temasımızda 
bu gibi kredilerin bugüne kadar yüzde 40'ını kullan
mış bulunan enerji projelerimiz için ileride nasıl im
kânlar sağlayabileceğimizi ve aynı zamanda üçüncü 
maM protokol çerçevesinde öngörülen 90 milyon öde
me birimi ki, bugünkü rayiciyle 110 milyon dolar et
mektedir; bunun tasdik şartını beklemeden serbest 
bırakılması; yani fevkalâde usule müracaat edilmesi 
yollarını görüştüm* 

Avrupa Parlamentosu ile ise, Türkiye'deki yeni 
seçimlerden sonra Parlamentoyla olan ilişkilerimiz, 
Karma Komisyonun Türk kanadının henüz seçilme
miş bulunmasından ve nihayet Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun Akdeniz'e doğru genişlemesinden doğ
ma durum. Bunun öneminin memleketimizde yeterin
ce takip edildiğine kani değilim. Bunu özellikle hu
zurlarınızda belirtmek isterim. 

Bildiğiniz gibi Dokuzlar Avrupası, Altılar olarak 
1958'de başladıktan sonra 1970'de kuzeye doğru ge
nişlemeyle İrlanda, İngiltere ve Danimarka'nın katıl
masıyla Dokuzlar olmuş, şimdi güneye doğru genişle
me, Akdeniz'e, başta Yunanistan, bilâhara İspanya 
ve Portekiz olmak üzere. 

Yunanistan'ın buna öncelikle girmek istemesini ki, 
Yunanistan bilindiği gibi Türkiye ile ortak bir statüye 
tabiydi ve normal olarak tam üyelik süresinin müra
caatının 1984'de yapılması gerekirdi. 

Buna rağmen Yunanistan 12 Haziran 1975'de tam 
üyelik için müracaat da bulunmuş ve bugün üyeliği 
yolunda kendisiyle birlikte önemli Batı Avrupa dev
letleri büyük bir gayret göstermektedirler. Hatta Yu
nanistan'ın ekonomik ve sosyal bünyesini, özellikle 
tanm bünyesinin çok zayıf bulunması karşısında, Fe
deral Almanya'da gösterilen direnişler Fransa tara

fından yenilmiş ve Yunanistan'ın tam üyeliği, Avru
pa Parlamentosunda takip ettiğim müzakerelerden de 
gördüğüm üzere bir nevi Batı Avrupa meselesi hali
ne getirilmiştir. 

Neden?... Bunun nedenini Türkiye aramak mec
buriyetindedir. Bu Türkiye'ye karşı bir hareketin baş
langıcıdır. Yunanistan'ın amacı, Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun bütün imkânlarını inhisarına almak ki, 
nitekim buna Atina'da itiraf etmişlerdir. «Sizin tam 
üyeliğiniz halinde, ileride Türkiye'nin tam üyelik mü
racaatı yokunda veto hakkı kullanılmayacaktır. Buna 
dair kayıt konulacaktır» dendiğinde, Atina Hüküme
ti «Hayır, hiç bir tahdidi kabul etmeyeceğiz» diye 
açık bir beyanda bulunmuştur. 

Bunun bir diğer amacı, bugün Yunanistan'la ara
mızda mevcut, Kıbrıs da dahil olmak üzere Ege'deki 
3 042 adaya topluluğunun bayrağını dikmek suretiyle 
Türk - Yunan ihtilâfındaki dengeyi değiştirici bir ça
lışmanın başlangıcıdır. Bunu Türkiye'nin gözden ka
çırması mümkün değildir. 

Eğer, bu gelişmelere Türkiye bigane kalırsa, Hü
kümet olarak, Parlamento olarak ve Türk kamuoyu 
olarak 10 yıl sonra bizi affedecek insanlar az olur. 

Bugün yapılmak istenen şudur: 
Avrupa'nın ekonomik sınırını Ege sahillerinde ve 

Yunanistan hudutlarında bitirmek, buna mukabil as
kerî ve savunma sınırlarım Karadeniz ve Doğu Ana
dolu'ya kadar götürmek suretiyle külfetine bizim iş
tirakimiz, oysa ekonomik imkân ve nimetlerini tah
dit'! tutulması gibi bir yol bulunmaktadır. Bunun 
karşımda son derece uyamk bulunmamız gerektiğini 
bu kürsüden bütün millete ifade etmeyi ve sizîerede 
arz etmeyi ben bir vazife olarak bilirim. 

İkinci tespit ettiğim şey, Batı Avrupa'da, bizim iç 
seçimlerimiz, bizim Hükümet kurma çalışmaları, Par
lamentoya dönük ve içeriye dönük gayretlerimizden 
bilistifade Yunanistan'ın Batı Avrupa'daki bütün ka
muoyunu Türkiye aleyhine basınıyla birlikte seferber 
etmekte oluşu ve Türkiye aleyhinde son derece şiddet
li bir zemin ve atmosfer hazırlamakta bulunmasıdır. 

Bana Avrupa Parlamenterlerinin ifadesi «Yunan
istan'dan her hafta bir heyet içimize gelmekte, ko
misyonlara, grup çalışmalarına katılmakta, heyetlerle 
temaslar yapmakta ve bu suretle Türkiye aleyhinde 
ve kendi menfaatlerini savunması yolunda büyük bir 
çabanın içerisinde bulunmaktadır. 1977 yılı içerisinde 
Türkiye'den gördüğümüz ve konuştuğumuz tek insan 
bugüne kadar sizsiniz» dediler. Bunu kabul etmek ve 
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meydanı bu gîbi forumları kendilerine bırakmak zan
nederim ki, pek takip ve tavsiye edilmesi gereken bir 
politika ve bir yol olmamak gerekir. Huzurlarınızda 
bu intibalımda açık bir şekilde paylaşmak istiyorum. 

Yine tespit edilen bir husus: Yunanistan'ın, bi
zim meydanı boş bırakmamız neticesi, Kıbrıs mese
lesinde yine Türkiye'yi uzlaşmaz bir tutum içerisıin-
de göstermeye âdeta muvaffak oîdu. Kemdi içeri
sinde, Makarios'un ölümünden sonra topluluk lide
rinin seçilmesi yolunda ihtilâfları varken ve bunu 
önümüzdeki Şubat ayına bırakmışken, Yunanistan' 
da önümüzdeki aylar seçim yapılacakken ve bütün 
bu problemler karşısında topîuluk müzakerelerinin 
yapılması ve barışçıl bir çözüme gidilmesi imkân
ları hemen hemen yokken, burna rağmen, yine ken
dilerinin uzSaşır, Türkiye'yi uzlaşmaz bir manzara 
ve çerçeve içerisinde gösteraniş olmaları veya is
temeleri, bizim bizatihi bu insanları ve bu forum
ları kemlilerine boş ve açık bırakmamızın bir /neti
cesidir. 

Gayet açıklıkla bize ifade ettiler; bütün parla
menterler, Belçikalısı, İngiliz'i: «Eğer yerinizde otu
rurken, bizim sizlerin meselelerinizi bilmemizi bek
liyor ve sizin haklarınıza sahip olmamızı umuyor
sanız bu yanlıştır. Her birimizin yüzlerce, binlerce 
meselesi vardır ve hiçbirimiz durup dururken sizin 
meselelerinizin ne sahibi ne de takipçisi olur. Takipçisi 
ve sahibi olacaksanız, meseleleriniz sizindir. Yine 
yerinizde oturup da bizi itham etmek veya bize küs
mekle de hiçbir yere vaniamaz.» diye gayet gerçekçi 
ve reddedilmesi mümkün olmayan beyanları ve ifa
deleri olmuştur. 

Bunlar? huzurlarınızda ifade ermeyi ve bu intiha
larımı ve yaptığım görüşmeleri Yüksek Senatoya 
sunmayı bir vazife telâkki ettim. 

Sayın Başkan; 
Bana lütfedip söz vermişken, buna ilâveten ge

cem 11 Ekimdeki toplantınızda, benim bulunmadı
ğım bir toplantıda, gündem dışı yapılmış bir ko
nuşmaya, eğer müsaadeniz olursa Aşkale'deki kö
mür ocağı konusunda bir izahat sunmak isterim. 
Usule muvafık görürseniz izahatımı sunmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Bir beis yok efendim, gayet tabiî; 
Parlâmento üyesi bir. Senatör sormuştur, siz ceva
bımı vereceksiniz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

11 Ekim Toplantısında Erzincan Senatom Sa
yın Niyazi Ünsaî, gündem dışı konuşarak, Erzurum 
Aşkale'deki kömür ocağı konusısnu dile getirmiş
lerdir. Bu konudaki beyanlarını karşılamak ve aynı 
zamanda Yüksek Heyete, Bakanlıkça verilebilecek 
bilgileri sunmak istiyorum. 

Aşkale Linyitleri İşletmesi, (ki bunun diğer adı 
Kükürtlü ocağıdır) Şark Linyitleri İşletmesi Limi
ted Şirketimden, Türkiye Kömür İşletmeleri Yöne
tim Kurulu kararıyîe, 2,5 yıl süreli bir tecrübe işlet
mesi olarak rödövans (Redevance) ile alınmış ve 
1 . 9 . 1968 tarihinden itibaren çalışmaya başlatıl
mıştır. 

Ancak, bu müddetin sonunda, ocak raniabl ol
madığı gerekçesiyle şirkete tekrar devredilmek üze
re iken, Doğu Aınıadolunun yakıt ihtiyacı dikkate 
Eiinarak, TKİ 10 ncu yıl sonunda şirkete rödövans 
ödenmemek kaydıyle ocaktaki faaliyetlerini sürdür
meye karar vermiştir. 

Muayyen sürede ödenecek rödövans miktarı ise 
yılda 20 000 tona kadar beher tan basma 4 liira, 
20 001 tondan 50 000 tona kadar beher ton başı
na 3 lira, 50 001 tondan yukarısı için ise beher ton 
bnşsna 1 liradan ibarettir. 

Kükürtlü ocağı gmellikîe 40 - 70 sanleimetre 
erasında değ'şciıi, 6-7 adet ince damardan oluşmuş bir 
ocak oîup, şimdiye kadar çalışmış olan en kalın 2 
ve 4 no.îu damarlar da pek çok sıkma ve anza gös-
term'ştir. 

3 no.îu damar % 50'yi bulan çek yüksek oranda 
kül ihtiva etmekte, 5 ve 6 no.îu damarlar 50 saaıti-
metre olması nedeniyle randımanlı bir çahşmaya 
ümkân vermemektedir. 

Kükürtlü ocağında, 1969 yılında 30 000 ton olan 
yıllık üretimi 1976 yılında 50 000 tona çıkarılmıştır. 
Çalışan İşçi sayısı ise 300 ilâ 480 arasında bir deği
şim göstermiştir. 

1969 yılında bir miîyon civannda olan işletme 
zararı, 1976 yılında 31 miîyon lirayı aşmış ve kömü
rün maliyeti 744 lirayı bulmuştur, ki satış fiyatı 161 
Biradır. 

Son duruma gelince: Bütün bu menfi faktörlere 
rağmen, memleketim kömür ihtiyacına az da olsa kat
kısı sebebiyle üretim 1976 yılı sonuna kadar devam 
ettirilmiştir. Ancak, mevcut sendikaya ilâveten ikin
ci bir Maden İş Sendikası kurulmasından sonra, 
sesdikal problemler işi aksatmaya başlamıştır. 

1977 yılı Ocak ayında 1 406 ton üretim yapıl
mış, 12 . 1 . 1977'de yeraltı Maden İş Sendikası greve 
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başlamıştır. 15 . 4 . 1977 tarihinde imzalanan top
lusözleşme ile Türkiye'nin en ağır şartlarını taşıyan 
Zonguldak'taki Ereğli Kömür İşletmeleri işçilerinin 
ancak 7 nci dönem toplu iş sözleşmesi sonunda te
min edebildiği ücret ve sosyal hakların genellikle 
bu işyerindeki işçilere de verilmiş olmasına rağmen, 
istihsal hemen hemeoı yok denilecek seviyeye düş
müştür. 

15 . 4 . 1977 tarihinden bu yana yapılan toplam 
kömür istihsali sadece 300 tondur, 4 ncü as'daın bu
güne kadar. Yeraltı Maden îş Sendikasının sistem
li bir şekilde işi engellemesi ve ocaktaki yarattığı fii
lî durum önlenememiştir. Senelerden beri çalışmak
ta olan ocak şefi ve diğer sendika mensuplarının bir 
kısmının görevlerinin değiştirilmesini istemişler, iş
letme müdürünü ve teknik elemanları çeşitli teca-
viizkâr hareketlerle tedirgin etmişler ve hatta zaman 
zaman diğer sendika mensuplarım ocağa sokmamış 
ve dövmüşlerdir. Bu durum neticesinde işletmeye 
teknik eleman gönderme imkânı da ortadan kalkmış, 
görevli gönderiîen elemanlar istifa yolunu seçme
ye başlamışlardır ve bu yıl içinde daha önce de arz 
ettiğim gibi, 1 406 ton kadar bir kömür istihsali 161 
liradan 226 000 lira etmektedir. Bugüne kadar çalış-
mayaın işçilere ücret olarak verilen para 14,5 mil
yon liradır. 

Bu durumun yanı sıra, devamlı bir şekilde bu 
ocakta tehlikeli bir durum bulunmakta ve idare de
vamlı bir titizlik, hassasiyet karşısında ve her an 
bir arbedenin doğabilmesi endişe ve tehlikesi kar
şısında bulunmaktadır. Vaziyet bundan ibarettir. 

Bu beyanıma son verirken bir noktayı işaret et
mek isterim. Sayın senatör Unsal buradaki konuş
malarında, beınim bulunmadığua bir toplantıda, 
benim ağzımdan şöyle bir cümle söylüyorlar. Aynen 
zaptın 15 nci sayfasından okuyorum; «Bunu Ba
kan söylüyor, siz komünistsiniz, Ülkücü değilsiniz, 
Cephe partilerine oy vermiyorsunuz ve de Alevisi
niz» diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu cümleyi tümüyle reddederim ve sahibine iade 

etmek isterim. Şunu açıklıkla ifade edeyim, konuş
ma yaşma geldiğim günden bugüne kadar, bu top
raklar üstümde yaşayan hiçbir insana ne oturduğu 
yer farkı itibariyle ne mezhep farkı itibariyle ne dü
şünüş tarzı itibariyle bakmış bir insan değilim. Ge
rek memuriyet hayatımda, gerek senatörlüğümde, 
gerek bugünkü işgal ettiğim mevkide bana gelen 
hiçbir insana daha nereli okluğunu dahi sormuş 

değilim. Binaenaleyh, bu cümle karşısında derin üzün
tümü ifade ve bunu reddederim. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, affedersiniz bu gün
dem dışı konuşmanızı bir senatör olarak herhalde 
izahat vermek amacıyie yaptınız. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANİ 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkan; bunu 
bir Hükümet üyesi olarak yapılmış bir dış temas hak
kında, Yüksek Senatoya bilgi vermeyi bir vazife 
telâkki ettiğim için yaptım; teşekkür edenim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan. 
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 

izin verirseniz söz istiyorum. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Saym Başkan, 

sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, buyurun. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Saym Başkan; 
Sayın İnan önergesindeki imzasıyîe her ne ka

dar «Senatör olarak söz istiyorum» diyor ise de, ken
di açıklamasına göre, Hükümet adına izahat vermiş 
olduğundan İçtüzüğün 132 nci maddesi gereğince 
grupların söz hakkı doğmuştur. Önümüzdeki Birle
şimde gruplara söz hakkı tanınmasını talep ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim, kendileri zaten Hükümet 
adına yaptıklarını söylediler. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Hazırlık yap
mak üzere, 132 nci maddeye göre... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Müsaade buyurur 
musunuz Saym Başkan?... 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli arkadaşla
rını; 

Ben bunu, Hükümetin bir üyesi olarak aldığım 
misyonu vazife çerçevesinde yaptığım temaslar ha-
kında Yüksek Heyetinize bilgi vermek şuuru ve de
mokratik anlayışın icabı yaptım. 

Yoksa, bir müzakerenin açılması için değil. Önü
müzde bütçe var, soru sorarsıınız bana; yazın veya 
söz'ü soru sorarsınız. Her zaman emrinizdeyim; ama 
iyi niyetle yapılmış bir hareketi burada keserseniz, 
buraya gelecek Bakam çok az bulursunuz. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri ve C. H. P. sıralarından «Saym Başkan, Sayın 
Başkan» sesleri) 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, söz hakkı doğdu. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 
132 nci maddenin 2 nci fıkrası açık. 

BAŞKAN — Efendim, 132 nci maddeyi oku
yorum : 

«Madde 132. — İç ve dış politikaya ilişkin konu
larda Hükümet gündem dışı olarak Cumhuriyet Se
natosu her zaman kendiliğinden bilgi verebilir..» 
(«C. H. P. sıralarından «Verdi» sesleri) «.. Hüküme
tin açıklamasından sonra öncelikle muhalefet grup
ları sözcülerine söz verilir. 

Gruplar cevap hazırlığı için mehil isterlerse, konu 
ertesi birleşim gündemine alınır ve görüşülür.» 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — O zaman bu
nu talep ediyoruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN —jŞimdi Sayın Kâmran İnan, her ne 
kadar senatör olarak sez istedi ise de, biz kendilerini 
açıklığa kavuşturmak için ikaz ettik «Hükümet adı
na» dediler. Binaenaleyh, bu hak 132 nci maddeye 
göre doğmuştur. Gereği yapılacaktır. (C. H. P. sırala
rından «Bravo Başkan, Bravo Başkan» sesleri.) 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan; 
Sayın Kâmran İnan Bey'in konuşması 132 nci madde 
ile ilgili değildir efendim. (C. H. P. sıralarından «Ne 
ile ilgili?» sesleri) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Üstiinel. 
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Bakana soru 

sormak mümkün mü acaba?.. 
BAŞKAN — Hayır efendim. 
Sayın senatörler; 
Divanın sağ tarafındaki mikrofonda bir arıza ol

duğundan, müzakereleri sol taraftaki Divan Üyesi ar
kadaşımızla yürüteceğiz. 

2. — Erzurum Üyesi Hilmi Nalbant oğlunun, kal
kınmada öncelikli yörelerimize Dördüncü Beş Yıllık 
Planın neler getirmesinin beklenildiğine dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, gündem dışı olarak 
ikinci söz isteyen bir arkadaşımıza söz vereceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kalkınmada öncelikli yörelerimize Dördüncü Beş 

Yıllık Planın neler getirmesini beklediğimizi dile 
getirmek için gündem dışı konuşmak istiyorum. 

Gereğini saygı ile rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğhı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Saym 

Başkan, sayın senatörler; hepinizi saygı ile selâmla
rım. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan gecikmektedir. Meclis
lerimizin açıldığından beri; hatta şu güne kadar ge
rek Hükümet, gerekse Meclisleriıniz bu konuyu ne
dense ele alamamaktadırlar. En büyük neden de Mec
lisimizdeki Meclis Başkanlığının teşekkül etmemiş ve 
dolayısiyle komisyonların teşekkül etmemiş olması. 
Bunu biliyoruz; belki sebepli bir geciktirme. 

Bu vesileyle ben, bundan önceki üç adet beş yıl- * 
lık planların kalkınmada öncelikli yörelerimize neler 
getirdiğini, neler getirmediğini ve neden getirmediği 
ile yapılması gereken ve ele alınmasını dört gözle 
beklediğimiz Dördüncü Beş Yıllık Planın bu yörele
rimize neler getirmesini beklediğimizi dile getirmek 
ve dolayısiyle Hükümetin de dikkatini çekmek isti
yorum. 

Kalkınmada öncelikli yörelerimiz, bildiğiniz gibi, 
nüfusumuzun % 46,9'unu ve alan itibariyle Türkiye' 
mizin % 65'ini teşkil etmektedir. 1977 yılma kadar 
bu bölgeler 40 il ve bazı ilçelerden oluşmakta idi. 
1977 yılından itibaren 36 il ve diğer illerdeki bazı il
çeler de buna katılmıştır. 

Bu kalkınmada öncelikli yörelerimize yapılan top
lam yatırımların yüzde oranları ise şöyledir : 

Birinci Beş Yıllık Plan döneminde, (1963 - 1967 
y; Harımla) % 33; 

İkinci Beş Yıllık Plan döneminde, (1968 - 1972 
yıllarında) % 29; 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde, (1973 - 1977 
yıllarında) % 28'dir. 

Bu üç dönendik yatırım süresinde özel sektör ya
tırımlarının bu bölgelerde bu oranlarda olmadığı ise 
açık. Hatta kalkınmada öncelikli yörelerin özel ve 
yerel idareleri de diğer yörelere göre daha fakir ol
duklarından, bu gibi idarelerin bu yörelerdeki yatı
rımları da çok az oranlar tutmaktadır. 

Saym senatörler; 
Yukarıdaki rakamlar karşısında kalkınmada ön

celikli yörelerin kalkınabileceklerini nasıl düşünür
sünüz?.. Kaldı ki, yatırım yapılıyor. Örneğin, % 28 
oranında bir yatırım yapılıyor» sözü ve rakamları 
da hiçbir şey ifade etmemektedir. Daha ileri giderek, 
bu miktarın yarısı kadar yatırım yapılmıyor da di
yeceğim. 

Bu oranda ödenekler, paralar ayrıldığı doğrudur. 
Bu ödeneklerin yerine sarf edilip edilmediği, yatırım 
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gerçekleşme yüzdelerinin acaba yüzde kaç olduğu, 
bu gerçekleşme yüzdelerinin fizikî gerçekleşme oran
larının ne olduğu da araştırılmaya değer. 

Örneğin : Erzurum'da 16 milyon liralık ödenek 
ayrılmak suretiyle bir yol yapılacak. Mevsim kısa ol
duğu için beş ay içinde ancak sekiz milyon lira sarf-
ed'Iir. Geri kalan paranın 4 milyonu Batıdaki bir işe 
aktarılır; çünkü sarf edilemeyecektir. Geri kalan iki 
milyon He de demir, kereste alıp, iki milyonu da kı
şın yedi ay süre ile o şantiyenin daimî personeline 
ücret olarak öderseniz, Erzurum'da 16 milyon îüra-
Iık yatırım yaptık diyemezsiniz. 

Şimdi bir de teşvik belgesi ve kredileriyle yapı
lan yatırımların durumuna bir göz atalım : 

Bu şekildeki yatırımı özel sektör yapacaktır. Özel 
sektör ise, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Ankara' 
dan başka yere yatırım yapmıyor. İstanbul'dan İz
mit'e ve İstanbul'dan Çerkezköy'e kadarki durum 
ve hatta Çerkezköy'ün kalkınmada öncelikli yöreler 
içine alınmasının nedeni budur. 

Şimdi sayısal örneklere geçiyorum : 
Dikkat ediniz, planlı döneme girdiğimizden beri 

teşvik kredileri nerelere verilmiştir?.. Bu 15 yıl 
içinde verilmiş olan teşvik kredilerinin İstanbul'a 
%33,3'ü, Adana'ya % 13'ü ve kalkınmada öncelikli 
40 ile (Tabiî bunun içerisine diğer illerdeki bazı il
çeler de dahildir) % 12'si verilmiş. Diğer % 42'si de 
geri kalan 15 ile verilmiştir. Tabiî bunlar içerisinde 
Ankara, İzmir ve Bursa'nın payı daha büyüktür. 

Nerede sosyal adalet, nerede dengeli kalkınma?.. 
Plan değil, pilâv... Bu pilâvların tadını aldıktan sonra 
tabiatıyle «Pilâvdan dönenin kaşığı kırılsın» dene
cektir; fakat o kaşıkları kıracakların çıkabileceğini 
de hiç düşündünüz mü?.. 

İşte ben kalkınmada öncelikli yörenin bir sena
törü olarak, isterseniz bu yaldızlı gibi görülen avut
ma deyimi kaldırıp, geri kalmış bir yörenin çocuğu 
olarak, şimdiye kadar bize düşecek pilâvlara da ka
şık sallayıp midesine indirmiş olanların değil kaşık
larım kırmak, bu haklarımızı da yapılmasını dört 
gözle beklediğimiz Dördüncü Beş Yıllık Plandan baş
layarak bize geri verilmesini; gerek özel sektör ya
tırımlarının, gerek kamu sektörü yatırımlarının ya
pılacak Dördüncü Beş Yıllık Planda bu şekilde ayar
lanmasını Hükümetten ve iîgilüerden istirham edi
yorum ve uyarıyorum. Sizlerden de bu savıma ve 
istemime yardımcı çaba göstermenizi diliyorum. Bu 
tarihî kürsüyü, bu Mikrofonları, tutanakları ve şu 
sıralarda izleyenleri, sizlerin tarihî ve vicdanî sorum
luluk içinde davranışlarınıza tanık edeceğim. 
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Özet olarak, Dördüncü Beş Yıllık Planın yapıl
masına yakında başlanacaktır umuyoruz. Şimdiye 
kadar yapageidiğimiz planlan, planlamaları, sektö
re! planlama olarak hazırladıktan sonra mekansal 
tabana; yani bölgesel baza oturtmayı sağlamalıyız. 
Hükümet, millî planın bölge bazına oturtulması için 
hedefleri şimdiden Devlet Planlama Teşkilâtına gös
termelidir. Plan artık sektöre! baza dayalı yapılıp 
önümüze gelmemelidir. 

Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Orta Anadolu 
bölgeleri iç;n bugünden bölge planlaması çalışmala
rı başlamalıdır. Devlet Planlama Teşkilâtını bu yol
da emirlerle Hükümetimiz uyarmalıdır. 

Doğu Anadolumın su, orman, hayvan, maden re
zervleri, Güneydoğunun su, tarım, hidroelektrik, do
ğa zenginlikleri de görülmelidir artık. Bu yörelerin 
sanayileşmesiyle ulaşımıyle, yerleşimiyle kentleşme-
siyîe bir bölge planlamasının yapılması gerekmekte
dir. İç Anadolumın maden rezervlerim neden elektro 
metalürji sanayiine kavuşturmuyoruz?.. Bu dahi baş-
hbaşma bölgesel planlama sorunudur. 

Dördüncü Beş Yıllık Planda, anasanayi kurma 
konusunda ısrarlı olunmasını ve yukarıki bölgelerin 
de, şimdiye kadar bu konuda alamadıktan nasip ve 
haklarını almalarını arzu ediyoruz. Yani, bölgesel 
meselelere karşı hassasiyeti olan plan yapmak zorun-
luğa artık kabul olunmalıdır. Bu, sadece sosyal re
fah, sosyal adaîet gibi birtakım laflardan ziyade, ileri 
gitmiş bölgelerden geri kalmış yörelere aktarılma ni
teliğinden ziyade, ülkenin toptan kalkınması için bu 
bölgelerin kalkmdınîması zorunluluğunun anlaşılmış 
olacağı nedeniyle böyle olmalıdır. 

Gariptir ki, Türkiye'de sudan üretilen ve üretile
cek olan enerjinin üretim ağırlık merkezi Güneydoğu 
Anadolu olduğu halde, bu enerjinin şimdiye kadarki 
yatırım uygulamalarına göre enerji tüketim merkezi 
Kocaeii'ne düşmektedir. Neden enerji tüketim ünite
leri de enerji üretim merkezine yakın yerlerde ya
pılmamıştır?.. Çünkü kamu kesimi yatınmlanna ağır
lık verilmeyip, özel kesim yatınmlanna ağırlık ve
rildi, teşvik kredilerine önem ve ağırlık verildi, özel 
kesim de Doğuya gitmedi ve yahnm yapmadı. Elek
trik orada, elektrik rezervleri orada; fakat sanayi ku
ruluşları Batıya yapıldı. 

Özel kesim Doğu ve Güneydoğuya gitmedi de, 
kamu kesimi gitti mi? Hiç olmazsa altyapı eksiklik
lerinin tamamlanması için girmesini isterdik. Hey
hat, onda dahi, yukanda arz ettiğim üzere 15 yılhk 
sürede kamu yatıranlarının °/0 28 * 30 oranı ancak 
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kalkınmada öncelikli yörelere, dolayısıyle bu yöre
ler içerisinde en büyük saha ve nüfusu taşıyan Doğu 
ve Güneydoğu Anadolüya yapıldı ve Doğu ve Güney
doğuya neler yapıldı planlama döneminde biliyor 
musunuz?.. Bir metreküp sulama suyunun alternatif 
değerinin, bir metreküp enerji üretebilecek suya gö
re 20 kat fazla olmasına rağmen, Karababa Barajı
nın yapılması için değil de, izmit civarına elektrik 
yetiştirilsin diye Keban Barajı için çalışıldı. İsterdik 
ki, Doğu ve Güneydoğuda önce sulama projeleri ya
pılsın veya enerji projeleri veya barajları yapılırken, 
bu enerji kullanımı da yine o yörelerde yapılabüsin. 

İçinizde Doğu ve Güneydoğuda hiç mi yatırım 
yapılmadı diyecekler çıkacaktır. Yapıldı. Yukarıda 
arz ettiğim gibi '% 28 oranında. Hem bunlar neler 
biliyor musunuz?.. Hastane, okul, kaymakamlık bi
nası, sağhkevi, postane ve de hapishane. Küçük, kü
çük projeler... 

Bölgenin nüfus ve yüzde oranına göre bir yatı
rım düzeyinde uygulama olsaydı bu gibi eksiklikler 
Birinci Beş Yıllık Planda yapılmış, bitmiş ve diğer
lerine de başlanmış ve hız verilmiş olacağından, bü
tün sosyal patlama, etkisine almış olduğu yöre in
sanlarını tecrit etmek için hapishane yapmak zorun
da olunmazdı. 

Sonuç : Dördüncü Beş Yıllık Planın uğraşısına 
girdiğimiz veya gireceğimiz veya gireceğimizi zannet
tiğimiz şu günlerde söz konusu bölgeler için bölge
sel planlar bu plan içinde yerini almalıdır, alması ge
reklidir. 

Bu uyarıyı şimdiden gerek Meclislerimize ve ge
rek Hükümete yapmak benim vicdanî görevimdir. Bu 
görevimi yerine getirdiğim zannı ile sizleri tekrar say
gı ile salamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

3. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın, Muş il ve köy 
yollarına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın İsmail İlhan'ın önergesini 
okutuyorum : 

Sayın Başkan 
İki ay süre ile bütün YSE, Karayolları ve diğer 

yatırım imkânlarını Muş Valisi havaalam yapımı için 
kullanmış ve bu suretle bütün bu yatırımlar sekteye 
uğratılmıştır. 

10 veya 15 dakikayı geçmemek üzere bu konuda 
gündem dışı söz almak istiyorum. Gereğini saygıla
rımla arz ederim. 

Muş 
İsmail İlhan 

J BAŞKAN — Sayın İsmail İlhan, on dakikayı geç
memek üzere buyurunuz. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Bu yüce kürsüden bugüne kadar sık sık Muş il 
ve köy yollan hakkında söz almış ve Hükümetin, 
çok bakımsız olan bu yolları ele alması gerektiğim 
dile getirmiş bulunuyorum; fakat çok üzülerek b e 
lirtmek ve huzurunuzda tekrarlamak isterim ki, bu 

I konudaki bütün bu konuşmalarım ve uyardanm so
nuçsuz kalmıştır. Bunun için şu anda söz almış bulu
nuyorum. 

Geçen yıl Muş karayollarının bakımsız olduğunu 
müteaddit defalar Muş'ta basın toplantısı yapmak 
sureciyle ve Ankara'da da gündem dışı söz almak 
suretiyle bu yüce kürsüden dile getirmiştim. Maale
sef eylül ayında Karayolları Genel Müdürlüğü 54 
kilometrelik Muş - Varto yolunun kumlanmasım iha
leye vermiş ve müteahhit eyiül ayında bu konuyu 
ele almıştı. Takdirlerinize arz ediyorum; Muş gibi 
b'r yerde eylül ve ekim aylarında müteahhit tara
fından Cle alınmış olan bu kumlama işleminin, ne 
dereceye kadar yararlı olduğunu takdir edersiniz. 

Yine üzülerek belirtmek istiyorum ki; bundan 15 
gen evvel Muş'ta yaptığım girişimler neticesinde, an
cak bu iş yine aynı şekilde müteahhide verilmiştir 
ve müteahhit 15 günden beri bu kumlama işlerini ele 
almış durumdadır. Haliyle; bugünkü gazetelerde 
okudunuz, radyo ve televizyondan haber almış bu
lunuyorsunuz; Muş'ta dün akşam kar yağdığına gö
re, 15 gün evvel ele alınmış olan bu yatırımın bu 
memlekete ne fayda getireceğini yine sizin takdirle-

I rinize arz ediyorum. 

Şimdi, Siz parlamenterlere çok önemvi bir nok
tayı belirtmek istiyorum. Hepiniz belli illerden seçil
miş, gelmiş bulunuyorsunuz. Bilhassa bir noktayı be
lirtmek istiyorum. Seçim çevrenizde herhangi bir va-

I linin, YSE Teşkilâtının bütün imkânlarına iki ay sü
re ile el koyduğunu, yine bu valinin karayollarının 
bütün imkânlarına; Muş gibi; Varto gibi depremden 
yıkılmış olan yerler için afetle ilgili imkânlara, Dev
let Su İşlerinin imkânlarına; daha köy yolu yapıl
mamışken, daha il yolu yapılmamışken bütün bu im
kânlara «Havaalanı yapacağım» diye iki ay süre l e 
el kayduğunu bir düşünün... Seçim bölgenizdeki o 

i durumunuzu takdir edersiniz. Şimdi ben huzurunuz
da bu durumda olan bir parlamenter olarak vatan-

J daşlarınıa ne söyleyeceğimi bilemiyorum. 
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İki aydan beri Muş Valisi, demin arz etmiş ol
duğum YSE, Karayolları, Afet İşleri, Devlet Su İş
leri imkânlarına el koymak suretiyle havaalanını bi
tirdi; ama ne uçak geldi, ne de benim köy yollarım, 
benim il yollarım yapıldı. Maalesef ve maalesef bu 
yollar şimdi kullanılmayacak durumdadır. 

Birkaç misal vermek suretiyle konuşmamı bitir
mek istiyorum. 

Elâzığ'dan çomento geldi. Benim köyümdeki oku
lu yapmakta olan müteahhit, ben de Valinin yanın
da üten geldi, Valiye «Bana 30 torba çimento verir
seniz, ben köydeki okulun inşaatını bitireceğim» de
di. Vali, «Çomento yoktur» dedi. 

Yine Yücetepe köyünden bir vatandaş geldi, «Ba
rakayı yıktım, barakasız kaldım, şimdi yapmakta ol
duğum evin çatısını kapatmak üzereyim. Bana 15 -
20 torba çimento verirseniz, ben bu sene kışı evde 
geçirmiş olacağım» dedi. Vali, «Çimento yoktur» 
dedi; fakat benim yanımda, 30 ton çimentoyu ha
vaalanına gönderdi. 

Şu anda içinde bulunduğum durumu, bilmiyo
rum, takdir eder misiniz? Memleketten sırf bu ko
nuyu burada dile getirmek için geldim. Şimdi mem
lekete gidemiyorum. Çünkü, haber aldığıma göre ve 
bildiğiniz gibi, yağmur ve kar yağmış. Bunun için 
ben vatandaşa hangi yüzle gideceğimi bilemiyorum. 

26 Ağustosta Muş'ta idik; Malazgirt Zaferinin 
906 ncı yıldönümü dolayısıyle Malazgirt'e gitmiştik. 
Bitlis - Muş yol ayrımından Erentepe'ye kadar as
faltlanacaktı; yapılmadı. Çünkü, o hizmet havaala
nına kaydı. Varto - Muş yolundaki karayolları çalış
maları durduruldu. Çünkü, o hizmet havaalanına 
kaydı. 

Seçim esnasında ve daha sonra yapılmış olan köy 
yolları kumlanacaktı; iki ay süre ile bu iş durdurul
du ve bugün yağmur ve kar yağdığı için bu açdan 
köy yolları hiç bir suretle değerlendifilemeyecektir. 

İçinde bulunduğum durumu sizlere birkaç keli
me ile belirtmek istedim. Üç yıl zarfında Fehim 
Adak Beyefendiye yalvardım, durdum; mümkün ol
madı. 2 - 3 ay evvel bu konuyu tekrar ele aldım, yi
ne muvaffak olamadım. Şimdi, Muş'taki durumu 
takdirlerinize arz ediyorum. 

Hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın İlhan. 
Gündeme geçiyoruz. 

4. — Gençlik ve Spor Bakanı Önöl Sakar in, is
tifası ile boşalan Gençlik ve Spor Bakanlığına, Ba
yındırlık Bakanı Salâhattin Kılıç'ın vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/l 129) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gençlik ve Spor Bakam Önöl Şakar'ın istifası ile 

boşalan Gençlik ve Spor Bakanlığına, Bayındırlık 
Bakam Salâhattin Kılıç'ın vekillik etmesinin; Başba
kanın teklifi üzerine, Anayasanın 106 ncı maddesi 
gereğince, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Millî Savunma Bakanı Sadettin Bilgicin, 

istifası ile boşalan Millî Savunma Bakanlığına Maliye 
Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1128) 

BAŞKAN — Başka bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Savunma Bakanı î>r. Sadettin Bilgiç'in is

tifası ile boşalan Millî Savunma Bakanlığına, Maliye 
Bakam Cihat Bilgehan'ın vekillik etmesinin; Başba
kanın teklifi üzerine, Anayasanın 106 ncı maddesi 
gereğince, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Mason localarına dair kurulan Araştırma 

Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma sü
resinin 6 . 10 . 1977 tarihinden itibaren iki ay uza
tılmasına dair tezkeresi. (3/1127, 10/7) 

BAŞKAN — Bir Komisyon, süre uzatılmasını 
istiyor okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunun Genel Kurulunun 

18 . 3 . 1977 tarihli 47 nci Birleşiminde kurulması 
kabul edilen Mason Locaları hakkındaki Araştırma 
Komisyonumuzun görev süresi 6 . 10 . 1977 tarihin
de sona erdiğinden; 6 . 10 . 1977 tarihinden başla
mak üzere 2 ay müddetle çalışma izninin verilmesi
ni arz ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkam 
Hikmet Arslanoğlu 
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BAŞKAN — Mason Locaları hakkındaki Araş
tırma Komisyonu 6 . 10 . 1977 tarihinden başlamak 
üzere 2 ay süre istiyor. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
T.K.Î. Şark Linyitleri Aşkale İşletmesi hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/76) 

BAŞKAN — Bir araştırma istemi vardır okutu
yorum efendim : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Kömür İşletmeleri Şark Linyitleri Aşkale 

işletmesi işyerinde Haziran 1976 tarihinden beri sü
rüp gitmekte olan toplu sözleşme ihtilâflarım kesin 
çözüme bağlamak için gereken ilgiyi göstermeyenle
rin ve işlemleri yürütmeyenlerin ve Türkiye'mizde 
ve yörede kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde, ya
kıt darlığı ve gereksinmesi nedeniyle halkımızın so
ğuğa karşı korunma çabalarına kulak vermeyip bu 
sıkıntıların azaltılması yolunda önlem alacağı yerde, 
Şark Linyitleri Aşkale ocaklarını kapatmak sure
tiyle çevre halkını tezek ve odun yakınıma mecbur 
bırakan, bu nedenle halkı ekonomik olmayan yakıt 
türlerini kullanmaya yönlendirerek, toprağın veri
mini zenginleştirmede çok önemli bir gereç olan hay
vansal gübrenin tezek olarak yakılmasına ve ayrıca 
ormanlarımızı yoketme pahasına odunun yakıt ola
rak kullanılması sonucunda ülkemizin bu çok de
ğerli doğal servetinin tükenmesine sebebiyet veren
lerin işlemlerinin araştırılması ve bu konuda bilgi 
edinilmesini sağlamak amacıyle İçtüzüğün 133 ncü 
maddesi gereğince bir Senato Araştırması yapılma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 
8. — Rize Üyesi Talât Doğan'ın sağlıkta can gü

venliği hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/75) 

BAŞKAN — İkinci bir araştırma önergesi var
dır okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Senato Araştırması isteyen : Talât Doğan Rize 

Senatörü. 

Araştırma Konusu : Sağlıkta can güvenliği. 
Giriş : Yurdumuzda beyin cerrahisi, kalp ve da

mar cerrahisi, göğüs cerrahisi, nefroloji, onkoloji, 
ileri ortopedi, rehabilitasyon klinik ve servisleri; An

kara, İstanbul, İzmir illeri merkezlerinde bulunmak
tadır. Diğer illerdeki hastanelerde tedavileri müm
kün olmayan haspalar, yetkili mütehassıs hekimlerce 
bu merkezlere muhtemel veya kesin teşhisle sevk 
edilmektedirler. Sevkedüen bu hastalar hayatî önem 
taşıyan âcil vakalardır. 26 Kasım 1973 gün ve 14724 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Yataklı Tedavi 
Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 12 nci maddesi 
hükmüne göre : 

«Madde 12. — Âcil servis hizmeti 24 saat sürek
lilik gösteren teşhis konulan ve ayaktan âcil tedavi 
uygulanan, gerektiğinde yatırılarak tedavi sağlanan 
bir birimdir. Buna göre, âcil servis hastane içerisin
de bir poliklinik ve klinik olmayıp, hasta, hastane 
ve hekim imkânlarını kolaylaştırıcı bir kuruluştur. 
Bu serviste bütün dalların âcil vakalarının tedavi ede
cek ilâç, malzeme ve hayat kurtarıcı cihazlar bulun
durulur. Grup nöbeti tutulan hastanelerde âcil ser
vise, biri cerrahî şubeden, diğeri de dahilî şubeler
den iki nöbetçi tabip nezaret eder. Eğitim hastane
lerinde bu serviste yeteri kadar asistan, hemşire ve 
yardımcı sağlık personeli görevlendirilir. Âcil ser
viste çalışma aralıksız 24 saat devam eder. Hastalar 
hiç bekletilmeden ilgili tabip tarafından görülür ve 
tedavisi yapılır» 

Bu kesin maddeye göre vicdan, tıp ve deontoloji 
kuralları varsayımı ile mevzuat hükmü de ilâveten 
getirilmiştir. 

Konu : Girişte özet olarak bahsedilen âcil vaka 
olarak tespit edilip sevk edilen hastaların insanlık 
hakkı olarak, vatandaşlık hakkı olarak kabul gör
meleri yerine, insanide dışı hareket ve muamelelerle 
ecelsiz ölüme terk edildikleri olağan durum haline 
gelmiş ve bugün yurdumuzda maalesef sağlıkta can 
güvenliği kalmamıştır. 

Bizzat müşahede ve tespit ettiğim vakalara ve 
karşılaştığım beyanlara istinaden bildiriyorum. Bun
da Sağlık Bakanlığının, üniversiteler tıp fakülteleri
nin, Sosyal Güvenlik Bakanlığının, idarî, tıbbî ihmal 
ve sorumlulukları vardır ve büyüktür. Bu işin artık 
hafife alınacak tarafı kalmamıştır. Hepimiz vicdanî 
sorumluluk altındayız. İlgili bakanlıklarca ve üniver-
sitelerce alınması mümkün tedbirlerle bu feci duru
ma son verilmesi mümkündür. Maalesef sorumlu ve 
yetkili makam ve kişiler ilgisizdirler. İnsana kıymet 
verilmemekte, acılara göz yumulmakta, kulaklar ka
patılmaktadır. Yetkili ve sorumluları uyarmak, gö
revlerini hatırlatmak ve insanlık dışı muamelelere 
son verebilmek için Sağlık Bakanlığı, tıp fakülteleri, 
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S. S. K. hastaneleri ve özel hastanelerde inceleme, 
Araştırma yapmak üzere Anayasanın 88 ve içtüzü
ğün 133 ncü maddelerine göre bir Senato Araştır
ması açılmasına karar verilmesini saygıyle arz ede
rim. 17 . ltf . 1977 

Rize 
Dr. Talât Doğan 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır efendim» 
9. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
BAŞKAN — Sayın senatörler, gündeme geçiyo

ruz. 
Gündemimize göre^ Başkanlık Divanında bir 

üyelik eksiktir ve komisyonlara üye seçimi meselesi 
vardır. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Kimse yok, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — İtiraz mı ediliyor efendim? 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

bu da Senatoyu çalıştırmamanın bir kuralı oldu. 
Kaç gündür böyle oluyor. Bunları sonraya bırakın, 
Senato çalışsın. 

Bugün araştırma önergeleri ve diğer görüşülecek 
önergeler vardır. Önergelerin sah günleri ele alın
ması lâzımdır. Bugün özellikle önergelerin ele alın
ması gerekir, kaç gündür «Seçim olacaktır» deni
yor... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, elimizdeki gündeme 
göre hareket ediyoruz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İşte, gündemi dü
zenlerken Başkanlık Divanı bunu düşünse iyi olur. 
Salı günleri için bunlar olmaz; sah günleri için belli 
gündem vardır. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanında bir üye için 
bağımsızlardan aday gösterilmemiştir, bir aday gös
tereceksiniz. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabu Üye) — Sayın Mehmet 
Bilgin'i aday gösteriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Bilgin aday gösteril
miştir. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Seçim yapılacak, 
zarflar eksik çıkacak... 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Tüzüğümüze göre 
beş kişi yoklama isterse, ben yoklama yaparım. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Görünüyor, Sayın 
Başkan. 

ERGÜN ERTEM (Ankara) — Sayın Başkanım 
siz de takdir edebilirsiniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Arkadaşlar ge
liyor efendim? Siz Tasnif Heyetini seçin. 

BAŞKAN — Evet. 
Zarflar ve oy pusulaları dağıtılsın efendim. 
Tasnif Heyeti için ad çekiyorum : 
Sayın Neşet Akmandor?.. Buradalar. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben gönüllüyüm 

Sayın Başkan. 
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Ben de gönül

lüyüm. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal ve Sayın Hik
met Savaş gönüllü olarak Tasnif Heyeti üyeliğine 
talip olmuşlardır. 

Tasnif Heyeti; Sayın Neşet Akmandor, Sayın 
Ömer Ucuzal ve Sayın Hikmet Savaştan teşekkül 
etmiştir. 

Bu iki seçimin aynı anda yapılması ve tasnifin de 
ayıu heyet tarafından yapılması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Zarf ve pusulalar dağıtılsın. 
Grup kuramayan üyelerden Mehmet Bilgin Baş

kanlık Divanı için aday gösterilmiştir, arkadaşlarımı
zı bu hususta uyarırız. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hangi 
üyelik için efendim? 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği için 
efendim. Biliyorsunuz Orman Bakam Sabahattin Sav
cı arkadaşımız ayrılmıştır, onun yerine efendim. 

Oylamaya hangi ilden başlanacağına dair ad çe
kiyorum : Oylamaya Bolu ilinden başlanacaktır efen
dim. 

(Bo l̂u Üyesi Neşet Akmandor'dan başlanarak oy
lar toplandı) 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
salonda çoğunluk yoktur, yoklama yapılmasını isti
yoruz. 

(Erzincan Üyesi Niyazi Unsal, Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk, Bursa Üyesi Şebib Karamullaoğlu, 
Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu, İçel Üyesi İsmail 
Çataloğlu ayağa kalkarak yoklama isteminde bulun
dular) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bitti zaten kar
deşim. 

BAŞKAN — Seçim yapdıyor. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tespit edilsin 

olmayanlar. 
BAŞKAN — Sayın Unsal... 
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bu Senatoyu bu 
duruma getirenler bilinsin. 

BAŞKAN — Seçim bir nevi yoklamadır, seçim 
neticesini alacağız. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hayır efendim, 
biz yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Seçime geçilmiştir. 

NÎYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
öyle bir kural yoktur. «Seçimle geçildi, yoklama ol
maz» diye bir kural yoktur. Biz beş kişi yoklama is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Seçim bitsin ondan sonra kardeşim. 
NİYAZI UNSAL (Erzincan) — Tamam efendim. 

IV. — SORULAR 

A) YAZILI SORULA 

I, — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, İstanbul Belediyesi
nin, Türkiye Genel Hizmetleri İşçileri Sendikası ile 
işkolu seviyesinde imzaladığı Toplu - İş Sözleşmesi
nin (91 - e) maddesine dair soru önergesi ve Çalış
ma Bakanı Fehmi Cumalıoğlunun yazılı cevabı. 
(7/770) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygı
larımla rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Prof. Fethi Çeîikbaş 

İstanbul'da, Belediyenin Türkiye Genel Hizmetler 
İşçileri Sendikası ile işkolu seviyesinde imzaladığı ve 
1 . 3 . 1977'de yürürlüğe giren Toplu - İş Sözleşme
sinin bir maddesinde, (91 - e) aynen şu hüküm yer 
almıştır : «Türk Ceza Kanununun 141, 142 nci mad
delerinden yargılanan sendika üyesi işçilerin tutuklu 
veya hükümlü bulundukları sürece iş akdi feshedile-
mez. Ücreti tam olarak ödenir. 

1. Bu hüküm gereğince bugüne kadar kimlere 
ve ayda ne miktarda ücret ödenmiştir? 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir efendim. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın senatörler, yapılan seçim so

nunda salonumuzda 74 sayın üyenin bulunduğu an
laşılmıştır, ekseriyetimiz yoktur. Binaenaleyh, Birle
şimi... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan!.. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Birleşimi 20 . 10 , 1977 Perşembe 

günü toplanılmak üzere kapatıyorum. 
Kapanma saati : 16.13 

VE CEVAPLAR 

R VE CEVAPLARI 

2. Bakanlığınız toplu sözleşmede yer alan bu 
hüküm dolayısıyle işveren hakkında ne gibi muamele
ler yapılmasına teşebbüs etmiştir. Etmemişse sebep
leri nedir? 

T. C. 
Çahşma Bakanlığı 14.10 .1977 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1014-9-011248 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 8 . 9 . 1977 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 1294-5852-7/770 sayılı yazınız. 
Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Senatosu Üye

liğine seçilen Fethi Çelikbaş'ın, 28 . 8 . 1977 tarihli 
yazılı soru önergesi incelendi: 

Önergede, İstanbul Belediyesinin Türkiye Genel 
Hizmetler İşçileri Sendikası ile işkolu seviyesinde 
imzaladığı ve 1 . 3 . 1977 tarihinde yürürlüğe giren 
toplu iş sözleşmesinin 91/e maddesinde, «Türk Ceza 
Kanununun 141 - 142 nci maddelerinden yargılanan 
sendika üyesi işçilerin tutuklu veya hükümlü bulun" 
dukları sürece iş akdi feshedilemez, ücreti tam ola
rak Ödenir» hükmünün yer aldığı belirtilerek : 

1. Bu hüküm gereğince bugüne kadar kimlere 
I ve ayda ne miktarda ücret ödendiği, 

•"•• ^>9<&*" <"• 
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2. Bakanlığımızın tonlu sözleşmede yer alan bu 
hüküm dolayısıyle işveren hakkında ne gibi muame
leler yapılmasına teşebbüs ettiği, etmemişse sebebi,, 

sorulmaktadır. 

Bölge Çalışma Müdürlüğü vasıtasıyle yaptırılan 
tahkikat neticesinde, istanbul Belediyesi tarafından 
Vilâyet Makamına gönderilen bir örneği ilişik yazı
da, önergede bahsi geçen madde metninin Sendika 
tasarısında mevcut olup Genel - İş Sendikası fle işko
lu seviyesinde aktedlilen ve 1 . 3 . 1977 tarihinde yü
rürlüğe giren toplu iş sözleşmesine bu metnin alın
madığı bildirilmiştir. 

Yazı ekinde Bakanlığımıza gönderilmiş bulunan 
toplu iş sözleşmesinin 91 nci maddesinin (e) fıkrası 
meini aşağıya çıkarılmıştır. 

e) T. C. Kanununun 141 -. 142 nci maddesini 
İhlal nedeniyle tutuklanan sendika üyesi işçilerin 
iş akitleri 150 gün feshedÜemez, işçi ücretli izinli sa
ydır. 

Tutuklu hali sona eren işçi 30 gün içinde Beledi
yeye başvurursa (b) fıkrasındaki koşullarla işe alınır. 

Tarafların serbest iradeleri ile kanun hükümleri 
dairesinde aktedilmiş bulunan toplu iş Sözleşmesi hü
kümleri hususunda Bakanlıgunızca yapılacak bir 
muamele bulunmamaktadır. Bu husus doğrudan doğ
ruya sözleşmeyi akleden işveren idare veya bu ida
renin bağlı bulunduğu üst makam ve teşekkülle il
gilidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehmi Cumalıoğlu 

Çalışma Bakam 

Vilâyet Makamına 
İlgi : 23 . 9 . 1977 tarih ve 24.A.10/2235 sayılı 

yazınız. 
Belediyemizin Türkiye Genel Hizmetler İşçileri 

Sendikası ile aktedilmiş bir toplu iş sözleşmesi yok
tur. Toplu sözleşme aktetme yetkisi Genel İş Sen
dikasına ait olduğundan adı geçen Sendika ile işkolu 
düzeyinde Toplu İş Sözleşmesi aktedilmiştir. 

ligi yazıda bahsi geçen madde Sendika tasarısın
da mevcut olup Toplu Sözleşmeye alınmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Belediye Başkam adına 

iş. Per. Sos. iş. Müd. Başkan Yardımcısı 
Ethem Karatay Enver Çimkıhç 

Müd. Mua. 
M. Köksüren 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. Fethi Çelikbaş'm, Sakarya ili Karasu Maden 
deresindeki demir cevheri yataklarına dair soru öner
gesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kâmran 
İnan'in yazılı cevabı. (7/783) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla arz ve rica ederim; 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Prof. Fethi Çelîkbaş 

Sakarya ilinde Karasu Madenderesi havzasında 
zengin demir cevheri yatakları bulunduğu ve bu hav
zanın Birinci Dünya Savaşından önce Fransızlar ta
rafından işletildiği mahallen söylenmektedir. Demir 
ve çelik endüstrimizin muhtaç olduğu hammaddeyi 
yerli kaynaklardan sağlamak için adı geçen havzada 
son 15 yılda herhangi bir arama yapılmış mıdır ya
pılmışsa neticesi nedir? 

Bakanlığınızın halen adı geçen havzada arama 
yaptırma hususunda teşebbüsü var mıdır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 17.10.1977 

Bakanlığı 
Sayı: 112-115/052.2-15/1455 

Konu : Sn., Fethi Çelikbaş'ın 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 , 10 . 1977 tarih ve 5923-13130, 7/783 sa

yılı yazıları. 
İlgide kayıtlı yazdan ekinde Bakanlığımıza inti

kal ettirilen, Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanın
ca Seçilen Üyesi Sayın Fethi Çelikbaş'ın «Sakarya 
ili Karasu Madenderesi'ndekü demir cevheri yatak
larına dair» yazılı soru önergesinin cevabı ekte su
nulmuştur. 

Derin saygılarımla arz ederim. 
Kâmıran İnan 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Sayın Fethi Çelikbaş'm, «Sakarya İli Karasu 
Madenderesi'ndeki Demir Cevheri Yataklarına Dair» 

Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 
Soru : 
Sakarya ilinde Karasu Madenderesi havzasında 

zengin demir cevheri yatakları bulunduğu ve bu hav
zanın Birinci Dünya Savaşından önce Fransızlar ta-
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rafından işletildiği mahallen söylenmektedir. Demir 
ve çelik endüstrimizin muhtaç olduğu hammaddeyi 
yerli kaynaklardan sağlamak için adı geçen havzada 
son 15 yılda herhangi bir arama yapdmış mıdır, ya
pılmışsa neticesi nedir? 

Bakanlığınızın halen adı geçen havzada arama 
yaptırma hususunda teşebbüsü var mıdır? 

Cevap : 
Sakarya ili Karasu ilçesi Çamdağ demir zuhur

larının 1939 yılından itibaren muhtelif zamanlarda 
MTA Enstitüsü tarafından etüt ve aramaları yapıl
mış; fakat, ekonomik şartlar ve teknolojik imkânlar 
nedeniyle aramalara devam edilmesi uygun görül
memiştir. 

Ancak, son yıllarda demir ve çelik sanayiimizin 
artan cevher ihtiyacı, teknolojideki gelişmeler ve 
demir cevheri ithalatındaki güçlükler gözönünde tu
tularak, MTA Enstitüsünce bölgedeki çalışmalar 1974 
yılında tekrar başlatılmıştır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda demir cevherleri 
iki grupta toplanmıştır : 

1. Karbonatlı demir cevheri : Sert cevher, 
2. Silisli demir cevheri : Yumuşak cevher. 

Karbonatlı cevher % 18 Fe ve % 30 - 40 CaO te-
nörlü, görünür - muhtemel rezervi 78,7 milyon ton; 
silisli cevher ise % 30 - 40 Fe ve % 15 - 20 Sio2 te-
nörlü, görünür - muhtemel rezervi 30,5 milyon ton 
olarak hesaplanmıştır. 

MTA Enstitüsünce yapılan teknolojik çalışmalar
da, karbonatlı cevherin yüksek fırınlarda demirli ki
reçtaşı olarak kullanılabileceği tespit edilmiş ve Ereğ-
!i Demir - Çelik İşletmeleri yetkilileri ile yapılan 
temaslar sonunda, bu cevherlerden 3 0*00 tonluk bir 
numunenin yüksek fırınlarda denenmesi kararlaştırıl
mıştır. Sanayi çapındaki denemelerden müspet so
nuç alındığı takdirde, çalışmalara devam edilerek da
ha geniş rezervler bulmak mümkün olacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Kâmran İnan 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

87 NCİ BİRLEŞİM 

18 . 10 . 1977 Sah 

Saat : 15.00 

î 
A — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

2. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir Di
van Üyeliğine seçim. 

B — IKINCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Aîi Anltan'ın, Mardin vilâyetinde yapılan bir 
düğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/58) 
(Gündeme giriş tar ihi : 15 . 3 . 1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çslikbaş'ın, bir tekstil anonim şir-
ketünin, teşvik belgesine uygun olarak ithal etmek is
tediği İsviçre mamulü makinelere dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü sorusu. (6/65) (Gündeme gi
riş tar ihi : 22 . 3 . 1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, Köy - Koop'un ithal ettiği traktörlere dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/67) (Günde
me giriş tar ih i : 29 . 3 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, Ankara'nın Altındağ ilçesi Türk -
İş Blokları semtinde cereyan eden hadiselere dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/78) (Gündeme 
giriş tarilıi : 9 . 8 . 1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bu
lunduğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/79) (Gündeme giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9 . 8 . 1977) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tar ihi : 18 . 10 . 1977) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya-
zi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
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 Ne
jat Sarlıcalı'nın, ithal edilen bitkisel yağ ve marga
rin konusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/63) 

(Devamı arkada) 



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

7. — Başbakanlığa bağh Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/16) (S. Sayısı : 
688) (Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1977) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında akdolunan Kredi Andteşması ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyona raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702) (Dağıt
ma 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 Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (1C/67) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Ocak 1974 ta
rihinden sonraki teşvik belgesi imalât izni ve fiyat 

tespiti işlemlerine dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/68) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi ÜnsaFın, T. C. Ziraat Bankasının açtığı krediler 
ve bunlara bağlı harcamalar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/69) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulmuş şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve -aânı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si. (10/71) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni-
yasi Ünsal'ın, işkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/73) 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


