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II. — GELEN KÂĞITLAR 989:992 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, Baş
kanlık Divanının görev süresine dair demeci. 
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2. — Başkanın, Başkanlık Divanının gö
rev süresi ile ilgili açıklaması. 993:994 

3. — Başkanın, siyasi partilerimizin 
ulus ve ülke koşulları karşısında seçim 
•ortamının yarattığı kırgınlıkları geride bıra
kıp el ve gönül birliği içinde hizmet yarışına 
girmelerini ve yeni seçilen Cumhuriyet Sena
tosu üyelerine baışarr difoyen demeci. 994 

4. — TBMM Birleşik Toplantısının gün
deminde ıbulunan işleri görüşmek üzere 
24.10.1979 Çarşamba günü saat 15.00'te ya
pılacağına dair Başkanlık tezkeresi. (3/1736) 994 

5. — Devlet Bakanı Ali Rıza Septioğlu' 
nun görevinden çekilme isteğinin kabulü ile 
Dövlet Bakanlığına, Devlet Bakam Mustafa 
Kılıç'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol

duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1688) 

6. — Açık bulunan Sosyal Güvenlik Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Salih Yıldız'ın atan
masının uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1690) 

7. — Devlet Bakanı Salih Yıldız'ııı Sos
yal Güvenlik Bakanlığına atanmasıyla açılan 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet 
Şener'in vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1689) 

8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan. 
Devlet Bakanı Lütfi Doğan'a, Orman Bakanı 
Vecdi İlhan'ın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1691) 

9. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Den'iz Bay-
kal'a, Devlet Balkanı ve Başbakan Yardım
cısı Hikmet Çetin'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/1694) 
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10. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'a, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fa
ruk Sükan'ın vekillik etmesinin uygun görül-
mıüfş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1695) 995 

11. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'ya, Milli 
Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/1696) 995 

12. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Güneş Önıgüt'e, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Orhan Alp'in vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1697) 995 

13. — Ali Rıza Septioğlu'nun görevinden 
çekilmesi ve Salih Yıldız'ın Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına atanmasıyla boşalan iki Devlet 
Bakanlığının kaldırılmasının uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1693) 995:996 

14. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'a, 
Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur'un 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1698) 996 

15. — Bakanlar Kurulunun çekildiğine, 
yeni Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya ka
dar mevcut Bakanlar Kurulunun göreve de
vamının rica edildiğine dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi. (3/1734) 996 

16. — Tokat Üyesi Zihni Betil'in aziz ru
hunu ta'zizen saygı duruşu. 996 

17. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üç
te birinin yenilenmesi dolayısıyla yeni üyele
rin andiçmesi. 996:99" 

IV. — SORULAR VE CEVAPLARI 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş

kanınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 
bakanlık ve kamu iktisadi teşebbüslerinin pe
riyodik yayın organı olarak çıkarttıkları ga
zete ve dergilere dair soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in yazılı ce
vabı. (7/1075) 997:998 

2. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir 
Üyesi Ragıp Üner'in, Nevşehir İli merkeze 
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997 

Sayfa 
bağlı Kuruigöl Köyüne 900 metre mesafede 
bulunan yeraltı şehrine dair soru önergesi 
ve Kültür Bakanı A. Taner Kışlalı'nın ya
zılı cevabı. (7/1084) 998 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Yiğit Köker'in, Yugoslavya ve Bulgaris
tan'da imal ettirilmesi düşünülen filtreli siga
ralar ile kapatılan tekel satış mağazalarına 
dair soru önergesi ve Gümrük ve TeJyl Ba
kanı Tuncay Mataracı'nın yazılı cevabı. 
(7/1092) 998:1002 

4. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üye
si Ragıp Üner'in, Nevşehir İli Kaymaklı Ka
rihasında yapılmakta olan helikopter sahası 
'nşaatına dair soru önergesi ve Yerel Yöne-
t 'm Bakanı Mahmut Özdemir'in yazılı ce-
'-abı. (7/3 099) 1002:1003 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
^ -han Çalsş'ın, Bolu ilinde bulunan beledi-
yrlere 1978,^-yılında yapılan yardımlara daiir 
soru önergesi ve Yerel Yönetim Bakam Mah
mut Özdemir'in yazılı cevabı. (7/1104) 1003:1004 

6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si H'kmet Aslanoglu'nun, 1979 Mali Yılı 
T.i'-çîsiyle Balıkesir'e götürülecek hizmetle-

n neler olduğuna dair soru önergesi ve 
İmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'm 
yazılı cevabı. (7/1107) 1004:1005 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Hikmet Aslanoglu'nun, 1979 Mali Yılı 
Bütçesiyle Balıkesir'e götürülecek hizmetle-
*'n nrbr olduğuna dair soru önergesi ve 
Vşler! Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in yazılı 
cavabı. (71107) 1005 

8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye-
-' ITkmet Aslanoglu'nun, 1979 Mali Yılı 
İ lçesiyle Balıkesir'e götürülecek hizmetlerin 
neler olduğuna dair sora önergesi ve Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/1107) 1006 

9. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Hikmet Aslanoglu'nun, 1979 Mali Yılı 
Bütçesiyle Balıkesir'e götürülecek hizmetle
rin neler olduğuna dair soru önergesi ve 
Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur'un 
yazılı cevabı. (7/1107) 1006 

10. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Hikmet Aslanoglu'nun, 1979 Mali Yılı 
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Bütçesiyle Balıkesir'e götürülecek hizmetle
rin neler olduğuna dair soru önergesi ve Ye
rel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemiir'in ya
zılı cevabı. (7/1107) 1007 

11. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi - Hikmet Aslanoğlu'nun, 1979 Mali 
Yılı Bütçesiyle Balıkesir'e götürülecek hiz
metlerin neler olduğuna dair soru önergesi 
ve Enerji ve Tab'ii Kaynaklar Bakanı Deniz 
Baykal'ın yazılı cevabı. (7/1107) 1007 

12. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Hikmet Aslanoğlu'nun, 1979 Mali Yılı 
(Bütçesiyle Balıkesir'e götürülecek hizmetlerin 
neler olduğuna dair soru önergesi ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Salih Yıldız'ın yazılı cevabı. 
(7/1107) 1007:1008 

13. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Hikmet Aslanoğlu'nun, 1979 Mali Yılı 
Bütçesiyle Balıkesir'e götürülecek hizmetlerin 
neler olduğuna dair soru önergesi ve Orman 
Bakanı Vecdi İlhan'ın yazılı cevabı. (7/1107) 1008 

14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Hikmet Aslanoğlu'nun, Diyanet İşleri 
Başkanlığının özerk bir kuruluş haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair so
ru önergesi ve Devlet Bakanı Lütfi Doğan'ın 
yazılı cevabı. (7/1108) 1009 

15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 
Sosyal Güvenlik örgütleri fonlarında biriken 
ve harcanan paralara dair soru önergesi ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Salih Yıldız'ın yazılı 
cevabı. (7/1109) 1009:1012 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye-
& Ömer Ucuzal'ın, Ankara'da yayımlanan 
bir gazetenin 17 Mayıs 1979 tarihli nüshasın-
daki bir habere dair soru önergesi ve Dev
let Balkanı Mustafa Kılıç'ın yazılı cevabı. 
(7/1110) 1012:1014 

17. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum 
Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun 1978 yılı Büt
çesi ile Erzurum İli ve ilçelerine verilen imam-
hatip kadrolarına yapılan atamalara dair so
ru önergesi ve Devlet Bakanı Lütfi Doğan'ın 
yazılı cevabı. (7/1111) 1014: 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 
'Mehmet Özgüneş'in, yurt dışına çıkarılacak 
halılar için yapılan muameleye dair soru 

I • Sayfa 
önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Tun
cay Mataract'nın yazılı cevabı. (7/1114) 1016:1017 

i 19. — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi 
İsmail İlhan'ın, Muş İli, ilçe merkezleri ve 

I köylerinin bazı sorunlarına dair soru önergesi 
I ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Deniz 

Baykal'ın yazılı cevabı. (7/1118) 1017:1021 
I 20. — Cumhuriyet Senatosu Bali'keslir 
I Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın, dış memleketlerden 

alınan ve uzun vadeli borçlara ve ekonomi
mize olan katkılarına dair soru önergesi ve 

I Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı 
cevabı. (7/1119) 1021:1023 

I 21. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üye-
I si Ragıp Üner'in, Nevşehir - Meriteze bağlı 
I Tepcköydeki camiin tamirine dair soru öner-
I gesi ve Devlet Bakanı Hasan Korkut'un yazı

lı cevabı. (7/112Q) 1023:1024 
I 22. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir 
I Üyesi Ragıp Üner'in, Nevşehir - Merkeze bağ

lı Tepeköy'ün ağaçlandırılmasına dair soru 
önergesi ve Orman Bakanı Vecdi İlhan'ın 
yazıh cevabı. (7/1121) 1024 

I 23. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir 
I Üyesi Ragıp Üner'in, Ankara'nın, Hüseyin-

gazi Ekin Mahallesi Dağdibi semtinin susuz-
I luğunun giderilmesi hususunda ne düşünüldÜ-
I güne dair soru önergesi ve İçişleri Bakam 

Hasan Fehmi Güneş'in yazılı cevabı. (7/1123) 1024: 
1025 

I 24. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir 
Üyesi Ragıp Üner'in, Nevşehir'de çıkan G'ö-

I reme Gazetesinin 18 Haziran 1979 tarih ve 
92572 sayılı nüshasında yayımlanan bir yazıya 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hasan 
Fehmi Güneş'in yazılı cevabı. (7/1123) 1025:1026 

25. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir 
Üyesi Ragıp Üner'in, Nevşehir - Merkeze bağ-

I lı Uçhisar Kasabasında yapılması düşünülen 
I <̂ Kız Sanat Okulu» inşaatının ne safhada ol

duğuma dair soru önergesi ve Milli Eğitini 
Bakanı Necdet Uğur'un yazılı cevabı. (7/1124) 1026 

26. — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi 
İsmail İlhan'ın, Muş İlinin bazı sorunlarına 

I dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Ba
kanı Tuncay Mataıracı'nın yazılı cevabı. 
ı(7/1125) 1026:1030 

I 27. — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi 
I İsmail İlhan'ın, Muş İlinde orman varlığının 
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artırılması ve orman köylüsünün iktisaden 
güçlenmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığı
na dair soru önergesi ve Orman Bakanı Vecdi 
İlhan'ın yazılı cevabı. (7/1126) 1030:1031 

28. — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi 
İsmail İlhan'ın, Muş İlinde yapılmakta olan 
ve yapılması düşünülen yatırımlar hakkında
ki soru önergesi ve Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakam Mehmet Yüceler'in yazılı cevabı. 
(7/1127) 1031:1036 

29. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Sami Turan'ın, Muğla İli Bodrum İl
çesine bağlı Gölköy'e ne zaman elektrik ve
rileceğine dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'ın ya
zılı cevabı. (7/1128) 1036 

30. — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi 
İsmail İlhan'ın, Muş İli ve ilçelerinin yol so
rununa dalir soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Şerafettin Elçi'nin yazılı cevapları. 
(7/1129) 1036:1041 

31. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir 
Üyesi Ragıp Üner'in, ülkemizde bulunmuş 
olan uranyum rezervlerine ve katı yakıt ola
rak kullanılan bitümlü şistlerden enerji elde 
edilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Deniz Baykal'ın, yazılı cevabı. 
<7/1117) 1041:1043 

32. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir 
Üyesi Raıgıp Üner'in, petrol aranmasının hız
lanması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Deniz Baykal'ın yazılı cevabı. 

(KUİL) 1043:1044 
33. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir 

Üyesi Ragıp Üner'in, Nevşehir - Mer'keze 
bağlı Çardak Köyünden geçen suyun bakı
mına dair soru önergesi ve Köyişleri ve Koo-

Sayfa 
p2ratifler Bakanı Ali Topuz'un yazılı cevabı. 
(7/1132) 1044 

34. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir 
Üyesi Ragıp Üner'in, Nevşehir İlindeki tekstil 
fabrikasına dair soru önergesi ve İşletmeler 
Bakanı Kenan Bulutoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/1133) 1044:1045 

35. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir 
Üyesi Ragıp Üner'in, Nevşehir'e bağlı Gülşe-
hir İlçesi ile Tuzköy Kasabası arasındaki yo
lun asfaltlanmasına ne zaman başlanacağına 
dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Şe
rafettin Elçi'nün yazılı cevabı. (7/1135) 1045 

36. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 
Kadri Kaplan'ın, Ankara'nın Eskişehir yolu 
çıkışında yeni yapılmakta olan Milli Kütüp
hane binası ile Konya yolu köprüsü arasında 
oluşmakta olan işyerine dair soru önergesli 
ve İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in ya
zılı cevabı. (7/1138) 1045:1046 

37. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 
Kadri Kaplan'ın, Ankara'nın Eskişehir yolu 
çıkışında yeni yapılmakta olan Milli Kütüp
hane binası ile Konya yolu köprüsü arasın
da oluşmakta olan işyerine dair soru önergesi 
ve Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdernir' 
in yazılı cevabı. (7/1138) 1046:1047 

38. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
! Orhan Çalış'ın, Bolu Orman Başmüdürlüğü-
I nün 1977. 1978, 1979 yıllarına ait istihsal 

miktarları, birim fiyatları ile kesim ve çekim 
; tutarlarına dair soru önergesi ve Orman Ba

kanı Vecdi İlhan'ın, yazılı cevabı. (7/1139) 1047 

39. — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi 
İsmail İlhan'ın, Muş köylüsünün yol, içme ve 
sulama suları ile Muş İli sınırları içindeki ca
milere dair soru önergesi ve Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un yazılı ce
vabı. (7/T140) 1047:1050 
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I. — BU BİRLEŞİM 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Başkanlık Divanı
nın görev süresine dair demeçte bulundu. ı 

Başkan, Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın deme- ; 
ciyle ilgili konuda açıklamada; j 

Siyasi partilerimizin Ulus ve ülke koşullan kar
şısında seçim ortamının yarattığı kırgınlıkları geride 
bırakıp, el ve gönül birliği içinde hizmet yarışına 
girmelerini ve yeni seçilen Cumhuriyet Senatosu üye
lerine başarı dileyen demeçte; 

Bulundu. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı

sının, gündeminde bulunan işleri görüşmek üzere 
24 . 10 . 1979 Çarşamba günü saat 15.00'te yapıla
cağına dair Başkanlık tezkeresi; 

Görev ile yurt dışına gidecek olan : 
Devlet Bakam Lütfi Doğan'a, Orman Bakanı Vec

di İlhan'ın; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Bay-

kal'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet 
Çetin'in; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'a, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'ın; 

Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'ya, Milli Eğitim 
Bakanı Necdet Uğur'un; 

-Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt'e, Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Orhan Alp'in; 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'a, Genç
lik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur'un; 

Devlet Bakanı Ali Rıza Septioğlu'nun görevin
den çekilme isteğinin kabulü ile Devlet Bakanlığına 
Mustafa Kılıç'ın; 

II. — GELEN 

Üyelerin Teklifleri 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi iskender 

Cenap Ege ile Aydın Üyesi Ahmet Metin Taş'ın, 
Köy ve Mahalle Muhtarlarının Ateşli Silahları Hak
kımda Kanun Teklifi. (Millet Meclisi Başkanlığına 
gönderilrntştir.) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Güvenlik Görevlilerinden Şehit ve Gazi 
Olanların Ailelerine Vatani Hizmet Tertibinden Ay
lık Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi. (Millet 
Med'si Başkanlığına gönderilmiştir.) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Ünsr'in, 403 sayılı Tü.k Vatandaşlık Kanununun 25/a 
Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Yasaya Bir Mad-
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TUTANAK ÖZETİ 

Devlet Bakanı Salih Yıldız'ın Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına atanmasıyla açılan Devlet Bakanlığına 
Devlet Bakanı Ahmet Şener'in; 

Vekillik etmeleriıîin; 
Açık bulunan Sosyal Güvenlik Bakanlığına Dev

let Bakanı Salih Yıldız'ın atanmasının; 

Ali Rıza Septioğlu'nun görevinden çekilmesi ve 
Salih Yıldız'ın Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanma
sıyla boşalan iki Devlet Bakanlığının kaldırılmasının; 

Uygun görülmüş olduğuna dair; 

Bakanlar Kurulunun çekildiğine, yeni Bakanlar Ku
rulu teşkil olununcaya kadar, mevcut Bakanlar Ku
rulunun göreve devamının rica edildiğine dair; 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Tokat Üyesi Zihni Betil'in aziz «ruhunu tazizen 

saygı duruşunda bulunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin yeni
lenmesi dolayısiyle yeni üyeler Anayasanın 77 nci 
maddesi gereğince andiçtiler. 

1 . 11 . 1979 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 16.00'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Afyonkarahisar 

Cengizhan Yorulmaz Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

KAĞITLAR 

cb Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (Millet Meclisi 
B aşk ani ı ğ ına gö nderilmişt i r.) 

Tezkereler 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 
Vtîdrz^n Yasama DokunüTmâzTîgı Hakkında Baş'bâT 
>-;-)'?k Tezkeresi. (3/1692) (Anayasa ve Adalet Ko-

•:•/onuna) 
5. — Cumhurdyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 

' - in'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başba-
•.ı!;,k" Tezkeresi. (3/1714) (Anayasa ve Adalet Ko-
.. s/onuna) 

. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Or
han Öztrak'ın Yasama Dokunulmazlığı Hakkında 
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Baş'bakanlık Tezkeresi. (3/1727) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Abdullah 
Vehbi Uğur'un Yasama Dokunulmazlığı Hakkında 
Başibakanlık Tezkeresi. (3/1728) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna) •" 

Raporlar 
8. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Kurumu (UNESCO) nun XVI neı Genel Kurulu ta
rafından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan «Kül
tür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet 
Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için Alı
nacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye katılmamızın 
uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/150; C. Senatosu : 1/642) (S. Sayısı : 
944) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1979) 

9. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Yasa Tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1/201; C. Senatosu : 1/644) 
(S. Sayısı : 945) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1979) 

10. — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 27 Ni
san 1977 tarihinde Tahran'da İmzalanan Güney ve 
'Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (M. Meclisi : 1/171; C. Senatosu : 1/645) (S. Sa
yısı : 943) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1979) 

Araştırma 
11. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 

Akşjit'in, yurt dışındaki işçi ve çocuklarının eğitim 
ve öğrenim durumlarıyla, gönderilen "eğiticilerin se
çimlerindeki bazı uygulamalar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/89) 

Yazılı Sorular 
12. — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi İsmail 

İlhan'ın, Muş hava alanının uçak seferlerine ne za
man açılacağına dair yazılı sorusu. (7/1130) (Ulaş
tırma Bakanlığına gönderilmiştir.) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, petrol aranmasının hızlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair yazılı sorusu. 

(7/1131) (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gön
derilmiştir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir - Merkeze bağlı Çardak kö
yünden geçen suyun bakımına dair yazılı sorusu. 
(7/1132) (Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına 
gönderilmiştir.) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir ilindeki tekstil fabrikasına dair 
yazılı sorusu. (7/1133) (İşletmeler Bakanlığına gön
derilmiştir.) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir - Gülşehir Tuzköy kasabasın
da pancar ekimi yapan çiftçiye avans paralarının ne 
zaman verileceğine dair yazılı sorusu. (7/1134) (Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir.) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir'e bağlı Gülşehir ilçesi ile Tuz
köy kasabası arasındaki yolun asfaltlanmasına ne za
man başlanacağına dair yazılı sorusu. (7/1135) (Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir.) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Cumhuriyet Senatosuna uzman, danış
man, dil profesörü alınması ile sigara satışının bir 
düzene konulmasının mümkün olup olmadığına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanından yazılı soru
su. (7 1136) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, 15 . 6 . 1977 - 3 . 7 . 1979 tarihleri ara
sında Cumhuriyet Senatosunu temsil etmek üzere dış 
ülkelere kaç heyet gönderildiğine. Senato 1978 - 1979 
bütçesinden yapılan tasarrufa ve bu bütçe tutanak 
dergilerinin ne zaman basılacağına dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanından yazılı sorusu. (7/1137) 

20,. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri 
Kaplan'ın, Ankara'nın Eskişehir yolu çıkışında yeni 
yapılmakta olan Milli Kütüphane binası ile Konya 
yolu köprüsü arasında oluşmakta olan işyerine dair 
yazılı sorusu. (71138) (İçişleri ve Yerel Yönetim ba
kanlıklarına gönderilmiştir.) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çahş'ın, Bolu Orman Başmüdürlüğünün 1977, 1978, 
1979 yıllarına ait istihsal miktarları, birim fiyatları 
ile kesim ve çekim tutarlarına dair yazılı sorusu. 
(7/1139) (Orman Bakanlığına gönderilmiştir.) 

22, — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi İsmail 
İlhan'ın, Muş köylüsünün yol, içme ve sulama suları 
ile M us ili sınırlan içindeki camilere dair yazılı so-
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rusu. {7/1T40) (Köy işleri ve Kooperatifler Bakan
lığına gönderil mistir.) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
1978 - 1979 eğitim yılının ikinci sömestrinin başla
ması medeniyle yapılan bir törene dair, yazılı sorusu. 
(7/1141) (Başbakanlığa gönderilmiştir.) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin Ordu (Merkez) 
Fatsa, Ünye ve Aybastı ilçelerindeki anarşik olayla
rın önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair yazılı sorusu. (7/1142) (İçişleri Bakanlığına gön
derilmiştir.) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, 1977 yılı sonuna kadar Bolu OR - KÖY Baş-
müheridisliğince kredi dağıtılan köylere dair yazılı 
sorusu. (7/1143) (Orman Bakanlığına gönderilmiş
tir.) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, :Bolu ilinde yapılan ve yapılacak olan şeker 
pancarı ekimine dair yazılı sorusu. (7/1144) (Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir.) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, Bolu ilinde OR - KÖY'ün ferdi kredisinden 
istifade eden köylere dair yazılı sorusu. (7/1145) (Or
man Bakanlığına gönderilmiştir.) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, Bolu Orman Başmüdürlüğünce bağlı işletme 
müdürlüklerince köylüye verilen yapacak ve yakacak 
miktarına dair yazılı sorusu. (7/1146) (Orman Bakan
lığına gönderilmiştir.) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, 1977 yılı sonuna kadar Bolu ilinde kurulan 
'kooperatiflere dair yazılı sorusu. (7/1147) (Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir,) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, 1979 yılında Bolu ilinde 'kurulan kooperatif
lere dair yazılı sorusu. (7/1148) (Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir.) 

31. — Cumhuriyet Senatosu . Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, 1978 yılında Bolu ilinde kurulan kooperatif
lere dair yazılı sorusu. (7/1149) (Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir.) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, 1979 yılında Bolu ilinde elektrik verilmesi 
plana bağlanan köylere dair yazılı sorusu. (7/1150) 
(Enerji ve Ta'bii Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiş 
tir.) 

i 33. — Cumhuru yet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
| Çalış'ın, 1978 yılında Bolu ilinde yapılan yol çalış

malarına dair yazılı sorusu. (7/1151) (Orman Bakan
lığına gönderilmiştir.) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, 1979 yılında Bolu ilinde yapılan yol çalışma
larına dair yazılı sorusu. (7/1152) (Orman Bakanlığı
na, gönderilmiştir.) 

35. —• Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, 1978 yılında Bolu ilinde orman köylerini 
kalkındırma kooperatiflerinin hangi köylerde kurul
duğuna dair yazılı sorusu. (7/1153) (Orman Bakanlı
ğına gönderilmiştir.) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, 1979 yilında Bolu ilinde orman köylerini 
kalkındırma kooperatiflerinin hangi köylerde kurul
duğuna dair yazılı sorusu. (7/1154) (Orman Bakanlı
ğına gönderilmiştir.) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, 1979 yılı sonuna kadar Bolu ilinde orman 
köyleri kalkındırma kooperatiflerinin hangi köylerde 
kurulduğuna dair yazılı sorusu. (7/1155) (Orman Ba
kanlığı na gönderilmiştir.) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, 1979 yılında Bolu ilinin köy, kasaba ve il
çelerine tahsis edilen imam -- hatip ve müezzin kad
rolarına dair yazılı sorusu. (7/1156) (Başbakanlığa 
gönderilmiştir.) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, 1978 yılında Bolu ilinin köy, kasaba ve il-
çeleıine tahsis edilen imam - hatip ve müezzin kad
rolarına dair yazılı sorusu. (7/1157) (Başbakanlığa 
gönderilmiştir.) 

40. —• Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, 1977 yılı sonuna kadar Bolu ilinin köy, ka
saba ve ilçelerinde mevcut imam - hatip ve müezzin 
kadrolarına dair yazılı sorusu. (7/1158) (Başbakanlı
ğa gönderilmiştir.) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, 1978 yılında Bolu ilinde elektrik verilmesi 
plana bağlanan köylere dair yazılı sorusu. (7/1159) 
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiş
tir.) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, 1977 yılı sonuna kadar Bolu ilinde yapımı 
tamamlanan ve elektrik verilen köylere dair yazılı 
sorusu. (7/1160) (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
lığına gönderilmiştir. 
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43. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Calış'ın, 2172 sayılı Yasa gereğince 16 . 10 . 1979 ta
rihine kadar kurulan Takdir komisyonlarına dair 
yazılı sorusu. (7/1161) (Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Calış'ın, Bolu iline bağlı köylerin elektrik proje ve 
etütlerine dair yazılı sorusu. (7/1162) (Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir.) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'm, 2172 sayılı Yasa gereğince Devlete intikali 
sağlanan madenlere dair yazılı sorusu. (7/1163) (Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir.) 

46. _ Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Calış'ın, Bolu ilinde ilçeler itibariyle imam - hatip 
kadrosu tahsis edilmeyen köy ve mahallelere dair ya
zılı sorusu. (7/1164) (Başbakanlığa gönderilmiştir.) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), Mehmet Bilgin (Bingöl) 

BAŞKAN — 82 nci Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

III. _ BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, Başkanlık 
Divanının görev süresine dair demeci. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, ne hakkında söz is
tediğinizi istirham edeyim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım; 
zatıâlinizin bugünkü durumu hakkında. 

BAŞKAN — Benim mi, tüm Divanın mı?... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Divanın, birlikte. 
BAŞKAN — Buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Değerli arkadaş
larım; 

Bizim görevimizin başında, asasında kanun yap
ma gelir. Bunun yanında da, mevcut kanunları nor
mal uygulamak. Bugünkü durumumuza göre, mevcut 
Anayasa Mahkemesinin kararı muvacehesinde, Sayın 
Başkanvekili arkadaşımızın bu kürsüde bulunmaması 
gerekir. 

Eski arkadaşlarımız hatırlayacaklar, 1977 kısmi 
Senato seçimini müteakip, Cumhuriyet Halk Parti
sinin % 5 puan artışı sağlayarak 1977 Haziranında 

buraya geldiklerinde, yeniden müddeti dolmayan 
Cumhuriyet Senatosu Başkanının seçiminin yenilen
mesini ve Başkanlık Divanı üyelerinin seçimlerinin 
yenilenmesini istediler. 

Bildiğiniz gibi Yüce Kurul bir karar verdi. Bu ka
rara karşı biz «Alınan karar Anayasaya aykırıdır» 
diye Anayasa Mahkemesine gittik. Anayasa Mahke
mesi, alınan kararın uygun olduğu yolunda karar ver
di. Biz, şimdi bu kararla bağlıyız. Bu karar, hepimi
zin bildiği gibi açıkça üçte bir kısmi Senato seçimi
nin yenilenmesi halinde mevcut Senato Başkanı ve 
Başkanlık Divanını yok farzetmekte. Böyle olunca da, 
Sayın Başkanın bu kürsüyü şu anda işgal etmemesi 
gerekir. 

Sözümün başında arz ettim, kanunların doğru uy
gulanması bizim birinci vazifemiz. Aslında 16 Hazi
ran 1979 tarihinden beri Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı hepinizin bildiği gibi işgal edilmiş durumda
dır. 

Şimdi, uygulamayı yanlış yere götürmeyelim, 
Anayasa Mahkemesinin kararına göre Sayın Başka
nın değil, en yaşlı sayın üyemizin burada başkanlık 
yaparak yeni seçilmiş olan değerli arkadaşlarımın ye-
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mirilerini icra etmesi gerekir. Bu hususu Yüce Ku
rulun yüce takdirlerine arz için huzurunuza geldim, 
teşekkür ederim. 

Yalnız, Anayasa Mahkemesinin kararının son bö
lümünü izninizle okuyacağım: 

«Cumhuriyet Senatosu, eski Cumhuriyet Senatosu
nun devamı değildir. Bu nedenle, velevki Başkan ve
ya Başkanlık Divanı eski üyeleri yeniden Cumhuri
yet Senatosu üyeliğine seçilmiş olsunlar, Başkan ve 
Başkanlık Divanı seçimlerini yine de yenilemek ge
rek. Çünkü, yeni seçilen parlamenterler eskileri ol
mayabilir. Eski Cumhuriyet Senatosu üyeleri olsa
lar bile Başkan ve Başkanlık Divanı seçimleri mut
laka eski oylarını yenileyecekleri düşünülemez. Bu 
konuda eski meclislerin iradesi, yeni seçimler sonun
da oluşan meclislerin iradesini bağlayamaz.» 

Böylece bugün Cumhuriyet Senatomuzda Başkan 
ve Başkanlık Divanı bu kararlar muvacehesinde in-
hilâl etmiştir.) 

Yüce Heyete saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar.) 

2. — Başkanın Başkanlık Divanının görev süresi 
ile ilgili açıklaması. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, uyarınıza teşekkür 
ederim. Ancak, hemen şunu ifade edeyim; umarım 
ki sizi de tatmin edici bir cevap vereceğim. 

Evvelâ şunu ifade edeyim: 
Sözü edilen Anayasa Mahkemesi kararı kendine 

özel bir olay için verilmiş bir karardır. Seçimlerin 
beş ay evvele alınması takdirinde Divanların tarzı 
teşekkülüne taalluk eden bir husus. Bunda ihtilafı
mız olmadığı kanaatindeyim. 

Ondan evvelki 1974 yılı Anayasa Mahkemesi ka
rarında da Başkanlık Divanının süresini saptarken; 
aynen, aynı İçtüzüğün 4 ncü maddesi uyarınca, Baş-
kanvekilleri ve Divan Kâtipleri yalnızca bir yıllık sü
re için seçilirler. Bu süre, seçimin ilişkin bulunduğu 
toplantının, başka deyimle, yasama yılının bitmesiyle; 
yani Ekim ayının sonunda dolmuş olur. Bunu kesin 
ifade etmiş- ve devam etmiş. Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 1 nci maddesi; ancak her yıl Kasım ayı
nın ilk gününde yer alan birinci birleşimde süreleri 
dolmuş başkanvekilleri ve Divan Kâtiplerinin görev 
yapmalarına elverişlidir. Kasım ayının sön günü ak
şamına kadar da gene bu kararda görev sürelerinin 
devam ettiğini saptamış. 

Buyurduğunuz 1974 yılı kararında da, sizin oku
duğunuz paragrafın bir üzerinde aynen şöyle der: 

«Millet Meclisi Ve Senato Başkanlarının ikişer 
yıl için seçilmelerini öngören kural da, seçimlerin nor
mal zamanlarda yapılması ve Meclislerin Kasımın 
ilk gününde toplanması ilkesine bağlıdır» demiş. Ya
ni, müstenidatınız olan kararın hemen üstündeki 
paragrafta da Kasımın ilk gününe kadar seçilen baş
kanları sürelerinin devam ettiğini ifade etmiş. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Ben ayrıca bir şeyi ifade edeceğim 

Sayın Ucuzal, izin verirseniz tamamlayayım; lütfen 
buyurun. 

Bu nedenledir ki, yasalar seçimlerin hangi tarihte 
yapılacağını göstermiş ve Yasamızda açıkça, «Seçim
ler Ekim ayının ikinci Pazar günü yapılır» der. Bu 
bazen Ekim ayının 12'sine rastlar, bazen 14'üne rast
lar ve Yasama yılının da Ekim ayının sonunda bi
teceğini saptamıştır. Ekim ayının sonunda da bittiği
ne göre, aradaki bu boşluk kendiliğinden devam ede
ceği anlamını taşır. 

Bu itibarla buna dayanarak İçtüzüğün 8 nci mad
desi de, Danışma Kurulunun toplanmasını zorunlu 
kılmış. Yasama yılının bitiminden bir hafta evvel 
Danışma Kurulunun toplanması zorunluluğunu öne 
almış ve dağıtım cetvelinin Danışma Kurulu tarafın
dan tanzimini de zorunlu kılmıştır. 

Bu itibarla en azından birçok görevler veren 
yasa ve İçtüzük böylece sürenin de 1 Kasım akşamı
na kadar devam ettiğini saptamıştır. Aksi halde bir 
Devlet boşluğu doğmasına ne yasalarımız ne de İçtüzü
ğümüz cevaz vermeyecektir kanaatindeyim. Eğer bun
da da itirazınız varsa başka bir nokta üzerinde dura
lım Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
aslında biz 1974 kararına bağlı idik Adalet Partisi 
olarak. Eğer 1977 kısmi Senato seçimi sonunda Cum
huriyet Halk Partisi böyle bir tutumun içine girme
miş olsaydı zaten Anayasa Mahkemesi böyle bir ka
rar çıkarmayacaktır. Sizin yaptığınız bir teşebbüsün 
neticesi çıkan bir karar bugün Yüce Kurulu bağlıyor. 
Sayın Yüce Kurulu aydınlatmak bakımından söylü
yorum.Aslında siz müddeti dulmayan başkam müd
detini dolduruncaya kadar bekleseydiniz bugünkü ha
dise doğmayacaktı; arz ederim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. Böylece sorun 
kapanmış oluyor. Sayın üyeler, sorun kapanmış olu
yor, fazlaca bir şey açmaya mesağ kalmıyor. Başka
ca değerli arkadaşlarımdan bir şey olmadığına göre... 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Sayın 
Başkanım kapanmadı. 

993 — 



C. Senatosu B : 82 23 . 10 . 1979 Ö : î 

BAŞKAN — Konu sabah Divanda görüşüldü ve 
bir noktaya bağlandı, arz etmiş olurum efendim. 

3. — Başkanın, siyasi partilerimizin ulus ve ülke 
koşulları karşısında seçim ortamının yarattığı 
kırgınlıkları geride bırakıp el ve gönül birliği içinde 
hizmet yarışına girmelerini ve yeni seçilen Cumhuri
yet Senatosu üyelerine başarı dileyen demeci. 

BAŞKAN — Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Senatomuzun 18 nci çalışma yılının sonuna geldi

ğimiz şu anda aramıza yeni katılan ve andiçmek üze
re hazır bulunan 50 güzide arkadaşımızla birlikte tüm 
Heyetinizi saygı ile selamlıyorum. 

Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme seçimle
rinden geliyoruz. Her dönemde sosyal ve siyasal bu
nalımlara çare bulan halkımız bu kere de iradesine 
dayalı seçimlerle demokratik parlamenter rejimimizi 
esenliğe çıkarmış ve ona güç katmıştır. 

Halk iradesinin eğilimi doğrultusunda yeni ve güç
lü bir hükümetin kurulmasına zemin hazırlamak ama
cına yönelik bir Hükümet istifasıyla karşı karşıya 
bulunuyoruz. Demokratik siyasi hayatın vaz geçilmez 
unsuru siyasi partilerimizin; ulus ve ülke koşulları 
karsısında seçim ortamının yarattığı kırgınlıkları ge
ride bırakıp, biran önce el ve gönül birliği içinde 
hizmet yarışma gireceklerine içtenlikle inanmakta
yım. 

Bu duygular içinde aramıza yeni katılan seçkin 
senatörlerimize yasama çalışmalarında üstün başarı
lar dilerken, Ulusumuza ve demokrasimize değerli 
hizmetleri geçen ve aramızdan ayrılmış bulunan de
ğerli arkadaşlarımızı da takdir ve saygı ile anıyo
rum. 

Bu vesile ile Yüce Heyetinizi tekrar saygılarımla 
selamlarım. (Alkışlar.) 

4. — TBMM Birleşik Toplantısının gündeminde 
bulunan işleri görüşmek üzere 24.10.1979 Çarşamba 
günü saat 15.00'te yapılacağına dair Başkanlık tez
keresi. (3 i 17 36) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, sunuşlar var takdim 
ediyorum ve ondan sonra değerli üyelerin Anaya
sanın 77 nci maddesi gereğince yeminlerine geçece
ğiz. 

Genel Kurula 
Gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 

24.10.1979 Çarşamba günü saat 15.0Q'te Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Birleşik Toplantı yapması 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü gereğince ka
rarlaştırılmıştır; 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun bilgilerine 
saygıyla arz olunur. 

Cengizhan Yorulmaz 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı V. 

Başkanvekili 
BAŞKAN — Sayın üyeler, yarın Birleşik Toplan

tı olduğunu Yüce Heyetin ıttılaına arz ediyorum. 

5. — Devlet Bakanı Ali Rıza Septioğlunun gö
revinden çekilme isteğinin kabulü ile Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Mustafa Kılıç'm vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/1688) 

i Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devlet Bakanı Ali Rıza Septioğlu'nun görevinden 

çekilme isteğinin kabulü ile Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Mustafa Kılıç'ın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, Anayasanın 106 nci maddesi ge
reğince uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulun 

6. — Açık bulunan Sosyal Güvenlik Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Salih Yıldız'ın atanmasının uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1690) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Açık bulunan Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Dev

let Bakanı Salih Yıldız'ın atanmasının, Başbakanın 
teklifi üzerine, Anayasanın 102 ve 106 nci maddeleri 
gereğince uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

7. — Devlet Bakanı Salih Yıldız'm Sosyal Gü
venlik Bakanlığına atanmasıyla açılan Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekillik etmesi
nin uygun gömmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1689) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devlet Bakanı Salih Yıldız'ın Sosyal Güvenlik 

Bakanlığına atanmasıyla açılan Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, Anayasanın 106 nci maddesi 
gereğince uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
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8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı Lütfi Doğan a, Orman Bakanı Vecdi İlhan'ın 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3 /1691) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ürdün Evkaf ve Din İşleri Bakanı Kâmil El - Şe

rifin çağrılısı olarak, 23 - 25 Haziran 1979 günleri 
arasırfda Amman'da düzenlenecek İslâm ve Çağdaş 
Akımlar konulu konferansa katılmak üzere anılan ül
keye gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Lütfi Doğan'ın 
dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Orman Bakanı 
Vecdi İlhan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

9. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'a, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetinin ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (311694) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hükümetimizi temsilen 26 Haziran - 6 Temmuz 

1979 günleri arasında Bulgaristan ve Romanya'ya gi
decek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz 
Baykal'ın dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Hikmet Çetin'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

10. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan a, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'ın vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/1695) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sorbon Renee Descartes Üniversitesi Başkanının 

çağrılısı olarak 28 Haziran - 6 Temmuz 1979 günle
ri arasında, Tıp hizmetlerinin geliştirilmesi alanında 
Türk ve Fransız işbirliği konusunda yapılacak görüş
melere katılmak üzere Paris'e ve daha sonra Dünya 
Sağlık Örgütü Genel Müdürü ve Yardımcısı ile ül
kemizi ilgilendiren sorunları görüşmek üzere Cenev
re'ye gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Mete Tan'ın dönüşüne kadar; Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar-

I dımcısı Dr. Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin, Baş-
I bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
I ederim. 
I Fahri S. Korutürk 
I Cumhurbaşkanı 
I BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

I 11. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Kültür 
I Bakanı Ahmet Taner Kışlalıya, Milli Eğitim Bakanı 
I Necdet Uğur un vekillik etmesinin uygun görülmüş 
I olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1696) 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Polonya Halk Cumhuriyeti Kültür Bakanının çağ-
I rılısı olarak 28 Haziran - 5 Temmuz 1979 günleri ara-
I sında anılan ülkeye gidecek olan Kültür Bakanı Ah-
I met Taner Kışlalı'nın dönüşüne kadar; Kültür Ba-
I kanlığına, Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un ve-
I killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
I görülmüş olduğunu arz ederim. 
I Fahri S. Korutürk 
I Cumhurbaşkanı 
I BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

I 12. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ulaştır-
I ma Bakanı Güneş Öngüt'e, Sanayi ve Teknoloji Ba-
I kant Orhan Alp'in vekillik etmesinin uygun görülmüş 
I olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1697) 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Bakanlığıyla ilgili konularda incelemelerde bulun-
I mak üzere 30 Haziran 1979 - 13 Temmuz 1979 gün-
I leri arasında İsviçre, Amerika, Kanada ve İngiltere' 
I ye gidecek olan Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt'ün 
I dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Sanayi ve 
I Teknoloji Bakanı Orhan Alp'in vekillik etmesinin, 
I Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu-
I mı arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
I Cumhurbaşkanı 
I BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

I 13. — Ali Rıza Septioğlu'nun görevinden çekil-
I mesi ve Salih Yıldızın Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
I atanmasıyla boşalan iki Devlet Bakanlığının kaldırıl

masının uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş-
I kanlığı tezkeresi. (3/1693) 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Ali Rıza Septioğlu'nun görevinden çekilmesi ve 
I Salih Yıldız'ın Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanma-
I sı ile boşalan iki Devlet Bakanlığının kaldırılması 
J konusundaki, Başbakanın 4951 sayılı Kanuna müs-
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tenid teklifinin, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. ,, 
14. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Turizm 

ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkuna, Gençlik ve Spor 
Bakanı Yüksel Çakmufun vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1698) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bakanlığıyla ilgili konularda görüşmelerde bulun

mak üzere 6 - 1 6 Temmuz 1979 günleri arasında Nor
veç, Fransa ve Yugoslavya'ya gidecek olan Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'un dönüşüne ka
dar; Turizm ve Tanıtma Bakanlığına, Gençlik ve 
Spor Bakanı Yüksel Çakmur'un vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

15. — Bakanlar Kurulunun çekildiğine, yeni Ba
kanlar Kurulu teşkil olununcaya kadar mevcut Ba
kanlar Kurulunun göreve devamının rica edildiğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1734) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 16 Ekim 1979 gün ve 1/1-07491 

sayılı yazısı. 
Bakanlar Kurulunun istifa ettiği, ilgi yazı ile bil

dirilmiş ve bu istifa kabul edilmiştir. 
Yeni Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya kadar, 

mevcut Bakanlar Kurulunun göreve devamının rica 
edildiğini bilgilerinize arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
16. — Tokat Üyesi Zihni Betilin aziz ruhunu 

tazizen saygı duruşu. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, bundan bir süre ön

ce aramızdan ayrılan, ebediyete intikal eden değerli 
Tokat Üyemiz Zihni Betil'in aziz ruhlarını tazizen 
sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN — Ruhları şad olsun. 
17. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte biri

nin yenilenmesi dolayısıyla yeni üyelerin andiç-
mesi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Anayasamızın 77 ncı 
maddesi gereğince, üçte bir yenileme seçimlerinden 
gelen sayın üyelerimizin yeminlerine başlıyoruz., 

İsimler alfebetik sıraya göre hazırlanmıştır. 
(Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin ye

nilenmesi dolayısıyla yeni üyeler Anayasamn 77 nci 
maddesi gereğince andiçtiler.) (Alkışlar.) 

ANDÎÇENLER 

Kütahya Üyesi Mehmet Emin Alanyalı (AP) 
Yozgat Üyesi Ünal Allıoğlu (AP) 
Siirt Üyesi İdris Arıkan (MSP) 
Samsun Üyesi Celâl Arslan (AP) 
Muş Üyesi İsmail Arslan (MSP) 
Kars Üyesi Sırrı Atalay (CHP) 
Samsun Üyesi Muharrem Bartın (CHP) 
İstanbul Üyesi Mehmet Sıtkı Sadık Batum (AP) 
İstanbul Üyesi Aysel Baykal (CHP) 
Yozgat Üyesi Servet Bora (MHP) 
Balıkesir Üyesi Mithat Şükrü Çavdaroğlu (AP) 
Mardin Üyesi Cemil Çeçan (CHP) 
Tokat Üyesi Osman Çetin (AP) 
Hatay Üyesi Mustafa Deliveli (AP) 
Samsun Üyesi Şaban Demirdağ (AP) 
Erzurum Üyesi Selâhattin Deniz (AP) 
Erzurum Üyesi Lütfi Doğan (MSP) 
Kars Üyesi Halim Dursunoğlu (AP) 
Çanakkale Üyesi İmadettin Elmas (CHP) 

İstanbul Üyesi Rahmi Erdem (CHP) 
Kütahya Üyesi Fevzi Ergün (AP) 
İstanbul Üyesi Orhan Cemal Fersoy (AP) 
Erzurum Üyesi Naci Gacıroğlu (AP) 
Artvin Üyesi Rasim Gezmiş (AP) 
İsparta Üyesi Mustafa Gülcügil (AP) 
Van Üyesi Fevzi Kartal (AP) 
Burdur Üyesi Faik Kırbaşh (AP) 
Samsun Üyesi Doğan Kitaplı (AP) 
Ağrı Üyesi Kasım Küfrevi (AP) 
Rize Üyesi Şükrü Meto (AP) 
Madrin Üyesi İsmet Müharremoğlu (AP) 
İstanbul Üyesi Ali Oğuz (MSP) 
Balıkesir Üyesi Cemal Örgen (AP) 
Bitlis Üyesi Mehmet Sedat Özcan (AP) 
Hakkari Üyesi Abdulhaluk Özdinç (AP) 
Erzincan Üyesi Orhan Özen (AP) 
Antalya Üyesi Şerafeddin Pak er (AP) 
İstanbul Üyesi Ahmet Vefa Poyraz (AP) 
Balıkesir Üyesi Nejat Sarhcalı (CHP) 
Çanakkale Üyesi Refet Sezgin (AP) 
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Tokat Üyesi Metin Somuncu (CHP) 
Kars Üyesi Halis Soylu (CHP) 
Hatay Üyesi Mehmet Sönmez (CHP) 
İstanbul Üyesi Mehmet Emin Sungur (CHP) 
Amasya Üyesi Nevzat Şener (AP) 
İstanbul Üyesi Emin Uyaösoy (AP) 
istanbul Üyesi Besim Üstüne! (CHP) 
Manisa Üyesi Erol Yavuz (AP) 
Antalya Üyesi Remzi Yılmaz (AP) 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, hakanlık ve Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin periyodik yayın organı 
olarak çıkarttıkları gazete ve dergilere dair soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in yazılı 
cevabı. (7/1075) 

23 . 3 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için aracılığınızı dile
rin^ 

Sygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Hüsamettin Çelebi 

Sorular : 
L Bakanlıklardan ve Kamu İktisadi Teşebbüsle

rinden her birinin periyodik yayın organı olarak çı
karttıkları gazete ya da dergiler hangileridir? 

2. Bu yayın organlarından her biri ilk defa han
gi tarihte çıkarılmıştır? 

3. Bu yayın organlarının her birinin ebadı, sayfa 
sayısı ve basıMığtfcâftdm kalftesi nedir? 

4. Bu yayın organlarından her birinin son sayısı 
Devlette kaça mal olmuşjtur? 

5. Bu yayınlardan sağlanan gelir var mıdır? 
6. Çok kere Bakan ya da Genel Müdürlerin ki

şisel reklam organı niteliğinde görünen bu organların 
son zamanlarda artmış olmasının nedenleri nedir? 

7. Bu tür yayınlara son verilmesini, «savurgan
lıkla savaş» yüklenimimizin gereği sayıyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın üyeler; ismini okuduğum ve 
sonradan gelen, yemin yapmayan sayın üye var mı?.. 
Olmadığına göre bugünkü yemin merasimi tamam
lanmış, Cumhuriyet Senatosunun üyeliğini yeminle 
iktisap eden sayın değerli üyelere başarı ve mutluluk 
dileklerimi sunarım. 

1 . 11 . 1979 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.00 

TC 
İçişleri Bakanlığı 27 . 8 . 1979 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Basın 
Konu : Soru önergesi Hk. 

— Günlüdür — 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 4 . 1979 tarih ve Parlamento İle İlişkiler 

Danışmanlığı 03943 - 7/1075 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsamettin Çelebi 
tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen yazılı so
ru önergesine verilecek yanıta esas olacak, Bakanlı
ğımızla ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Hasan Fehmi Güneş 

İçişleri Bakanı 

Bakanlığımızda periyodik yayın organı olarak 
«Türk İdare Dergisi» ve «Sivil Savunma Dergisi» ol
mak üzere iki adet dergi çıkarılmaktadır. 

I - 1. Türk İdare Dergisi Tetkik ICurulu Baş
kanlığınca, Bakanlığımız adına çıkarılmaktadır. 

2. Sözkonusu dergi 1928 yılından beri yayımlan
maktadır. 

3. Dergi : 16x24 ebadında 1 0 - 2 0 formadan 
oluşmakta ve 2 nci hamur kâğıda basılmaktadır. 

4. Derginin son sayısının maliyeti, 55 000 TL. 
dır. 

5. Dergi dört ayda bir yayımlanmakta olup, bir 
sayının fiyatı 30 TL. dır. Derginin, Bakanlığımız 

IV^ — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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merkez ve taşra teşkilâtına dağıtılmakta olmasının 
yanısıra, abonelerinden sağladığı geliri vardır. 

II - 1. Sivil Savunma Dergisi Bakanlığımıza 
bağlı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı tarafından 
7126 sayılı Sivil Savunma Yasasının 23 ncü maddesi 
gereğince çıkarılmaktadır. 

2. İlk kez 1 Kasım 1957 tarihinde çıkartılmıştır. 
3. Derginin ebadı 17,5x25 cm. sayfa sayısı 3 for

ma olup, 2 nci hamur kâğıda basılmaktadır. 
4. Bu yayın organlarının her sayısı 725 kuruşa mal 

olmakta ve bedeli Sivil Savunma fon bütçesinden 
ödenmektedir. 

5. Yayından amaç gelir sağlamak olmamakla 
birlikte her dergi, 5 TL. na satılmakta ve parası, (Fon 
hesabına) gelir kaydedilmektedir. 

III - Sözkonusu her iki dergi Bakanlığımız hiz
metlerinin tanıtılması, eğitim ve araştırma, amaçları
na yönelik yayın organları olup, yukarıda verilen bil
gilerden anlaşıldığı gibi sayılarında artış olmamıştır. 

IV - Bu yayın organları Bakan veya Genel Mü
dürlerin kişisel yayın organı türünden olmayıp, 111 
ncü maddede belirlenen amaca yönelik olduğu için 
«Savurganlıkla Savaş» kapsamına girmemektedir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Nevşehir ili merkeze bağlı Kurugöl köyüne 
900 metre mesafede bulunan yeraltı şehrine dair soru 
önergesi ve Kültür Bakanı A. Taner Kışlalı'nın ya
zılı cevabı. (711084) 

2 . 4 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Kültür 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Nevşehir ili merkeze bağlı Kurugöl köyüne 900 
metre mesafede bir yeraltı şehri bulunmuştu. 

Turistlerin çok ilgisini çeken bu eski eser halen 
düzenlenip su ve elektriğe kavuşamadığı ve bir ba
kıcı tayin edilmediği için ziyarete açılamamıştır. 

Kurugöl köyünde elektrik mevcut olduğuna göre 
buraya cereyan verilmesi o kadar zor olmayacaktır, 
su için ilgili Devlet daireleri ile temas edilerek bir 
sondaj yapılması mümkündür. 

Bu konuda bakanlıkça bir çalışma yapılmakta mı
dır? 

TC 
Kültür Bakanlığı 

Eski Eserler ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü 

Şube : Anıtlar 
Sayı : Müze : 02.3.730.50 

007854 - 12 - 9 - 79 

Konu : Kurugöl köyü 
yakınındaki yeraltı şehri 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 2 . 7 . 1979 gün ve 00742 - 06.212,00152^ 

7/1084 sayılı yazınız; 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ra-
gip Üner'in Bakanlığımıza yönelttiği, Nevşehir ili, 
Kurugöl köyü yakınındaki yeraltı şehrine ilişkin ge
rekli incelemeler yapılmış, sözkonusu yeraltı şehri
nin ziyaretçilere açılması için yapılacak yatırımların 
yararlı olmayacağı, gelirinin çok az olacağı kanısına 
varılmıştır. 

Halen görülmeye açık bulunan yeraltı şehirlerin
den sadece ikisi (Kaymaklı ve Derinkuyu) turistik 
amacına ulaşmış durumdadır. Ulaşımı en kolay Ye
raltı Şehirleri görüldükten sonra diğerleri ilgi çekici
liğini kaybetmekte, diğer yeraltı şehirlerine çok az zi
yaretçi gitmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımı sunarım. 

Doç. Dr. A. Taner Kışlalı 
Kültür Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Yugoslavya ve Bulgaristan'da imal ettiril
mesi düşünülen jilitreli sigaralar ile kapatılan Tekel 
satış mağazalarına dair soru önergesi ve Gümrük ve 
Tekel Bakanı Tuncay Mataracının yazılı cevabı. 
(7/1092) 

19 . 4 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Teken Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet 
buyrulmasını istirham ederim. Derin saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu AnkaraÜyesî 
Yiğit Köker 
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Sorular : 

1. Yugoslavya ve Bulgaristan'da imal ettirilmesi 
düşünülen filitreli sigara miktarı ne kadardır? (Ton 
olarak) 

2. Yugoslavya ve Bulgaristan'da imal ettirilen 
filtreli sigaralar için adı geçen memleketlere imal 
ücreti «FASON» olarak ödeme parayla mı yoksa 
mallamı yapılacaktır. Malla yapılacaksa bu malların 
cinsi ve miktarı (ton olarak) nedir. Ödeme başlamış 
ise bugüne kadar ne miktar mal gönderilmiştir. Cins
leri nedir. Bazı rivayetlere göre imal ücretinin 16 bin 
ton tütünle ödendiği veya ödeneceği doğru mudur? 

3. Yugoslavya ve Bulgaristan'da imal ettirilmeye 
başlanan filitreli sigaralara ait filitreleriın Batı Alman-
yadan tütünle takas suretiyle temin olunduğu doğru 
unudur? Doğru ise ne miktar fiBtre için ne miktar ve 
hangi yıl mahsulü tütün Batı Almanya'ya verilmiştir? 

4. Yurt dışında imal olunan filitreli sigaralara 
ait tütünlerin yurt dışına gönderilmesi ve imalattan son
ra yurda getirilmesi için ödenen nakliye ücreti ton 
başına kaç liradır. Ödeme TL. sı ilemi yoksa döviz
le mli yapılmak tadır? Nakliye vasıtaları hangi mües
sese veya şirket ve şahıslara aittir? (Bu hizmetle il
gili her türlü masraf dahil) 

5. Tekel mamullerinin satışı için açılmış bulunan 
satış mağazaları hangi nedenle kapatılmıştır. Kapatılan 
mağazaların sayısı nedir? Bu mağazalar hangi şehirle-
rimizdedir. Adresleri nedir? 

6. Kapatılan mağazalar için tekelin ödediği yıl
lık kira miktarı her mağaza için ayrı ayrı olarak ne 
kadardır. Bu mağazalardan henüz kira sözleşmeleri 
sona ermemiş olanlar var mıdır? Varsa sözleşme 
süreleri ayrı ayrı hangi tarihlerde sona erecektir? 

7. Kapatılan mağazalardan kiraları uzun süreli 
olarak ve peşlin ödenenler var mıdır, varsa hangi ma
ğazalar için ne miktar ödenmiştir? Sözleşme bitlim 
tarihi? 

23 . 10 . 1979 O : 1 

TC 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 17.8.1979 
Tetkik ve Murakabe Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 4.1.4984 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü; 25 . 4 . 1979 gün ve 
06 - 212 - 00193/00870 sayılı yazıları. 

Yugoslavya ve Bulgarisitan'da imal ettirilen filtreli 
sügaralar ile kapatılan saltış mağazaları hakkında, An
kara Senatörü Yiğit Köker'in Bakanlığımıza yöneltti
ği ve yazılı olarak yanıtlandırılmasını istediği yazılı 
soru önergesinin yanıtı 3 nüsha olarak ilişikte sunul
muştuk 

Bilgilerinize arz ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Tuncay Mataracı 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın Yiğilt Kö-
ker'in Yugoslavya ve Bulgaristan'da imal ettirilmekte 
olan filtreli sigaralarla, kapatılan tekel satış mağaza

ları hakkında yazılı soru önergesinin yanıtıdır. 
Soru 1. — Yugoslavya ve Bulgarisitan'da imâl et

tirilmesi düşünülen filtreli sigara miktarı ne kadar
dır? 

Yanıt 1. Yurt dışında fason sigara imalatına 
1977 yılında başlanılmış olup, bu defa da Yugoslav
ya'da 12.000, Bulgaristan'da 6.000 ton olmak üzere 
toplam 18.000 ton Samsun sigarası imal ettirilmekte
dir. 

Soru 2. Yugoslavya ve Bulgaristan'da imal et-
türilen filtreli sigaralar için adı geçen memleketlere 
imal ücrdti (Fason) olarak parayla mı yoksa malla mı 
yapılacaktır. Malla yapılacaksa bu malların cinsi ve 
miktarı (ton olarak) nedir? Ödeme başlamış ise bugü
ne kadar ne miktar mal gönderilmiştir. Cinsleri ne
dir? Bazı rivayetlere göre mal ücretlinin 16 milyon 
tonu tütünle ödend'iği veya ödeneceği doğru müdür? 

Yanıt 2. İmal ücreti tütünle ödenecektir. 
Yugoslavya Makedonüa Leaf Ta'baeco Eksport 

împort Firmasına imal karşılığı gönderilecek tütün
lerin rriiktar ve değerleri; 
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Ürün Yılı 

1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 

Menşei 

Samsun 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

Nevi 

AG 
AG 
BG 
KP 
AG 
BG 
KP 

Net Kgr. 

300.000 
1.500.000 
2.427.272,7 
1.000.000 
5.296.428,5 
3.425.000 

200.000 

FOB. US. $. Değeri 

1.200.000,— 
4.875.000 — 
6.675.000 — 
1.650.000,— 

18.537.500,— 
9.932.500,— 

330.000,— 

14.148.701,2 43.200.000,— 

Bulgar tabak firmasına imal ücreti karşılığı gönderilecek tütünlerin miktar ve değerleri : 

Net Kgr. FOB. US. $. Değeri 
Ürün Yıl* 

1977 
1976 

Menşei 

İzmir 
İzmir 

Nevi 

AG 
KP 

Yugoslavya'ya 3 . 8 . 1979 tarihine kadar 
24.402.552 $ bedelinde 8.419.397,7 Kgr. Bulgaris
tan'a 'İse bu tarihe kadar 7.160.000 $ bedelinde 
4.339.393,9 Kgr. tütün gönderilmişitir. 

Soru 3. Yugoslavya ve Bulgaristan'da imal 
etitiirilmeyie başlanan filtreli sigaralara ait filtrelerin 
Batı - Almanya'dan tütünle takas suretiyle teman olun
duğu doğru mudur? Doğru ise ne miktar filtre için, 
ne miktar ve hangi yıl mahsulü tütün Batı - Alman
ya'ya verilmiştir? 

Yanıt 3. Yugoslavya ve Bulgaristan'da yaptırıl
makta olan sigaraların imâl ücretine malzeme de da
hil olup, Türkiye'den sadece yaprak tütün gönderil
mektedir. Malzeme Tekel tarafından Makedonia -
Leaf Tobacco ve Bulgar Tabac müesseselerine verilmiş 
şartnamelere göre adı geçen firmalar tarafından temin 
edilmektedir. Anılan kuruluşların Samsun sigarası 
yapımında kullandıkları malzemeyi ne şekilde teda
rik edecekleri hususu Bakanlığımız dışında kalan bir 
işlemdir. 

Soru 4. Yurt dışında imar olunan filtreli sigara
lara ait tütünlerin yurt dışına gönderilmesi ve imalat
tan sonra yurda getirilmesi için ödenen nakliye ücretü 
ton başına kaç liradır? Ödeme TL'sı ile mi ydksa dö
vizle mi yapılmaktadır? Nakliye vasıtaları hangi mü
essese veya şirket ve şahıslara aittir? (Bu hizmetle il
gili her türlü masraf dahil.) 

Yanıt 4. Bulgaristan ve Yugoslavya'da yaptırı
lan Samsun sigaralarına ait yaprak tütünlerin şevki 
T.C.D.D. İşletmesine ait vagonlarla yapılmakta olup, 

4.091.428,5 
4.339.393,9 

8.430.822,4 

14.320.000,— 
7.160.000,— 

21.480.000,— 

navlun ücreti bu İşletmeye TL'sı olarak ödenmekte-
diî\ 

Söz konusu sigaraların gerek Yugoslavya'da gerek 
Bulgaristan'da imalinden sonra, Türkiye'ye (Sirkeci 
İstasyonuna kadar) getirilmeleri yine demiryolu ile 
yapılmakta olup, navlun ücreti müteahhit firmalara 
aüttif, 

Fason işini yapan firmalar, mamul sigaraların 
Kapıkule Giriş Gümrüğüne kadar olan navlun üc
retlerini yurt dışında kendileri ödemekte olup, Kapı
kule - Sirkeci arası navlun ücretleri ise, sigara parti
leri tesliim alındığında, T.C.D.D. İşletmesine İdare-
mizce Türk parası olarak müteahhit firmalar nam ve 
hesabına ödenmekte, bilahara banka aracılığı ile bu 
alacak döviz olarak İdaremize transfer ettirilmekte
dir. 

Soru 5. Tekel mamullerinin satışı için açılmış 
bulunan satış mağazaları hangi nedenle kapatılmış
tır. Kapatılan mağazaların sayısı nedir? Bu mağaza
lar hangi şehlirlerimizdedir? Adresleri nedir? 

Yanıt 5. Tekel mamullerinin satışı amacıyla, 
1967 
1968 
1969 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

yılında 
» 
» 
» 
M 
» 
» 
» 
» 

l1 

3 
1 
5 
1 
5 

131 
5 
3 

adet 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Adet olmak üzere toplam 38 ambar açılmıştır. 
Ancak, 1979 yılında kiralanan 4 ambardan 2 adedi 
İskenderun ve Zonguldak'ta faaliyette geçirilmiş iki 
aıdedi ise faaliyete geçmeden 17 . 3 . 1979 tarihinde 
kapatılmıştır. Dolayısıyla, yıllar itibariyle dökümün
den anlaşılacağı üzere toplam 36 ambar açılmıştır. 
Bunlardan 29 adedi Bakanlığımdan önceki devreye 
inhisar etmektedir. 

Bakanlığımca sigara üretimi ile ilgili olarak 1978 
yılında alınan önlemler sonucu 1979 yılı başlarında 
yeterli ölçüde üretim artışının sağlanması ve talebin 
İtam olarak karşılanması nedeniyle, Tekelce tanziim 
satışı amacıyla doğrudan tüketiciye yapılmakta olan 
sigara satışına gerek kalmadığından satış mağazaları 
kapaıtılrnışitır. 

Kapatılan mağazaların sayısı 36 olup, bunlardan 14'ü tahliye edilmiş, 22'si satış ve stok ambarı ve büro 
olarak kullanılmaktadır. 

Bu mazağaların Tekel Başmüdürlükleri itibariyle illere göre dağılımları ve adresleri şöyledir : 

Başmüdürlükler Depo ismi 

Kızılay'a ait bina 
Rıza ve Makbule Öktem'e ait 
Ali İhsan Yalçınkaya'ya ait 
Selçuk Göncüoğlu'na ait 
Halûk Bodur'a ait 
Kızılay Saffet hakkı Tarı'ya ait 
Kızılay Erdal Yaşar'a ait 
Ulus Hüseyin Akgül'e ait 
Yenişehir Zafer Çarşısı Belediyeye ait 
Belediyeye ait 
İzzettin Uluca'ya ait 
Efrahim Güngör'e ait 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü vakfına ait 
Belediyeye ait 
Birol Ulaştı'ya ait 
Nuri Saraz'a ait 
Şefkat İş Hanı 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 
Yusuf Özhan'a ait 
Belediyeye ait 
Mehmet Öncü'ye ait 
Tek. Gıda - İş'e ait 
Belediyeye ait 
Belediyeye ait 
M. Ali Emrullah ve Abdullah Akarsu'ya ait 
Belediyeye ait binalar olup, 

Diğer 10 satış mağazasının ise mülkiyeti Tekel Genel Müdürlüğüne aittir. 

Soru 6. Kapatılan mağazalar için Tekelin ödediği yıllık kira miktarı her mağaza için ayrı ayrı olarak ne 
kadardır? Bu mağazalardan henüz kira sözleşmeleri sona ermemiş olanları var mıdır? Varsa sözleşme sü
releri ayrı ayrı hangi tarihlerde sona erecektir. 

Yanıt 6. Kapatılan mağazalar için Tekel Genel Müdürlüğünün ödediği kira miktarları ile sözleşme ta
rihleri şöyledir : 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 

Adana 
Antalya 

» 
» 
» 

Ankara 
» 
» 
» 

Aydın 
Bursa 
Erzurum 
İstanbul 

» 
» 
» 
» 

İzmir 
Muğla 

» 
Konya 
Samsun 
Mersin 

» 
Rize 
Tekirdağ 

Merkez 
» 
» 

Alanya 
İsparta 
Merkez 

» 
» 
» 

Kuşadası 
Merkez 
Merkez 
Erenköy 
Taksim 
Kadıköy 
Üsküdar 
Karaköy 
Merkez 
Bodrum 
Fethiye 
Merkez 

» 
» 
» 
» 
» 
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Başmüdürlükler 

Adana 
Ankara 

» 
» 

Antalya 
» 
» 
» 

Aydın 

Samsun 
Bursa 

Erzurum 

istanbul 
» 
» 
» 
» 

İzmir 

Mersin 
•» 

Konya 
Muğla 

» 
Tekirdağ 
Rize 

Satış mağazası 

Merkez sat iş mağazası 
Zafer satış mağazası 
Ulus satış mağazası 
1. Kızılay satış mağazası 
11. » » » 
1. Merkez satış mağazası 
11. 
Alanya 
İsparta 
Kuşadası 

Merkez 
1. Merkez 

Merkez 

Üsküdar 
Kadıköy 
Erenköy 
Taksim 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

Karaköy Şefkat İş 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
Hanı 

(Gn. Müd. lük birimleri için) 
Basmane satış mağazası 

Merkez 
» 
» 

Bodrum 
Fethiye 
1. Merkez 
Merkez 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

YıUık 
kirası 

120 000 
38 405 

432 000 
1 475 000 

780 000 

360 000 
72 000 
65 000 
75 000 
12 000 

35 815 
240 000 

80 000 

216 000 
125 280 
100 000 
90 000 

86 400 

60 000 
24 000 

60 000 
24 000 
30 000 
24 000 

215 000 

4 839 900 

Sözleşme 
bitiş Tar. 

29.2.1980 
29.2.1980 
29.2.1980 
29.2.1980 
28.2.1981 
29.2.1980 
29.2.1980 
29.2.1980 
29.2.1980 
11.7.1979 

1.5.1979 
29.2.1980 

29.2.1980 

29.2.1980 
29.2.1980 
29.2.1980 

31.10.1979 

23.1.1980 
29.2.1980 
31.3.1979 

29.2.1980 
31.3.1979 
29.2.1980 
29.2.1980 
28.2.1979 

Mevcut durumu 

Tahliye edildi 
Tahliye edildi. 
Satış deposu 
Tahliye edildi. 
Satış deposu 

» » 
» » 

Tahliye edildi. 
Tahliye edildi. 
Cep ambarı 
Stok ve cep ambarı 
Stok ambarı 

Tahliye edildi. 
Satış deposu 
Tahliye edildi. 
Cep ambarı 
Cep ambarı 

Tahliye edildi. 
Tahliye edildi. 
Tahliye edildi, 
Depo 
Tahliye edildi. 
Tahliye edildi. 
Tahliye edildi. 
Tahliye edildi. 

Karaköy - Şefkat İş Hanı Genel Müdürlüğünün 
diğer üniteleri için tutulmuştur. Bu nedenle altındaki 
satış mağazası da büro ve satış deposuna dönüştürül
müştür. 

Soru 7. Kapatılan mağazalardan kiraları uzun 
süreli olarak ve peşin ödemeler var mıdır? Varsa 
hangi mağazalar için ne miktar ödenmiştir? Sözleş
me bitim tarihi. 

Yanıt 7. Kapatılan mağazaların bazılarının kira 
sözleşmelerinin 1 . 3 . 1979 tarihinden geçerli olmak 
üzere yenilenerek ödeme emri verilmiş, ancak sözko-
nusu mağazaların kapatılması öngörülenler için ilgili 
Tekel Başmüdürlüklerine işlenmemiş günlere ait peşin 
ödenen kira bedellerinin geri alınması, dekorasyon 

malzemelerinin de boşaltılarak bina sahiplerine teslim 
edilmesi yolunda gerekli talimat verilmiştir. 

Arz ederim. 
Tuncay Mataracı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
4. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 

Üner in, Nevşehir ili Kaymaklı kasabasında yapıl
makta olan helikopter sahası inşaatına dair soru 
önergesi ve Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özde-
mir'in yazılı cevabı. (7/1099) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Yerel Yönetim Balkanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

— 1002 — 



C Senatosu B : 82 23 . 10 . 1979 O : 1 

Nevşehir merkeze bağlı Kaymaklı kasabasına ya
pılmakta olan (helikopter sahası) inşaatı durmuş
tur. Yarım kalan inşaatın tamamlanması için Bakan
lıkça bir çalıştma yapılmakta mıdır? 

TC 
Yerel Yönetim Bakanlığı 

Sayı: Dan-79/800-213 
5.7.1979 

Konu : Rağıp Üner'in 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 11.5.1979 tarih ve Genel Sekreterlik Kanun

lar Müdürlüğü yazılı 01060,06.212.00235 sayılı yazı
nız: 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Ragıp Üner'in 
Başkanlığınız aracılığı ite yönelttiği Kaymaklı heli-
ıkopter sahası inşaatı ile ilgili yazılı soru önergesinin 
yanıtları ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Özdemir 

Yerel Yönetim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Prof. 
Dr. Rağıp Üner'in Kaymaklı kasabasında yapılmakta 
olan helikopter sahası inşaatı ile ilgili yazılı soru 
önergesine verilen yanıttır: 

Soru : Nevşehir merkeze bağlı Kaymaklı kasaba
sına yapılmalkta olan (helikopter sahası) inşaatı dur
muştur. Yarım kalan inşaatın tamamlanması için Ba-
'kanlikça bir çalışma yapılmakta mıdır? 

Yanıt : Kaymaklı Belediyesi helikopter alanı ve 
şeref salonu tesisi İller Bankası 1978 yılı resmi prog
ramında 2 000 000 TL. proje toplamı ile yer almak
ta iken şeref salonu 3 katlı olarak inşa edilen tesisin 
keşif artışı 1978 yılı revize programında teklif edil
miş, fakat; sözü edilen program hakkında Devlet 
Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığınca işlem yapılma
ması nedeniyle 1978 yılında geçerli olamamıştır. 

Kaymaklı Belediyesince yapılmalkta olan tesise 
1978 yılı sonuna kadar 3 468 782 TL. yatırım yapıl
mıştır. Bu artışla birîîk'te teslisin bitimi için gerekli 
artış 1979 yılı revize programında proje toplamı 
4 600 000 liraya çikanlm'ak suretiyle teminine çalı
şılacaktır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, Bolu ilinde bulunan belediyelere 1978 yılın
da yapılan yardımlara dair soru önergesi ve Yerel 
Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir in yazılı cevabı. 
(7/1104) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Yerel Yönetim Bakanlığın

ca yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutunuzu 
arz ederim. 

Bolu Üyesi 
Orhan Çalış 

Yazılı Soru : 
1. 1978 yılında Bolu ilinde bulunan belediyelere 

Yerel Yönetim Bakanlığı vasıtasıyla yapılan yardım
lar ve miktarıyla bunların hangi konular için yapıl
dığı. 

TC 
Yerel Yönetim Bakanlığı 5 , 7 . 1979 

Ankara 
Sayı : Dan - 79/800, - 214 

Konu : Orhan Çalış'ın yazılı 
soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 14 . 5 . 1979 tarih ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü yazılı 01081, CI6.212.00242 sayılı 
yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesd Sayın Orhan 
Çalış'ın, Başkanlığınız aracılığı ile yönelttiği Bolu 
ilinde bulunan Belediyelere 1978 yılında yapılan yar
dımlarla ilgili yazılı soru önergesinin yanıtları ilişik
te sunulmuştur, 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Özdemir 

Yerel Yönetim Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sayın Orhan 

Çalış'ın yazılı soru önergesine verilen yanıttır: 
Soru : 1978 yılında Bolu ilinde bulunan beledi

yelere Yerel Yönetim Bakanlığı vasıtasıyle yapılan 
yardımlar ve miktarlanyle bunların hangi konular 
için yapıldığı. 

Yanıt : Bolu ili sınırları içerisindeki belediyelere 
1978 yılında İller Bankası Programı dahilinde yapı
lan yardım şöyledir : 

TL. 

Göynük Belediyesi 
Gölkaya Belediyesi 

Mengen Belediyesi 

Kaynaştı Belediyesi 

Düklkân inşaatı için 640 000 
Tanzim Satış Mağa
zası inşaatı için 640 000 
İtfaiye garajı ve sos
yal salon inşaatı için 640 000 
Hamam ve sosyal sa
lon inşaatı için 640 000 

+ 

2 560 000 
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Maili bakımdan zor durumda bulunan belediyele
re tahsis olunan ve iller Bankasına aktarılan ödenek
ten bazı belediyelere yapılan yardımlar ise şöyledir : 

Belediye Adı Miktarı Havale tarihi 

Akçakoca 
Konur alp 
Yeniçağa 
Göynük 
Kıbrısçık 
Mengen 
Seben 
Göynük 

500 000 
3CÖ 000 
300 000 
3ca ooo 
250 000 
3O0 000 
300 000 
200 000 

8 . 8.1978 
8 . 8.1978 
8. 8.1978 
8 . 8 . 1 9 7 8 
8 . 8.1978 
8 . 8.1978 
8 . 8 . 1 9 7 8 

23 .10 .1978 

+ 
Toplam 2 450 000; 

iller Bankası programı dahilinde yapılan yatırım
lara ve âcil iş yardımlarına dair ayrı bir liste ilişikte
dir. 

(Yazılı soruya ekli cetvel Kanunlar Müdürlüğün
deki dosyasındadır.) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 Mali Yılı Bütçesiyle Balı
kesir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair 
soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Ahmet Ka-
raaslan'ın yazılı cevabı. (7/1107) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bakanlıkların 1979 Mali Yılı Büt

çesiyle seçim bölgem olan Balıkesir'e götürecekleri 
hizmetlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delalet buyurmanızı saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

TC 
İmar ve iskân Bakanlığı 

Özel 
2906 

10 . 8 . 1979 

Sayın Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

ilgi : C. Senatosu 01086/212 7/1107 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hikmet As

lanoğlu'nun istekleri incelettirilmiş olup, 1979 Mali 
Yılı Bütçesi ile bakanlığımca Balıkesir iline götürü
lecek hizmetlerle ilgili olarak hazırlanan liste ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Karaaslan 

İmar ve iskân Bakanı 

imar ve iskân Bakanlığının 1979 Yılında Balıkesir iline Yapacağı Yatırımlar 

Mesken Genel Müdürlüğü 
Balıkesir (Merkez) Konut : Kiralık - Mülk konut (100 ünite, devam eden) 

Bakanlık eliyle 
» » Konut : Kiralık - Mülk konut (40 ünite, devam eden) 

Belediye eliyle 

Not : Önceki yıllarda yapımı öngörülüp, ihaleleri gerçekleştirilen konutların yapımına devam edilecektir. 

Afet işleri Genel Müdürlüğü 
Balıkesir (tvindiçakmak) 3 Konut înş. (Devam eden) 

Proje toplamı 
TL. 

Balıkesir (Burhaniye - 10 Konut 1 500 000 
Sümeylidere) 
Balıkesir (Burhaniye -

Sümeylidere Ara yol ve içme suyu 
Balıkesir (Edincik) Ara yol - kanalizasyon - elektrik - içme suyu 

1979 Yılı ödeneği 
TL. 

25 000 

750 000 

600, 000 
235 000 
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Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğü 
Proje toplamı 

TL. 

Balıkesir (Gönen) 
» » 
» (Burhaniye) 

Şube binası (Devam eden) 
Konut inşaat (9 konut devam eden) 
Konut inşaat (180 konut devam eden 

1 500 000 
6 500 000 
90 000 000 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 

Balıkesir (Sındırgı) Küçük sanayi sitesi 
(Devam eden) Belediye Başkanlığı 

Proje toplamı 
TL, 

2 000 000 

1979 Yılı ödeneği 
TL. 

750 000 
3 250 000 

30 000 000 

1979 Yılı ödeneği 
TL. 

2 000 000 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 mali yılı Bütçesiyle Balıke
sir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair so
ru önergesi ve İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş' 
in yazılı cevabı. (7/1107) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bakanlıkların 1979 mali yılı Büt

çesiyle seçim bölgem olan Balıkesir'e götürecekleri 
hizmetlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delalet buyurmanızı saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

TC 
İçişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
TBMM İle İlişkiler Bürosu 

Sayı : 11-13/565 
20 . 9 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 10.5.1979 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

01086/06.212.00248 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sayın Hik

met Aslaııoğlu'nun, bakanlıklara yönelttiği «1979 ma
li yılı Bütçesiyle Balıkesir'e götürülecek hizmetler 
hakkındaki yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler aşa
ğıda sunulmuştur. 

Jandarma Genel Komutanlığı : 
1. Balıkesir iline 1977 - 1979 yılları bütçesiyle; 
a) Merkez İl Jandarma Alay Komutanlığı in

şaatına ayrılan ödenek 9 630 500 TL. dır. İkinci ihale 
sonunda inşaatı devam ediyor. 

b) Erdek ilçesi Jandarma Bölük ve merkez ka
rakoluna ayrılan ödenek 2 376 000 TL.dır. İnşaatı 
devam ediyor. 

c) Burhaniye ilçesi Jandarma Bölük ve Mer
kez karakoluna ayrılan ödenek 2 123 837 TL. dır. 
İnşaatı son safhada ve bitmek üzeredir. 

d) Gönen ilçesi Jandarma Bölük ve Merkez Ka
rakoluna ayrılan ödenek 1 998 CÛOı TL. dır. İnşaatı 
bitmek üzeredir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü : 
1. Bütçe ve Mali İşler Daire Başkanlığı : 
a) 3 adet binek tipi otomobil tahsis edilmiştir. 
b) 831 755 TL. sı çeşitli harcama kaleminden 

ödenek gönderilmiştir. (Özlük hakları için) 
c) Taşıt alımları yapılmadıkça peyder pey mo

torlu taşıt gereksinmeleri karşılanacaktır. 
d) Yurt dışından silah ithali yapıldığı takdirde 

güvenlik mensuplarımızın silahları daha modern si
lahlarla değiştirilecektir. 

2. İnşaat Daire Başkanlığı : 
a) 18 daireli polis lojmanlarının inşaatı tamam

lanmıştır. 
b) Gaziosmanpaşa Karakol inşaatı tamamlanmış

tır. 
c) 168 000 ClOO TL. hizmete yönelik eğitim te

sisi programa alınmıştır. 
d) 9 7 0 0 000 TL. Bandırma Emniyet Amirliği 

inşaatı programa alınmış olup, Erdek ile Edremit Em
niyet Amirliği inşaatları etüt - proje halindedir. 

3. 1979 mali yılı yatırım programına alınan 
2 100 000 TL. proje bedeli Ayvalık Kaymakam loj
manı için 1 OCia 0OQ TL. lık ödenek ayrılmıştır. 

Arz ederim. 
Hasan Fehmi Güneş 

İçişleri Bakanı 
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8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 mali yılı Bütçesiyle Balıke
sir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair so
ru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/1107) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bakanlıkların 1979 mali yılı Büt

çesiyle seçim bölgem olan Balıkesir'e götürecekleri 
hizmetlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delalet buyurmanızı saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

TC 
Maliye Bakanlığı 

Ankara 
BÜMKO : 111813-610/32867 

28 . 9 , 1979 

Konu : Balıkesir Senatörü Sn. Hik
met Aslanoğlu'nun yazılı soru öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başkanlığının 10.5.1979 günlü ve 0,6-212-00248 

sayılı yazısı. 
Balıkesir Senatörü Sayın Hikmet Aslanoğlu'nun 

Balıkesir iline götürülen hizmetlere ilişkin ilgi yazı 
ekiyle sorduğu hususların Maliye Bakanlığını ilgi
lendiren bölümü aşağıda yanıtlanmıştır: 

1. 1.3.1979'da Erdek'te bağımsız bir vergi dairesi 
kurulmuştur. 

2. Bu yılki kurulma çalışmalarında Bidagiç'te 
bir vergi dairesi kurulması tasarlanmış olup, 1.3.1980' 
de faaliyete geçmesi sağlanacaktır. 

3. Balıkesir ilindeki gelirler personelinin ve ör
gütlerinin yerleşme, araç - gereç sorunları giderilmek
te ve bütçe olanakları ölçüsünde görevlilere konut 
sağlanması ile yemek verebilme durumları araştırıl
maktadır. 

4. 1979 yılı içinde Balıkesir Valiliği tarafından 
istenmiş olup, Bakanlığımca karşılanması gereken tüm 
kadro istemleri yerine getirilmiştir. 

5. Bakanlığımız yatırımcı bir kuruluş olmayıp 
diğer yatırımcı dairelerin çalışmalarının eşgüdüm 
içinde ve etkin bir şekilde yürütülmesine katkıda bu
lunmaktadır. 

Bu alanda karşılaşılan tıkanıklıkların giderilmesi 
ve ileriye dönük iyileştirme çalışmaları aralıksız sür
dürülmektedir. 

Saygı ile arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

9. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 mali yılı Bütçesiyle Balı
kesir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair 
soru önergesi ve Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel 
Çakmurun yazılı cevabı. (7/1107) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bakanlıkların 1979 mali yılı Büt

çesiyle seçim bölgem olan Balıkesir'e götürecekleri 
hizmetlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delalet buyurmanızı saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

TC 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Ankara 
Sayı : CÖ2/G/368 

26 . 7 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Günsüz, 01086/06.212.00248 sayılı yazımız. 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hikmet As

lanoğlu'nun Bakanlığımıza da yöneltilen 1979 mali 
yılı Bütçesi ile Balıkesir iline götürülecek hizmetlere 
ilişkin Başbakanlığa verdiği yazılı soru önergesi ve 
ilgi yazınız incelenmiştir. 

Bakanlığımız Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1979 yatırım programında, ödeneği olan ve devam 
eden inşaatlarımız şunlafdır. 

1. 2 50|0 kişilik Bandırma Spor Salonu inşaatı. 
2. Sındırgı stad tanzimi ve ihatası. 
3. Armutova (Gömeç) çelik konstrüksiyon spor 

salonu. 
4. Dursunbey çelik konstrüksiyon spor salonu. 

Ayrıca adı geçen ilin ve ilçelerdeki var olan 
tesislerimizin mutlak surette ihtiyaç gösteren onarım
ları yapılmaktadır. 

Bilgilerinize ve gereğini izinlerinize saygı ile su
narım. 

Yüksel Çakmur 
Gençlik ve Spor Bakanı 
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10. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 mali yılı Bütçesiyle Balıke
sir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair soru 
önergesi ve Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Ozde-
mir'in yazılı cevabı. (7 j1107) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda yazılı bakanlıkların 1979 mali yılı Büt
çesiyle seçim bölgem olan Balıkesir'e götürecekleri 
hizmetlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delalet buyurmanızı saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

TC 
Yerel Yönetim Bakanlığı 
Sayı : Dan. - 79/800-218 

5 , 7 . 1979 

Konu : H. Aslanoğlu'nun yazılı so
ru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : a) Tarihsiz ve 01 Q86/0|6.212.00248 sayılı 

yazınız: 
b) 12.6.1979 tarih ve Dan-79/8010-189 sayılı yazı

mız: 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sayın Hik

met Aslanoğlu'nun Başkanlığınız aracılığı ile Bakan
lığımıza yönelttikleri: «1979 mali yılı Bütçesiyle Ba
lıkesir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna» dair 
yazılı soru önergelerinin yanıtı olan yatırım projeleri 
çalışma iş programı fotokopileri ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Özdemir 

Yerel Yönetim Bakanı 

(Yazılı soruya ekli 5 cetvel Kanunlar Müdürlü
ğündekidosyasındadır.) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 mali yılı Bütçesiyle Balıke
sir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair so
ru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı De
niz Baykal'ın yazılı cevabı. (711107) 

53 . 10 . 1979 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bakanlıkların 1979 mali yılı Büt

çesiyle seçim bölgem olan Balıkesir'e götürecekleri 
hizmetlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delalet buyurmanızı saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : 112/052-2-13/2562 
13 , 7 . 1979 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Balı
kesir Üyesi Sn. Hikmet Aslanoğlu' 
nun yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 01086/06.212.00248 sayılı yazıları, 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sayın Hik

met Aslanoğlu'nun yönelttiği 1979 mali yılı Bütçesiy
le Balıkesir'e görütülecek hizmetlerin neler olduğuna 
dair yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

(Yazılı soruya ekli cetveller Kanunlar Müdürlü
ğündeki dosyasındadır.) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 mali yılı Bütçesiyle Balı
kesir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair 
soru önergesi ve Sosyal Güvenlik Bakanı Salih Yıl-
dız'ın yazılı cevabı. (7/1107) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda yazılı bakanlıkların 1979 mali yılı Büt
çesiyle seçim bölgem olan Balıkesir'e götüreceklerr 
hizmetlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delalet buyurmamzı saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 
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TC 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 4.6.15/79.51 

Acele ve gizlidir. 
11 . 7 . 1979 

Konu : Hikmet Aslanoğlu'nun so
ru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sayın Hik
met Aslanoğlu'nun Başkanlığınıza sunmuş olduğu 
1979 mali yılı Bütçesiyle Balıkesir'e götürülecek hiz
metler hakkında 10.5.1979 tarihli soru önergesi in
celenmiştir. 

A) Sosyal Sigortalar Kurumunca: 
Balıkesir ilinde tüm sigortalıların ihtiyaçlarına 

cevap veren 204 ruhsat, 220 yataklık tam teşekküllü 
bir bölge hastanesi bulunmakta olup, fizik tedavi ser
visi için yapılan ek inşaatın yatak ihtiyacının temini 
cihetine gidilmiştir. 

Şu anda inşaatı devam etmekte olan Balıkesir Şu
be binası tesisi, 1979 yılı içinde gerçekleştirilecektir. 
250 yataklı Balıkesir Hastane tevsii mevcut hastane 
bahçesinin müsait olmaması nedeniyle daha önce ya
tırım programlarında yer almasına rağmen gerçekleş
tirilmemiştir. Arsa arama çalışmaları sürdürülmekte 
olup, alındığında yapımına başlanacaktır. Edremit 
Hastanesi tevsiinin yapımı yandaki arsanın alınması 
ile başlayacaktır. İmar planı, İmar İskân Bakan
lığında tasdik safhasında olup. tasdikini müteakip is
timlak çalışmalarına başlanacaktır. 

Balıkesir şube bina tevsii dışındaki tesislerin, önü
müzdeki yıllarda yapımına başlanılması düşünülmek
tedir. 

Bandırma, ilçesinde 108 yataklı tam teşekküllü ve 
Edremit'te 69 yataklı Sağlık Tesislerinin mevcut 
olup, hekim personel kadrolarının yeterli olduğu ve 
yeni yıl kadrolarıyla da takviye edilmiş bulunmakta
dır, 

Ayrıca yapımı düşünülmekte olan Ayvalık Dis
panserinin arsası alınmıştır. 

Diğer taraftan, Balıkesir ilinde Bölge Müdürlüğü, 
Bandırma'da Sigorta Ödeme Bürosu ve Ayvalık, Bur
haniye Bigadiç, Erdek, Gönen, Dursunbey, Susurluk 
ilçelerinde sağlık istasyonları faaliyet göstermekte
dir. 

Aynı zamanda söz konusu yerlerde istasyon ar
saları 1978'den beri aranmakta olup, bulunamadığın

dan 1979 yılı programında da yer almıştır. Yurt dı
şında çalışan işçilerimize sahilde, döviz karşılığı mes
ken yaptırılmasını teminen belediye ve Hazineye ait 
arsalar aranmaktadır. 

B) Bağ - Kur Genel Müdürlüğünce, 
Balıkesir'de resen tescile tabi 10 675 kişi olup, 

bunların tescilleri sağlanacaktır. 

Hak kazananlara yaşlılık, malullük ve ölüm sigor
ta yardımları yapılacaktır. 

Konu hakkında Sayın Hikmet Aslanoğlu'na ge
rekli bilgi verilmiştir. 

Bilgilerinize arz e'derim. 
Salih Yıldız 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

13. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 mali yılı Bütçesiyle Balı
kesir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair 
soru önergesi ve Orman Bakanı Vecdi İlhan'ın yazılı 
cevabı. (7/1107) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bakanlıkların 1979 mali yılı Büt

çesiyle seçim bölgem olan Balıkesir'e götürecekleri 
hizmetlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delalet buyurmanızı saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

T. C. 
Orman Bakanlığı 2 . 7 . 1979 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
01086/06-212-00248 S. yazıya cevap. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hikmet 
Aslanoğlu'nun yazılı soru önergesinde konu edilen, 
Balıkesir İline 1979 yılında götürülecek hizmetler 
Genel Müdürlüklerimiz itibariyle ilişik cetvellerde 
gösterilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Vecdi İlhan 
Orman Bakanı 

(Yazılı soruya ekli cetveller Kanunlar Müdürlü
ğündeki dosyadadır.) 
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14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığının 
özerk bir kuruluş haline getirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve Devlet Bakanı 
Lütfi Doğan'm yazılı cevabı. (711108) 

10 . 5 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bütçe müzakereleri sırasında yazılı cevap veril

mesi ricası ile sorduğum ekli sorulara hâlâ cevap ve
rilmemiştir. Diyanet İşleriyle görevli sayın Devlet 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğîu 

4 . 2 . 1979 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorulara Sayın Bakan tarafından yazılı 

cevap verilmesini- arz ve rica ederim. 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğîu 

1. Anayasamızın 2 nci maddesinde laiklik ilkesi 
devletin temel ilkelerinden biri olarak kabul edilmiş
tir. 

Bununla birlikte. 154 ncü maddeye göre Diyanet 
İşleri Başkanlığı genel idare içerisinde yer almıştır. 

Bu açık çelişkiyi gidermek için Diyanet İşleri Baş
kanlığının özerk bir kuruluş haline getirilmesi düşü
nülmekte midir? 

2. Halen kaç köyümüzde imam kadrosu yoktur? 
Bu noksanların tamamlanması için alınan tedbir ne
dir? 

TC 
Devlet Bakanlığı 3 . 7 . 1979 

Sayı : 50-03076 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) 15 . 5 . 1979, 11 . 6 . 1979 gün ve 

06.212.00249-01087 ve 7/1108 sayılı yazılarınız. 
b) Diyanet İşleri Başkanlığından alman 22 Ha

ziran 1979 gün ve Huk. M üş. H-2/431 sayılı yazı. 

1. Diyanet İşleri Başkanlığı, «Din ve ordunun 
siyaset cereyanlanyla alâkadar olması birçok meha-
ziri dâidir. (...) Türkiye Cumhuriyeti teşkilâtı siyasi-
yesinde zaten muhdes olan Şer'iye ve Evkaf Vekâleti 
ile Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti'nin (...) ilga
sı» gerekçesiyle 3 Mart 1924 gün ve 429 sayılı Ka
nunla kurulmuştur. 

Başbakanlığa bağlı olup Anayasamızın 154 ncü 
maddesine göre Genel İdare içinde yer alan Diyanet 
İşleri Başkanlığı özel kanununda gösterilen görevleri 
yerine getirir. 

Kuruluşundan bu yana geçen süre içerisinde ken
disine yükletilen görevleri mevcut olanaklar ölçüsün
de gereği gibi yerine getirmede herhangi bir güçlükle 
karşılaşmadığı ve devamlı gelişme içinde bulunduğun
dan özerk hale gelme ihtiyacı ve özlemi duyulmamış
tır. Zaman zaman bu kuruluş hakkında bazı yayın 
organlarında, bazı görüşleri temsil edenlerce çeşitli 
öneriler yer almışsa da kuruluş görevlileri, Anayasa
mızın ve kanunların güvencesi altında ve Devlet Me
murlarına sağlanan bütün haklardan eksiksiz yarar
lanmanın huzuru içinde bulunduklarından özerkliği 
gerçek ihtiyaç olarak düşünmemektedirler ve bu ko
nuda kendi dışından yapay olarak oluşturulan pro
pagandalara da iltifat etmemektedirler. 

Bu nedenlerle Diyanet İşleri Başkanlığına ait işleri 
tedvirle görevli bir Bakan ve meslekten gelme bir kişi 
olarak Başkanlığın özerk bir kuruluş haline gelmesi
nin görevlerin yerine getirilmesi ve görevlilerin hak 
ve güvenceleri bakımından zorunlu olmadığı kanısın
dayım. 

2. «Bucak ve Köylere İmam - Hatip Kadroları
nın Dağıtımında Uygulanacak Esaslar Hakkında Tü
zük» gereğince düzenlenen listelere göre tespit edilen 
kadrosuz köy camii adedi bugün için 14 500 
(ondörtbinbeşyüz) dür. En son alınan 2 000 kadro
nun dağıtımı yapılmak üzere olup, önümüzdeki gün
lerde 1 500 kadro daha alınması için girişimlerde bu
lunulacaktır. Yıllardan beri, 633 sayılı Yasanın 
29 ncu maddesi hükmüne dayanılarak alınan kadro
larla ihtiyacın karşılanmasına çalışılmaktadır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Dr. Lütfi Doğan 
Devlet Bakanı 

15. — - Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Sosyal Güvenlik 
örgütleri fonlarında biriken ve harcanan paralara 
dair soru önergesi ve Sosyal Güvenlik Bakanı Salih 
Yıldızm yazılı cevabı. (7flIÖ9) 

17 . 5 . 1979 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Sosyal Güvenlik Bakanının aşağıdaki sorularımı 
yazılı olarak cevaplandırması için aracılığınızı dile
rim. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 
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Sayın Bakan, 
Bakanlığınıza bağlı Sosyal Güvenlik örgütlerinin 

fonlarında biriken paraların suiistimale uğradığı, bu 
sonuçta sizin doğrudan ilginiz olduğu haftalardır söy
leniyor, yazılıyor, soruşturma, araştırma ve gensoru 
konusu ediliyor. 

«Hakkınızda soruşturma açılmasını istediğiniz» 
duyuluyor. Böylece istifa etmeyeceğiniz, gensorunun 
açılmasına karşı çıkacağınız anlaşılıyor. 

TBMM'nin bugünkü yapısında soruşturmanın 
açılması ve özellikle sonuçlandırılmasının zorluğunu 
siz de bilirsiniz. Hareketiniz bir «Kaçış» olarak 
değerlendirilecektir. 

Bu durum karşısında hakkınızdaki bütün iddiala
rın aydınlığa kavuşturulması zorunlu olmuştur. 

Aşağıdaki sorularımın en kısa zamanda cevaplan
dırılmasını rica ederim r 

Sorular : 
1. Mayıs 1979 sonu itibariyle Bağ - Kur fonla

rında pirim, faiz v. s. ne miktar para birikmiştir? 
— Bu paranın ne kadarı Bağ - Kur masraflarına, 

harcanmış, ne kadarı kaç kişiye emekli aylığı olarak 
ödenmiştir? 

— Alınan gayrimenkullere ne kadar ödeme yapıl
mıştır? Bu ödemenin yıllar itibariyle dökümü ne
dir? 

2. 1976 yılında satın alınan gayrimenkullere sa
dece 72 milyon ödeme yapıldığı halde, 1978'de 550 
milyonluk gayrimenkul alındığı doğru mudur? 

— Bu artış hangi nedenlere dayanmaktadır? 
3. Gayrimenkul alımlarının durdurulması ya da 

sadece yeni inşa edilmiş gayrimenkullerin alınması 
için verdiğiniz emirle ilgili yazının tarih, sayı ve metni 
nedir? 

4. 1978 yılı gayrimenkul alımlarının, Bağ - Kur 
Yönetim Kurulunun Kasım ve Aralık ayları toplan
tılarında kararlaştırılmasının özel nedeni var mıdır? 

— 27 Aralık 1978 tarihli toplantıda nerede hangi 
gayrimenkullerin alınması kararlaştırılmıştır? 

— Bu gayrimenkuller içinde yeni inşa edilmiş olan 
var mıdır? Her birinin inşa tarihi nedir? 

5. 27 . 12 . 1979 tarihli toplantıda alınması ka
rarlaştırılan gayrimenkullerden, Kâzım Erdem adın
daki kişiden alınan (İstanbul - Şişli, Bomonti - Fırın 
Sokak, 167 Pafta, 1548 ada ve 6 parselde kayıtlı) bi
naya ne miktar ödeme yapılmıştır? 

— Bu binanın yerine yenisinin yaptırılması için 
Kâzım Erdem'le Bağ - Kur Genel Müdürü arasında 
200 milyon liralık bir anlaşma yapılmış mıdır? 

— Söz konusu eski binanın Kâzım Erdem'den 
önceki sahibi ya da sahipleri kimlerdir? Bu bina 
Kâzım Erdem'e hangi tarihte intikal etmiştir? Satış 
bedeli nedir? 

TC 
Sosyal Güvenlik! Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 4.6.15/79.54 

104411 

Acela ve günlüdür. 
Konu : Önerge Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 22 . 5 . 1979 gün ve 01172/06.212.00268 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Hüsamettin Çe-

lebi'nin Bakanlığımıza bağlı Bağ - Kur Genel Mü
dürlüğünün fonlarında biriken ve harcanan paralara 
dair Başkanlığınıza sunmuş olduğu 17 . 5 . 1979 ta
rihli soru önergesi incelenmiş olup, anılan Genel Mü
dürlüğümüzden sorularınıza ilişkin olarak alınan bil
giler aşağıda sırasıyla sunulmuştur. 

1. Mayıs 1979 sonu itibariyle (1972 tarihinden 
beri) 

a) Gelirler : 
Prim tahsilatı 5 555 835 417 
Banka faizi 1! 115 783 754 
Diğer gelirler 32 525 419 

b) 

c) 

Toplam 
Giderler : 
Genel Yönetim giderleri 
Sigortalılara ödenen aylık 
Maluliyetten emekli olanların 
sayısı 
Yaşlılıktan emekli olanların 
sayısı 
Ölümden aylık alanlar 

6 704 144 590 

442 798 089 
836 873 289 

1 142 

23 394 
17 163 

Toplam 41 699 
d) 1972 yılından bu yana alınan gayrimenkulle

re 591 621 362 TL. ödeme yapılmış bulunmaktadır. 
2. a) Bağ - Kur Genel Müdürlüğünce : 

1976 yılında satın alınan gay
rimenkullere ödenen 70 5CO 000 
1978 yılında satın alınan gay
rimenkullere ödenen 521 121 362 

Toplam 591 621 362 
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1978 yılında yukarıda arzediidiği üzere 550 030 
000 TL. tutarında değil 521 121 362 TL. tutarında 
gayrimenkul alındığı, 

b) 1978 yılına kadar Bağ - Kur'un herhangi bir 
yatırım programı mevcut olmadığı: 1978'de başlayan 
enflasyon hızındaki artış nedeniyle para değerindeki 
hızlı değer kaybı dikkate alınarak 1479 sayılı Yasa
nın 16 ncı maddesine göre karşılıkların işletilmesin
de paranın bankalara uzun vadeli yatırılması yerine 
taşınmaz mal alınması tercih edilmiştir. 

1978 yılında tüm illerde Şube Müdürlükleri kurul
ması kararına paralel olarak genel yönetim yatırım
larını gene1! idare ve hizmet binalarıyla eğitim tesis
leri kurulması ve ayrıca rant getirici gayrimenikul 
edinilmesi programlanmıştır. 

Genel Müdürlükçe ilk kez 1978 yılı başında beş 
yıllık bir yatırım programı hazırlanmış ve o yıl büt
çe ve iş programına 1978 yılı yatırım dilimi ile bu 
dilimin gerektirdiği ödenek konulmuştur. 

Yukarıda belirtilen görüşler Sosyal Güvenlik ku
ruluşlarının mali durumunu analiz etmek üzere yur
dumuza gelen ve Kurumda üç ay çalışarak Bağ - Kur' 
un mali durum raporunu düzenleyen Uluslararası Ça
lışma Uzmanı Dr. Lowe'nin tavsiyeleri arasında Ku
rumun görüşüne paralel bir görüşte bulunmakta ve 
ülkemzideik-i enflasyonist gelişim nedeniyle Kurumun 
yüksek miktarlardaki karşılıklarının mevduat olarak 
tutulmasında yarar görülmediği ve rant getirici gay
ri menkullere dönülmesi tavsiye edilmiştir. 

1978 yılında gayrimenkul alımlarında prensip ola
rak kamu kuruluşlarının elinde bulunanların satın 
alınması yoluna gidilmek istenmiştir. Bu amaçla tüm 
Bölge Müdürlüklerimize 22 . 2 . 1978 tarihinde ya
zılan talimatla resmi dairelerin mülkiyetinde bulunan 
rant getirici idare binası olabilecek arsa veya binala
rın aranması istenmiştir. 

Bağ - Kur Müdürlüklerince yapılan incelemeler 
sonucunda Kamu Kuruluşlariinın gayrimenkul satma
dıkları buna karşılık bazı gayrimenkullerini müştere
ken Tnşasmrn mümkün olduğu tespit edilmiştir. Fa
kat bunların çoğunun da değerli yerlerde bulunmadı
ğı fizibilite raporlarından anlaşılmıştır. Ancak bun
lardan ikisinin müşterek yapımlarına hızla başlanıl
mış olup, ve bir kısmiyle temaslar sürdürülmekte
dir. 

Bu suretle, 1978 yılı yatırım programında yer alan 
rant yatırımlar ile genel yönetim yatırımlarının ger-
çekleştirilemiyeceği tespit edilerek özel şahısların elin

deki gayriimenkullerden satın alınması yoluna gidil
miştir. 

1979 yılı bütçe ve iş programımız da aynı görüşün 
ışığı altında hazırlanmış bulunmaktadır. 

3. Gayrimenkul alımları 30 . i . 1979 gün ve 
4.6.3/79.2.1579 sayılı Bakanlığımız onayı ile durdu
rulmuştur. 

4. a) Satın alma işlemlerinde gerekli etütler, 
ekspertizler ve satın alma komisyonu çalışmaları uzun 
zaman aldığından Kasım ve Aralık aylarındaiki Yö
netim Kurulu toplantılarında işlemler ancak sonuç
landırılarak karara bağlandığı öğrenilmiştir. 

b) 27 Aralık 1978 tarihli toplantıda adresleri aşa
ğıda gösterilen gayrimenkullerin satın alınması karar
laştırılmıştır. 

— Şişli Halaskargazi Caddesi No. : 236'daki bi
na, 

— İzmir Bornova'da 25 596 m2 alanlı arsa, 
— İstanbul, Şişli Bomonti Fırın Sokak'ta anah

tar teslimi suretiyle yapılacak sanayide kullanışlı te
sis. 

c) Şişli Halaskargazi Caddesindeki bina yeni de
ğildir. 

5. a) 27 . 12 . 1978'de satın alınması kararlaş
tırılan Bomonti Fırın Sokak, 167 pafta 1 548 ada ve 
6 parselde kayıtlı gayrimenkul Şark Yağlan ve Boya 
Fabrikaları AŞ'den alınmıştır. 

Söz konusu şirket adına şirket ortaklarından Kâ
zım Erdem ve Yaşar Erdem'in, Bağ - Kur Genel Mü
dürlüğüne göndermiş oldukları 12 . 10 . 1978 tarihli 
dilekçelerinde yukarıda mevkii, ada ve parseli belir
tilen 2 290 m2 arsa üzerine inşa edecekleri: 17 045 
m2 toplam inşaat alanlı 8 katlı sanayi tesislerine el
verişli binanın tamamını 2 yıl içinde inşa etmek su
retiyle anahtar teslimi şartıyla 275 milyon liraya sat
mayı. teklif etmişlerdir. 

Bu teklif üzerine gerekli ekspertiz heyeti raporu, 
satın alma komisyonunun kararı ve Yönetim Kuru
lunun yerinde yaptığı tetkikler sonunda 27 . 12 . 1978 
tarih ve 78/409 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 
Bağ - Kur ihale Yönetmeğimin gelecek yılara geçi
ci taahhütlere girişilmesine imkân veren 80 nci mad
desi esasları içinde işlem yapılmak suretiyle sözleş
menin imzalanmasından itibaren iki yıl içinde tamam
lanarak iskân ruhsatı alındıktan sonra binanın Ku
rum adına tescili ve anahtar teslimiyle; 

1. Arsa dahil 17 045 m2 toplam inşaatı olan sa
nayiye elverişli binanın 227 661 118 TL.'ya satın alın
masına, 
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2. Sözleşmenin imzalanmasından sonra arsa mül
kiyetinin inşaata başlamadan evvel 29 900 CjOO TL. 
bedelle Kuruma intikalinin sağlanmasını ve Bağ - Kur 
adına tescilini; 

3. Satın alma bedelinden arsa bedeli düşüldük
ten sonra bakiye 197 761 118 TL.'nin ihale yönetme
liğinin iş avansı vermesi ile ilgili 72 nci maddesi ge
reğince c7f 25'ine tekabül eden 49 440 297 TL.'nin 
yine ihale yönetmeliğinin 11 nci maddesinde belirti
len gayrimenkul teminatı karşılığı (65 milyon liralık 
gayrimenkul ipotek edilmiştir.) ödenmesine, 

4. Bakiye 148 320 838 TL.'nin sözleşmenin im
zalama tarihinden itibaren iki yıl içinde tamamlanıp 
iskân ruhsatı alınarak tescilini müteakip anahtar tes
liminde ödenmesine, karar verildiği, 

5. Bu günkü tarih itibariyle inşaatın ikinci katı 
bitmiş olup, üçüncü katın kolonlarının betonu dökül
mektedir. Yapılan iş ve ihzarat tutan tahmini 55 mil
yon liraya ulaştığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerine saygıyla sunulur. 
Hilmi İşgüzar 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

16. — Cumhuriyet Senatom Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, Ankara'da yayınlanan bir gazete
nin 17 Mayıs 1979 tarihli nüshasındaki bir habere 
dair soru önergesi ve Devlet Bakanı Mustafa Kılıcın, 
yazılı cevabı. (7;1110) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara'da yayınlanan bir gazetenin 17 Mayıs 1979 

tarihli nüshasında, Hükümet tarafından 5 Ocak 1978 
tarihinden sonra Bakanlıkların yönetim ve memuriyet 
kadrolarına yapılan atamalar ile ilgili bir haber ya
yınlanmıştır. Bu haber ile ilgili aşağıdaki soruların 
Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Eskişehir Senatörü 
Ömer Ucuzal 

1. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasanın 2 nci mad
desi uyarınca milli, demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasanın 3 
ncü madi'desi uyarınca devleti, milk.i ve üiCcesi ile bir 
bütündür. Anayasa, komünizmi ret etmiştir. Dev
let Memurları Kanununun 6 nci maddesi uyarınca 
memurlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına sa
dakatle bağlı kalmak ve Türkiye Cumhuriyeti Ka
nunlarım sadakada uygulamak zorundadırlar. 

Anayasa ve kanun hükümleri böyle iken : 

— 1 

— Anayasa düzenini yıkma faaliyetlerinden, 
— Devletin milleti ve ülkesi ile bölünmezliğine 

karşı faaliyetlerinden, 

Hüküm Giymiş Kimseler 
— Devlet Memuriyetine nasıl alınmışlardır? 
— Sorumlu mevkilere nasıl getirilmişler ve yık

maya çalıştıkları devlet düzeni ile devletin hak ve 
menfaatları bu kimselere nasıl teslim edilmiştir? 

— Bunlar hakkında bir güvenlik araştırması yapıl -
mış mıdır? Yapılmamış ise sebep nedir? Yapılmış ise 
rapor metni bütünü ile nasıldır? 

2. — Anayasaya rağmen, kanuna rağmen atanan 
bu memurlara 50 - 60 bin lira sözleşme ücreti ödendi
ği söylenmektedir. 

Sözleşme ile istihdam, Devlet Memurları Kanu
nunun 4 ncü maddesine göre ancak özel meslek bil
gisinin ve ihtisasın gerektirdiği hallerde öz konusu 
olabileceğine göre 

— Bunların özel meslek bilgileri nedir? 
— Bunların ihtisasları nedir? 
— Bunlara, Bütçe Kanunun öngördüğü en yüksek 

miktarın ödenmesinin sebebi nedir? 

TC 
Başbakanlık 26 . 7 . 1979 
Sayı : 04606 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 22 . 5 . 1979 gün ve 01166-06.212,00267 

sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuz-
aLn. Başbakanlığa yönelttiği «Ankara'da yayınlananı 
bir gazetenin 17 Mayıs 1979 tarihli nüshasındaki bir 
habere ilişkin yazılı sorusuna Başbakan adına ya
nıtımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer Ucuzal'ın Sayın 
Başbakanımıza yönelttiği «Ankara'da yayınlanan bir 
gazetenin 17 Mayıs 1979 tarihli nüshasındaki habe
rine» ilişkin yazılı soru önergesine 'Başbakan adına 
yanıtımız : 

Soru : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2 nci 
maddesi uyarınca milli, demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasanın 
3 ncü maddesi uyarınca devleti, milleti ve ülkesi ile 
bir bütündür. Anayasa, komünizmi ret etmiştir. Dev

i n — 
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let Memurları Kanununun 6 ncı m akidesi uyarınca 
memurlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına sada
katle bağlı kalmak ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunla
rını sadakatla uygulamak zorundadırlar. 

Anayasa ve kanun hükümleri böyle iken: 
— Anayasa düzenini yıkma faaliyetlerinden, 
— Devletin milleti ve ülkesi ile bölünmezliğine 

karşı faaliyetlerden, 
Hüküm Giymiş Kimseler : 
— Devlet 'Memuriyetine nasıl alınmışlardır? 
— Sorumlu mevkilere nasıl getirilmişler ve yık

maya çalıştıkları devlet düzeni ile devletin hak ve 
menfaatları 'bu kimselere nasıl teslim edilmiştir? 

— Bunlar hakkında bir güvenlik araştırması ya
pılmış mıdır? Yapılmamış ise sebep nedir? Yapılmış 
ise rapor metni bütünü ile nasıldır? 

Yanıt : 1. Sözkonusu önerge ekindeki gazete 
kupüründe adı geçenlerden; 

Orman Bakanlığımda Görevli; 

Esat Korkmaz: 1976 yılı Orman Fakültesi mezu
nudur. 

20 . 9 . 1976 tarihinde Orman Genel Müdürlü
ğüne atanmıştır. Halen Milli Parklar ve Avcılık Ge
nel Müdürlüğü, İstanbul Av Koruma Bakım Şefidir. 

Şefi'k Bulak : 1975 yılı Orman Fakültesi mezunu
dur. 4 . 8 . 1978 tarihinde Balıkesir Devlet Orman 
İşletmesine atanmıştır. Halen İzmit - Gölcük Orman 
Bölge Şefidir. 

ilhan Günay : 1972 yılı Orman Fakültesi mezunu
dur. 28 . 11 . 1972 tarihinde Kastamonu Devlet Or
man İşletmesine atanmıştır. Halen Dörtyol Orman İş 
letmesıi Müdürlüğü Bölge şefidir. 

Reyhan Acartürk : 1968 yılı Orman Fakültesi me
zunudur. 28 . 10 . 1968 tarihinde İstanbul Devlet 
Orman İşletmesine atanmıştır. Halen Manavgat Or
man İşletme Müdürüdür. 

Hasan Çağatay Çelik : 1973 yılı Orman Fakültesi 
mezunudur. 14 . 11 . 1973 tarihinde Karadeniz Ereğ-
lisi Devlet Orman İşletmesine atanmıştır. Halen An
kara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 
görev yapmaktadır. 

Orman Bakanlığında görevli yukarda özgeçmişleri 
kısaca Özetlenen bu elemanların dosyalarının tetkikin
de 12 Mart 1971 döneminde tutuklandıklarına dair 
herhangi bir belge bulunmamaktadır. 

Ticaret Bakanlığında Görevli ; 
Timuçin Sayar : 15 . 2 . 1977 yılında atanmış

tır. Halen Şube Müdürüdür. 

Sungur Alev Kaymak : 12 . i . 1979 yılında 
atanmıştır. Raportör Yardımcısıdır. 

Doğu Beyazıt : 4 . 1 . 1979 yılında atanmıştır. 
Raporlör Yardımcısıdır. 

Enver Kızıltuğ : 7 . 5 . 1973 yılında atanmıştır. 
Halen Şube Müdürüdür. 

Aydın Sümer : 13 . 6 .. 1973 yılında atanmıştır. 
Halen görevi Mümeyizliktir. 

Bu elemanlardan ilk üçü çeşitli dönemlerde açılan 
Dış Ticaret Genel Sekreterliği Meslek Memurluğu sı
navını kazandıktan ve Meslek Memurluğu Güvenlik 
Soruşturması yapıldıktan sonra atanmışlardır. 

Son ikisi ise İdari Memur sınavını kazandıktan 
sonra, kilit personeli olmamaları nedeni ile yalnızca 
Cumhuriyet Savcılıklarından alınan Doğruluk 'Bel
geleri ile yetinilerek atanmışlardır. 

Sami Güven : İç Ticaret Genel Müdürü. 
Nezir Şem'ikanlı : Genel Müdürlük Müşaviri. 
Doğan Taşdelen : Özel Kalem Müdürü. 
Kadir Satıcı : Şube Müdürü 
Ali Rıza Çam : Şube Müdürü 
Osman Özgüner : Raportör. 
İbrahim Küçüksütlü : Memur 
Ahmet Yazıcı : Memur. 
Yukarda görevleri belirtilen bu elemanlar 657 sa

yılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren ku
rumlardan naklen Ticaret Bakanlığına atandıkların
dan, haklarında Güvenlik Soruşturmasına gerek gö
rülmemiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında Görevli ; 
Taner Arnaz : Sosyal Hizmetler Genel Müdür 

Baş Yardımcısıdır. Dosyasında 12 Mart 1971 Sanığı 
olarak 8 yıl hüküm giydiğine dair herhangi bir belge 
b u 1 un'm a m a kt ad ı r. 

Türk Standartlar Enstitüsünde Görevli ; 
Yalçın Akdeniz: 1969 - 1972 yılları arasında adı 

geçen Enstitüde çalışmıştır. 1972 yılında Sıkıyönetim 
Mahkemesince tutuklanmış; 1974 yılında yürürlüğe 
giren Af Yasasından yararlanarak tahliye edilmiştir. 

1974 yılında Enstitü'deTd görevine alınmak için 
başvurmuş ancak başvurması kabul edilmemiştir. Da-
nıştaya iptal davası açmıştır. Danıştay 5 nci Dairesi
nin 21 . 9 . 1976 gün ve 15.1974/101932, K. 1976/4371 
sayılı karar ile «Hakkında mahkumiyet kararı kesin
leşmemiş bulunan davacının sözü edilen Tip Hizmet 
Akdi Talimatının 3 ncü maddesinde belirtilen işe alın
ma şartlarını kaybettiği gerekçesi 'ile görevine başla-
tıl'mam asında mevzuata uyarlık bulunmadığından da
va konusu işlemin iptaline ve açıkta kaldığı süreye 
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ait maaş ve maaşa bağlı halklarının davacıya tazminat 
olarak ödenmesine» nükmednmişti'r. 

Adı geçenin yukarda özetlenen Danıştay karârı 
uyarınca 3 .11 . 1978 tarihinde (Enstitüde göreve 
başlatılmıştır; 

Yerel Yönetim (Bakanlığında Görevli ; 
'Nevzat Altındağ : İller Bankası Genel Müdür Yaf-

dımcısıdır. Dosyasında 12 Mart dönemi tutuklusu ol
duğu ve 2 yıl hapis yattığına dair her hangi bir belge 
bulunmamaktadır; 

Ali Çopuroğîu : İller Bankası İmar ve Planlama 
Dairesi Mimarlarındandır. (Dosyasında 12 Mart dö
nemi hükümlüsü olduğuna dair hiç bir belge yoktur. 

(Bayındırlık İBakanlığında Görevli; 
•Mehmet Demir : İdari İşler Dairesi Başkanı olup 

İmar ve İskan Bakanlığından naklen atanmıştır. 
Halil Besen : Yapı İşleri 5 nci Bölge Müdür Yar

dımcısı olup Maden ive Tetkik Araştırma Enstitüsün
den naklen atanmıştır, 

Eşref Erdem: Turizm ve Tanıtma (Bakanlığından 
naklen atanmıştır. Hakkında açılan davadan beraait 
etmiştir. 

Yukarda özgeçmişlerine kısaca değinilen, hak
larında kesin mahkumiyet kararı bulunmayan bu 
Devlet Memurları için Sayın Önerge sahibinin «mah
kumiyetten» söz etmesi hukukla bağdaşmayan bir an
layıştır. 

iKaldıki hüküm giymiş bir kimsenin mahkumiyeti 
Af Yasası ile son bulmuş ise o kişinin yasal hakların
dan yoksunluğunu gerektiren neden de ortadan kalk
mış olur. 

Ayrıca, Sayın Önerge sahibince 12 Mart dönemi 
hükümlüleri olarak suçlanan bu kişilerin pek çoğu da
ha önceki Hükümet döneminde çeşitli kamu kuruluş
larından görev yapmış, şimdi de bu görevlerini aym 
ya da başka bir kuruluşta devam ettirmekte olan 
Devlet Memurlarıdır. Yani Hükümetimiz zamanında 
ilk kez memuriyete atanmış kişiler değillerdir. 

Soru : 2. Anayasa rağmen, kanuna rağmen 
atanan bu memurlara 50-60 bin lira sözleşme ücreti 
Ödendiği söylenmektedir. 

'Sözleşme ile istihdam, Devlet Memurları Kanunu
nun 4 ncü maddesine göre ancak özel meslek bilgisi
nin ve ihtisasın gerektirdiği hallerde söz konusu ola
bileceğine göre; 

— Bunların özel meslek bilgileri nedir? 
— Bunların ihtisasları nedir? 
— Bunlara, Bütçe Kanununun öngördüğü en yük

sek miktarın Ödenmesinin sebebi nedir? 

Yanıt : 2. — Yukarda adları geçen elemanların 
hepsi memur statüsünde çalışmakta olup, yasal hak
larının dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. 
Önergede belirtildiği gibi kendilerine 50^60 bin TL. 
sözleşme ücreti ödendiği yolundaki sav gerçek dışıdır. 

'Bilgilerinize sunarım. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

17. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun 1978 yılı Bütçesi ile Erzurum İli 
ve ilçelerine verilen imam - hatip kadrolarına yapı
lan atamalara dair soru Önergesi ve Devlet Bakanı 
Lütfi Doğan'm yazılı cevabi (7/1111) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun ilgili Devlet Bakanlığı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygıyla arz ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Soru : 1978 yılı Bütçesi ile Erzurum ili ve ilçe
lerine verilen 43 adet imam - hatip kadrosuna ata
malar için : 

11! . 10 . 1978 tarihine kadar her ayın 25 nci 
günü İl Müftülüğünde açılan imtihanlara iştirak eden
lerin adetlerinin, 

IBu imtihanlarda kaçar kişinin kazandıklarının ve 
kazananlardan kaç kişinin ve kimlerin (mümkünse 
listeler halinde) hangi koy kadrolarına Valilikçe inha 
edildikleri kadrolara atandıklarının tarafıma bildiril
mesini. 

TC 
Devlet Bakanlığı 20.8.1979 

Sayı : 50-03010-7/1111 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : a) Makamınızdan Bakanlığıma gönde
rilen, 

20 . 5 . 1979 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
06.212.00280-01221, 

21.6.1979 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 06.212. 
00280-01221 ve 7/1111, 

26.7.1979 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 016.212. 
00280-01221 ve 7/1111, 

16.8 . 1979 gün Ve (Kanunlar Müdürlüğü 06.212. 
C028G-01221 ve 7/1111 sayılı yazılarınız. 

b) Bakanlığıma Diyanet İşleri Başkanlığından 
gönderilen 15 Haziran 1979 gün ve Pers. D. Bşk. 
P/114/1-79-7550, 8 Ağustos 1979 gün ve P/A 11-1-
79-10577 sayılı yazılar. 

— 1014 — 
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Cusmrıuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hil
mi Nalbaritoğlu'nun 1978 yılı için Erzurum ili ve 
ilçelerine verilen imam - hatip kadrolarına yapılan 
atamalara dair yazılı soru önergesine ilişkin Diyanet 
işleri Başkanlığından alınan ilgi (b) yazılar ilişikte 
sunulmuştur. 

'Bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 
iDevlet Bakanı 

Dr. Lütfi Doğan 

T. C. 
Diyanet işleri Başkanlığı 

Âritiara 
P/A 11 - 1/1 - 79 - 10577 8.8.1979 

Ba'kanlılk Ma'kaimına 
İlgi : a) 6 . 6 . 1979 gün ve 50-03010 sayılı emir

leriniz. 
b) 15 . 6 . 1979 gün ve 7550 sayılı yazımız. 
İlgi (b) yazımız ile Erzurum Senatörü Sayın Hilmi 

Nalbaritoğlu'nun soru önergesi hakkında yeterli bilgi 
almak; üzere Erzurum Valiliğine yazı yazıldığı ve so
nucundan ayrıca bilgii Verileceği bildirilmişti. 

Erzurum Valiliğinden gelen cevap üzerine soru 
önergesinde istenen hususlar aşağıya çılkarılmış, 1978 
yılında Erzurum il ve ilçelerine tahsüs edilen kadro
lar ve bu kadrolara atananların listesi ekte sunulmuş
tur, 

Bilgilerinize arz edenim. 

A. Hamdi Kasaroğlu 
Diyanet işleri Baş!kanvekili 
Din İşi. Yük. Krl. Balkanı 

1. 1978 mali yılında Erzurum iline talhsiis olunan 
43 adet imam - harJip kadrosuna 11 . 10 . 1978 tarihi
ne kadar her ayın 25 noi günü il müftülüğünde açılan 
sınavlar, isteklilerin boş kadro sayısından az olması ne
deniyle yeterlik sınavı olara'k yapılmış ve kazanan
ların atamaları yapılmıştır. 

2, Halen bu kadrolardan 12 adedine istekli bu
lunmaması sebebiyle atama yapılamadığından boş bu-
lunma'ktadrr. 

1978 mali yılında Erzurum ili ve ilçelerine tahsüs edilen İmam - Hatip kadroları ve bu kadrolara tayin edilen 
İmam - Hatipler aşağıya çıkarılmıştır 

Mahalli : 

(Erz. Meritiez 
:>y 

Aşlkale İlç. 
I* 

Çait İlç. 
» 

Hınıs 
w 
V 
w 

Horaisan 
'» 
I»' 

!» 
İspiri 

!»' 
:» 
!» 
!» 

Karayazı 
!» 

Köy ve Cami : 

Sorhunlu 
Yağmurcuk 

Turaç köyü 
Çatören nahiyesi 
Parmalksız 
Sarikaşık 
Çakmalk 
Mutluca 
Avcılar 
Çiffigöl 
Selkman 
Firfaasaın 
Kaynarca 
Akçatoprâk 
Sadaka 
Tdkpnıar 
Üzüm'bağı 
Karakamış 
Karalkale 
Kapanlı 
Karasu 

köyü 
» 

» 
» 
>> 
» 
»i 

i» 
i» 

» 
» 
» 
»ı 
i»i 
* 
» 
» 
» 
» 

Atananın adı soyadı : 

Nurettin Kars 
Mahmut Tapan 

Münhal 
Nuri Aslari 
Osman Gülveren 
Halit Akel 
Münihal 
Mün'hal 
A. Hatim Öztürk 
Mehmelt Dindar 
Şefik Zireik 
Mehmet Gül 
Nusret Pınau 
Nuretlbin Yıldız 
A. Osman Karadayı 
Necaıtii Durnlu 
Münlhal 
Mün'hal 
Münhal 
Dursun Yaşar 
Münhal 

Tarih • 

22. 9 . 1978 

18. 5 ,1979 
11 .10.1978 
22. 9 .1978 

9 . 4 . 1979 
1 1 . 1 .1979 
4 . 1 .1979 

21 .12 .1978 
25 . 7 . 1979 
15. 6 .1979 

1 . 2 . 1979 
Bilatarih 

1 1 . 8 . 1978 

Sayı: 

Bilasayı (Mecburi 
hizmeti) 

6142 
19361 
17629 

P/11-79 
P/11-17 
P/Tl-14 
P/1T-22 
P/11-298 
P/11-249 
P/l 1-287 
1476 

15716 İstifa 
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Köy ve Cami : Atananın adı soyadı : Tarih : Sayı: 

Narman 
Oltu 

i» 

I» 

»' 
Olur 

'»' 
Pasinler* 

»' 
!>^ 

Şerikayat 
» 

Tekman' 
:»! 

:» 
Tortum 

:» 
Erz. Merkez 

i» 

;» 

A. Kızılkale 
Tuzlası 
Süleymanh 
Kâyaaltı 
Y, Çamlı 
Eimadüzü 
Yaylabaşı 
Uzunharman 
Kdtandüzü 
Ağcaşar 
Y. Kızılca 
Tahtsu 
İçmesu 
Daisöğüt 
Oİmenözü 
Bayındır 
Peynirli 
Çakıllı 
Hancığaz 
A. Yenice 
Halilkaya 
Ağören 

» Mustafa Özkan 
» Selahaittin Çelik 
» Mustafa Okumuş 

Feyyaz Gözütok 
> Vehbi Atasoy 
» Zakir Yıldırım 
» Münhal 
» Kenan Kinik 
» Mehmelti Bayoğlu 
» M. Maşuk Küçük 
» Recai Küçük 
» Rifat Atmaca 
» Münhal 
» Celal Düzenli 
» A. Rahman Taştan 
» Münhal 
» Münhal 
» Münhal 
» Alemi Yosma! 
» Celil Bayrak 
» Kadir Kesici 
» Osman Özmen 

30. 4 .1979 
16. 11 .1978 
18. 5 .1979 
25.12.1978 
27 . 3 . 1979 
27 . 3 . 1979 

12. 2 . 1979 
15. 12. 1978 
15.12.1978 
3 . 5 . 1979 
9 . 2 . 1979 

1 1 . 8 . 1978 
24. 6 .1979 

1112 
419 
6141 
408 
800 
801 

408 
725 
721 
295 
2294 

15697 
7033 

22 
28 
29. 
11 . 

2 
3 
3 
4 

.1979 

. 1979 

. 1979 

. 1979 

2686 
905 
1262 
953 

TC 
Diyanet İşleri Başkanlığı 15.6.1979 

Ankara 
Atama İş. Md. P/11-1/T-79-7550 

Bakanlık Makamına 

İlgi : 6.6.1979 gün ve 50-03010 sayılı emirleriniz. 
Erzurum İl ve ilçelerine 1978 yılı bütçesi ile ih

das edilen 43 adet imam-hatip kadrosu ile ilgili Cum
huriyet Senatosu Erzurum Senatörü Sayın Hilmi Nal-
bantoğlu'nun ilgi errtir ekinde gönderilen soru öner
gesi haJkkında mütemmim bilgi almaik üzere Erzurum 
Valiliğine bugünkü tarihli yazımızla gerekli talimat 
verilmiş olup sonucundan ayrıca bilgi verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Tayyar Altıkulaç 
Diyanet İşleri Başkanı 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüııeşin, yurt dışına çıkarılacak halılar için yapı
lan muameleye dair soru önergesi ve Gümrük ve Te
kel Bakam\Tuncay Mataracının yazdı cevabı. (7'j 1114) 

4.6.1979 
Cumhuriyet Senotösu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Mehmet Özgüneş 

VaJki şikâyetlerden ve yaptığım 'incelemelerden 
anlaşıldığına göre, 

Alâlâde bir halıyı dahi yurt dışına çıkarmak iste
yen vatandaşlarımıza ve turistlere gümrüklerde zor
luklar çıkarılmakta, halının eski eser olmadığının tev
siki istenilmektedir. 

Halıların hangilerinin eski eser sayılıp hangileri
nin eski eser sayılmadığının Ankara Arkeoloji Müze
sinde tespit edilmekte olduğunu bir hayli arayıp sor
duktan sonra öğrenebilen yurttaşlarımız ve turistler, 
bir taksi tutarak bu müzeye gitmekte orada kendile
rinden bir dilekçe alınmakta bu dilekçe hangi güm
rük kapısından yurt dışına çıkacaklarının mutlaka be
lirtilmesi istenilmektedir. Bundan sonra halı sahipleri 
225 lira yatırmak üzere bir bankajaın pek temiz ol-
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mayan ve çok ağır çalışan Samanpazarı şubesine gön
derilmektedir. Para yatırıldıktan sonra müzeye tek
rar müracaat edilmökte halı mühürlenerek sahibine 
daha önce belirtilen gümrük müdürlüğüne hitaben bir 
de yazı verilmektedir. 

Özellikle bir turistin, 
a) Halıyı muayene edecek makamı soruşturup 

öğrenmesinde ve Türkçe dilekçe yazdırmasındaki güç 
lükler, 

'b) Yurdumuzu terkedeceği gümrük kapısını gün
lerce önceden belirlemeye icbar edilişi, 

c) En az yarım günlük zaman kaybı, 
id) Küçümsenemeyecek miktarda taksi ücreti öde

mek zorunda kalışı, sebebiyle yurdumuza gelenlere 
(Sakın hah alayım demeyin başınız derde girer) de
nilmektedir. 

Soru 1. Maksat eski eser sayılan halıların yurt 
dışına kaçırılmasını önlemek ise başka ülkelerde uy
gulanan uygar metotlar bir kenara itilerek, vatandaş 
larımızı ve yurdumuza bir hayli gayret sarfederek 
davet ettiğimiz turistleri zaman ve para kaybına uğ 
ratan yurdumuz aleyhinde propaganda vesilesi olan 
demokratik yönetim usullerine ters düşen bu ilkel 
uygulamanın tercih edilişini tasvip ediyor musunuz? 

Soru 2. Tasvip etmiyorsanız ne zaman ne gibi 
tedbirler alınacaktır? 

TC 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Ekonomik İşler Şb. Md. 
Sayı : K/1-19249 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Mehmet Özgü-

neş tarafından Sayın Başbakana yöneltilen ve Başba
kan adına tarafımdan yanıtlanması istenilen 4.6.1979 
tarihli soru önergesinde; 

Eski eser sayılan halıların yurt dışına kaçırılmasını 
önlemek açısından başka ülkelerde uygulanan uygar 
metodlar bir kenara itilerek vatandaşlarımızı ye yur
dumuza bir hayli gayret sarfederek davet ettiğimiz 
turistleri zaman ve para kaybına uğratan yurdumuz 
aleyhinde propaganda vesilesi olan demokratik yön
tem usullerine ters düşen halen uygulanmakta olan 
ilkel uygulamanın tercih edilişinin tasvip edilip edil
mediği tasvip-edilmiyorsa ne zarrtan ne gibi tedbir
lerin alınacağı belirtilmektedir. 

Malumları olduğu üzere 1710 sayılı Eski Eserler 
Yasasının 22 nci maddesi «Yurt içindeki eski eserlerle 

1 müze ve özel ve resmi koleksiyonlarda bulunan eser
ler, değiştirme suretiyle dahi olsa hiçbir surette yurt 
dışına çıkarılamaz...» hükmüne âmirdir. 

Konu Kültür Bakanlığına intikali ettirilmiş olup 
alınan yanıt yazıda; 

Son yıllarda memleketimizden halı ve kilim gibi 
eşya ihracatının artmış olması ve bu ihracatı teşvik 
gayesi ile de 1710 sayılı Eski Eserler Yasası kapsa
mına giren hah ve kilimlerin de ihraç edildiği saptan
mıştır. 

1710 sayılı Yasanın 22 nci maddesinin eserleri
mizin sergilenmek için de olsa yurt dışına çıkarılması
nı engellediğinden bahisle yurt dışına ©ski eser özel
liğindeki halı ve kilimlerimizin götürülmemesi 'için 
memleketimizdeki tüm müzeler çaba harcanmaktadır. 

Büyük gruplar halinde ya da tek olarak yurt dışına 
götürülecek halı ve kilimler müzelere getirilmek is
tenmediği takdirde müze uzmanları yerinde incele
mekte ve rapor düzenlenmektedirler. Ayrıca ülkemi
ze gelen turistlerin öncelikle görmek istedikleri ve zi
yaret ettikleri müzelerimiz, onları kaçırmak için zor
layıcı durum yerine, gelmesini sağlayacak olanaklar 
yaratmaktadır. 

Ülkem'ize gelen turistler genellikle bir gezi prog
ramı içerisinde ziyaretlerini sürdürmekte olup bu 
programda giriş ve çıkış gümrük kapıları ziyaret ede
cekleri iller ve yerleri belirlenmiş olduğundan bugüne 
kadar müzelerimize bu bir sorun olarak gelmemiş
tir. Ayrıca Ankara İlinde yurt dışına çıkacak halı ve 
kilim işlemleri ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi 
(Arkeoloji) ilgilenmemekte olup, Etnografya Müzesi 
Müdürlüğünde işlem görmektedir. 

Ancak eski eserlerimizi kaçırma amacı güdenler ve 
götürecekleri eşya arasında eski eser niteliği olan eş
ya bulunduranlar bu gibi tepkilere yol açmaktadır. 

Yukarıda belirtilen hususlar dışında daha geçerli 
olanaklar sağlamak amacı ile 1710 sayılı Eski Eser
ler Yasasının 22 nci maddesinin değiştirilffiesî husu
sunun da Başbakanlık katına yazıldığı belirtilmekte
dir. 

Mezkûr yasanın ilgili maddesinin değiştirilmesi iş
lemi gerçekleşmediğinden gümrüklerimizdeki uygula
ma anılan yasa çerçevesinde yürütülmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Tuncay Mataracı 
Gümrük ve Tekel Bakanı 
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19. — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi İsmail İl
han'ın, Muş İli, ilçe merkezleri ve köylerinin bazı so
runlarına dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Deniz Baykal'ın yazdı cevabı. (7/1118) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı rica ederim. 

Muş Senatörü 
İsmail ilhan 

1. Senatör seçilerek Parlamentoya geldiğim 1973 
tarihinden beri birçok kereler, özellikle bütçe görüş
melerinde ülkemiz ve Muş sorunlarını dile getirdi
ğim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerince 
bilinimektedur. Bu konuşmalarımda daha çok Muş-
Varto Bulanık ve Malazgirt'te bulunan akarsuların 
üzerinde barajların kurulması, Muş il, ilçe merkez
leri ve köylerinin bir an evvel elektriğe kavuşturul
ması, birçok köylerde yıllardan beri şikâyet konusu 
olan taşkın suların önlenmesi, zengin yer altı ve yer 
üstü doğal kaynaklara sahip bulunan Muş İlinde Dev
let Su İşleri çalışmalarının daha çok yararlı olabilmesi 
için bir Devlet Su İşleri bölge müdürlüğünün de 
Muş'ta kurulması, Muş'ta bir 'kömür tevzii müessese
sinin açılmasının gerekli olduğu belirtilmişti. 

Bu durum karşısında, 
1. Yıllardan beri proje çalışmaları sürdürülen ve 

geçen yıl yaptığım temaslarda bu çalışmaların b i im ek 
üzere olduğunu öğrenmiş olduğum eski adıyla Çalak-
tepe yeni adıyla Yunus Yaylası barajı, ne zaman ya
pımı için Hükümet programına alınacaktır? Bu yıl 
aynı konuyu yine bütçe görüşmelerinde dile getir
miştim. Gerek Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Sayın Hikmet Çetin ve gerekse Sayın Deniz 
Baykal konu üzerine çok ciddi olarak eğileceklerini 
ve mümkün olursa bu yilki yatırım programlarına 
dahil edeceklerini söylemişlerdi. Muş'un ekonomik 
kalkınmasında çok büyük katkısının bulunacağının 'her 
seferinde dile getirdiğim Yunus Yaylası barajının 
acilen ele alınması gerekir. 

Konu üzerindeki çalışmaların son durumu hak
kında bilgi verilirse çok memnun olurum. 

2. Malazgirt ve Bulanık köylerinin 120 bin dö
nümlük arazilerini sulayabilecek kapasitede - Aktuzla 
Barajı (regülatörü) ihaleye verilmiş ve geçen yıl il
gili firma çalışmalara başlamıştı. Şimdi bu çalışmala
rın durmuş olduğunu, regülatörün tekrar ihale edile
ceğini haber almış bulunuyorum. Bulanık ve Malaz

girt halkının büyük bir sabırsızlıkla bitmesini bekle
diği bu baraj çalışmaları ne zaman tekrar ele alına
caktır? 

İhaleye girip yapmayı üzerine aldığı bir işi yarıda 
bırakıp giden firmalara karşı uygulanacak herhangi 
bir müeyyide yok mudur? 

Aktuzla Barajının durumu ne olarak ve yeniden 
ne zaman ihale edilecektir? 

3. Varto da Kalecik (Kalencik) Malazgirt'te ise 
Aslankaya barajları için, bir ara etüt çalışmaları ya
pılıyordu. Bu barajlar konusunda, şu anda ne gibi 
bir çalışma yapılmaktadır? 

4. Köy elektrifikasyonu çalışmaları konusunda 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu köylerine öncelik ve
rilmesi gerektiğini Senatoda birçok kere belirtmiştik. 
Bu konu da 1976 yılı bütçe görüşmelerinde rotasyon 
usulünün uygulanmasının iyi olacağını söylemiş ve 
zamanın Hükümet yetkililerinden, yaz aylarında ça
lışma mevsimi çok kısa olan bu yörelere 3 - 4 aylık 
süre için, Batı illerinden makine parkı ve eleman 
gönderilmesinin çok yararlı olacağını söylemiştim. 

Bundan bir süre evvel Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Sayın Baykal'ın köy elektrifikasyonu çalışma
larında bu yola gideceklerini büyük bir memnun'iyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Aynı konuda 11.6.1979'da televizyon haberlerinde; 
Muş ve Bitlis köylerinin TE Kurumunca kardeş köy 
ilan edilmiş olduğunu ve bu il köylerinin biran evvel 
elektiriğe kavuşturulması için gerekli çalışmalarına 
başlanmış bulunduğunu haber aldık. Bu çalışmaları 
adım adım takip eden bir parlamenter olarak, bu ha
bere çok sevindik. Muş ve Bitlis halkıda kimbilir na
sıl memnun olmuştur. Ancak geçen yıl Köy Elektri
fikasyonu Daire Başkanı ile yapmış olduğum şahsi 
temaslar neticesinde, Muş köylerinden 80-120 köyün 
proje çalışmalarının sonuçlanmış olduğunu ve para
sal sorun halledilecek olursa; köylere hat çekimine 
başlanılacağı belirtilmişti: 

Şimdi Muş köylüsü şu hususu öğrenmek istiyor. 
a) Bu yıl kaç köy elektriğe kavuşacaktır? 
b) Bütün Muş köyleri kaç seneye kadar elektri

ğe kavuşmuş olacaktır? 
5. Birçok Muş köylüleri taşkın sulardan, yıllar

dan beri perişan olmuş durumdadır. Bu konunun 
ciddi olarak ele alınmasını ve Muş DSİ'ne bu konuda 
talimat verilmesini - köy isimlerinden de bazılarını 
vererek - 1979 yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
lığı bütçesinde söz etmiştim. Bu durum karşısında 
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Muş köylülerinin taşkın su afetinden kurtarılması. 
için ne gibi çalışmalar öngörülmektedir? 

6. Muş'ta ne zaman bir Devlet Su İşleri bölge 
müdürlüğü kurulacaktır? Bu konudaki çalışmalar ne 
safhaya gelmiştir? Van Bölge Müdürlüğünden kur
tulmak istiyoruz. Aksi takdirde DS İşlerinin Muş'taki 
çalışmalarından tam verim almak mümkün olmaya
caktır. 

7. Muş'ta bir 'kömür tevzi müessesesinin açılması 
şarttır. Yıllardan beri Şırnak'tan kamyonlarla taşına
rak ilgililere dağıtılmaktadır. Halbuki Muş'ta bir kö
mür tevzi müessesesi olsa, vatandaş kömürünü daha 
'kolay ve daha rahat temin edebilir. Bu konunun Ba
kanlıkça ciddi olarak ele alınıp alınmadığını; Muş'la 
böyle bir şubenin açılıp açılmayacağının tarafıma 
bildirilmsi rica olunur. 

8. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı halen ve 
ileride Muş ili hudutları dahilinde ne gibi başkaca 
yatırımlar yapmayı programlamaktadır? 

Saygılarımla. 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 112/052-2-14-3133 

40665 
26 . 7 . 1979 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Muş Üye
si Sn. İsmail İlhan'ın yazılı soru öner
gesi hakkında 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 18 . 6 . 1979 tarih ve 01391-06.212.00341 

sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi Sayın İsmail İl

han'ın yönelttiği Muş İli, İlçe Merkezleri ve köyleri
nin bazı sorunlarına dair yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakam 

Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi Sayın İsmail İlhan'ın 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Senatör seçilerek parlamentoya geldiğim 1973 ta
rihinden beri bir çok kereler, özellikle bütçe görüş
melerinde ülkemiz ve Muş sorunlarını dile getirdi
ğim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkili
lerince bilinmektedir. Bu konuşmalarımda daha çok 
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Muş - Varto Bulanık ve Malazgirt'te bulunan akar
suların üzerinde barajların kurulması, Muş il, ilçe 
merkezleri ve köylerinin bir an evvel elektriğe ka
vuşturulması, bir çok köylerde yıllardan beri şikâyet 
konusu olan taşkın suların önlenmesi, zengin yer 
altı ve yer üstü doğal kaynaklara sahip bulunan Muş 
ilinde Devlet Su İşleri çalışmalarının daha çok ya
rarlı olabilmesi için bir Devlet Su İşleri Bölge Mü
dürlüğünün de Muş'ta kurulması, Muş'ta bir Kömür 
Tevzii Müessesesinin açılmasının gerekli olduğu belir
tilmişti. 

Bu durum karşısında. 
Soru : 1. Yıllardan beri proje çalışmaları sür

dürülen ve geçen yıl yaptığım temaslarda bu çalış
maların bitmek üzere olduğunu öğrenmiş olduğum es
ki adıyla Çalaktepe yeni adıyla Yunus Yaylası bara
jı ne zaman yapımı için Hükümet programına alına
caktır? Bu yıl aynı konuyu yine bütçe görüşmelerinde 
dile getirmiştim. Gerek Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Hikmet Çetin ve gerekse Sayın De
niz Baykal konu üzerinde çok ciddi olarak eğilecek
lerini ve mümkün olursa bu yılki yatırım programla
rına dahil edeceklerini söylemişlerdi. Muş'un ekono
mik kalkınmasında çok büyük katkısının bulunacağı
nın her seferinde dile getirdiğim Yunus Yaylası Bara
jının acilen ele alınması gerekir. 

Konu üzerindeki çalışmaların son durumu hakkın
da bilgi verilirse çok memnun olurum. 

Cevap : 1. Muş ili, Yunus Yayla Barajının plan
lama çalışmaları sürdürülmekte olup 1979 yılı sonunda 
tamamlanacaktır. 

Soru : 2. Malazgirt ve Bulanık köylerinin 120 
bin dönümlük arazilerini sulayabilecek kapasitede Ak-
tuzla Barajı (regülatörü) ihaleye verilmiş ve geçen yıl 
ilgili firma çalışmalara başlamıştı. Şimdi bu çalışma
ların durmuş olduğunu, Regülatörün tekrar ihale edi
leceğini haber almış bulunuyorum. Bulanık ve Ma
lazgirt halkının büyük bir sabırsızlıkla bitmesini bek
lediği bu baraj çalışmaları ne zaman tekrar ele alı
nacaktır? 

İhaleye girip yapmayı üzerine aldığı bir işi ya
rıda bırakıp giden firmalara karşı uygulanacak her
hangi bir müeyyide yok mudur? 

Aktuzla Barajının durumu ne olacak ve yeniden 
ne zaman ihale edilecektir? 

Cevap : 2. 1978 yılında inşaatına başlanmak üze
re ihale edilip, bilahara Bakanlar Kurulunun 
14 . 7 . 1978 tarih ve 7/15990 sayılı kararı uyarınca 
tasfiyeye tabi tutulan Ulusu sulaması Aktuzla re-
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gülatörü inşaatının 1979 yılında tekrar ihalesi ve 
1981 yılı sonunda tamamlanabileceği düşünülmekte
dir. 

Soru : 3. Varto da Kalecik (Kalencik) Malaz
girt'te ise Aslankaya barajları için, bir ara etüt ça
lışmaları yapılıyordu. Bu barajlar konusunda, şu an
da ne gibi bir çalışma yapılmaktadır? 

Cevap : 3. Varto - Kalecik ve Malazgirt - As
lankaya (Alpaslan) Baraj yerlerinin yapılan inceleme 
sonunda jeolojik yönden depolamaya müsait bulun
madığı tespit edilmiştir. 

Soru : 4. Köy elektrifikasyonu çalışmaları ko
nusunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu köylerine ön
celik verilmesi gerektiğini Senatoda bir çok kere be
lirtmiştik. Bu konuda 1976 yılı Bütçe görüşmelerinde 
rotasyon usulünün uygulanmasının iyi olacağını söy
lemiş ve zamanın Hükümet yetkililerinden, yaz ay
larında çalışma mevsimi çok kısa olan bu yörelere 
3-4 aylık süre için, Batı illerinden makine parkı ve ele
man gönderilmesinin çok yararlı olacağını söylemiş
tim. 

Bundan bir süre evvel Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanı Sayın Baykal'm köy elektrifikasyonu ça
lışmalarında bu yola gideceklerini büyük bir mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

. Aynı konuda 1 1 . 6 . 1979'da Televizyon haber
lerinde; Muş ve Bitlis köylerinin Türkiye Elektrik 
Kurumunca kardeş köy ilan edilmiş olduğunu ve bu 
İl köylerinin bir an evvel elektriğe kavuşturulması için 
gerekli çalışmalarına başlanmış bulunduğunu haber 
aldık. Bu çalışmaları adım adım takip eden bir par
lamenter olarak, bu habere çok sevindik. Muş ve Bit
lis halkı da şimdi kimbilir nasıl memnun olmuştur. 
Ancak geçen yıl Köy Elektrifikasyonu Daire Başkanı 
ile yapmış olduğum şahsi temaslar neticesinde. Muş 
köylerinden 80-120 köyün proje çalışmalarının sonuç
lanmış olduğunu ve parasal sorun halledilecek olur
sa köylere hat çekimine başlanılacağı belirtilmişti : 

Şimdi Muş köylüsü şu hususu öğrenmek istiyor. 
a) Bu yıl kaç köy elektriğe kavuşacaktır? 
b) Bütün Muş köyleri kaç seneye kadar elektri

ğe kavuşmuş olacaktır? 

Cevap : 4. Köy Elektrifikasyonu çalışmaları ge
ri kalmış, Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölge
lerindeki köy elektrifikasyonunu hızlandırmak için Ba
tı Bölgelerindeki tecrübeli elemanları yaz aylarında 
anılan bölgelerde görevlendirmiş bulunmaktayız. Do
ğu ve Güney Doğu illeri ile Batı illerini kardeş il 

ilan ederek yardımlaşma sağlanmış bulunmaktadır. Bu 
bölgelere kaydırılan teknik eleman ve tesis ekipleri 
şöyledir : 

Kayseri'den Malatya'ya 1 mühendis ve 2 tesis 
ekibi, 

Sakarya'dan Adıyaman'a 1 mühendis ve 2 tesis 
ekibi, 

Bolu ve Ankara'dan Van'a 1 mühendis ve 2 tesis 
ekibi, 

İzmir'den Bitlis'e 1 mühendis ve 2 tesis ekibi, 
Adana'dan Urfa ve Mardin'e 2 mühendis ve 3 te

sis ekibi, 
Bursa'dan Kars'a 1 mühendis ve 2 tesis ekibi, 
İstanbul'dan Erzincan'a 2 mühendis ve 3 tesis eki

bi, 
İzmir'den Muş'a 1 mühendis ve 2 tesis ekibi gön

derilmiş olup, bu ekipler köy elektrik tesis çalışmala
rına hızla başlamış bulunmaktadırlar. 

a) Muş ilinde 372 adet köyün 7'si elektriklidir. 
Bu köylerden 77 adedi 1979 yılı tesis programında ön
görülmüş olup, tesis çalışmaları devam etmektedir. 
Geriye kalan 288 adet köyün 57 adedinin projeleri 
yapılmış olup, 1979 yılı içerisinde de 48 köyün pro
jesinin yapılma çalışmalarına başlanılmış bulunmak
tadır. 

b) 1979 yılından itibaren yılda 5 000 köyün 
elektriklendirilmesi hedef olarak alınmış bulunmakta
dır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için çalışmalarımız 
hızla devam etmektedir. Hedefin gerçekleşmesi ile 
1982 yılı sonunda veya 1983 yılı içerisinde ülkemizde 
elektriksiz köy kalmamış olacaktır. 

Soru : 5. Bir çok Muş köylüleri Taşkın sular
dan, yıllardan beri perişan olmuş durumdadır. Bu ko
nunun ciddi olarak ele alınmasını ve Muş DSİ'ne bu 
konuda talimat verilmesini - Köy isimlerinden de bazı
larını vererek - 1979 yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Bütçesinde söz etmiştim. Bu durum kar
şısında Muş köylülerinin taşkın su afetinden kurtarıl
ması için ne gibi çalışmalar öngörülmektedir? 

Cevap : 5. Münferit taşkın koruma konuların
dan Muş - Merkez - Durugöze Köyü taşkın koruma
sı işi 1979 yılı icraat programında bulunmaktadır. 

Diğer taraftan etütleri tamamlanarak ele alınması 
uygun görülen Muş - Merkez - Yoncahöz, Hasköy, 
Ortakent, Kızılağaç, Muratpaşa, Varto ilçesi Hosan-
çayı, Boğaziçi, Malazgirt ilçesi Seyit köyleri taşkın 
koruması konularının, program ve bütçe olanakları 
nispetinde 1980 ve 1981 yılı icraat programlarına da
hil edilmesi düşünülmektedir. 
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Soru : 6. Muş'ta ne zaman bir Devlet Su İş
leri Bölge Müdürlüğü kurulacaktır? Bu konudaki 
çalışmalar ne safhaya gelmiştir? Van Bölge Müdür
lüğünden kurtulmak istiyoruz. Aksi takdirde DSt'nin 
Muş'taki çalışmalarından tam verim almak mümkün 
olmayacaktır. 

Cevap : 6. Muş ilinde Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne bağlı Bölge Müdürlüğünün kurulması, 
anılan Genel Müdürlüğün idari çalışmaları yönünden 
şimdilik düşünülmemektedir. 

Soru : 7. Muş'ta bir Kömür Tevzii Müessesesi
nin açılması şarttır. Yıllardan beri Şırnak'tan kamyon
larla taşınarak ilgililere dağıtılmaktadır. Halbuki Muş' 
ta bir kömür tevzi müessesesi olsa, vatandaş kö
mürünü daha kolay ve daha rahat temin edebilir. 
Bu konunun Bakanlıkça ciddi olarak ele alınıp alın
madığını; Muş'ta böyle bir şubenin açılıp açılmaya
cağının tarafıma bildirilmesi rica olunur. 

Cevap : 7. Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
mu, Kömür Satış Şube ve Bürolarının sayısını ar
tırmak ve yurt düzeyinde daha yaygın hizmet gör
mek amacıyla çalışmalar yapmıştır. 

Muş ilinde de kömürlerin halka intikalini mü
essese kanalıyla sağlamak için Kömür Satış Deposu 
kurulması hususunda ilgili müessese etütler yapmış, 
TCDD'den depo temini işini halletmiş, alt yatırım
larla ilgili incelemesini tamamlamıştır. Depo teşki
lâtının fiilen faaliyete geçebilmesi için teşkilatın kad
rosunun çıkması beklenilmektedir. 

Bütçe Kanunun 35 nci maddesi gereğince Mali
ye Bakanlığınca fiili kadrolar haricindeki kadroların 
iptal edilmesi nedeniyle Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu bünyesinde bulunan boş kadrolar (c/r 2 ora
nında 106 kadrodan ibarettir.) Devletleştirilen kömür 
sahalarına verildiğinden Kömür Satış ve Tevzi Mü
essesesinin açmış olduğu veya açacağı Muş dahil bü
tün yerlerdeki teşkilâtı, kadrosuzluk nedeniyle fiiliya
ta konulamamıştır. 

Soru : 8. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğı halen ve ileride Muş ili hudutları dahilinde ne gi
bi başkaca yatırımlar yapmayı programlamaktadır? 

Cevap : 8. Muş ilinde Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü'nün Yatırımları : 

— Jeolojik çalışmalar : Bu proje Muş'u da içine 
alan Bitlis Masifi adı ile anılan bölgede temel jeolo
jik araştırmaların yapılması ve maden yataklarını de
netleyen jeolojik sorunların çözümlenmesi amacıyla 
3 yıl süreli (1979-81) olarak yürütülecektir. Proje
nin, yıllık ortalama harcaması 7 milyon TL. dolayın
da olacaktır. 

— 1979 yılı içinde Muş - Bingöl - Tunceli'yi kap
sayan bölgede genç volkaniklerle örtülü alanların lin
yit olanağını araştırmak amacıyla prospeksiyon yapı
lacaktır. Alınan sonuçlara göre de ileriki yıllarda ça
lışmalar programlanacaktır. 

— Muş ilinde halen çimento hammaddesi ve 
apatit aramaları sürdürülmektedir. Apatit aramaları 
Bitlis ve Bingöl - Avnik'de bulunan apatitli Manye
tit cevherlerinin Muş güneyinde de bulunmasını amaç
lamaktadır. Bu çalışmalar için yapılan yatırım 1978' 
de 3 milyon TL. dolayında olup, etütler 1980'de de 
sürdürülecektir. 

— Türkiye Çimento Sanayii'nin Muş'ta Kuraca
ğı çimento fabrikası için kireçtaşı ve kil gibi ham
maddelerin temini ile ilgili araştırmalara 1978 yılın
da başlanılmış olup, 1979 yılı içinde sondaj çalışma
ları ile gerekli rezerv saptanması yapılacaktır. 1979 
yılında Muş'ta çimento hammaddesi araması yatırım
larının tutarı 6 milyon TL. dolayında olacaktır. 

— Önümüzdeki yıllarda Muş ilinde ayrıca Pomza 
ve Barit etütlerine de yer verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

20. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nın, dış memleketlerden alınan ve uzun 
vadeli borçlara ve ekonomimize olan katkılarına dair 
soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/1119) 

12 ,6 . 1979 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına ön olmanızı saygı
larımla rica ederim. 

C. Senatosu 
Balıkesir Senatörü 

Nejat Sarlıcalı 

1. 1974 yık sonu itibariyle dış borçlar-ifmzitt ge
nel toplamı ne kadardır. Bunlar 1977 yılı sonunda ne 
kadar olmuştur? 

2. Aynı tarihlerde devlet borçları ve öteki borç
lar olarak kısa ve uzun vadeli olanlar ne kadardır? 

3. A) Kısa vadeli borçlarda artış olmuşsa ne
denlerinin açıklanmasını. 

B) Uzun vadeli borçlanma yerine bu çeşit borç
ları teşvik etmek için alınmış olan ve uygulanan po
litikalar neler olmuştur? 
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4. 1974, 1975, 1976 ve 1977 yıllanoda alınan 
dış borçlar hangi amaçlarla kullanılmıştır ve bunların 
ekonomimize katkıları ne olmuştur? 1975'den sonra 
alınan borçların bir bölümünün gerekli olmayan mal
ların ithalinde kullanıldığı hakkındaki iddialar doğru 
mudur? Bu konuda bazı örnekler vermek olasımıdır? 

5. A) 1977 yılı sonunda mevcut dış borçlarımı
zın ülkeler ve firmalar itibariyle dökümü nedir? Kaç 
ülkeye borçlandık borçlu olduğumuz firmaların sayı
sı nedir? 

B) DÇM şeklindeki borç ne demektir ve bu tür 
borçlar nasıl kullanılmıştır? Bunlar için yükümlenen 
kur garantisinin Merkez Bankasına ve Hazineye ma
liyeti ne olmuştur? 

6. A) 1975, 1976 ve 1977 yıllarında bu borç
ların ödeme koşullarının iyileştirilmesi için yapılan 
çalışmalar nelerdir, sonuçları ne olmuştur? 

B) 1978 yılı başından bu yana bu maksatla ya
pılan çalışmalar ve alınan sonuçlar nelerdir? 

TC 
Maliye Bakanlığı 24 . 7 , 1979 

HAZMİİT : Dış Finansman 
Dairesi 

Sayı : 57-14/3215 - 50280 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 18 . 6 . 1979 tarih ve 01399/06.212.00343 sa

yılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın 

Türkiye'nin dış borçlarına ilişkin yazılı önergesinin 
yanıtı üç örnek halinde ilişikte yer almaktadır. 

Bilgileri arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

Soru 1. 1974 yılı sonu itibariyle dış borçlarımı
zın genel toplamı ne kadardır. Bunlar 1977 sonun
da ne kadar olmuştur? 

Cevap 1. 1974 yılı sonu itibariyle toplam dış 
borçlarımız 3 milyar 53 milyon dolardır. 1977 yılı 
sonu itibariyle bu miktar 10 milyar 829 milyon dola
ra yükselmiştir. Bu tutar 1978 yılı ortası itibariyle 
$ 12.4 milyara ulaşmakta olup,bu tutarın $ 7 milyar
lık bölümünü 1977 ve daha önceki dönemlere ait 
vadesi geçmiş kısa vadeli borçlar oluşturmaktadır. 
Bu tutara yaklaşık 6 milyar dolar olduğu tahmin edi
len faiz ödemeleri de eklendiğinde toplam borç tu
tarı $ 18 milyara ulaşmaktadır. 

Soru 2. Aynı tarihlerde Devlet borçları ve öteki 
borçlar olarak kısa ve uzun vadeli olanlar ne kadar
dır? 

Cevap 2. 1974 yılında devlet borçları 2.9 milyar 
dolarken 1977 yılı sonu itibariyle bu tutar 4.8 milyar 
dolara yükselmiş (uzun ve orta dönem); 1974 yılın
da kısa vadeli borçlar 152 milyon dolarken bu rakam 
1977 yılında 6 milyar 10 milyon dolara ulaşmıştır. 

Soru 3. a) Kısa vadeli borçlarda artış olmuşsa 
nedenlerinin açıklanmasını, 

b) Uzun vadeli borçlanma yerine bu çeşit borç
ları teşvik etmek için alınmış olan ve uygulanan po
litikalar neler olmuştur? 

Cevap 3. a) Rakamlardan da izleneceği gibi 
kısa dönem borçlanmalardaki artış, sanayiinin artan 
ithalat talebini karalamaya yönelik özkaynak veya 
uzun dönemli kredi olanaklarının bulunamaması ne
deniyle meydana gelmiştir. 

b) Bu tür borçlanmaları teşvik için DÇM ve 
mal mukabili ithalat uygulamaları getirilmiş, ayrıca 
Merkez Bankasına banker anlaşmaları yapabilme 
olanağı tanınmıştır. 

Soru 4. 1974, 1975, 1976 ve 1977 yıllarında alı
nan dış borçlar hangi amaçlarla kullanılmıştır ve 
bunların ekonomimize katkıları ne olmuştur? 1975' 
ten sonra alman borçların bir bölümünün gerekli 
olmayan malların ithalinde kullanıldığı hakkındaki 
iddialar doğru mudur? Bu konuda bazı örnekler ver
mek olası mıdır? 

Cevap 4. 1974 - 1975, 1976 ve 1977 yıllarında 
alınan uzun vadeli borçlardan proje kredileri şeklin
de olanlar belli bir öncelik tanınmaksızın çeşitli pro
jelere dağıtılmış, ithalat finansmanının büyük boyut
lara ihtiyaç göstermesi ve gerekli denetimden yok
sunluğu ile karşılaşılmış olması nedeniyle koşullarına 
bakılmaksızın tüm dış borç kaynakları harekete ge
çirilmiş ve uluslararası mali piyasalarda özellikle 
1974 - 1976 yıllarında uygun koşullu kaynaklar du
rurken, kısa vadeli borçlanmalara gidilmiştir. Bu ara
da, döviz sıkıntısı nedeniyle akreditif bedelleri trans
fer edilemediğinden, mal mukabili ithalat artmıştır. 
Denetim eksikliği, nedeniyle, bu yolla gerekli olma
yan bazı malların ithaline gidilmiştir. Örneğin, çorap, 
esans, bisiklet, oyun kâğıdı, baharat, oyuncak, gü
müş parlatma tozu gibi bazı ilginç malların ithal edil
diği, erteleme anlaşmaları vesilesiyle kontrol edilen 
listelerin incelenmesi sırasında görülmüştür. Erteleme 
kapsamına alınan tutarlar arasında 6 sterlin, 5 Fran-

[ sız frangı gibi küçük miktarlar da yer almaktadır. 
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Soru 5. a) 1977 yılı sonunda mevcut dış borç- • 
larımızın ülkeler ve firmalar itibariyle dökümü ne- i 
dir? Kaç ülkeye borçlandık, borçlu olduğumuz fir- ; 
maların sayısı nedir? 

b) DÇM şeklindeki borç ne demektir? ve bu tür 
borçlar nasıl kullanılmıştır? Bunlar için yükümlenen 
kur garantisinin Merkez Bankasına ve Hazineye ma
liyeti ne olmuştur? 

Cevap 5. a) Dövizle ödenecek dış borçlarımız 
(Devlet garantisi taşıyanlar) kuruluşlar itibariyle aşa
ğıdaki gibidir : 

— Uluslararası kurumlar 1.2 milyar dolar 
— Yabancı hükümetler 2.4 milyar dolar 
— Yabancı firmalar 0.5 milyar dolar 
(Uluslararası Kurumlar; Dünya Bankası, Uluslar

arası Kalkınma Örgütü (IDA), Uluslararası Finans
man Kurumu (IFC), Avrupa Yatırım Bankası gibi 
kurumlardır. Yabancı hükümet borçları, OECD üye
si ülkeler ve bazı sosyalist ülkelere olan borçlan içer
mektedir. Yabancı firma borçları ise genellikle alıcı 
kredisi şeklinde belli projelere finansman sağlayan 
firmaları kapsamaktadır.) 

Kısa vadeli borçların dökümü ise aşağıdaki gibi
dir. 

— Banker kredileri 429 milyon dolar 
— DÇM borçlan 2.4 milyar dolar 
— Mal mukabili ithalat 1.7 milyar dolar 
— Akseptans kredileri 0.5 milyar dolar 
— İrak petrol borcu 0.3 milyar dolar 
— Petrol Ofisi akseptans 

kredili ithalatı 0.1 milyar dolar 
— Ticari bankaların ödenmeyen 

akreditifleri 0.2 milyar dolar 
— İhracat ön finansmanı 83 milyon dolar 
— Merkez Bankası 

Muhabir hesapları 0.2 milyar dolar 

Kısa vadeli borçlarımız tutarı 98 bin firma ara
sında dağılmış olup, ayırım TC Merkez Bankasınca 
yapılmaktadır. 

b) DÇM, yurda getirilmesi zorunlu olmayan 
dövizlerin yurt içi ve yurt dışında oturan şahıslar ta
rafından anapara.ve faizinin dövizle ödenmesi koşu
luyla, bankalarda açılan mevduat hesaplarıdır. 1978 
yılı sonuna kadar, yapılan hesaplara göre bu mevdu
atlara verilen kur garantisi Hazineye yaklaşık 40 mil-
lar Türk lirasına mal olmuştur. Bu borçlar, ithalat 
ikamesine yönelik mal alımında, dışa bağımlı sanayi
nin uzun vadeli yatırımlarında ve tüketim malları it
halatında kullanılmışlardır. 

Soru 6. a) 1975, 1976 ve 1977 yıllarında bu 
borçların ödeme koşullarının iyileştirilmesi için yapı
lan çalışmalar nelerdir sonuçları ne olmuştur? 

b) 1978 yılı başından bu yana bu maksatla ya
pılan çalışmalar ve alman sonuçlar nelerdir? 

Cevap 6. a) 1975, 1976 ve 1977 yıllarında bu 
borçların ödeme koşullarının iyileştirilmesine ilişkin 
her hangi bir çalışma yapılmamıştır. 

b) 1978 yılı başlarından itibaren iki yönlü bir 
çalışmayla : 

i) Türkiye'nin ödemek zorunda olduğu borçla
rın bir kısmı için erteleme sağlanmış, 

ii) Yapılan çeşitli mevzuat değişiklikleriyle kısa 
vadeli borçlanmanın önüne geçilmiştir. 

OECD Türkiye Konsorsiyumu ülkeleri ile Japon
ya'ya olan ve vadeleri 1 . 1 . 1977 ila 30.6.1979 ta
rihleri arasında gelen devlet ve garantili ticari borç
larımızdan 1.1 milyarlık bölümü ertelenmiş bulun
maktadır. 

Ayrıca, 13 Temmuz 1979 tarihinde Uluslararası 
bankalarla imzalanan bir anlaşma ile 429.3 milyon 
dolarlık banker kredilerinden doğan borçlar 7 yıl sü
reyle ertelenmiş; bunun yanısıra 410 milyon dolarlık 
taze para sağlanmış bulunmaktadır. 

Öte yandan, 1.1.1981 tarihinden önce vadesi ge
len 2.2 milyon dolarlık dövize çevrilebilir mevduat 
borcunun yedi yıl süreyle ertelenmesi; Merkez Ban
kası muhabirlerince Merkez Bankasına sağlanan ve 
tutarı 90 milyon dolara ulaşan «overdraft» ların be
lirli bir düzene konulması; yaklaşık S 250 milyon tu
tarında bulunan, Merkez Bankasının muhabir ban
kalar nezdindeki hesapları üzerindeki geri ödeme is
temlerinin (Third Party Reimbusment Claims) belirli 
bir plana bağlı olarak ödenmesi; yaklaşık $ 1.7 mil
yara ulaşan ve mal mukabili ithalattan doğan garan
tisiz ticari borçların belirli bir ödeme planına bağlan
ması konularındaki çalışmalar da son aşamalarına 
getirilmiş bulunmaktadır. 

i Kısa .vadeli borçlanmanın doğurduğu ağır borç 
I yükü karşısında, kısa vadeli borçlanmalara ve özel-
I likle DÇM uygulanmasına son verilmiş; kabul kredili 

ithalat uygulamasına sınırlar getirilmiştir. 

21. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir - Merkeze bağlı Tepeköydeki 
camiin tamirine dair soru önergesi ve Devlet Bakanı 
Hasan Korkut'un yazılı cevabı. (7/1120) 

— 1023 — 



C. Senatosu B : 82 23 . 10 . 1979 O : 1 

18 . 6 . 1979 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun «Vakıflar Genel Müdürlüğünü» 
tedvir ile görevli Devlet Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

İNevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Nevşehir - Merkeze bağlı Tepeköy köyü içinde 
mevcut cami harap olmuş ve içinde namaz kılınması 
güç bir duruma gelmiştir. 

Caminin acilen tamiri için bir tedbir düşünülmekte 
midir? 

TC 
Devlet Bakanlığı 22 . 8 . 1979 
Sayı : 2.04 - 1086 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 27 . 7 . 1979 gün ve 06.212-00359-01453 -

7/1120 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp (İner
in yazılı soru önergesini içeren Vakıflar Genel Mü
dürlüğü ile ilgili bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hasan Korkut 
Devlet Bakanı 

TC 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 4 . 7 . 1979 
Abideler Şubesi Müdürlüğü 

Dosya : 50/320-24676 
Devlet Bakanlığına 

İlgi : 25 . 6 . 1979 gün ve 2.04-831 sayılı yazınız 
karşılığa 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner 
tarafından Devlet Bakanlığına yöneltilen yazılı soru 
önergesinde; Nevşehir Merkez Tepeköy'ün camisinin 
onarımını Genel Müdürlüğümüzün ne şekilde plan
ladığı sorulmaktadır. 

Adı geçen köy camii 1978 yılında Nevşehir Tepe-
köyü Damat İbrahim Paşa Camii, Hacı Bektaş Man
zumesi, Kurşunlu Camii, Medresesi, Yukarı Mahalle 
Eskili Camii ve Nar Köyü Camii onarımı ismi altın
da Müteahhit Ahmet Konyalıoğlu'na ihale edilmiş
tir. Diğer camilerde onarıma başlanılmış olup Tepe
köy Camiinin onarımının da 1979 yılında yapılması 
programlaştırılrnıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vakıflar Genel Müdürü 

M. Fuat Ün ver 
Vakıflar Genel Müdürü V. 

22. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, Nevşehir - Merkeze bağlı Tepeköy ün 
ağaçlandırılmasına dair soru önergesi ve Orman Ba 
kanı Vecdi İlhan'ın yazılı cevabı. (7/1121) 

18 . 6 . 1979 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Orman Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ede
rim, 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Nevşehir - Merkeze bağlı Tepeköy köyü içinde ve 
civarında bulunan tepe arazisinin orman yetişmesine 
çok uygun olduğu ilgililerce beyan edilmektedir. 

Adı geçen köyün ağaçlandırılması için bir çalışma 
yapılmakta mıdır? 

TC. 
Orman Bakanlığı 6 . 8 . 1979 

Özel Kalem Müdürlüğü 
021.1285./10-b 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
21 . 6 . 1979 ve 27 . 7 . 1979 günlü, 06.212.00360 -

01454 - 7/1121 sayılı yazıya C. 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in yazılı soru önergesinde yer alan, Nevşehir 
ili Merkez ilçesine bağlı Tepeköyü ve civarının ağaç
landırılması hususu mahallen incelettirilmiştir. 

Yapılan inceleme ve- etüd - envanter çalışmaları 
verilerine göre, söz konusu yerlerdeki ekolojik koşul
ların ağaçlandırma için uygun bulunmadığı anlaşıl
mıştır. 

Bu sebeple bu yöreye çalışma önceliği verilemeye
ceğini bilginize sunarım. 

Saygılarımla. 
Vecdi İlhan 

Orman Bakanı 

23. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, Ankara'nın Hüseyingazi Ekin Mahallesi 
Dağdibi semtinin susuzluğunun giderilmesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve içişleri 
Bakam Hasan Fehmi Güneş'in yazılı cevabı. (7/1122) 

1 8 . 6 . 1 9 7 9 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun İçişleri Bakanlığı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ede
rim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 
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Soru : 
Ankara Hüseyingazi Ekin Mahallesi Bağdibi 

Semti onbeş gündenberi susuzluk içinde kalmıştır. 
Belediye bu konuda bir tedbir düşünmekte midir? 

TC 
içişleri Bakanlığı 20 . 9 . 1979 

Özel Kalem Müdürlüğü 
TBMM ile İlişkiler Bürosu 

Sayı : 11 - 13/562 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 21 . 6 . 1979 "gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
01455/06.212.00361 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ra-
gıp Üner'in Bakanlığımıza yönelttiği, «Ankara'nın 
Hüseyingazi Ekin Mahallesi Dağdibi semtinin susuz
luğunun giderilmesi» hususundaki yazılı soru önerge
sine ait bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

Konu ile ilgili olarak mahallinde yaptırılan ince
lemede; 

Anılan semtin sularının sıra usulü ile akıtıldığı ve 
daha da fazlalaştırılması için geniş çapta su boruları
nın döşendiği anlaşılmıştır., 

Arz ederim. 
Hasan Fehmi Güneş 

İçişleri Bakanı 

24. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, Nevşehir'de çıkan Göreme Gazetesinin 
18 Haziran 1979 tarih ve 92572 sayılı nüshasında ya
yımlanan bir yazıya dair soru önergesi ve İçişleri Ba
kanı Hasan Fehmi Güneş'in yazılı cevabı. (7/1123) 

18 . 6 . 1979, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi 
arz ve rica ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

İlişik olarak sunulan Nevşehir'de çıkan Göreme 
Gazetesinin 18 Haziran 1979 tarih 92572 sayılı nüs-
hasın'dâ görüldüğü gibi; 

Nevşehirde; 
a) Milli Eğitim Müdürü ile Lise Müdürü ve öğ

retmenlerine tabanca ruhsatı verildiği, 

(18 . 6 . 1979 tarih ve 92572 sayılı Göreme Gaze
tesinin nüshası Kanunlar Müdürlüğündeki dosyasın
dadır. ) 

23 . 10 . 1979 O : 1 

I b) CHP li Belediye Başkanlarına tabanca ruh
satı verildiği ve diğer parti belediye başkanlarına ruh
sat verilmediği yazılmaktadır. 

Keyfiyetin tahkik ettirilerek durumun kesin olarak 
meydana çıkarılması için Bakanlıkça bir çalışma ya
pılmakta mıdır? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Asayiş 
Şube : A. Slh. 63141 -56 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 

18 . 6 . 1979 tarih ve bilâ sayılı yazısı. 
Nevşehir Senatörü Prof. Dr. Ragıp Üner'in Nev

şehir ilinde çıkan yerel Göreme Gazetesinin 18.6.1979 
tarih ve 92572 sayılı nüshasında yer alan; 

a) Milli Eğitim Müdürü ile Lise Müdürü ve öğ-
I retmenlerine tabanca ruhsatı verildiği, 

b) CHP li Belediye başkanlarına tabanca ruhsatı 
verildiği ve diğer parti belediye başkanlarına ruhsat 
verilmediği yolunda çıkan haberlere ilişkin olarak, 
keyfiyetin tahkik ettirilerek durumun kesin olarak 
meydana çıkarılması için bir çalışma yapılıp yapılma
dığı hususunda Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru 
önergesi hususunda yaptırılan incelemeden; 

a) 1979 yılı içinde Milli Eğitim Müdürü ile Ko
zaklı Lisesi Müdürüne 6136 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinin 3 ncü bendine istinaden Bakanlığımızca yeni
den hazırlanarak 18 . 5 . 1978 tarih vve 16291 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe gi
ren «6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkın
daki Kanun gereğince valiler ve kaymakamlarca silah 
taşıma ve bulundurma belgesi verilmesinde uygulana
cak esaslara ilişkin Yönetmeliğin, «Hayatları, harici 

j ve ciddi bir tehlikeye maruz bulunduğu için silah ta
şımak isteyenlere, valiliklere yapacakları başvuru üze
rine, yaptırılacak araştırma ile silah taşımalarına zo
runlu olduğunun saptanması halinde valilerin önerisi 

j ve İçişleri Bakanlığının uygun görmesi koşulu ile va-
liliklerce silah taşıma izin belgesi verilebilir.» yolun
daki 3 ncü maddesine istinaden silah taşıma ruhsatı 
verildiği, 

b) Keza, yine aynı yerden ve aynı yönetmelik 
maddesine istinaden Nevşehir ili ve mülhakatında gö
rev yapan yedi belediye başkanına taşıma ruhsatı ve
rildiği ve bunlardan ikisinin Adalet Partili oldukları, 

I ayrıca Hacıbektaş ilçesinin Cumhuriyet Halk Partili 
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Belediye Başkanının şahsi ve Merkez Kavak kasaba
sının yine Adalet Partili Belediye Başkanının yapmış 
oldukları soruşturma devam etmekte olup, Göreme 
Belediye Başkanının zabıtaca mani hali bulunduğun
dan bulundurma ruhsatlı tabancası taşıma ruhsatına 
çevrilmemiştir. 

Yukarıda verilen bilgiden de anlaşılacağı üzere, 
uygulama yasaldır ve hiç bir ayırım gözetilmeksizin 
sürdürülmektedir. 

Arz ederim, 
Hasan Fehmi Güneş 

İçişleri Bakanı 

25. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, Nevşehir - Merkeze bağlı Uçhisar kasa
basında yapılması düşünülen «Kız Sanat Okulu» in
şaatının ne safhada olduğuna dair soru önergesi ve 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğurun yazılı cevabı. 
(711124) 

18 . 6 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Milli Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Rargıp l iner 

Nevşehir - Merkeze bağlı Uçhisar kasabasında ya
pılması düşünülen ve plana konulduğu ilgililerce be
yan edilen «Kız Sanat Okulu» inşası ne safhadadır? 

TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 22 . 8 . 1979 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031 - 2 - 1 6 0 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 21 . 6 . 1979 tarih ve 01452. 06. 212. 00358 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'

in yazılı soru önergesi ile ilgili yanıtımız ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in yazılı soru önergesiyle ilgili yanıtımız. 

Merkeze bağlı Uçhisar ilçe Pratik Kız Sanat Oku
lu yeni bina yapımı 1979 yatırım programına teklif 
edilmiş, ancak gerekli ödeneğin programda yer al
ması gerçekleşmemiştir. 

... ı 

j Konu, tekrar 1980 yatırım programına teklif edi
lecektir, 

Saygılarımla. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 

26. — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi İsmail İl
han'ın, Muş ilinin bazı sorunlarına dair soru önergesi 
ve Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracının ya
zılı cevabı. (711125) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Tekel Bakan

lığınca, yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
İsmail İlhan 

J Muş Senatörü 

1. Muş ili Malazgirt - Aktuzlası çok ilkel yön
temlerle işletilmektedir. Yılda ancak 5 ay gibi çok 
kısa bir süre istihsalde bulunmaktadır. Yılın diğer 7 
ayında tuzlu su - Ulusu ırmağına akıp heba olmakta
dır. Bu tuzlanın tuzundan daha çok yararlanabilmesi 

I için, Gümrük ve Tekel Bakanlığınca gereken önlem
lerin alınması ve uygun görülen yatırımların yapıl-

I ması için iki yıldan beri Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
yetkilileri ile görüşmüş ve olumlu cevap almıştım. 

Aradan 2 - 3 yıl geçtiği halde hâlâ bu konuda her 
I hangi bir ciddi çalışma görülmemektedir. Bu tuzla, 

maden cihazlarla donatır, verimi artırılırsa yörenin 
tuz ihtiyacı tamamen giderilmiş olur. Kaç yıldan beri 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının bütçesinde dile getir-

I diğim bu konu ne zaman ciddi olarak ele alınacak
tır? 

I 2. Tütün üretimi Muş halkının belli başlı gelir 
I kaynaklarından biridir. Esasen Muş'ta hayvancılığın 
I yanında tütün ve pancar mahsulü çok iyi olmaktadır. 
I Ancak 371 köy ve 200 mezradan ancak 40 köye res-
I men tütün ekim müsaadesi verilmiştir. Bu durum 
I vatandaşı çok müşkül vaziyete sokmuştur. Bir süre 
I evvel Cumhuriyet Senatosunda aynı konuda yapmış 
I olduğum gündem dışı konuşmada da söylemiş oldu-
I ğum gibi, Muş köylüsü tütün ekim sahalarının geniş-
I letilmesini istemektedir. Bu konuda Hükümetten özel-
I likle Gümrük ve Tekel Bakanlığından ekim müsaadesi-
I ni almak için Ankara'ya heyet üzerine heyet gelmek-
I tedir. Ancak kendileriyle temas ettiğimiz Gümrük ve 
I Tekel Bakanlığı yetkilileri tütün ekim sahalarının ge

nişletilmesinin yasaklanmasına dair Gümrük ve Tekel, 
I Gıda - Tarım ve Hayvancılık, Ticaret ve Maliye Ba-
I kanlıklarının ortaklaşa almış oldukları karar kalk-
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madıkça, hiç bir köy için yeniden ekim müsaadesinin 
verilmesinin mümkün olamayacağını belirttiler. Cum
huriyet Senatosunda belirtmiş olduğum gibi, Muş'ta 
tütün ve şeker pancarından başka ürün üretilmemek -
tedir. Daha doğrusu çiftçinin emeğine karşılık verecek 
ürün türü tütün ve şeker pancarıdır. Halbuki Ege, 
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'de tütün dışında 
pamuk, ayçiçeği, pirinç gibi ürünler de üretilebilmek
tedir. Bu sebeple Muş, Varto, Bulanık, Malazgirt gibi 
tütün ve^ pancardan başka mahsul ekilemeyen yer
lerin sözü edilen kararın kapsamı dışında bırakılması 
gerekir. Bu yöre halkı tütün ekemezlerse açlıktan pe
rişan olurlar. Bunu hiç kimse vatandaştan isteyemez. 
Bu konuda Gümrük ve Tekel Bakanlığının her hangi 
bir çalışma içinde olup olmadığını öğrenmek istiyo
rum* 

3. Muş'ta bir sigara fabrikasının kurulması için 
yıllardan beri Gümrük ve Tekel Bakanlığı yetkilileri
ne başvurmaktayız. Bu konuda ne gibi çalışmalar ol
maktadır? 

4. Muş tütün üreticileri, bu yıl Bakanlıkça tespit 
edilen 83 liralık baş fiyattan kısmen memnun ise de, 
tütün eksperlerinin tütün alımlarında takdir ettikleri 
fiyattan çok şikâyetçidirler. Burada mühim olan baş 
fiyat olmayıp ortalama fiyattır. Muş'tan aldığım ha
berlere ve Muş mahalli Şark Telgraf Gazetesinin yaz
dığına göre, eksperlerin tütün alımlarında verdikleri 
fiyat 50 - 60 - 65 - 70 liradır. Bugünkü pahalılık, para 
değeri karşısında verilen bu paranın çok az olduğunu 
Cumhuriyet Senatosunda yaptığım gündem dışı ko
nuşmada da söylemiştim. Bu konuyu iki ay evvel Sa
yın Bakan Tuncay Mataracı ve Tekel Genel Müdürü 
Orhan Özete de iletmiş ve ilgililere gereken emirle
rin verilmesini istemiştim. Muş'tan aldığım haberlere 
göre, tütün üreticisinin bu konuda şikâyetleri devam 
etmektedir. Sayın Mataracı; Doğu Anadolu tütün pi
yasasını açtığı Bitlis ilinde yaptığı konuşmada, tütün 
alımlarında üreticiye vereceği ortalama fiyatı, baş fi
yata yakın tutmaya bilhassa özen göstereceklerini 
söylemişti. Muş tütün alımında eksperlerin Sayın Ba-
Tcahln Televizyon ve radyrr ile Icarrrtr oyuna duyurmuş-
olduğu bu söze göre hareket etmemiş olduğunu, Güm
rük ve Tekel Bakanlığının üst kademedeki yetkilileri 
biliyorlar mı? Biliyorlarsa, bu konuda her hangi bir 
girişimde bulunmuşlar mıdır? 

5. Muş'ta senelerden beri bir türlü ciddi olarak 
ele alınmadan sürüncemede bırakılmış bulunan tütün 
işleme ve kakım evleri inşaatı vardır. Kaç yıldır Güm
rük ve Tekel Bakanlığı Muş'ta tütün işleme ve ba-

I kim evinin yapmayı düşünmekte ve buna göre, de 
her yıl belli miktarda para ayrılmaktadır. Fakat her 

I nedense, bu konudaki çalışmalarda hiç bir ilerleme 
I görülmemektedir. Bu yatırımlar ne zaman ciddi ola

rak ele alınacaktır? Ve bu eVler ne zaman Muş 
tütün üreticisinin hizmetine girecektir? 

6. Gümrük ve Tekel Bakanlığı Muş için başka 
ne gibi yatırımları programa almıştır ve ilerisi için 
ne gibi yatırımları programa almayı düşünmektedir? 

TC 
I Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

4.1.5246 
1 7 . 8 . 1979 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I İlgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdürlüğü) 

21 . 6 . 1979 gün ve 01457-06.212.00362 sayılı ya-
I zınız: 

I Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi İsmail İlhan ta-
1 rafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak ya-
j nltlandırıtoası önerilen, Muş İlinin bazı sorunlarına 
I ilişkin, yazılı soru önergesi yanıtı 3 nüsha ve 1 liste 
I fotokopisi ilişikte sunulmuştur. 

I Bilgilerine arz ederim. 
I Tuncay Mataracı 
I Gümrük ve Tekel Bakanı 

I Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi İsmail İlhan'ın 
Muş İlinlin bazı sorunları ile ilgili yazılı soru önerge-

I si cevabıdır. 

I Soru 1. — Muş ili Malazgirît - Aktuzlası çok ilkel 
I yöntemlerle işletlilmektedlir. Yılda ancak 5 ay gibi çok 
I kısa bir süre istihsalde bulunmaktadır. Yılın diğer 7 
I ayında Tuzlu Su - Ulusu ırmağına akıp heba olmak-
| 'tadır. Bu Tuzta'nın tuzundan daha çok yararlanabil-
I miösi için, Gümrük ve Tekel Bakanlığınca gereken 
I önlemlerin alınması ve uygun görülbn yatırımların ya-
I pılması için iki yıldan beri Gümrük ve Tekel Bakan-
I lığı ygritfc'il'ilerj ile^örüştnüş^ ve olumlu cevap almış-
I tim. 

1 Aradan 2-3 yıl geçöiği Halde hâlâ bu konuda her-
I hangi bir ciddi çalışma görülrrtemektedir. Bu Tuzla, 
I modern cihazlarla donafelır, verimi arttırılırsa yörenin 
I tuz ihltiyacı tamamen giderilmiş olur. Kaç yıldan be-
I r!i Gümrük ve Tekel Bakanlığının bütçesinde dile^ge-
I ıtirdiğim bu konu ne zaman ciddi olarak ele alınacak-
I tır? 
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Yanıt 1. Erzurum Tekel Başmüdürlüğüne bağ
lı olarak yöneltilen ve Muş ili Malarzgirt yöresinde bu
lunan Ak Tuzlası bir kaynak tuzlasıdır. 

Sözkonusu tuzlarnızdalki üretim süresi yörenin ik
lim koşullarına bağlı olarak 4-5 ay sürmektedir. Üre
tim, yağışlara ve esas olarak iklim sistemine bağlı 
bulunmaktadır. Doğu yöremizde olduğu gibi burada 
da yağışlar ve iklim sisteminde karariılılk bulunma-
marn aktadır. 

Aık Kaynak Tuzlası, teknik: verilerine göre değer
lendirilmesi yapılmış olup, mevcut kristalize havuzla
rın verimlerinin arttırılması için çalışmalar mevcut
tur. Üretim kapasitesi, düşük ve iklim sistemi deği
şiklik arz eden durumlarda büyük yatırımların yapıl
ması ekonomik bulunmamak'tadır. 

Soru 2. Tütün üretimi Muş halkının belli baş
lı gelir kaynaklarından biridir. Esasen Muş'ta hay
vancılığın yanında tütün ve pancar mahsulü çok iyi 
olmaktadır. Ancak 371 köy ve 200 mezradan ancak 
40 köye resmen tütün ekim müsaadesi verilmiştir. Bu 
durum vatandaşı çok müşkül vaziyete sokmuştur. Bir 
süre evvel Cumhuriyet Senatosunda aynı konuda yap
mış olduğum gündem dışı konuşmada da söylemiş 
olduğum gibi, Muş köylüsü tütün ekim sahalarının 
genişletilmesini istemektfedir. Bu konuda Hükümetten 
özelikle Gümrük ve Tekel Bakanlığından ekim mü
saadesini almak için Ankara'ya heyet üzerine heyet 
gelmektedir. Ancak kendileriyle temas ettiğimiz Güm
rük ve Tekel Bakanlığı yetkilileri tütün eküm sahala
rının genişletilmesinin yasaklanmasına dair Gümrük 
ve Tekel, Gıda - Tarım ve Hayvancılık, Ticaret ve 
Maliye bakanlıklarının ortaklaşa almış oldukları ka
rar kalkmadıkça, hiç bir köy için yeniden ekim mü
saadesinin verilmesinin mümkün olamayacağını be
lirttiler. Cumhuriyet Senatosunda belirtmiş olduğum 
gibi, Muş'ta tütün ve şeker pancarından başka ürün 
'üretifrriemektedir. Daha doğrusu çiftçinin emeğine 
karşılık vereodk ürün türü tütün ve s^ker pancarıdır. 
Halbuki Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadenizde tü
tün dışında pamuk, ayçiçeği, pirinç gibi ürünler de 
üretilebilmektedir. Bu sebeple Muş, Varto, Bulaiuk, 
Malazgirt gibi tütün ve pancardan başka mahsul ekile
meyen yerlerin sözü edilen kararın kapsamı dışında 
bırakılması gereikir. Bu yöre halikı tütün ekemezlerse 
açlıktan perişan olurlar. Bunu hiç kimse vatandaşitan 
isiteyemez. Bu konuda Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
herhangi bir çalışma İçinde olup olmadığını öğrenmek 
istüyorum. 

Yanıt 2. 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununun 3 ncü maddesi hükmü gereğince bu Ka-
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nuna bağlı 1 numaralı cetvelde nerelerde tütün ekimi 
yapılabileceği belirlenmiştir. 

Bu yasaya göre Muş ilinin sadece merkez ilçesi 
tütiün ekimine serbest olup, tütün ekimi yapabilecek 
alanların sınırlarının saptanması amacı ile anılan Ya
sanın geçici 1 nci maddesi gereğince oluşturulan Tü
tün Tarım Alanları Tespit Kurullarınca 1969 - 1972 
yılları arasında yapılan tespit çalışmaları sonucunda 
Muş ilinin merkez ilçesinden 33 köy ve 8 mahalle tü
tün ekimine serbest bırakılmış, diğer yerler ise tütün 
ekimine yasaklanarak alınan Kurul Kararları kesin
lik kazanmıştır. 

Daha sonra 18 . 5 . 1974 tarihinde yürürlüğe ko
nulan 1803 sayılı Af Yasasının 11 nci maddesinin tü
tün üretimine yasaklanan arazi sahiplerine tanımış ol
duğu 1 yıllık itiraz süresi içinde ilgili köylerden ge
rekli belgelerle usulüne uygun olarak herhangi bir iti
raz yapılmadığından, bu köyler için alınan yasaklılık 
kararı kesinliğini devam ettirmektedir. 

Tütün üretimine yasaklanmış yerlerde, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Yasasının 6 nci maddeisii gere
ğince; yasağı doğuran koşulların giderilmiş olması ge
rekçesiyle, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile 
Bakanlığımız tarafından müştereken deneme eklimi 
yapılmasına karar verilebilir. 

Bu nedenle yerel istemler gözönünde bulunduru
larak 1975 - 1976 - 1977 yıllarında Muş ili Merkez il
çesine bağlı Hasköy, Sungu, Yağcılar, Azıklı, Yolgöz-
hr, Yarpuzlu, Kap ve Düzkışla köylerinde tütün de
neme ekimli yapılmış olup bu denemelerden alınan 
olumlu sonuçlar gözönünde bulundurularak Bakan-
lıklararası Tütün Kurulu Kararı gereğince, sözkonu
su Hasköy - Sungu - Yağcılar köylerinde tütün tarım 
alanları tespit işlemleri yaptırılmış olup, yapılan ça
lışmalar sonucu üreticilere-tebliğ edillmiştir. 

Azıklı, Yolgözier, Yarpuzlu, Kap ve Düzkışla 
köylerinde ise, tütün tarım alanları tespit hazırlık ça
lışmalarına başlanılmış olup, konuya ilişkin talimat 
mahalli Başmüdürlüğümıüze gönderilmiştir. 

Keza, Muş ili Malazgirt ilçesi Adaksu bucağında 
Genel Müdürlüğümüz kontrolü altında 1976 yılında 
deneme ekimlerine başlatılmış olup, denemelerin 3 
yıllık seyri Enstitüler Müdürlüğümüzce mahallinde iz
lenmektedir. 

Bu nedenle mevcut yasalar çerçevesinde Muş ili
nin tütün tarım alanlarının sınırları olanaklar ölçü
sünde genişletilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, son yıllarda iç tüketim ve ihraenai olanak
larımızı aşan dengesiz üretiim nedeniyle tütüncülüğü-
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müzün içinde bulunduğu darboğaz aşılıncaya kadar, : 
Bakanlığımızın 1 . 11 . 1978 gün ve 15-2-694 sayılı İ 
emirleri Ve 1 nci milli Tütün Komitesinde deneme 
ekimi yoluyla tütün ekimine izin verilen yerlerin mev
cut tütün üretimiinin teşvik edici nitelikte görüldüğü 
yolunda alınan kararlar gereğince, bugün için Muş 
ili ve yöresinde de tütün üretim alanlarının daha faz
la genişletilmesiine olanak bulunulmamaktadır. 

Soru 3. Muş'ta bir sigara fabrikasının kurul
ması için yıllardan beri Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
yetkililerine başvurmaktayız. Bu konuda ne gibi ça
lışmalar olmaktadır? 

Yanıt 3. 1979 yatırım programında yapım ça
lışmaları devam eden Tokat, îzmir, Akhisar, Samîsun, 
Erzurum, Diyarbakır Sigara Fabrikalarına ilaveten 
Elazığ - Palu'da ve Bitlis'te yeni sigara fabrikaları 
kurulması yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda 
planlanmıştır. Böylece 1983 yılı sonuna kadar sigara 
talebinin üstünde bir kapasite sağlanması öngörülmüş
tür. Yeni yatırım gereği ortaya çılktığında, kuruluş 
yeri seçimini de kapsayan fizibilite çalışmalarında 
öneri değerlendirilecektir. 

Soru 4. Muş tütün üreticileri, bu yıl Bakanlık
ça tespit edilen 83 liralık baş fiyattan kısmen mem
nun ise de, tütün eksperlerinin tütün alımlarında tak
dir ettikleri fiyaittan çok şikayetçidirler. Burada mü
him olan baş fiyat olmayıp ortalama fiyattır. Muş'tan 
aldığım haberlere ve Muş mahalli Şark Telgraf ga
zetesinin yazdığına göre, eksperlerin tütün alımların
da verdikleri fiyat 50-60-65-70 liradır. Bugünkü pa
halılık, para değeri karşısında verilen bu paranın çok 
az olduğunu Cumhuriyet Senatosunda yaptığım gün
dem dışı konuşmada da söylemiştim. Bu konuyu iki 
ay evvel Sayın Bakan Tuncay Mataracı ve Tekel Ge
nel Müdürü Orhan Özet'e de iletmiş ve ilgililere gere
ken emirlerin verilmesini istemliş'tim. Muş'tan aldı
ğım haberlere göre, tütün üreticisinin bu konuda şi
kâyetleri devam etmektedir. Sayın Mataracı; Doğu-
anaidolu tütün piyasasını açtığı Bitlis ilinde yaptığı ko
nuşmada. tütün alımlarında üreticiye vereceği ortala
mafiyatı , baş fi vata yakıp tutmaya bilhassa özen gös- L 
tereceklerini söylemişti. Muş tütün alımında eksper
lerin Sayın Bakanın televizyon ve radyo ile kamuoyu
na duyurmuş olduğu bu söze göre hareket etmfcmiş 
olduğunu, Gümrük ve Tekel Bakanlığının üst kade
medeki yetkileri biliyorlar mı? Bilİyorlafsa, bu konu
da herhangi bir girişimde bulunmuşlar mıdır? 

Yanıt 4. Bilindiği üzere ekici tütünleri alım pi
yasalarında uygulanan fiyatlar, ülke ve dünya tütün- 1 
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cülüğünün genel koşulları içerisinde çeşitli faktörler, 
özellikle gerçek tütün üreticisiinin maliyet ve ekono
mik gereksinimleri dikkate alınarak saptanmaktadır. 

Bu saptamada ülkenin tüm tütün üreticileri için 
baş ve ortalama fiyatlarda geçen yıla göre belli ve eş 
oranlarda bir artırımın gerçekleşitirilmes'i amaçlanmış
tır. 

Tespit edilen fiyatlar, piyasaların açılış tarihleri 
sırasiyl'e Ege Bölgesinden başlayarak uygulamaya ko
nulmuştur. 

Devlet desteklemesine tabi, tüm tarım ürünleri, 
fiyat paritelerinde yüksek düzeyli tütün fiyatlarının 
reel niteliği, piyasalar boyunca gerçek üretici yakın
malarının çok sınırlı kalmasını sağlamıştır. 

Muş Bölgemiz alımlarındaki yakınmalar genellik
le aracı - toplayıcı olarak nitelediğimiz gerçek tütün 
üreticisi olmayan kişilerden gelmiştir. Bunların Tekel 
İdaresine satmak istedikleri tütünlerin büyük bölümü 
toplama ve ayrıca yasak bölgelerdeki kaçak tarım 
ürünü tütünleridir. Muş tütün piyasası bu çıkarcı ki
şilerin engellemesiyle, oldukça güç koşullarda sürdü
rülerek zaman zaman görevlilere fiili saldırılarda bu
lunulması üzerine alımlara ara verilip, ancak Vilayet
çe görevlendirilen jandarma ve polis güçlerinin sağ
ladığı güvenlik ortamında çalışmaların devamına ola
nak bulunmuştur. Geniş üretici kitle uygulanan alım
lardan memnun olmuş, bu nedenle de idaremize an
cak iki itiraz başvurusu yapılmıştır. Bunlardan öte 
üretici kitle, çeşitli maksatlarda piyasaların işlerliğini 
aksatan aracı toplayıcıların bu tutumu karşısında za
man zaman reaksiyon göstermiştir. 

Muş'ta şu ana kadar alımı yapılan ekici tütünle
rini gösterir cetvel eklidir. Tablonun incelenmesi ye
rel yayın ve bilgi aktarmalarında maksatlı olarak 
abartmalı davranıldığını kanıtlamaktadır. 

Burada bölgenin Kızılağaç kesiminden satın alı
nan tütünlerde ortalama 73,71 TL. düzeyine ulaşıl
ması, baş ve ortalama fiyatlar yakınlığına değin be
yanların gerçek Ve isabetini göstermektedir. Muş'un 
merkez-kesiminde üretilen tütünler, Kızılağaç yöresi-
ne göre biraz daha az neviyat ve değer taşırlar. Bun
lara uygulanan 65, 46 TL. ortalama fiyatta, maksatlı 
piyasa haberleri çıkaranların, abartmalı değerlendirme 
ve beyanlarını sergilemektedir. 

Soru 5-6. Muş'ta senelerden beri bir türlü ciddi 
olarak ele alınmadan sürüncemede bırakılmış bulunan 
tütün işleme ve bakım evleri inşaatı vardır. Kaç yıl
dır Gümrük ve Tekel Bakanlığı Muş'ta tütün işleme 
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ve bakım evinin yapmayı düşünmekte ve buna göre 
de her yıl belli miktarda para ayrılmaktadır. Fakat 
her nedense, bu konudaki çalışmalarda hiç bir ilerle
me görülmemektedir. Bu yatırımlar ne zaman ciddi 
olarak ele alınacaktır. Ve bu evler ne zaman Muş tü
tün üretücisinin hizmetine girecektir? 

Gümrük ve Tekel Başkanlığı Muş için başka ne gi
bi yatırımları programa almıştır ve ilerfei için ne gibi 
yatırımları programa almayı düşünmektedir? 

Yanıt 5 - 6. 1979 yılı yatırım programında yer 
alan 10 500 m2, bakım, 2 000 ton/yıl işleme ve 
9 000 m2, bakım, 3 150 ton /yıl işleme kapasiteli YTB. 
ve işleme evleri inşaat işlerinin son durumu şöyledir. 

a) Muş YTB. ve İşleme Evi İnşaatı: Kaba inşaa
tı bitirl'lmiş olan iş c/c 20 fazlası ile de bitirilemiyece-
ği gerekçesiyle müteahhid tarafından tasfiyesi talep 
edilmektedir. Durum tetkik edilmektedir. 

b) Muş YTB. ve İşletme Evi Tevsii: Temel Haf
riyatı ve temel betonları bitmiş olan işin inşaatına de
vam edilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Tuncay Mataracı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

(1978 üretim ve alım durumunu gösterir liste Ka
nunlar Müdürlüğündeki dosyasındadır). 

27. — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi İsmail 
ilhan'ın, Muş ilinde orman varlığının artırılması ve 
orman köylüsünün iktisaden güçlenmesi için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Orman 
Bakanı Vecdi İlhan'ın yazılı cevabı. (7:1126) 

1 8 . 6 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanlığınca yazı

lı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 

Muş Senatörü 
İsmail İlhan 

Bilindiği üzere her yıl Orman Bakanlığı Bütçesi 
TBMM'de görüşülürken Orman ve Orman Bakanlığı 
il'e ilgili görüşlerimi dile getirmekteyim. Bu sebeple 
yıllardan beri üzerinde durduğum birkaç konu hak-

' kında Orman Bakanlığının görüşlerini öğrenmek isli
yorum. 

1. Orman içi, orman kenarı ve ormandan 10 km. 
uzaklıktaki köylerin tespiti konusundaki Orman Ba
kanlığının yıllarca önce yapmış olduğu çalışmaların 
gerçeklere dayanmadığını; yöre de söz sahibi bazı 

kimselerin görüş ve kanaatlarma göre bu tespit işleri
nin yapılmış olduğunu bu nedenle konunun teikrar ele 
alınması gerektiğini kendi köyümüde örnek göstererek 
Bütçe görüşmelerinde belirtmiştim. Bu çok önemli ko
nu neden Orman Bakanlığınca hâlâ ele alınmamış ve 
bu konuda çalışmalar başlanmamıştır? 

2. Orman içi ve orman kenarı köyleri için Orman 
Bakanlığınca tanınan bazı kredi ve finansman yardım
larından bildiğim kadarıyla Muş ili köylerinde ya
rarlanan olmamıştır. Orman Bakanlığının orman köy
lerinin kalkındırılması için ayırmış olduğu bu fon
dan Muş ili hudutları içinde bulunan köylerden bugü
ne kadar kaç kişi yararlanmıştır? 

3. Kangren olmuş bir yarada Muş ormanların
dan kesilen odunun. Muş nakliyeciler'ince taşınması 
sorunudur. Bu meseleyi kaç defa Orman Bakanlığı 
yetkililerine getirdim ve kaç defa bu konuda Elazığ 
Bölge Baş Müdürlüğüne talimat verdirttim. Buna rağ
men konu hâlâ Muş nakliyecilerin arzulan paralelin
de çözüm bulmamıştır. 

Muş ili sınırlarında kesilen odunun nakil işlerinin 
M uslu nakliyecilerince yapılması için Orman Bakan
lığının ilgililere ciddi olarak talimat vermesini bekli
yorum. 

Bu konudaki çalışmaların ve geçen ve bu ytlki uy
gulamaların nasıl olduğunu tarafıma bildirilmesi rica 
olunur. 

4. Varto ilçesi halkının en önemli bir isteği olarak 
kaç defa Orman Bakanlığından rica ettiğim halde bu
güne kadar çeşitli gerekçelerle red edilen bir sorunda 
Varto ilçe merkezinde bir odun deposunun kurulma
sıdır. 

Kış odununa ihtiyacı olan kimseler bu hayat pa
halılığı içinde nasıl gidip ta Muş dağlarından odun
larını getirebilirler? Vatandaşa bu maddi ve manevi 
sıkıntıyı çektirmeğe kimsenin hakkı yoktur. Üstelik 
arka arkaya ağır deprem felaketine uğramış Varto 
halkının bu ağır yükü taşımaya hiç te kuvveti kalma
mıştır. Bir an evvel Varto ilçesi merkezinde bir odun 
deposunun açılması için ilgililere emirlerin verilmesini 
Varto ilçesi halkı adına sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Bu yapılmayacaksa Varto'da hiçbir iş yapmadan 
akşama kadar oturan Orman Memurlarının varlığının 
da herhangi bir anlamı kalmaz kanaatindeyim. 

5. Orman Bakanlığı Muş il hudutları içindeki Or
man varlığının artırılması ve Orman köylüsünün ik
tisaden güçlenmesi için bugün ve gelecek yıllarda ne 
gibi çalışmalar yapmayı planlamaktadır? 

— 1030 _ 
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Orman Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 9 . 7 . 1979 

02.1220,/ 10b 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
26 . 6 . 1979 .tarih 1466/6212-00366 sayılı Y. C. 
Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi İsmail İlhan'ın 

yazılı soru önergesi cevabı aşağıdadır; 

1. Orman içi, orman kenarı ve ormana 10 km. 
mesafedeki köylerin tespiti, Orman İşletme Müdür
lüklerinde 'kurulan Komisyonlar tarafından yapılmış
tır. Ancalk bu tespitlerde bazı hataların olduğu anla
şılmış ve Köy Müh'tarlılklannca yapılan müracaatlar 
incelenerek bu hataların giderilmesine çalışılmıştır. 
Nitekim ilik tespitlerde 7 456 olan orman içi köy ade
di, 1978 yılı sonunda 7 559'a, 8 647 olan orman kena
rı köy adedi de 9 508'e yükselmiş, buna mukabil ilik 
tespitlerde 6 729 adet olan ormana 10 km. mesafede
ki köy adedi 6 364'e düşmüştür. Bu duruma göre 1978 
yılı sonuna kadar yapılan tespit çalışmaları neticesin
de 16 103 olan orman içi ve kenarı köy adedi 964 ar
tarak 17 067'ye yükselmiştir. Köy muhtarlıiklannın 
müracaatı halinde daha önce yapılan tespitler yenli
den gözden geçirilmekte ve köyün gerçek durumu be
lirlenmektedir. Ancak, ilk yapılan tespit çalışmaları
nın % 95'e varan bir sıhhat derecesi ile yapıldığı da 
ortadadır. 

2. Orman Bakanlığı emrinde tespit edilmiş bulu
nan «Orman Köylüleri Kalkınma Fonu»ndan herhan
gi bir köye hizmet götürüleb'iîmesli için öncelikle o 
köyün bağlı bulunduğu ilçenin «İlçe Kalkınma Planı» 

,nm yapılmış olması gerekmektedir. Bu planlar, Or
man - Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün bünyesin
de kurulmuş bulunan Etüd - Plan heyetlerince tanzim 
edilmekte, İl Koordinasyon Kurulunun tasvibi ve Ge
nel Müdürlüğün onayı ile uygulamaya konulmakta
dır. 

Ancak, orman köylerinde kurulmuş bulunan Koo
peratiflerin projeli yatırımlarına yapılacak yardımlar
da, bu planların tanzim edilme şartı aranmamakta, 
projenin uygun v r kâriılığı yeterlf görülmdkfcedlir. 

Orköy Genel Müdürlüğünün eleman, araç, gereç 
ve mali olanakları, planlama çalışmalarının yurt ça
pında aynı anda başlatılmasına yeterli olmadığından, 
bünyesinde orman köyü bulunan ilçeler, tespit edil
miş bulunan çeşitli kriterlerin ışığı altında bir önce
lik sıralamasına tabi tutulmuş ve 1981 yılında bitirile
cek şekilde planlanarak DPT'nin onayı ile uygulama
ya konulmuştu r. 

Muş İlinin Varto ilçesine bağlı 2, Merikez İlçe
sine bağlı 20 olmak üzere toplam 22 adet orman kö
yü bulunmaktadır. Bu iki İlçeniin Kalkınma Planları 
1979 yılı programına alınmış olup, 1980 yılından iti
baren uygulanmasına başlanacaktır. 

3. Muş ormanlarından kesilen odunun, Muş 
nalkliyecilerince taşınması için Elazığ Orman Bölge 
Başmüdürlüğüne 4 Temmuz 1979 tarih ve İNİ-0/20/ 
1418 sayılı yazı ile gerekli talimat verilmiştir. 

4. Varto İlçesinde odun deposu açılması konusunu 
tetkik ettirilmiş olup; Varto ilçesi civarında bir or
man bloku olmadığından açılacak bir depodan yöre 
halikına normal fiyatla odun satışı imkânı olmayacak
tır. Zira en yakın ormanın bulunduğu mevki Muş İş
lenmesi Kızılağaç bölgesidir. Buradaki odunların Var
to'da açılacak bir depoya nakli ile odun maliyet be
delleri, fiili masrafların artması nedeniyle yüksele
cek ve satış fiyatı; Muş belediyesince tespit edilen fi
yattan daha yüksek olacaktır. Bu nedenle Varto'da 
açılacak odun deposundan yapılacak olan odun satışı 
yöre halkına maddi yönden yarar sağlamayacaktır. 

5. İlçe Kalkınma Planlarında, orman köylerine 
götürülecek sosyal, kültürel ve ekonomik hizmetler, 
o köyde fert başına düşen gelir ile her yıl DPT'ca be
lirlenen ortalama fert başına düşen gelir arasındaki-
açığı kapatacak şekilde planlanmakta ve önerilerin yö
rede mevcut potansiyeli değerlendirici ve uygun yeni 
potansiyel yaratıcı olmasına özen gösterilmektedir. 
Henüz Muş iline bağlı orman köylerinin kalkınma 
planlan yapılmamış olduğundan önümüzdeki yıllarda 
buralara götürülecek hizmetler belirlenmemiştir. An
cak planların tanzimine kadar bu köylerde kurula
cak Kooperatiflerin projeli yatırımlarına, uygulana
cak projenin uygun görülmesi koşulu ile yardım ya
pılabilecektir. 

Bilginize sunarım. 
Saygılarımla. Vecdi İlhan -

Orman Bakanı 

28. — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi İsmail 
İlhan'ın, Muş ilinde yapılmakta olan ve yapılması 
düşi'mülen yatırımlar hakkındaki soru önergesi ve 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüce
ler'in yazılı cevabı. (7/1127) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın gıda, Tarım ve Hayvan

cılık Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. Muş Senaitörü 
İsmail İljhan 
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Her yıl vatandaşın Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile ilgili örneğin Şap hastalığı, hayvan ye
mi, ekmeklik buğday, tohumluk buğday, devletçe 
çiftçiye yapılması gereken çeşitli yardımlar, temeli 
atılmış veya ileride Muş'a götürülmesi gereken ya
tırımlar gibi konularda görüşlerimi bildirmiş oldu
ğum herkesçe bilinmektedir. 

Bu durum karşısında : 
1. Yıllardan beri Muş hayvan üreticisinin büyük 

bir sabırsızlıkla beklediği ve Dünya Bankasınca fi-
narts'e edilmiş bulunan : Köy Hayvancılığının ge
liştirme pröjesi'nin Muş'taki çalışmaları neden bu 
ika'dar yavaş il eri emektedir? Bu projenin Muş'taki 
uygulaması hakkında her yıl ilgili Genel Müdürlük 
yetkilileri ile temas etmekte ve bilgi almaktayım. Bu 
konuda Muş İl merkezinde kurulması düşünülen 
Müdürlük ve Malazgirt İlçe merkezinde açılması 
kararlaştırılan şube müdürlüğü konusundaki çalış
maların ne merkezde olduğunu bilemiyorum. Halbu
ki geçen yıl Muş köylerinde hayvancılığın ıslahı ça
lışmalarına hızla başlanılacağı tarafıma bildirilmişti. 

Yıllardan beri Kars, Erzurum ve Elazığ illerinde 
uygulanmakta bulunan Köy Hayvancılığının ıslahı 
çalışmalarına, Muş Bulanık, Malazgirt ve Varto köy
lerinde ne zaman ciddi olarak başlanılacaktır? 

2. 1976 yılında temeli atılan ve bu güne kadar 
üretime geçmesi gereken Muş Yem Sanayii Fabri
kası ne zaman faaliyete geçecektir? 

3. Devlet Planlama Teşkilâtı araştırmalarına gö
re Muş, Hayvan potansiyeli bakımından. Türkiyenin 
önde gelen İllerinden biridir. Yıllardan beri Muş 
hayvan üreticisi, satmak istediği hayvanı ya 254 km. 
uzaklıktaki Erzurum'a veya Elazığ'a götürmek zo
runda kalmaktadır. İşte Muş halkının içinde bulun
duğu bu zor durumu Et ve Balık Kurumu Genel Mü
dürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Tarım Bakan
lığı yetkililerine tekrar tekrar bildirdik ve Muş'ta bir 
Bt Konbinasınm açılması için yardımlarını istedik. 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün çok 
yapıcı çalışmaları sonucu Muş'ta bir konbinanın açıl
ması karara bağlanmıştır. Muş halkı ve hayvan üre
ticisi bu kararın alınmasından ziyadesi ile memnun 
olmuştur. Ancak Bütçe görüşmesindede söylediğim 
gibi, Muş'ta yapılmasına karar verilen Et Konbina-
sı 1977 yılında ihale edilmiş olduğu halde, Bakanlı
ğın ihaleyi alan firmaya, mukavelede ön görülen pa
rayı veremediği için, geçen yıl Konbina çalışmaların
da herhangi bir ilerleme görülmemiştir. Muş hayvan 
üreticisi Muşta'ki konbina çalışmalarının bir an ev

vel bitirilmesini ve bu suretle hayvan alımına bir an 
evvel başlanılmasını sabırsızlıkla beklemektedir. 

4. Şap hastalığı hayvan üreticisinin en büyük 
düşmanıdır. Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, elin
deki imkânları ile bu hastalıkla mücadeleye çalış
maktadır. Ancak Şap aşısı üretiminin yetersizliği yü
zünden, her yıl hayvan üreticisi, milyarlara varan za
rara uğramaktadır. Şap aşısının olmaması yüzünden, 
hayvanların hastalığa tutulmuş oldukları hususunda 
Muş"tan bu günlerde, sayısız telgraf ve mektup al
mış bulunuyorum. 

Şap aşısı üretiminin artırılması ve bu hastalık ile 
daha etkin mücadele edilmesi için ne gibi tedbirler 
düşünülmektedjr? 

5. Traktör sorunu kangren olmuş bir yara halini 
almıştır. Traktör bayileri vatandaşı sömürmektedir. 
İllere tanınan Traktör kontejanını başka İllerdeki alı
cılara, çok yüksek fiyatlarla satmaktadır. Bu kan 
emen sülüklere karşı devlet hiç bir önlem alamamak
tadır. Bütün traktör tahsislerinin Zi'raii Donatım Ku
rumu Genel Müdürlüğüne verileceğini haber almıştım. 
Bugüne kadar ciddi bir çalışmanın yapılıp yapılmadı
ğını bilemiyorum. Satılması gereken fiyatın çok üze
rinde traktör satan bayiler hakkında ne gibi tedbir
ler düşünülmektedir? Nezaman traktörlerin dağıtımı 
Zirari Donatım Kurumuna verilecektir? 

6. Bu yıl mahsulün bol olduğunu duyuyoruz. Ba
sın bu konuda çok sevindirici habzerlerle dolu. İnşal
lah duyduklarımız doğrudur. Ancak bu hususta Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını uyarmayı kendi
me görev bilmekteyim. Bu yılkı bol mahsulde stok 
yapılarak, gelecek yıla saklanmasının çok yerinde ola
cağı kanaatindeyim. Çünkü mazot yokluğu sebebi, bu 
yıl çiftçi normal nadası yapamamıştır. Nadas ya
pılmadan ekim yapılan tarlanın mahsulünün düşük 
olacağını hesaba katmaya mecburuz. Daha açık bir 
ifade ile, gelecek yıl için bugünden gereken önlemleri 
almamız şarttır. Her türlü ihtimali şimdiden göz önün
de bulundurmaya mecburuz. Bu döviz sıkıntısı içinde 
bir de, buğday ithal etme durumuna düşmemek için 
şimdiden her türlü ihtimalleri hesaplamak ve ona gö
re tedbirlerimizi almak zorundayız. 

7. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Muş' 
ta şu anda yapılmakta olan ve ileride yapılması dü
şünülen yatırımlar hakkında ne düşünmektedir? Ya
ni hayvan potansiyeli çok yüksek olan Muş için Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının elindeki prog
ram çalışmaları nelerdir? Bu İl için gelecekte ne gibi 
yatırımlar düşünülmektedir? 
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TC 
Gıda - Tarım! ve Hayvancılık 

Bakanlığı 25 . 7 . 1979 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 2407 
7/1127 

Konu : Muş Senatörü Sayın 
İsmail İlhan'ın yazılı soru 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 26 . 6 , 1979 gün Kanunlar Müdürlüğü 

01464/06.212.00364 7/1127 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi Sayın İsmail İl

han tarafından; Muş ilinde yapılmakta olan ve yapıl
ması düşünülen yatırımlara ilişkin olarak; Bakanlığı
mıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabının üç nüs
ha olarak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Mehmet Yüceler 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi Sayın İsmail İl
han'ın Muş ilinin Tarımsal Sorunlarına ilişlkin olarak 
Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi cevabı. 

1. Hükümetimizle, Dünya Kalkınma Bankası 
arasında 5 Haziran 1978 tarihinde imzalanan ikraz 
anlaşması gereğince IV ncü Hayvancılığı Geliştirme 
Projesi Muş ilinin tuta ilçelerinde uygulanacaktır. 
Muş İl Proje Müdürlüğü kuruluş çalışmalarına baş
lanmış oilup, Muş Veteriner İşleri Müdürü, İl Proje 
Müdürlüğünü tedvirle görevlendirilmiştir. 

Diğer personel kadrolarını tamamlamak için ge
rekli çalışmalar yapılmakta olup, bir Ziraat Yüksek 
Mühendisi ile bir Ziraat Teknisyeninin tayinleri ya
pılmış bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak temin 
edildikçe Teknik ve Sağlık Sınıfı personel ile yardım
cı hizmetler sınıfı personelin tayinleri gerçekleştirile
cektir, 

—- Ödenek, vasıta ve eleman durumu yeterli olma
dığından Malazgirt proje grup şefliğinin bu yıl açıl
masına olanak görülememıi§tir. Adı geçen kuruluşun 
gelecek yıl kurulmasına çalışılacaktır. 

— Hayvancılığı Geliştirme Projeleri Genel Mü
dürlüğünce hazırlanmış bulunan çiftlik gelîştirmö 
planlan ve bununla ilgili hazırlamıa kılavuzu ve ek
leri Muş İl Proje Müdürlüğüne gönderilmiştir. Bun
lara ilave oilaraık projeyi çiftçilere tanıtacak çiftçi 
mektupları da anılan yere yollanmıştır. 

23 . 10 . 1979 O : 1 

Muş İl Proje Müdürlüğü, projeye girmeye istekli 
çiftçi müracaatlarını kabule hazır duruma gelmiştir. 
Arzu eden Muş ili çiftçileri anılan örgüte veya Ye
rel TC Ziraat Bankası şubelerine başvurdukları tak
dirde kendilerine TC Ziraat Bankası Genel Müdür
lüğü tarafından yayınlanan 4678 ve 4711 sayılı genel
geler esaslarına göre kredi açılacaktır. 

2. Muş ünde yapılmakta olan 8 ton/saat kapa
siteli ve 37,0 milyon TL. tutarlı Muş Yem Fabrika
sının inşaat işlerinin % 70'i yapılmıştır. İş bu durum
da iken 14 . 7 , 1978 gün ve 7/15990 sayılı kararna
me hükümlerine dayanarak müteahhit işi tasfiye et
miştir. Geri kalan işler 1979 yılında yeniden ihaleye 
çıkarılmış ve şu anda yapımı devam etmektedir. Yer
li makineler imalatı tamamlanmış olup, ithal makine
leri ise gelmiştir. İnşaatın yıl sonunda bitmesiyle mon
taja başlanacak ve yatırım 19701 yılı Temmuz ayında 
işletmeye alınacaktır. 16 adet çelik silo işleri ise de
vam etmektedir. 

3. Muş ilinde Et Kombinası kurulması 1976 yı
lında planlanmış ve aynı yıl yatırım programına alın
mış bulunmaktadır. 

Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda; Muş ili
nin 1980 yılında küçükbaş hayvan 'kasaplık gücün 
688 922 başa, büyükbaş hayvan kasaplık gücün ise 
76 599 başa ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kombi
nanın mekanik kesim kapasitesinin küçükbaşlarda 
3 000 baş/gün, büyükmaşlarda 300 baş/gün olacağı 
saptanmış bulunmaktadır. 

1977 yılında ihalesi yapılmış olan ve 1978 yılı so
nuna kadar 17 204 000 TL. harcaması bulunan kom
binanın yıllık programda yeterli ödeneği bulunmadı
ğından iş istenen hızda yürütülememiş ve müteahhi
din istemi üzerine 7/15990 sayılı kararname gereği 
tasfiye edilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatından yeterli ödenek sağ
landığında ihalesi yapılarak işe devam edilecek kom
binanın, 1982 yılında bitirilmesi planlanmış bulun
maktadır. 

4. 1979 yılında Muş ilinde 6 yörede Şap Hasta
lığı çıkmıştır. Bunlardan üçünün tipi tayin edilmiş ve 
o tipi Şap Hastalığı olduğu anlaşılmış diğer üç tipi
nin ise tayini henüz yapılmamıştır. 6 yörede çıkan 
Şap Hastalığından 4 yöredeki hastalıklar söndürül
müş diğer 2 yöredekinin söndürülmesi için gerekli 

1 azami çaba sürdürülmektedir. 
Bu güne kadar Muş iline 35 000 doz O tipi Şap 

Aşısı gönderilmiştir. Şap Enstitüsü Laboratuvarlann-
I da hali hazırda üretilmekte olan 10 000 CJOO Mono-
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volan doz aşı üretimi, 90 000 000 Monovolan doz aşı 
üretecek şekilde endüstriyel seviyeye getirilecektir. 
Aşı üretimi istenilen seviyeye ulaştığında diğer iller
de olduğu gibi Muş ilinde de koruyucu aşılama prog
ramına, azami dikkat gösterilecek ve tüm hayvanlar 
hastalanmadan önce aşılanmış olacaklardır. Şimdi ise 
koruyucu aşılama programı aşı üretimi nispetinde uy
gulanmaktadır. Hayvan hareketleri içişleri Bakanlı
ğının da yardımıyla daha sıkı bir şekilde kontrol edil
mekte kaçak hayvan sevkıyatları azalmış olduğundan 
Şap Hastalığının yayılmasında bu yönde azalma gös
termektedir. 

1979 yılı içerisinde Muş ili Veteriner Müdürlüğü
nün isteği doğrultusunda Şap Hastalığı ile daha etkin 
bir mücadele yapılması bakımından gerekli alet -
malzeme ve dezenfektan ilaçlar gönderilmiş olup, sa
dece Şap Hastalığı ile değil tüm salgın hayvan has
talıkları ile mücadele edilmesi ve hayvan veriminin 
artırılması bakımından yılı içine 3 hayvan sağlık me
muru ve 1 veteriner hekim, atama yapılmak suretiy
le şu anda Muş ilinde 6 veteriner hekim, 12 hayvan 
sağlık memuru olmak üzere 18 personel görev yap
maktadır. 

5. 1973 yılında başlayan petrol krizi nedeniyle 
sanayileşmiş ülkelerin üretimlerini azaltması ve yerli 
olarak dışa bağımlı traktör sanayimizi de etkilemiş ve 
üretim azalmıştır. Aynı yıl hububat taban fiyatları
nın yükseltilmesiyle çiftçilerimizin alım gücü artmış 
ve traktörde suni - istem dengesi bozulmuştur. 

1974 yılında traktör dağıtımını düzenlemek ama
cıyla iç ticareti düzenleyici yasalara dayanılarak çı
karılan tebliğler etkili olamamıştır. Yasal güçsüzlük
ler nedeniyle traktör üretici ve satıcı kuruluşlar trak
törleri dilediklerince satmışlardır. 

1978 yılı Ağustos ayında traktör dağıtımındaki 
aksaklıkları kökünden düzeltmek amacıyla satışların 
tek elden Türkiye Zirai Donatım Kurumu vasıtasıy
la dağıtılması amacıyla bir kararname taslağı hazır
lanarak imzaya açılmıştır. 

Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının taslağa 
karşı olması nedeniyle kararname yürürlüğe kona-
mamaktadır. 

6. Bakanlığımızca yürütülen Üretim Planlaması 
çalışmaları ile; ülkemizin tarımsal üretim etmenleri
nin ekonomik, ekolojik ve teknik koşullarla en uy
gun şekilde bağdaştırılması, üretimin tüketime daya
lı olarak ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, elde edi
len ürünlerin belirli merkezlerde toplayarak standar-

dize, etmelk, depolamak ve pazarlamak, ürünleri de
ğerlendirmek ve ihracaat olanakları yaratmak ve 
üretimi denetim altında almak gibi çok yönlü önlem
leri içeren sürekli ve dinamik bir yapıyı oluşturma 
çabasına girilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca Muş ilinde Bakanlığımız kuruluşu olan 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün satın 
aldığı hububatı depolayacak kapasitede kapalı depo
su bulunmaktadır. Kaldı ki Muş ilinin 1979 yılı tar
la ürünleri üretim miktarları tahminleri 1978 yılı ci
varında olup, sadece buğday üretim tahmininde faz
lalık görülmektedir. 

7. 1979 yılında Bakanlığımız kuruluşlarının Muş 
iline yapacakları yatırımlar ek listede verilmiştir. Ay
rıca ileride yapılması düşünülen yatırımlar olarak; 

Gıda işleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak il 
Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı kurulması, 

Kültür Balıkçılığını yaygınlaştırmak amacıyla, ola
nak bulunduğu takdirde ilerki yıllarda üretim tesisi 
kurulması, 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce; 
Alparslan DÜÇ'de arazi ıslâhı ve sulama tesislerine 
yapılan yatırımlarla 1978 yılı sonunda işletmede 
10 000 dekarlık arazi sulanabilir duruma getirilmiş
tir. Bu konudaki yatırımlara devam edilerek işletme
nin 14 0Ö0 dekarlık sulanabilir sahaya kavuşturulma
sına çalışılmaktadır. Yine aynı Genel Müdürlüğün 
1980 yılı yatırım programı için; 

Yatırım Adı Tahmini Ödenek 

Merkezi ısıtma tesisi 
Merkezi kanalizasyon 
Nizamiye binası 
2 adet ot sundurması 
Lojmanlara oda ilavesi 
işçi lojmanı 
2 adet 1 000'lik kümes 
20 başlık tecrithane 
Kavaklık tesisi (40 Dek.) 
Korungalık tesisi (2 000 Dek.) 
Yonealıık tesisi (1 0C0 Dİt . ) 
Sulama ve Drenaj tesisi ikmali 
Arazi tesviyesi 

8 000 000 TL. 
1 500 000 TL. 

500 000 TL. 
î 000 000 TL. 
2 400 0C0TL. 
1 600 000 TL. 
3 000 000 TL. 
1 CjOO 000 TL. 

200 000 TL. 
1 500 000 TL. 
1 000 000 TL. 
2 000 000 TL. 
1 250 000 TL. 

Toplam 24 950 C00 TL.'lilk 

tasarıyı hazırlamış, gerekli düzeltmelerden sonra 
Devlet Planlama Teşkilatının onayına sunulacaktır. 
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Ziraat işleri Genel Müdürlüğünce 1980 Yılında 
Projenin adı 

Köy hayvancılığını Gel. Pro. 
Yonca kültürünü Gel. Pro. 
Korunga » » » 
Fiğ » » » 
Sivat tesisi projesi 
Mera ıslahı » 
Yabani ağaç aşı » 
Toplu meyvelik tesisi Pro. 
Toplu kâğıt tesisi Pro. 
Arıcılığı geliştirme Pro. 
Halk sulamalarını Gel. Pro. 
Devlet » » » 
Sebzeciliği Gel. Pro. 

Belirtilen tahmini yatırımlar Devlet Planlama 
Teşkilatının onayına sunulacaktır. 

Hayvancılık : 
Sığırcılık : Ülkemizin önemli bir hayvan varlığı

na sahip olan illerimizden Muş'ta 375 000 baş sığır 
mevcudu bulunmaktadır. Tamamına yakın bir kısmı 
yerli ırklardan oluşmakta olup, süt ve et verimleri 
düşüktür. Ancak planlı döneme geçişten sonradır ki, 
uygulamaya konulan üretimi geliştirme projeleriyle 
verimlerinin artırılmasına çalışılmaktadır. Bu amaçla 
halihazırda Muş ilinin 18 köyünde yaptırılan boğa 
barınaklarındaki 61 baş boğa ile bu köylerdeki yerli 
ırkların melezlemesi yoluyla yüksek verimli kültür ır
kına dönüştürülmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 
Bu faaliyetlere 1980 yılında bütçe olanakları nispe
tinde başka köyler de dahil edilerek çalışma sahası 
genişletilecektir. 

Bu uğraşların sonucunda; bölgede sıkıntısı çeki
len damızlık erkek ve dişi materyalin bu köylerde te
min edilmesi sağlanacak, yetiştiricilerin, geliri arta
cak ve bölgede yeni istihdam olanakları yaratılacak
tır. Ayrıca ilde mevcut olan süt fabrikası gereksini-

Karakteristiği 

12 köyde 
1 000 Da 

» 
» 

16 Ad. 
2 000 Da 
6 000 Da 
80 Da 
40 Da 
300 Ad. fenni kovan 
325 621 Da 
90 000 Da 
200 Da 

Kurumlar : Toplam 

1980 Yılı yatırım 
tutarı (TL.) 

5 747 000 
147 000 
157 000 
157 000 
195 000 

1 180 000 
127 000 
202 000 
146 000 
738 000 
294 000 
139 000 

94 

9 324 094 

Çayır Mera Zootekni Üretme İstasyonu : 
Etüt - Proje 
İnşaat 
Makine teçhizat 
Taşıt 

ı minin temininde 

Toplam 
Genel Toplam 

1 600 000 
2 600 000 

450 000 
t 000 000 

5 650 000 
14 974 000 

ve bunların rantabl çalışmalarında 
büyük katkısı olacaktır. 

Koyunculuk : Muş bölgesi büyük baş hayvanının 
yanında koyun papulasyonu da yüksek olan bir böl-
gemizdir. Bu bölgede koyun esas itibariyle et kay
nağı olarak değer taşır. Hayvan başına elde edilen süt 
miktarı düşüktür. Yapağı kaba ve azdır. Bölgede ko
yun ırkı olarak Morkaraman ırkı hakim olup verim 
düzeyleri çok düşüktür. Dışarıdan ithal edilerek geti
rilecek olan Colombia ve Targhce kültür ırkı koç
larla bölgenin Morkaraman koyunlarını ıslah etme 
olanağımız bulunmaktadır. Islah edilmiş ırklarda ya
pağı kalitesi, ağırlık artışı, yaşama gücü yüksek me
lezlere elde edilecek ve bunlar bölge çiftçisinin ko
yunculuk yönünden gelirini artıracaktır. 

Arıcılık : 
Muş ilinde Arıcılığı Geliştirme Projesinin uygu

lanması ile mevcut eski tip kovanların büyük bir kıs
mı modern kovanın bir kısmı modern kovana çevril
miştir. Ancak, yine de eski tip kovan sayısı modern 
kovanın iki misli kadardır. Üretiminin artırılması 

— 1035 — 



C. Senatosu B : 82 

için demonstatif çalışmaların uygulanması projeye 
dayalı bir şekilde yürütülmektedir. 

Çayır Mera : 
Muş ilinin mera varlığı 439 080 Ha. tabii çayır 

20 788 Ha'dır. Bunun yanısıra geniş bir hayvan po
tansiyeli mevcuttur. Ancak meraların bakımsızlığı ve 
kontrolsüzlüğü nedeniyle kaba yem gereksinmesi ve 
kesif yem sıkıntısı vardır. Bu nedenle ağır atlatmayı 
hafifletici çeşitli yollar yanında yem bitkileri üreti
minde de önem verilmesi ve ekim alanlarının çoğal
tılması gerekmektedir. Yıllık program çalışmaları bü
tün bunlar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. 

29. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turanın, Muğla ili Bodrum ilçesine bağlı Gölköy'e 
ne zaman elektrik verileceğine dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'ın 
yazılı cevabı. (7/1128) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandrıılmasına 
delalet buyrulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Kayseri Senatörü 
Dr. Sami Turan 

Muğla ili Bodrum ilçesine bağlı Gölköy'ün elek
trik direkleri olduğu halde hâlâ elektrik bağlantısı 
yapılmamıştır. Aynı zamanda turistik karakter arz 
eden Gölköy'e en geç ne zaman elektrik verilecektir? 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 26 . 7 . 1979 

Bakanlığı 
Sayı : 112/052-2-16/3344 

40666 

Konu : Sn. Sami Turan'ın yazılı soru 
önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 28 . 6 1979 tarih ve 01519-06-212-00380 

- 7/1128 sayılı yazıları. 

İlgide kayıtlı yazıları ekinde alınan Cumhuriyet 
Senatosu Kayseri Üyesi Sayın Sami Turan'ın Muğ
la - Bodrum - Gölköy elektrik tesisleri ile ilgili olarak 
yönelttiği yazılı soru önergesi cevabı ilişiktir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sayın Sami 
Turan'ın yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 
Muğla ili Bodrum ilçesine bağlı Gölköy'ün 

elektrik direkleri olduğu halde hâlâ elektrik bağlan
tısı yapılamamıştır. Aynı zamanda turistik karakter 
arz eden Gölköy'e en geç ne zaman elektrik verilecek
tir? 

Cevap : 
Türkiye Eletkrik Kurumu Genel Müdürlüğü 

tesis programında olup Aydın Bölge Müdürlüğünce 
grup tesisi olarak emaneten yapılmakta olan Gölköy 
elektrik tesisi bu iş mevsimi sonuna kadar adı geçen 
köy grubunun Enerji Nakil Hattının da tamamlanması 
ile işletmeye açılmış bulunacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

30. — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi İsmail 
İlhan'ın, Muş ili ve ilçelerinin yol sorununa dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'nin ya
zılı cevapları. (7/1129) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Muş Senatörü 

İsmail İlhan 

Parlamentoda görev aldığım günden beri, Senato
da en çok dile getirdiğim sorunların başında Muş il 
yollarıdır. Gerek gündem dışı söz alarak, gerek ba
sın toplantılarında ve gerekse her yıl Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesi görüşülürken ve nihayet geçen yıl 
Aralık ayında da 220 Km. lik yolu yaya yürüyerek 
bu sorunları dile getirmiş olduğum malumlarıdır. 
Bu durum karşısında : 

1. Muş * Kızılağaç - Kulp Yolu : Yıllardan beri 
çalışmaları ciddi olarak ele alınmamış olan bu yolun 
yapımı konusunda Sayın Bakan Şerafettin Elçi ile 
birkaç kere makamlarında görüşmüştüm. Bu yolun 
gerek Muş ve gerekse Kulp ilçesi için önemini, 
Cumhuriyet Senatosunda daha evvel yapmış olduğum 
konuşmalarımla belirtmiştim. Evvelki sene Muş -
Kızılağaç arasındaki menfez çalışmaları devam etmiş 
ise de, geçen yıl bu konuda hiç bir çalışma olmamış
tır. Halbuki 1978 yılında Muş - Kızılağaç yolunun 
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ciddi olarak yapımına devam edileceğine dair Kara
yolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığımız 
temaslar sonucunda öğrenmiştim. Muş - Kızılağaç -
Kulp yolunun bir an evvel bitirilmesi için ne gibi ça
lışmalar öngörülmüştür? Sözü edilen yol ile ilgili 
çalışmalar, bugüne kadar devam ettiği hızla sürdürü-
lürse, 15-20 yılda bile bitmeyeceği bir gerçektir, Ka
rayolları Muş - Kızılağaç - Kulp yolunu hangi tarihte 
ulaşıma açmayı düşünmektedir? 

2. Muş - Varto - Çaylar - Karlıova yolu : 
a) Muş - Varto yolu çalışmaları çok yavaş iler

lemektedir. Evvelki yıl Akpınar köyünün altına ka
dar olan kısım bitmiş olacaktı. Halbuki geçen yıl 
bile çalışmalar buraya kadar varılmadı. Yıllardan 
beri yapılması ve bitirilmesi düşünülen Muş - Varto 
yolu çalışmaları - yılan hikâyesine döndü. Şayet 
bundan sonraki çalışmalarda, bugüne kadar olduğu 
gibi, kaplumbağa adamlarıyla ilerlerse, bu yol 1 5 - 2 0 
senede bile biteceğini sanmıyorum. Bu yol çalışma
larını, her yıl Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi Senatoda 
görüşülürken dile getirdiğim herkesçe bilinmektedir. 
Muş - Varto yolu 50 yıldan beri sürüncemede bıra
kılmıştır. Bu sebeple vatandaşın çektiği çileyi ancak 
Allah bilir. Bu konuda bugüne kadar, Sayın Cum
hurbaşkanına varan, çeşitli müracaatlarımız olmuştur. 
Geçen yıl da Sayın Şerafettin Elçi'ye telgraf gönde
rerek, çalışmaların çok yavaş ilerlemekte olduğunu 
belirtmiştim ve yardımlarını istemiştim. İl yolu ola
rak Türkiye'de en bakımsız ve en berbat yolun 
Muş - Varto yolu olduğu kanaatindeyim. 

b) Varto - Çaylar - Karlıova yolu çalışmaları da, 
gözle görülür şekilde olmamaktadır. Muş ve Var
to'nun, Çaylar ve Karlıova üzerinden, Erzurum'a 
bağlanması açısından bu yolun önemini görmemek 
mümkün değildir. Ancak önemi üzerinde herkesin 
birleştiği bu yolun bir an evvel bitirilmesi için ciddi 
çalışmalara nedense rastlıyamıyoruz, Karayolları Ge
nel Müdürlüğü, hangi tarihte Muş ve Varto'yu; Kar
lıova üzerinden Erzurum'a bağlamayı planlamıştır? 

Bazı politik baskılar yüzünden bu yolun çalışma
larının ciddi olarak ele alınmadığını haber almış bu
lunuyoruz: Bur iraberterin gerçeklerle alakası olup 
olmadığını tam olarak bilmemekle beraber, yıllardan 
beri Çaylar - Karlıova - Erzurum yolu çalışmalarının 
bir türlü ilerlememiş olması, bizlerdeki bu kanaati 
kuvvetlendirmektedir. 

3. A. Paşa köprüsü - Bulanık yolu : Varto - Pat
nos yolunun bir parçası olan bu yol çalışmaları da 
yıllardan beri sürüncemede kalmıştır. Geçen yıl Ab-
durrahmanpaşa köprüsünde çalışmalara başlanmış 

ise de, bir çalışma mevsimi boyunca pek elle tutulur 
çalışmalar yapılmamıştır. Bu durumu geçen yıl bir 
telgrafla Sayın Bayındırlık Bakanı Elçi'ye de bildir
miştim. Bu çalışmalar civar köyler halkı arasında 
alay konusu olacak derecede yavaş ilerlemiş ve çalış
ma mevsimi sonuna kadar 4 km. lik Kayadelen kö
yüne kadar olan kısım bile bitirilememiştir. Ancak 
dostlar alış verişte görsün kabilinde bir çalışma ol
muştur. Bu yolun bir an evvel bitirilmesi için çal
madık kapı burakmamış olduğumuzu, Karayolları 
Genel Müdürlüğünün bu bölüm ile görevli elemanları 
çok iyi bilmektedirler. Fakat her nedense Karayol
ları Genel Müdürlüğü bu yola pek önem vermek is
tememiştir. Bugüne kadar ki tutumu ve yaptığımız 
her türlü çağrı ve başvurularımıza karşı takındığı 
vurdumduymaz tavrı, bunu göstermektedir. Kara
yolları Genel Müdürlüğü bu akıl almaz tutumunu 
eğiştirmeli ve A. Paşa - Bulanık yolunun bir an 
evvel bitirilmesi için çalışmalara önem ve hız verme
lidir. Türkiye'de asfaltlanmış köy yolları varken, 
Muş'ta il yolunun hâlâ ulaşıma açılmamış olduğunu 
biz halka hangi gerekçeyle izah edebiliriz? Sözünü 
ettiğim. A. Paşa köprüsü Bunalık yolu esasında; 
A. Paşa köprüsü - Patnos (Ağrı) il yoludur, il 
yollarının yapımına öncelik verilerek zaman kaybe
dilmeden bitirilmesi şarttır. Karayolları Genel Mü
dürlüğünce daha evvel bize verilen bilgilere göre, 
A. Paşa köprüsü - Patnos yolu 1979'da bitirilmiş 
olması gerekmektedir. Yani bu yılın sonuna doğru. 
Halbuki çalışmalar geçen sene olduğu şekilde sür
dürülecek olursa, bu yol daha yıllarca bitmeyecektir. 
Karayolları Genel Müdürlüğü A. Paşa - Bulanık 
yolunun hangi tarihe kadar bitirmeyi ve ulaşıma aç
mayı düşünmektedir? 

4. 1974'te ulaşıma açılan Muş - Bulanık yolunun 
asfaltlama çalışmaları 2 yıl evvel sonuçlanması gere
kiyordu. Gecikmeyle bile olsa, bu yola asfaltın 
dökülmüş olması biz Muşluları çok memnun etmiştir. 
Bu yönden Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerine 
nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz. İnşallah ya-
kında diğer yollar da, aynı şekilde asfaltlanır. Bu rü
yanın bir gün evvel gerçekleşmesini bekliyoruz. 

5. Malazgirt - Patnos yolu : 39 km. uzunluğun
daki bu yol 1971 yılında Malazgirt - Meydan Muha
rebesinin 900 ncü yıl dönümü ve zamanın Cumhur
başkanı Sayın Cevdet Sunay'm Malazgirt'i ziyareti 
sebebiyle ele alınmıştır. O gün bu gün, bakımsız kal
mış; bir türlü ciddi olarak ele alınmamıştır. Halbuki 
bu bir il yoludur. İl yollarını öncelikle bitirilmesi 
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gerektiği halde her türlü girişim ve uyarılarımıza 
rağmen, maalesef Karayolları Genel Müdürlüğünü 
bir türlü harekete getiremedik. Şimdi Malazgirt -
Patnos yolunun güzergâhının değişeceğini, Doğansu 
bucağına varmadan iki ilçenin birbirine bağlanaca
ğını öğrenmiş bulunuyorum. Yolun teknik yapısı 
ve güzargâhı konusunda söz söyleyecek yetkiye sahip 
değilim. Ancak bu yolun bir an önce bitirilmesi ge
rektiği, bir gün dahi geciktirilmesinin doğru olma
yacağı kanısını taşıyorum. Bu sebeple, Sayın Bakan 
Şerafettin Elçi'den rica ediyorum. Bir türlü ele 
alınmayan bu yolun zaman kaybedilmeden yapılması 
ve bitirilmesi için ilgililere gereken emirleri versinler. 
Başka illerin ilçe ve köy yolları asfaltlanmakta iken 
il yollarımızın yapılmamış olması bizi fazlasıyla üz
mekte ve rahatsız etmektedir. Bu durum karşısında 
Malazgirt - Patnos yolu ne zaman bitmiş olacaktır? 

6. Malazgirt - Ahlat yolu : Her yıl İsrarla bu 
yol şeridi hakkında da söz aldım ve Karayolları 
Genel Müdürlüğünü göreve davet ettim. Bugüne ka
dar, her nedense bu yol çalışmalarında da önemli 
bir ilerleme kaydedilmemiştir. Birkaç kamyon kum, 
biraz çalışma, dostlar alış verişte görsün. Bir nevi 
göz boyama. Peki ne zamana kadar bu böyle de
vam edecektir? Bu yol çalışmaları bir türlü bitme
yecek midir? 

7. Malazgirt - Aktuzla - Karaçoban yolu : Ha
ber aldığıma göre Aktuzla - Karaçoban yolu 1 3 - 1 5 
km. lik bir yol imiş. Bu yol yapılırsa Bulanık ve 
Malazgirt ilçeleri çok kısa bir yolla Erzurum'a bağ
lanabilecektir. Aynı konuyu bundan evvel de birkaç 
kere dile getirmiştim. Geçen yıl bu hususta yapmış 
olduğum konuşmaya Bayındırlık Bakanlığınca verilen 
cevapta; Aktuzla - Karaçoban yolu çalışmalarının 
1979 yılında yani bu sene başlanacağı belirtilmiştir. 
Bu sebeple şu anda çalışmaların başlamış olması ge
rekir. Bu yol biterse, sözü edilen iki ilçe halkı Er
zurum'a Ağrı üzerinden gitme zahmetinden kurtul
muş; çok daha kısa Aktuzla - Karaçoban ve Hınıs 
üzerinden gitme imkânını elde eder. 

8. Bulanık - Malazgirt yolunun da bir an önce 
asfaltlanması gerekmektedir. Batı Anadoluda bu 
kabil il yolları çoktan asfaltlanmış iken Muş yol
larının bu şekilde ikmal edilmiş olmasını vatandaşa 
anlatabilmek için gerekçe bulamıyoruz. 

9. Muş - Yaygın - Solhan yolu : Geçen yıl bu 
yol çalışmaları hızla ele alınmıştır. Ancak asfalt 
dökümü yapılmadan havalar serinlemişti. Bu sene 
bu yolun biran evvel; asfaltlanacağını ümit etmek
teyim. 

10.ı Muş - Bitlis yolu : Muş'a gelen Devlet bü
yükleri bu yoldan gelirler ve bu yoldan dönerler. Bun
lar dan çok azı Muş - Varto, Malazgirt - Patnos yo
lunu görebilirler. Mesela geçen yıllarda BIMis yoluy
la Muş'a gelen birçok Balkan bana «yollarınız çök gü
zelmiş» dediklerini iyi hatırlıyorum. Ben de onlara 
siz bizim diğer yollarımızı bir görseniz. Bu yol bizim 
en iyi ve tam asfaltlanmış yegâne yolumuzdur, diiye 
cevap vermişimdir. Gerçekten Bitlis - Muş yolunun 
asfaltlanmış ve bakımlı tutulmuş olması, Muş'a gelen 
Bakanların Muş yol sorunu konusunda yanılmalarına 
neden olmuştur. Bu yolu gören yetkililer Muş - Varto; 
A. Paşa köprüsü - Bulanık, Malazgirt - Patnos, Ma
lazgirt - Ahlat, Muş - Yaygın - Solhan yollarının da 
aynı şekilde bakımlı olduğu kanaatini elde ediyorlar. 
Ancak karayolları çalışmaları ve il yolları yapımı ba
kımından Muş'un ne biçim ihmal edilmiş olduğu açık
ça görülmektedir. Ben şahsen Türkiye'de başka bir 
ilin bu şekilde kötü yollarla komşu illere bağlanmış 
olduğunu zannetmiyorum. Bu yol sorunu halledilme
diği ve Muş civar illere en kısa yollara, bağlanmadığı 
sürece, ekonomik ve kültürel açıdan zör kalkınır. Tek
rar tekrar vurguladığım bu gerçeği tekrar belirtme
den geçemiyorum. Çünkü söz konusu olan Muş halkı
dır, Muş'un ekonomik durumudur. Bayındırlık Baka
nı Sayın Elçi'den bu çok önemli sorunun çözümü için 
ciddi yardımlarını beklemek, bizim en talbiii hakkımız
dır. T. B. M. Meclisinde bugüne kadar hiçbir parla-
meniteriin vermediği önem ve ciddiyetle Muş il yol
ları sorununu dile getirdim. Muş Karayollarının bu 
akıl almaz vurdum duymazlığını protesto etmek üze
re bugüne kadar ne Türkiye'de ve ne de Dünyada hiç
bir parlamenterin cesaret edemediği 220 Km.lik yol 
yürüyüşünü gerçekleştirerek, bu sorunu Türk Ve dün
ya kamuoyuna duyurmaya çalıştım. Her tarafta çok 
ilgi ile izlenen ve taktirle karşılanan bu maraton 
yürüyüşün Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri
ni harekete geçirmekte etkili olabilirse, kendimi mut
lu hissederiim. Aksi takdirde, bu sefer 350 Km.lik yol 
yürüyüşüne çıkacağım. Ancak bu sefer halk da be
nimle beraber yürümek isterse, onlara hayır demeye
ceğim. Muş'un yol çalışmaları ciddi olarak ele alın
madığı sürece ve bu çalışmalar bitmediği sürece, bu 
sorunu Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak için 
her şeye başvuracağım. Hiç bir şey beni bundan yıldı-
ramaz. Ancak yıllardan beri Muşta görev yapmakta 
olan Karayolları Şefi Uygur İlvanlı Muş'ta kaldığı sü
rece, Muş'ta ciddi olarak çalışmaların olacağına inan
mıyorum. Ben bu konuda Sayın Bakan Elçi ile görüş
tüğümde, kendisinin de benimle aynı görüşte olduğu-
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nu, geçen yıl, Muş'a geldiğimde Şef livanla ile karşı--
laştığını, fakat kendisimi tatmin etmediğini, söyleye
rek ilk fırsaltta yerine başka biri'sünli taylin edeceğini 
söylemişlti. Fakat bu konuşimadan sonra, aradan bir 
hayli zaman geçtiği halde, Karayolları Sefihin yerin
de olduğunu ve Muş'ta Karayolları çalışmalarında 
hiçbir canlılık görülmediğinii öğrenince insanın aklına 
ister istemez, başka şeyler geliyor. Birkaç kere kalp 
krizi geçirmiş bu sebeple döktorlarca kendisine isti
rahat tavsiye edifeuiş olan Muş Karayolları Şefi;, 5 - 6 
yıldan beri Muş Karayolları Şefliğini kendi çiftliği 
haline getirmiştir. Duyduğumuza göre, kendisinlin 
Muş'tan alınıp başka yere Verilmesine engel olan 
Van'h parlamenterlerdir. Peki bu şahsı bu kadar faz
la seviyorlarsa, kendi illerine, Van'a neden almıyor
lar. Çalışkan bir insan obaydı şimdiye kadar kendisi
ni hiç Muş'ta bırakırlar mıydı? Hiç bir işe yarama
yan bir şahıs olduğu için, Muş Karayollarının-başına, 
Muş'luları cezalandırmak içlin, dikmişleridir. Bu şahsın 
çalışmalarından memnun olmadığımız içlin, bu kadar 
sızlanıp duruyoruz. 6 yıldan beri Muşta kaldığına 
göre, biraz da Vanlılara çalışsın, bu kadar seviyor
larsa kendisini. Hami 1977'de karayolları çalışmala
rını ihmal ederek, zamanın Muş Vahisinin emriyle, 
Muş Hava Alanının yapılmasında çalıştığı içlin hak
kında tahkikat açılacakta. Bu konuyu Senatoda dile 
getürmişitim. Vali emir vermiş olsa dahi, Karayolları
nın görevi havaalanryapmak değildir. Bu hususta bir
kaç kere zamanın Karayolları Genel Müdürlüğü yet
kililerini ikaz etmiş ve sorumlular hakkında kovuş
turma açılmasını iStemişttim. Her halde ilgilenen bile 
olmamıştır. Ancak ben de bu işli sonuna kadar, bir 
netice alıncaya kadar taklibe devam edeceğim. Hiç bir 
komşu ilin Muş'u sömürmeye hakkı yoktur ve buna 
göz yummamız söz konusu olamaz. Senelerce Muş 
için öngörülen yatırımların bazılarını kendi illerine 
kaydıran bazı komşu il parlamenterleri, şimdi de 
Muş'u bu şekilde istismar etmeye devam ediyorlar. 
Hayret doğrusu. Muş Karayolları Şefi Uygur Ilvanlı 
6 yıldan beri Muşta hiçbir çalışma yapmamıştır. Bu
raya*BayjmdirlLL* Bakanlığına gönderilen raporlarla, 
gerçek çalışmalar hiçbir zaman birbirini tutmuyor. Be
nlim Aralık ayındaki yürüyüşümü de bahane ederek, 
bir nevi engelleme yolunu seçmekte ve Abdurrahman
paşa Köprüsünde geçen yıl başlamış olan yol çalış
maları bu yıl hâlâ ele alınmamıştır. 

Bu konunun Sayın Balkan tarafından, daha evvel 
bana söz verdikleri şekilde çözümlenmesinıi bekler, 
saygılarımı sunarım. 

TC 
Bayındırlık Bakanlığı 

Karayolları Genel 27 . 7 . 1979 
Müdürlüğü 

Plan Pr. D. Bşk. 
Plan F. H. Md. 53 

Kayıt No. : 276/Gn. 
- 2592 

Konu : Muş Senatörü ismail İlhan'ın ya
zılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 28 . 6 . 1979 gün ve 01511-06.212 00379 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi ismail ilhan'ın 

Bakanlığımıza yönelttiği yazılı sorusunda söz konusu 
edilen yollarla ilgili olarak Karayolları Genel Mü
dürlüğü 1979 yılı Yatırım Programında yer alan proje
lere ait program bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Muş - Kızılağaç - Kulp Yolu : 
«Ayr. - Kızılağaç - Diyarbakır Hd.» proje adı 

ile programdadır. 
Uzunluğu 42 Km. yaklaşık proje bedeli 

100 000 000 TL. olan bu yola 1979 yılı için 
18 000 000 TL. ödenek ayrılmış ve yapım onarım 
çalışmalarının 1982 yılında tamamlanması programlan
mıştır. 

2. Muş - Varto - Çaylar - Karlıova Yolu : 
İki proje halinde programdadır. 
I - (Solhan - Muş) Ayr. - Mercimekkale - 12 nci 

Bl. Hd. 

Uzunluğu 45 Km. yaklaşık proje bedeli 
170 000 000 TL.'dır. 1979 yılı için 44 900 000 TL. 
ödenek ayrılmış ve yapım - onarım çalışmalarının 
1981 yılında tamamlanması programlanmıştır. 

II - Varto - Çaylar - Bingöl Hd. 
Uzunluğu 39 Km. yaklaşık proje bedeli 

100 000 000 TL.'dir. 1979 yılı için 6 000 000 TL. 
ödenek ayrılmış ve yapım - onarım çalışmalarının 
1982 yılında tamamlanması programlanmıştır. 

"3^-~± Abdurrahmanpaşa Köprüsü - - Bulanık ve 
Malazgirt - Patnos Yolları : 

Adı geçen iki yol. «Abdurrahmanpaşa Köp. - Pat
nos» proje adı ile programdadır. 

Uzunluğu 149 Km. yaklaşık proje bedeli 
250 000 000 TL. olan bu projeye 1979 yılı için 
17 000 000 TL. ödenek ayrılmış ve yapım - onarım 
çalışmalarının 1983 yılında tamamlanması programlan
mıştır. 
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6. Malazgirt - Ahlat Yolu : 
«Malazgirt - Ahlat» proje adı ile programdadır. 
Uzunluğu 58 Km. yaklaşık proje bedeli 30 000 000 

TL, olan bu yola 1979 yılı için 5 000 000 TL. ödenek 
ayrılmış ve yapım - onarım çalışmalarının 1981 yılın
da tamamlanması programlanmıştır. 

Yukarıda program durumları belirtilen yol yapım 
ve onarımı projelerinde 1979 yılında yapılacak ça
lışmalar ile, yazılı soruda yer alan diğer konular 
hakkında bilgi derlenmekte olup bu bilgiler 30 Tem
muz 1979 gününe kadar Başkanlığınıza ayrıca sunu
lacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Şerafettin Elçi 

Bayındırlık Bakanı 

TC 
Bayındırlık Bakanlığı 

Karayolları Genel 2 . 8 . 1979 
Müdürlüğü 

Plan Pr, D. Bşk. 
Plan F. H. Md. 54 D, 
Kayıt No. : 276/Gn -

2855 
Konu : Muş Senatörü İsmail İlhan'ın ya
zılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1) 28 . 6 . 1979 gün ve 01511-06.212.00379 

sayılı yazınız. 
2) 27 . 7 . 1979 gün ve 276/Gn - 2592 sayılı ya

zımız. 
Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi İsmail İlhan'ın 

Bakanlığımıza yönelttiği yazılı sorusunda söz konusu 
edilen yollarla ilgili olarak ilgi (2) yazımızla cevap 
gönderilmişti. 

Diğer konularda derlenen bilgiler aşağıya çıkarıl
mıştır. 

1.; Muş - Kızılağaç - Kulp Yolu : 
«Ayr. - Kızılağaç - Diyarbakır Hd.» proje adı ile 

programda bulunan bu yolun 1978 mali yılı başında 
2 100 000 TL. olan ödeneği yıl içinde yapılan öde
nek aktarması ile 12 100 000 TL.'sına çıkarılmıştır. 
Anılan bu ödenekle 13 + 500—21+200 Km.'ler ara
sında sanat yapıları ve 0 + 000—17 + 000 Km.'ler ara
sında ise kazı ve üst yapı işleri ihale edilmiştir. 1978 
yılında bu proje kapsamında 7 Km. yeni yol yapımı 
gerçekleştirilmiştir. 1979 ödeneği ile Km. 6-7 ve 12-19 
arasınd kazı, Km. 12-24 arasında sanat yapıları ve 
0-19 arasında üst yapı çalışmaları yapılması program
lanmıştır. 

2. Muş - Varto - Çaylar - Karlıova Yolu : 
İki proje halinde programda yer alan bu yolun. 
1. (Solhan - Muş) Ayr. - Mercimekkale - 12 nci 

Bl. Hd. arası ihaleli olarak yapılmaktadır. 
İlk 15 Km.'sini kapsayan I nci kısım daha evvelce 

ihale edilmiş olup, bu ihale yakında sonuçlandırılacak
tır. 15 ile 45 nci Km.'lerin arasının yapımını kapsa
yan II nci kısım ise 1978 yılında ihale edilmiş olup, 
çalışmalar devam etmektedir. 

Ayrıca 1979 yılında 2 100 000 TL. ödenekle 
Varto - Muş arasında 7 Km.'lik kesimde yeni sathi 
kaplama yapımı, 1 500 000 TL. ödenekle Mercimek
kale - Muş arasında 5 Km.'lik kesimde astarlı sathi 
kaplama onarımı programlanmıştır. 

2. Varto - Çaylar - Bingöl Hd. yolunda 1978 öde
neği olan 3 milyon TL. ile 4 + 800—21+000 Km.'ler 
arasında sanat yapıları işleri ihale edilmiştir. 1979 yılı 
ödeneği ile Km. 10-25 arasında sanat yapıları işlerinde 
çalışılması programlanmıştır. 

3. 5, 8. Abdurrahmanpaşa Köprüsü - Patnos 
Yolu : 

Bu yolda bölgesince emanet olarak çalışılmakta
dır. 1979 yılında yolun muhtelif kesimlerinde sanat 
yapısı, toprak işleri, alt temel ve temel çalışmalarına 
devam edilecektir. • 

Ayrıca 1979 yılında 5 400 000 TL. ödenekle 
Erentepe Ayr. - Malazgirt kesiminde 18 Km. yeni 
asfalt yapımı, 5 400 000 TL. ödenekle Malazgirt -
Patnos yolunun 18 Km.'lik kesiminde astarlı sathi 
kaplama onarımı programlanmıştır. 

6. Malazgirt - Ahlat Yolu : 
Bu yolun 1978 yılı ödeneği olan 3 100 000 TL. 

ile 0 + 000—16 + 400 Km.'ler arasına alt temel malze
mesi çekilmiştir. 1979 yılı ödeneği olan 5 milyon TL. 
ile Km. 25-56 arasında sanat yapıları, Km. 17-56 ara
sında üst yapı işlerinde çalışılması planlanmıştır. 

7. Malazgirt - Aktuzla - Kar aç oban Yolu : 
Yukarıda anılan güzergâhın Nurettin Ayr. Ak

tuzla arasına 1978 yılında bakım olanakları ile alt te
mel malzemesi çekilmiştir. Aktuzla - Karaçoban ara
sında ise ağımıza dahil herhangi bir yol yoktur. An
cak bu kesimde yolun ağa alınması konusunda etüt ça
lışmaları sürdürülmektedir. 

9. Solhan - Muş Yolu : 
Bu yolda 1 500 000 TL. ödenekle 5 Km.'lik ke

simde astarlı sathi kaplama onarımı programlanmış
tır. 

10. Muş - Bitlis Yolu : 
Muş'taki Karayolları 113 ncü Şube Şefinin bil-

I hassa bu ildeki yatırım çalışmalarını engellediğinden 



C &s«a!tosıı Ö : 82 23 . 10 . 1979 Ö : İ 

yakmılmaktadır. Bilindiği üzere yollar devlet ve İl 
yolu olarak sınıflandırılmakta ve bu yollar üzerinde
ki yol, asfalt ve köprü yapımı çalışmaları ilgili böl
genin yapım, asfalt ve köprü şefliklerince yürütülmek
tedir. Şube şefleri asli görevleri olan yolların ona
rım ve bakım çalışmaları ile kar mücadelesi çalışma
larını yürütmek, teknik personel yetersizliği bulunan 
bölgelerde de zaman zaman İl yollarının yapımını ve
ya Kontrol şeflikleri görevlerini üstlenmektedirler. Bu 
nedenle, bir ildeki tüm yatırımların şube şefi tara
fından engellenmesi diye bir hususun söz konusu ola
mayacağı aşikârdır. 

Muş ilinde 1978 yılı içinde normal bakım çalış
maları ile 1978 - 1979 kış mücadelesindeki çalışma
ların aksatılmadan yürütülmesine eldeki olanaklar için
de gayret edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Şerafettin Elçi 

Bayındırlık Bakanı 

31 .— Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, ülkemizde bulunmuş olan uranyum re
zervlerine ve katı yakıt olarak kullanılan bitümlü şist
lerden enerji elde edilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanı Deniz Baykal'ın yazılı cevabı. (711117) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabii Kaynak

lar Bakanlığı tarafından yazılı cevaplandırılmasına mü-
sadelerinizi arz ve rica ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr, Ragıp Üner 

Türkiye'nin gittikçe artan enerji ihtiyacı karşı
sında en büyük sorumluluk Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığına düşmektedir. Özellikle nüfus patla
ması, Türkiye nüfusunun 125 yıl sonra 500 milyon ki
şiye ulaşacağı gözönüne alınırsa bu sorumluluğun bü
yüklüğü daha çok ortaya çıkan 

Bütün dünyada Atom çalışmaları bir sır olmak
tan çıkmış, Amerika'da bir lise öğrencisi özel labo-
ratuvarında- Atom 4?orabasi yapmayı—başarmış ~anc ak 
polis tarafından yakalanmıştır. 

Toprağımızda ortalamanın üstünde Uranyum ih
tiva eden kömür ve asfaltitlerde toplam 7 000 ton ci
varında potansiyel uranyum yedeği vardır. 

Türkiye'de bulunmuş olan Uranyum rezervlerinin 
toplam 4 000 ton civarında olduğu bilindiğine göre 
Kömür küllerindeki uranyum istikbalde mühim bir 
potansiyel teşkil edecektir. 

«Muğla - Yatağan bölgesindeki linyitlerden uran
yum eldesine ilişkin araştırmalarda 270 P. Pm. uran
yum ihtiva eden 30 milyon ton kömür yedeğinin var
lığı ileri sürülmekte ve uranyum yedeğinin 2 700 
ton olduğu tahmin edilmektedir.» 

«Son çalışmalar Karadenizin 2 000 metre derin
liğinde 150 000 Km. saha kaplayan 1 M. kalınlığın
daki çamurlar içinde tahminen 2 milyon ton uranyum 
ihtiva ettiği sanılmaktadır.» 

Ülkemizin uranyum'dan istifadesi için bir çalışma 
var mıdır? 

Bu kaynakların dışında ülkemizde 200 bin ton Th. 
02 rezervi olduğu belli olmuştur. Almanya'da 1980 yı
lında faaliyete geçecek olan THTR reaktöründe ya
kıt maddesi olarak Th. 02 kullanılacaktır. 

Türkiye'nin Th. 02'den istifade için bir çalışma 
ve müracaatı var mıdır? 

Ülkemizde 5 milyar ton olduğu tahmin edilen 
ve dünyanın bir çok ülkesinde kendisinden Petrol ve 
gaz üretilen ve bazı memleketlerde katı yakıt olarak 
kullanılan Bitümli Şistlerden enerji konusunda isti
fade edilmesi düşünülmekte midir? 

Bu sayılan enerji kaynaklarından istifade düşünü
lüyorsa bunların işletilmesi için 1979 - 1980 bütçesine 
bir karşılık konulması düşünülmekte midir, düşünülü
yorsa bu karşılık para olarak ne tahmin edilmekte
dir? 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 30 . 7 -t 1979 
Sayı : 112/052-2-15-3134 

41130 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Nevşehir 
Üyesi Sn. Ragıp Üner'in yazılı soru öner
gesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 18 , 6 . 1979 tarih ve 01392/06.212.003402 

sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ra

gıp Üner'in yönelttiği yazılı soru önergesinin ceva
bı ilişikte sunulmuştur^ 

Bilgilerinize arz ederim. 

Deniz Baykal 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Soru : 
Türkiye'nin gittikçe artan enerji ihtiyacı karşı

sında en büyük sorumluluk Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığına düşmektedir. Özellikle nüfus patlama
sı, Türkiye nüfusunun 125 yıl sonra 500 milyon kişiye 
ulaşacağı gözönüne alınırsa bu sorumluluğun bü
yüklüğü daha çok ortaya çıkar. 

Bütün dünyada Atom çalışmaları bir sır olmak
tan çıkmış, Amerika'da bir lise öğrencisi özel la-
boratuvarında Atom bombası yapmayı başarmış an
cak polis tarafından yakalanmıştır. 

Toprağımızda ortalamanın üstünde Uranyum ih
tiva eden kömür ve asfaltitlerde toplam 7 000 ton 
civarında potansiyel uranyum yedeği vardır. 

Türkiye'de bulunmuş Uranyum rezervlerinin top
lam 4 000 ton civarında olduğu bilindiğine göre Kö
mür küllerindeki uranyum istikbalde mühim bir po
tansiyel teşkil edecektir. 

«Muğla - Yatağan bölgesindeki linyitlerden uran
yum eldesine ilişkin araştırmalarda 270 P. Pm. uran
yum ihtiva eden 30 milyon ton kömür yedeğinin var
lığı ileri sürülmekte ve uranyum yedeğinin 2 700 ton 
olduğu tahmin edilmektedir.» 

«Son çalışmalar Karadenizin 2 000 metre derin
liğinde 150 000 Km. saha kaplayan 1 M. kalınlığın
daki çamurlar içinde tahminen 2 milyon ton uranyum 
ihtiva ettiği sanılmaktadır.» 

Ülkemizin uranyum'dan istifadesi için bir çalışma 
var mıdır? 

Bu kaynakların dışında ülkemizde 200 bin ton 
Th. 02 rezervi olduğu belli olmuştur. Almanya'da 
1980 yılında faaliyete geçecek olan THTR reaktörün
de yakıt maddesi olarak Th. 02 kullanılacaktır. 

Türkiye'nin Th. 02'den istifade için bir çalışma 
ve müracaatı var mıdır? 

Ülkemizde 5 milyar ton olduğu tahmin edilen ve 
dünyanın bir çok ülkesinde kendisinden petrol ve 
gaz üretilen ve bazı memleketlerde katı yakıt ola
rak kullanılan Bitümlü Şistlerden enerji konusunda 
istifade edilmesi düşünülmekte midir? 

Bu sayılan enerji kaynaklarından istifade düşünü
lüyorsa bunların işletilmesi için 1978-1980 bütçesine 
bir karşılık konulması düşünülmekte midir, düşünü
lüyorsa bu karşılık para olarak ne tahmin edilmekte
dir? 

Cevap : 
Bugüne kadar yapılmış olan çalışmaların ışığın

da yurdumuz uranyum rezervi 4 600 ton U 3O s olarak 
saptanmış, yapılan ön fizibilite etütlerine göre de, 
2 300 tonun fizibil olduğu ortaya konmuştur. 

4 600 ton U 3 0 8 olarak verilen rakam Türkiye'nin 
potansiyeli olmayıp, jeolojik koşullar yurdumuzda ye
ni uranyum rezervlerinin bulunabileceğini göstermekte
dir, 

Halen yurdumuzda toryum aramalarına yönelik 
bir çalışma yapılmamaktadır. 1977 yılına kadar ya
pılan çalışmalar sonucu 380 000 ton T h 0 2 rezervi 
saptanmış olup, çalışmalara devam edilmesi halinde 
mevcut rezervin artma olasılığı çok kuvvetlidir. Cev
her üzerindeki teknolojik çalışmalar devam etmekte
dir. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsünün ikincil uran
yum kaynaklarıyla ilgili olarak yaptığı çalışmalar so
nucu Mazıdağ fosfatlarında 7 400 tonluk bir U3O s po
tansiyeli saptanmıştır. Aynı şekilde Şırnak asfaltitlerin-
de yapılan bir çalışma sonucunda da 50 milyon ton 
olarak belirlenen asfaltit rezervinde, külde % 0,006-0, 
02 U 3 0 8 arasında uranyum saptanmıştır. 

Karadeniz dip çamurundaki uranyumun elde edi
nilmesi, bugün için güç ve pahalı bir teknoloji ola
rak gözükmektedir. Konuyu uzak geleceğe yönelik 
bir proje olarak düşünmek de gerekir. Alınan nu
munelerin analizlerine devam edilmektedir. 

Muğla - Yatağan Bölgesi linyitlerinde varlığından 
söz edilen 2 700 tonluk uranyum rezerviyle ilgili 
kesin bir şey söylemek bu aşamada olası değildir. 

Bitümlü şist olarak Ülkemizde, 5 milyar ton ci
varında bir jeolojik rezerv bilinmektedir. Bitümlü 
şistler ile ilgili çalışmalar konusunda Türkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumunca öncelikle ele alınan saha 
Beypazarı Linyit Sahasıdır. Bu linyit sahasında kömür 
damarları üzerinde bulunan Bitümlü Şistler için re
zerv çalışmaları yapılmış ve alınan numuneler ile ka-
zılabilirlik ve yanabilirlik araştırırdan yapılmıştır. 

Alınan sonuçlara göre kısaca Beypazarı Bitümlü 
Şistlerin yanabilir etütler sonucu elde edilen netice 
de olumlu değildir. İngiltere'de yaptırılan etütlerde 
akışkan yatak teknolojisi ile yapılan yanabilirlik ça
lışmalarında anılan varlığın termik santral kazanların
da dahi, linyit kömürü ile harmanlanarak yakılma
sı, kazan ısısını olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle 
teknolojik açıdan fizibil bulunmamıştır. Beypazarı 
Bitümlü Şistlerin termik santralda yakılması dışın
da da teknolojik alternatif bulunmaması nedeniyle 
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anılan varlığın istihsali ile ilgili proje çalışmaları bu 
safhada bırakılmıştır. 

Bitümlü Şist olarak tanımlayabileceğimiz diğer 
önemli bir potansiyel de Mardin - Şırnak ve Silopi 
asfaltitleridir. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu her 
iki asfaltit oluşumundan da istihsalde bulunmak üze
re gerekli hazırlıklarını ikmal ederek üretim çalış
malarına başlamıştır. Şırnak ve Silopi aslatitlerin 
jeolojik aramaları henüz tamamlanmamış olmasına 
rağmen Doğu Anadolu Bölgesinin teshin ihtiyacını 
karşılamak amacı ile derhal üretime geçilmiştir. Bu 
üretim faaliyeti devam ederken jeolojik araştırmalara 
devam edilecektir. Araştırma sonuçlarına göre asfaltit 
üretimini artırmak amacı ile sahaların Mühendislik 
Projeleri kısa zamanda sonuçlandırılacak ve teshin 
sektörüne ilaveten diğer kullanım sahaları konusun
da karar verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

32. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, petrol aranmasının hızlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'ın 
yazıh cevabı. (7/1131) 

3 . 7 v1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından cevaplandırıl
masını arz ve rica ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Hızlı bir şekilde artan petrol fiyatları karşısın
da döviz kaynaklarımızın petrol için ayrılması, 
diğer ihtiyaçlara sarf edilememesi bir dar boğaz 
yaratmaktadır. Bunun yegâne çözüm yolu yeni ener
ji kaynaklarının aranmasına hız verilmek suretiyle yurt 
içi üretimi, talepleri karşılayacak seviyeye çıkarmak
ladır. Bunun için de çok hızlı Ve etkili ^ î r âTâma 
programı düzenlenmesi yegâne çözüm olduğuna göre 
geçen yılda ve gelecek yıllar için ne gibi arama he
defleri tespit edilmiştir? 

Yapılan fiili aramaların gerçekleşme oranı ne
dir? 

Bunun hızlanması için ne gibi tedbirler düşünül
mektedir? 

23 . 10 . 1979 Ö : 1 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 
23 . 8 . 1979 

Sayı : 112/052-217/3465 
43227 

Konu : Sn. Ragıp Üner'in yazılı soru 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 5 . 7 . 1979 tarih ve 01591/06.212.00395 

sayılı yazıları : 
tlgi'de kayıtlı yazıları ekinde alınan Cumhuriyet 

Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ragıp Üner'in ül
kenin gittikçe artan petrol gereksinmesini karşıla
yabilmek için yapılacak arama çalışmalarının hızlandı
rılması ile ilgili olarak yönelttiği soru önergesi cevabı 
ilişiktin 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ragıp 
Üner'in Yazılı Soru Önergesi Cevabıdır 

Soru : 
Hızlı bir şekilde artan petrol fiyatları karşısında 

döviz kaynaklarımızın petrol için ayrılması, diğer ih-
tiyaçalra sarfedilememesi bir darboğaz yaratmaktadır. 
Bunun yegâne çözüm yolu yeni enerji kaynaklarının 
aranmasına hız verilmek suretiyle yurt içi üretimi, 
talepleri karşılayacak seviyeye çıkartmaktadır. Bu
nun için çok hızlı ve etkili bir arama programı dü
zenlenmesi yegâne çözüm olduğuna göre geçen yılda ve 
gelecek yıllar için ne gibi arama hedefleri tespit 
edilmiştir? 

Yapılan fiili aramaların gerçekleşme oranı nedir? 
Bunun hızlanması için ne gibi tedbirler düşünül

mektedir? 

Cevap : 
1978 yılında, arama çalışmalarımız ülkemizin pet

rol gereksinimini karşılamak üzere yeni petrol saha-
larmTff^uîuırmasr amacıyla, £4/13/30 ^top/ay jeolo
jik, 78 15/30 ekip/ay jeofzik yönlü saha etütü 217 750 
metre arama ve tespit sondajları olarak planlanmıştır. 

1979 yılında petrol aranması için Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığınca 2 559 526 000 TL.'lik yatı
rım programı öngörülmüştür. 1980 yılında 
5 492 000 000 TL. ve önümüzdeki 5 yılda ise toplam 
38 282 926 000 TL. olacak şekilde arama yatırımı 
yapılması planlanmaktadır. 
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1977 yılında daha önceki yıllardan stoklanan son
daj malzemesinin kullanılması ve 1977 Şubat ayında 
durdurulan transferlerin 1978 yılında da açılmaması 
nedeniyle, 1978 yılında arama sondajları % 28 ora
nında, yabancı firmalara yaptırılmakta olan hizmet 
bedellerinin ödenmemesi ise jeofizik çalışmaların % 40 
düzeyinde kalmasına neden olmuştur. Sadece, saha 
jeolojisi ile ofis değerlendirme çalışmaları programa 
göre % 100 oranında gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 1979 yılı
nın ilk altı ayında eldeki olanaklar değerlendirilmek 
yoluyla arama programı ancak % 13 oranında ger
çekleştirilebilmiştir. 

1977 Şubat ayında duran transferlere 1979 yılı
nın 2 nci üç ayından itibaren açılmaya başlamış olup 
bu durumun devamı süresince, yıl sonuna kadar ara
ma harcamasının 1,7 milyar TL.'sına ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. 

Ülkemizin ham petrol gereksinmesinin öz kay
naklarımızdan ve en kısa zamand karşılanması ola
nakları hedef alınarak, 38 adet sondaj kulesiyle önü
müzdeki beş yılda toplam 1 246 550 metrelik 351 
adet arama ve tespit kuyusu açılması düşünülmekte
dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

33. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, Nevşehir - Merkeze bağlı Çardak köyün
den geçen suyun bakımına dair soru önergesi ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuzun yazılı 
cevabı. (7/1132) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Köy İş
leri Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. Saygılarımla. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Soru : 
Nevşehir Merkeze bağlı Çardak köyü ortasın

dan geçen küçücük bir suyun büz içine alınması ve 
üstünün buldozerle düzeltilmesi için sorduğumuz so
ruya alman cevapta; 

«Nevşehir Valiliğinin 18 = 5 . 1979 gün ve 356 -
1448 sayılı yazılarında adı geçen yerde daha önce 
dozer ve grayderle çalışma yapılarak düzeltildiği hal
de sel suları tarafından tekrar bozulduğu ve dere
nin köy içinde olması ve kanalizasyonla ilgili bulun

ması nedeniyle YSE hizmetlerinin dışında kaldığı 
belirtilmektedir» denilmektedir. 

a) Ancak köylü vatandaşlarımızın verdiği bilgi
ye göre köy içinde 1979 yılı içinde Nevşehir Valili
ğinin yukarıda bildirdiği çalışma yapılmamıştır. 

b) Sorumuz Köy İşleri Bakanlığına yöneltilmiş
tir. Bu hizmetin YSE'ye değil Toprak İskân tarafın
dan yapılabileceği belirtilmektedir? Adı geçen Genel 
Müdürlük Köy İşleri Bakanlığına bağlı değil midir? 

Bir köyümüz için bu küçük hizmeti yapacak bir 
merciyok mudur? 

TC 
Köy İşleri ve 25 . 7 . 1979 

Kooperatifler Bakanlığı 
Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 06-05/801-7690 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 5 . 7 . 1979 gün ve Gen. Sek. Kan. Müd. 

01590/06.21/2,0)0394 - 7/1432 saıyâı yazanız. 
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 

Üner'in, Bakanlığıma yönelttiği, yazılı soru önerge
sinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına Yönelttiği 

Yazılı Soru Önergesi Yanıtı 
Nevşehir - Merkeze bağlı Çardak köyü halkının 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğüne herhangi 
bir başvuruları bulunmadığından, bu konuda bir 
çalışma yapılamamıştır. Esasen dere ıslahı Toprak 
ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü görevleri kapsamına 
girmediğinden ve kanalizasyon çalışmaları ise yalnız 
nakilleri yapılan köylerde uygulandığından soru öner
gesinde sözü edilen hususun yerine getirilmesine ola
nak bulunamamıştır. 

34. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Nevşehir ilindeki tekstil fabrikasına dair 
soru önergesi ve İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu'-
nun yazılı cevabı. (7/1133) 

3 . 7 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İşletmeler Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 
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Nevşehir'de mevcut tekstil fabrikası yıllardan beri 
iplik imal etmektedir. Aslında dokuma yapacak bir 
tesistir. Dokuma kısmı binları mevcuttur. Bir kısım 
makine de vardır. Yıllardan beri zararına çalışan 
bu fabrikanın dokuma kısmının ikmal edilerek işlet
meye açılması için bir çalışma mevcut mudur? 

TC 
İşletmeler Bakanlığı 13 . 8 . 1979 

Sayı : Müsteşarlık 1496 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Nev
şehir Üyesi Ragıp Üner'in yazılı so
rusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 5 . 7 . 1979 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

01589-0,6,212.00393-7/1133 sayılı yazı^ 

Nevşehir Senatörü Sayın Ragıp Üner'in, Nevşehir 
ilindeki Tekstil fabrikasına dair Bakanlığımıza yö
nelttiği yazılı sorusuna yantılarımız aşağıdadır. 

Nevşehir Pamuklu Dokuma Sanayii A. Ş. fabri
kası halen 17 600 iğlik kapasitesiyle, saptanan prog
ram hedeflerinin üzerinde çalışarak, sadece iplik üret
mektedir. 

1960 tarih ve 5/346 sayılı Kararname ile, fabrika
nın kuruluşu ertelemeye tabi tutulmuş bilâhara 1964 
yılında Hükümetçe kurulmasına tekrar karar verile
rek, sadece iplik ünitesi olarak projelendirilmiştir. 

Ancak dokuma tezgâhı ilâvesi için yapılan ranta-
bilite hesaplarına göre, fabrikanın zararlı duruma gi
receği saptandığından, projeye dokuma ünitesi ilâvesi 
uygun görülmemiştir. 

Halen anılan fabrikada üretime alınmamış herhan
gi bir dokuma tezgâhı da bulunmamaktadır. 

Bilginize arz ederim. 
Kenan Bulutoğlu 
işletmeler Bakanı 

35. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, Nevşehir'e bağlı Gülşehir ilçesi ile Tuz
köy kasabası arasındaki yolun asfaltlanmasına ne za
man başlanacağına dair soru önergesi ve Byındırhk 
Bakanı Şerafettin Elçinin yazılı cevabı. (7/1135) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Nevşehir'e bağlı Gülşehir ilçesi ile Tuzköy kasa
bası arasındaki yolun asfaltlanmasına ne zaman baş
lanacaktır? 

Bayındırlık Bakanlığı 
Özel : 2492 30 . 7 , 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 5 . 7 . 1979 gün ve 01595/06-212-0399 sayılı 

yazınız. (7/1135) 
Nevşehir Senatörü Ragıp Üner'in Bakanlığıma yö

nelttiği Nevşehir ili Gülşehir ilçesi Tuzköy kasabası 
arası yolun asfaltlanması ile ilgili yazılı soru önergesi 
IkonüSiUinu tötıkülk ettirdliimj 

Nevşehir'e bağlı Gülşehir ilçesi ile Tuzköy kasa
bası arasındaki yolun asfalt kaplaması yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Şerafettin Elçi 

Bayındırlık Bakanı 

36. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri 
Kaplan'ın, Ankara'nın Eskişehir yolu çıkışında yeni 
yapılmakta olan Milli Kütüphane binası ile Konya 
yolu köprüsü arasında oluşmakta olan işyerine dair 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Gü
neş'in yazılı cevabı. (7/1138) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri ve Yerel Yönetim 

Bakanlıklarınca yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Kadri Kaplan 

A) Durum : 
Ankara'nın Eskişehir yolu çıkışında, Bahçelievler 

sapağından sonra, yeni yapılmakta olan Milli Kü
tüphane binası ile Konya yolu köprüsü arasında, ev
velki sene birkaç taneden başlayıp, bu sene nerdeyse 
(tamirhane bölgesi) denecek kadar genişleyen ve işin 
mahiyeti gereği görünüşü çirkin ve gürültülü olan bir 
iş alanı oluşmaktadır. Yaptığım incelemelere göre 
bunlar plana aykırı ve izinsiz kurulup, dilediği gibi 
inşaatını yaparak işini yürüten garip birer iş yerleri 
durumundadırlar. Belediye ve İl İdaresinin bunlarla 
baş edememekte olduğu ve her yetkili ve sorumlunun 
işi başkasına yıkmaya çalıştığı izlenimi belirmekte
dir. 

Şu (Gecekondu) denen kanunsuzluğu ve çirkinliği 
önleyemedik ve kentlerimizi bu hale getirdik! Bu 
çirkin durumu da mı düzeltemeyeceğiz? Şehrin 
planlı bölgesinde, göbeğinde, giriş bulvarı üzerinde 
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de mi aynı çaresizlik, söylenmesi ağır ama, açıkçası 
vurdum duymazlık ya da nemelazımcılık böylesine 
sürüp gidecektir? 

B) Sorularım :• 
Bu iş yeri nasıl oluşmaktadır; şehir imar planına 

ve ilgili yasalara uygun mudur; değilse sorumlu kim
dir; buna göz yumanların cezai sorumluluğu yok mu
dur? 

Sayın Bakanların duruma el atacaklarını umarak 
bu konudaki düşüncelerini öğrenmek istiyorum. 

Saygılarımla. 

TC 
İçişleri Bakanlığı 
İller İd. Gn. Md. 

Şb, Md. 420.111/12/5781 

14 . 8 . 1979 

Konu : Soru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 11 . 7 . 1979 gün ve Kanunlar Md. 

06.212.00407.01621 7/1138 sayılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri Kap-
lan'ın, Ankara'nın Eskişehir yolu çıkışında yeni ya
pılmakta olan Milli Kütüphane binası ile Konya yo
lu köprüsü arasında oluşmakta olan işyerleri ile ilgili 
olarak Bakanlığıma yöneltilen ilgi yazınız ve eki soru 
önergesi üzerine Ankara Valiliğince yerinde yapılan 
incelemede; 

,Konu anjlan işyeriierti. hakjkınıda yasa! işlemlerin 
yaptırılmak üzere İmar Müdürlüğünden gerekli ap
likasyon ve rölöve istendiği, ayrıca, konu, Ankara 
Belediye Başkanlığınca da titizlikle izlendiği, 15 Ey
lül 1979 tarihine kadar yasal işlemlerin tamamlanarak 
1 Eylül 1979 tarihinde elektrik ve sularının kesilmesi 
ve 17 Eylül 1979 tarihinde yıkım işlerinin yapılması 
hususunda gerekli talimatın verildiği; 

Ankara Valiliğinin 6 . 8 . 1979 gün ve 1.B/1467 
sayılı yazısı ve eklerinden anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Hasan Fehmi Güneş 

İçişleri Bakanı 

37. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri 
Kaplanın, Ankara'nın Eskişehir yolu çıkışında yeni 
yapılmakta olan Milli Kütüphane binası ile Konya 
yolu köprüsü arasında oluşmakta olan işyerine dair 
soru önergesi ve Yerel Yönetim Bakanı Mahmut 
Özdemir'in yazılı cevabı. (7/1138) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri ve Yerel Yönetim 

Bakanlıklarınca yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Kadri Kaplan 

A) Durum : 
Ankara'nın Eskişehir yolu çıkışında, Bahçelievler 

sapağından sonra, yeni yapılmakta olan Milli Kütüp
hane binası ile Konya yolu köprüsü arasında, evvel
ki sene birkaç taneden başlayıp, bu sene nerdeyse 
(taimıirfoîanıe foöljgesi) denecek (kadar geniişlıeyen ve 
işin mahiyeti gereği görünüşü çirkin ve gürültülü olan 
bir iş alanı oluşmaktadır. Yaptığım incelemelere gö
re bunlar plana aykırı ve izinsiz kurulup, dilediği 
gibi inşaatını yaparak işini yürüten garip birer iş yer
leri durumundadırlar. Belediye ve İl İdaresinin bun
larla baş edememekte olduğu ve her yetkili ve sorum
lunun işi başkasına yıkmaya çalıştığı izlenimi belir
mektedir. 

Şu (Gecekondu) denen kanunsuzluğu ve çirkinliği 
önleyemedik ve kentlerimizi bu hale getirdik! Bu 
çirkin durumu da mı düzeltemeyeceğiz? Şehrin plan
lı bölgesinde, göbeğinde, giriş bulvarı üzerinde de 
mi aynı çaresizlik, söylenmesi ağır ama, açıkçası 
vurdum duymazlık ya da nemelazımcılık böylesine 
sürüp gidecektir? 

B) Sorularım : 
Bu iş yeri nasıl oluşmaktadır; şehir imar planına 

ve ilgili yasalara uygun mudur; değilse sorumlu kim
dir; buna göz yumanların cezai sorumluluğu yok mu
dur? 

Sayın Bakanların duruma el atacaklarını umarak 
bu konudaki düşüncelerini öğrenmek istiyorum. 

Saygılarımla. 

TC 
23 1979 Yerel Yönetim Bakanlığı 

Belediyeler Gn. Md. 
Şb. Md. : Bel. Hiz. Per. 
Sayı : 524.602.4/9373 

Konu : Soru önergesi hk. 
TBMM Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 11 . 7 . 1979 gün ve 06-212-00407/01621-
7/1138 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri Kaplan 
tarafından yöneltilen 5 Temmuz 1979 tarihli yazılı 
soru önergesi incelenmiş olup, önergedeki sorular aşa
ğıda maddeler halinde yanıtlanmıştır. 
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Ankara'nın Eskişehir yolu çıkışında ve Milli Kü
tüphane binası ile Konya yolu köprüsü arasındaki 
bazı işyerleri son yıllar içinde oluşmuştur. 

Gerçekten sağlıklı kentleşme açısından sakıncalı 
olan bu işyerlerinin dunrumu şöyledir; 

1. Bu işyerleri imarlı bölgede yapılmış kaçak 
yapılardan oluşmaktadır. 

Arsa sahiplerinden kira karşılığı alınan bu yerlere 
kiracılar işyeri yaptırmaktadır. Dolayısıyla imar pla
nına ve yasalara uygun değildir. 

2. Kaçak olan bu yapılarla ilgili olarak Belediye 
Encümenince yıkım kararı alınmış ve işyeri sahiple
rine tebligatta bulunulmuştur. 

3. Ancak yeni işyeri bulabilmeleri ve ellerindeki 
işleri tasfiye edebilmeleri için 15 Eylül 1979 tarihine 
kadar süre tanınmıştır. 

İşyeri sahipleri 15 Eylül'de yapıları yıkarak bura
dan ayrılacaklardır. 

Aksi halde yasal yoldan yıkım yapılacaktır. 
Bilgilerinize sunulur. 

Ahmet Özdemir 
Yerel Yönetim Bakanı 

38. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalışın, Bolu Orman Başmüdürlüğünün 1977, 1978, 
1979 yıllarına ait istihsal miktarları, birim fiyatları ile 
kesim ve çekim tutarlarına dair soru önergesi ve Or
man Bakanı Vecdi İlhan'ın yazılı cevabı. (711139) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Orman Bakanlığınca yazılı 

olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 
Bolu Senatörü 

Orhan Çalış 

1. Bolu Orman Başmüdürlüğünün İşletme Mü
dürlükleri itibariyle 1977, 1978, 1979 (25 . 7 . 1979) 
tarihi itibariyle istihsal miktarları, 

2. Bolu Orman Başmüdürlüğünün İşletme Mü
dürlükleri itibariyle 1977, 1978, 1979 yıllarına ait ke
sim ücretleri, 

1977, 1978, 1979 yıllarına ait çekim ücretleri, bi
rim fiyatları (Bir metreküpe) ve gerçekleşen mlktar-
ları birim fiyatları ve tutarları, 

1977, 1978, 1979 yıllarına ait kış zamlarının mik
tar ve süreleri, 

Tahsisli satış miktarları ve kimlere ne miktar 
verildiği, 

1977, 1978, 1979 yıllarında akaryakıt zamları do
layısıyla çekim ücretlerine yapılan zamlar ve bunların 
tarihleri, 

Orman Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 5 . 9 . 1979 

02.1550/10-a 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
22 . 8 . 1979 gün ve 06.212.442-1799-7/1139 S. 

Y. C. 
27.8.1979 gün ve 02.1420/10.b sayılı yazımıza ek. 
Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Çalış'in, 

Bolu Orman Başmüdürlüğünün 1977, 1978, 1979 yıl
ları üretim - taşıma miktarları ile birim fiyat ve tu
tarları; kış zamları, akaryakıt zamları ve yapılan 
tahsisli satışlarla ilgili yazılı soru önergesi cevapları 
ilişik cetvellerde gösterilmiştir. 

Bilginize sunarım. 
Saygılarımla. 

Vecdi İlhan 
Orman Bakanı 

(Yazılı soruya ekli cetveller Kanunlar Müdürlü
ğündeki dosyasındadır.) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi İsmail 
İlhan'ın, Muş köylüsünün yol, içme ve sulama su
ları ile Muş ili sınırları içindeki camilere dair soru 
önergesi ve Köy işleri ve Kooperatifler Bakanı Ali 
Topuzun yazdı cevabı. (7/1140) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Köy İşleri ve Kooperatif

ler Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılması için 
aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Muş Senatörü 
İsmail İlhan 

Çalışmaları hakkında TBM Meclisi içinde ve dı
şında en çok söz aldığım bakanlıklardan biri de Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığıdır. Bu Bakanlığın 
köye varan çalışmalarından bazen övgü ve bazen de 
övgü ile karışık yergi ile söz etmiş bulunuyorum. Ni
tekim1978 ve 1979 Köy İşleri ve^Kiîoperatifler Ba
kanlığı Bütçeleri Cumhuriyet Senatosunda görüşülür
ken de Muş köylüsünün özellikle yol, içme ve sula
ma suları çalışmalarına önemle değinmiş ve Hüküme
tin yıllardan beri halledilmemiş ve sürüncemede bıra
kılmış bazı hizmetlerin getirilmesi için ricada bulun
muştum. Şöyleki : 

1. Doğu ve Güneydoğu Anadoluda, bilindiği gi
bi, çalışma mevsimi kısa sürmektedir. Kış mevsimi 
uzun ve yaz mevsimi kısadır. Bu sebeple Batı Ana-
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dolunun bazı illerinden, yaz aylarında, rotasyon usu
lüyle, eleman ve makine parkının geri kalmış yöre
lere kaydırılması talebinde bulunmuş ve zamanın 
Köy İşleri Bakanı Sayın Poyraz, bu teklifimi, üze
rinde önemle durulmaya değer bir teklif olarak ni
telendirmiş fakat bu konuda herhangi bir çalışma 
getirmemişti : Şimdiki Hükümetin 2 yıldan beri uy
gulamaya çalıştığı KUP Projesi, benim yukarıda sö
zünü ettiğim, önerimin gayesine cevap verebilecek 
bir proje ise de, uygulamada, her nedense, Muş'ta 
tam olarak netice alınamamıştır. 

2. 1966 yılı depreminde Varto'da 90, Muş'ta 120 
ve Bulanık'ta 43 köy yıkılmış ve bu köylerde konut 
yapılmasına Hükümetçe karar alınmıştır. Ancak bu
güne kadar bir çok köylerde okul ve konut yapıl
mamış ise, bunun en önemli nedenlerinden biri, köy 
yollarının olmayışıdır. Yolu olmayan köylerdeki okul 
ve konut ihalesine hiç bir müteahhit girmemektedir. 
Varto ilçesinde Yeşilpınar köyü buna en iyi örnek
tir. Bundan bir süre önce, bu köyün ilkokul yapım 
işi ihaleye verildiyse de, köy yolu yapılmamış oldu
ğu için, hiç bir müteahhit işi almak istemedi. Konu
yu hem Muş Valisine ve hem de YSE Müdürüne 
ilettik. Buna benzer sayısız örnekler vermek müm
kündür. Yol sorunu Muş köylüsünü çok fazla üz
mektedir. Bu sebeple en kısa süre içinde halli için 
ciddi çalışmalar gerekmektedir. * 

3. Ayrıca 1978 yılı Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı Bütçesinde, bazı müteahhitlerin köy içme 
sularını, anlaşmalara göre yapmadıklarını ve köylere 
su getirmedikleri halde, bazı YSE memurları ile an
laşarak, sanki getirilmiş gibi gösterildiğini ve dev
letten bu esasa göre para alındığını, kendi köyüm-
deki (Varto ilçesi Kayalık köyü) içme suyu çalış
malarını örnek göstererek belirtmiş ve gerekirse bu 
kabil suiistimaller hakkında daha ayrıntılı bilgi ve
rebileceğimi Sayın Ali Topuz'a söylemiş ve ilgililer 
hakkında kanuni açıdan kovuşturma açmasını iste
miştim. Bugüne kadar, bana bu konuda herhangi bir 
bilgi verilmemiştir. Halbuki müfettiş isteyerek araş
tırmasını ve tahkikini istemiş olduğum bir konu hak
kında bilgi edinmek; suçlulara ne gibi müeyyidele
rin uygulanmış olduğunu bilmek, en başta benim 
hakkımın olduğunu takdir edersiniz. 

4. Bir ilin YSE Müdürüsün görevi o ilin ha
va meydanını yapmak değildir. 1977 yılında Muş Va
lisinin emri ile 3 - 4 ay süre ile Muş - köy yolları 
çalışmaları durdurularak hava meydanı yapılmıştır. 
Hava meydanı yapılmış ama, uçak olmadığı için Muş, 

hava trafiğine bağlanamamıştır. Bu hizmetler heder 
olmuştur. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin ya
pılmasını 1978 yılı Bütçe görüşmelerinde talep et
miştim. Yasaları çiğneyenler, hak ettikleri cezalara 
çarptırılmadığı sürece, bu tip hareketler devam ede
cektir. Her suiistimal, yapanın yanında kâr kaldığı 
sürece, bunları önlememiz mümkün olmayacaktır. 

5. Yıllardan beri Muş ili hudutları içinde, Top
rak - Su tarafından programa alınan bazı sulama ka
nalları ile YSE tarafından ele alınan bir çok köprü ve 
içme suları ihaleye giren olmadığı gerekçesiyle yapı
lamamaktadır. Köy İşleri Bakanlığının bu işler için 
programda öngörmüş olduğu para az olduğu ve ay
rıca sözü edilen hizmetlerin getirilmesi istenen yer
lerde yol olmadığı için, bu altyapı yatırımları yıllar
dan beri bir türlü gerçekleşememektedir. Bu konuda 
Muş, Varto, Bulanık ve Malazgirt köylerinden sa
yısız örnekler verebilirim. Ancak, 1979 yılı Bütçe gö
rüşmelerinde söylemiş olduğum ve şu anda aklımda 
kalan bir kaç yatırımdan ismen bahsedeceğim : 
a) Yıllardan beri Varto ilçesine bağlı, Ünaldı, Sel
çuk, Karapınar, Karaköy gibi 10 - 15 köy halkı
nın umutla beklediği Hamerpet Gölü kanalı. Kaç 
defa bu kanal çalışmaları hakkında bilgi almak için 
Köy İşleri Bakanlığına gitmiş ve kaç defa Cumhu
riyet Senatosunda aynı konu tarafımdan dile getiril
miştir. İşin en acı tarafı, vatandaşı boşuna ümitlen
dirmiş olmamızdır. Bu kanalın yapımı için, ilgili Ge
nel Müdürlük tarafından ayırmış olduğu para yeterli 
olmadığı için, kimse bu işi üzerine almak istememek
tedir. b) Zorabat Köprüsü, Yukarı, Alagöz, Sazlı
ca, Leylek Kanalı; Ocaklı ve Ölçekli kanalları için 
de aynı şeyi söyleyebilirim. Her yıl programda gö
rülen bu kanalların yapımı bir türlü ele alınmamak
tadır. c) Sıra Söğütler köyü kanalı da aynı şekilde 
yılan hikâyesine benzemiştir. İki yıl evvel, Yusuf 
Ceylan ile (Şu anda Van Toprak Su Bölge Müdü
rüdür) köye gittik ve kanalın Toprak Su tarafın
dan yapılacağına dair köy halkına söz verdik. Maale
sef hâlâ kanal çalışmalarına başlanılmamıştır. Bu 
durumda haklı şikâyetlerde bulunan ilgili köylülere 
ne diyeceğimizi, ne cevap vereceğimizi şaşırmış bulu
nuyoruz. Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, 
Köy İşleri Bakanlığının bu soruna bir çözüm getir
mesi gerektiğini açıkça söylemiştim. İçme, sulama su
yu, köprü yapımı için, göstermelik olarak bir miktar 
para koyacaksınız, daha sonra işi alan müteahhit çık
madı diye, bu parayı ertesi yıla veya başka bir işe 
aktaracaksınız ve bu komediyi yıllardan beri aynı 
şekilde devam ederken, soruna ciddi olarak çözüm 
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bulmak için, hiç bir çalışma yapmayacaksınız. Bu tu
tumu izah etmek mümkün değildir. Doğu ve Güney
doğu Anadoludaki yatırımlara ayrılacak paraları, yö
renin mahrumiyet durumuna göre ayarlamak şarttır. 
Bu yatırımlar için Batı Anadoludaki aynı büyüklük
teki yatırımlardan çok daha fazla para ayrılmadığı 
sürece bu hizmetleri yapabilecek müteahhit bulma
mız mümkün değildir. Ne kendimizi ve ne de va
tandaşı boşuna kandırmakta anlam yoktur. Kaç yıl
dır, bir çok köy halkını bu şekilde kandırdık. Bu ne 
zamana kadar bu şekilde devam edecektir. Köy İş
leri Bakanlığının Muş'ta görev yapan elemanları da 
bu durumdan fazlası ile üzülmektedir. Fakat onla
rın ellerinden bir şey gelmiyor. Çözümü Bakanlıkta 
aramak gerekir. Bu sorunları tekrar tekrar dile ge
tirmiş ve ilgilileri uyarmış bir parlamenter olarak, 
bu köylülerin huzuruna nasıl çıkacağım? Onlara ne 
söyleyeceğim? Kanal, içme suyu ve köprünüz için 
müteahhit bulamadık dersem, bana gülmezler mi? Ba
tı Anadoludaki yatırımlar için müteahhit bulunuyor 
da, Doğu Anadoludaki yatırımlar için Köy İşleri Ba
kanlığı neden müteahhit bulamıyor diye, sorarlarsa 
onlara ne cevap verebilirim? Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanlığının, bir an önce bu soruna ciddi 
çözüm getirebilecek köklü tedbirlerin alınması za
manı çoktan gelmiş ve hatta geçmiştir bile. 

6. Toprak - İskân Genel Müdürlüğünün 3 - 4 
yıl önce yapılmasına karar verilmiş bulunan bazı köy 
camilerinin yapımı bir türlü ele alınmamıştır. Bu 
konuda ilgililer sık sık Ankara'ya kadar gelmekte ve 
konu hakkında bilgi istemektedirler. Muş ili hudut
ları içinde bu hususta yapılmasına karar verilmiş kaç 
köy camisi vardır? Bunlardan kaçı bitmiştir? Bitme
miş olanların yapımına devam edilecek mi? Edilme
yecekse, Hükümetin daha evvel bu köylere bu ko
nuda söz vermiş olmasını da gözönünde bulundura
rak, bu sözünden dönmüş olması, vatandaşın Dev
lete olan güven duygusunu sarsmış olmaz mı? Ma
demki Hükümet bu konuda bazı köylere söz vermiş
tir, önemli olan Devletin sözünü yerine getirmesi
dir. Halkın devlete duyduğu güven duygusunu sars
mayakîmsenirTlîâlckîölmâmâîıdir: 

Saygılarımla. 

TC 
Köy İşleri ve Kooperatifler 28.9.1979 

Bakanlığı 
Tetkik Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 06-05/350-9575 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) 16.8.1979 gün ve Gen. Sek. Kan. Müd. 

01817-06, 212, 00458-7/1140 sayılı yazınız. 
b) 19.9.1979 gün ve Gen. Sek. Kan. Müd. 06.212. 

00458, 01897, 7/1140 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi İsmail İlhan'ın 

Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru önergesinin yanıtı 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi İsmail İlhan'ın Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına yönelttiği yazılı 

soru önergesinin yanıtı 
A) YSE Genel Müdürlüğü Hizmetleri : 
Muş ilinde Köye Ulaşım Projesi (KUP) 1978 yılı 

yaz döneminde uygulamaya konulmuş ve 40 km. köy 
yolu yapılmıştır. Ayrıca, normal YSE programları ile 
138 km. tesviyeli köy yolu, 168 km. stabilize kapla
ma, 147 km. köy yolu onarımı, 771 km. köy yolu 
bakımı, 210 km. açıklığında 21 adet büz, 9,30 m. açık
lığında 5 adet menfez, 300 m. açıklığında 20 adet 
köprü yapılmıştır. 1979 yaz döneminde ise 123 km. 
tesviye, 18 km. onarım, 250 km. stabilize kaplama 
yol programa alınmıştır. 

Muş ilinde 1.3.1979 tarihine kadar 187 köy, 832 
km. lik stabilize kaplamalı; 136 köy de 724 km. lik 
tesviyeli yola kavuşturulmuştur. 

Muş - Varto - Karaköy bucağına bağlı Yeşilpı-
nar köyünün bucak merkezine 7 km. lik sanat yapılı 
tesviye yolu yapılmıştır. 

Yüklenicilerle YSE memurları arasındaki parasal 
anlaşma konusu Bakanlık Teftiş Kurulumuzca ince
lenerek ilgililer hakkında yasal kovuşturmaya başlan
mıştır. 
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1977 yılında İl Müdürünün, Valinin emri üzerine 
hava meydanı yapımına yardımcı olduğu konusu in
celettirilmektedir. 

YSE ihaleleri aralıksız yapılmakta ve yüklenicile
re satılmaktadır. Örneğin, 1979 yılında köprü ema
net ihalelerinde 9 köprü ihaleye çıkarılmış, 8 adedi 
satılmıştır. 

Varto'da, 20 m. açıklığındaki Zorabat Köprüsü ile 
47 m. açıklığındaki Aşağı Alagöz Köprüsü grup ha
linde 6 milyon TL. keşif bedelle 1979 yılı yeni köprü 
yapımı programına alınmıştır. 

B) Topraksu Genel Müdürlüğü Hizmetleri : 
Muş iline 1979 yılı yatırım programında 68 490 000 

TL. lik yatırım yapılması kararlaştırılmıştır. Bunun 
54 610 000 TL. lık kısmı ihale ve uygulama aşama
sındadır. (Ek çizelge 1) 13 880 000 TL. lık kısmı ise 
1979 yılı Bütçe görüşmeleri sırasında Topraksu Ör
gütüne verilen 1 milyar TL. nın içeriğinde olup uy
gulanabilmesi için Bakanlar Kurulu Kararnamesi bek
lenmektedir. (Ek çizelge 2) 

1979 yılı yatırım programının düzenlenmesinde ge
ri kalmış yörelere ağırlık verilmiş ve yatırımın bu 
yerlerde etkin biçimde yürütülebilmesi için de bütün 
olanaklar seferber edilmiştir. Özellikle teknik eleman 
sorunu bulunan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gemize Batı bölgelerimizdeki teknik elemanlardan bir 
bölümü 3'er ay süreyle geçici görevle görevlendiri
lerek yatırımların hızlandırılmasına çalışılmaktadır. 

1978 yılı yatırım programında yer aldığı halde 
doğa koşullarının güçlü ve nakliye olanaklarının ye
tersizliği nedeniyle ihale edilemeyen ve bu sebeple 
1979 yılı yatırım programına alınan Muş - Varto -
Omcah, Ünaldı sulama tesisi projesinin Van Top
raksu XII nci Bölge Döner Sermayeli İşletme Mü
dürlüğü kanalıyla yapılmasına ilişkin Maliye Ba
kanlığının 6.6.1979 gün ve 18322 sayılı izin yazı ör
neği 19.6.1979 gün ve 11621 sayılı yazımızla bölgeye 
gönderilmiş olup inşaat ile ilgili çalışmalara başlanıl
mıştır. 

Muş Topraksu Ekip Başmühendisliğinin 1979 yılı 
yatırım programında yer alan Muş - Varto - Ocaklı 
(Sultansın) ve Muş - Varto - Y. Alangöz sulama te
sisi projeleri 29.6.1979 gününde ihaleye çıkarılmış 
olup talipli bulunmadığından pazarlık suretiyle iha
lesine karar verildiği anılan Başmühendisliğin 
12.7.1979 gün ve 1120 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

Anılan işlere istekli bulunamamasının nedeni ay
rılan program ödeneğinin yetersizliğinden olmayıp 
Muş ilinin doğal şartlarının ve ulaşım koşullarının 
yetersizliğinden ileri gelmektedir. 

Topraksu Genel Müdürlüğünce uygulanan proje
lerin keşif özetleri, Bayındırlık Bakanlığının geçerli 
fiyat ve genel fiyat analizi cetvelleri esas alınarak ha
zırlanan Topraksu Birim Fiyat Cetveline göre düzen
lenmektedir. Son zamanlarda meydana gelen çok sık 
fiyat artışları karşısında birim fiyat cetvelindeki de
ğerlere göre hazırlanan işler için müteahhit buluna
mamaktadır. 

Günün koşullarına göre yetersiz kalan birim fi
yatlara, ayrıca yörenin doğal şartları ve ulaşım koşul
ları da olumsuz yönde etkili olmakla beraber geçmiş 
yıllarda ihale edilen işlere çok az bir kısmına talipli 
bulunamamıştır. 

İşletme Müdürlüğünün olanakları, yatırım prog
ramında yer alan işlerin tümünün döner sermaye ve
ya emanet suretiyle yapılmasına elverişli değildir. An
cak Muş - Varto - Ocaklı ve Muş - Varto - Y. Ala
göz sulama projelerine 1979 yılında pazarlık suretiyle 
yapılacak ihalesine istekli çıkmaması halinde anılan 
işlerin 1980 yılında döner sermaye kanalıyla yapıl
masına çalışılacaktır. 

C) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Hiz
metleri : 

Muş ilinde önceki yıllarda programlanan cami, 
mescit ve minare inşaatlarının tamamı bitirilerek ge
çici kabulleri yapılmıştır. İnşaatı tamamlanan köyler 
şunlardır : 

Merkez Korkut Minare 
» Üçdere Mescit 
» Azıklı Cami 
» Durugöze Mescit 
» Sarıbahçe » 
» Sazlıkbaşı » 

Bulanık Molladavut » 
» Olurdere » 

Sözü geçen ilde, programlandığı veya inşaatına 
başlandığı halde bitirilmeyen tesis bulunmamaktadır. 
Ancak feshedilen Merkez - Elçiler Köyünün cami ya
pımının ikmali için yeniden keşif hazırlatılacaktır. 

(1979 Yılı Yatırım Programı ile ilgili çizelge Ka
nunlar Müdürlüğündeki dosyasındadır.) 
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