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1. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın, 19ö6 Varto 
depreminde yıkılmış bulunan konutlar hakkında 
gündem dışı demeci. 717:719 

2. — Manisa Üyesi Mustafa Fahri Dayı'nm, 
tütün destekleme alımları, tütün ekicilerinin so
runları ve kredi imkânsızlıkları hakkında gündem 
dışı demeci. 719:721 

3. — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygula
ma belgelerine dair kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, açdi bulunan Komisyon 
Başkanlığına Ankara Üyesi Cengizhan Yoral-
nıaz'ın seçildiğine dair tezkeresü. (3/1243, 10/45) 721 

4. — Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanhğı-
nın, Komisyonun görev bölümüne dair tezke
resi. (3/1244) 721:722 

Savfa 
5. — Konya Üyesi Mııkhil Abayım, Milli 

Eğitini, Gençlik ve Spor ve Kül+lir Komisyo
nu üyeliğinden çekildiğine dair önergemi. 
(4/325) 722 

6. — Ordu Üyesi tdıis C-ü:. soy'ım. Seyyal 
İçler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/324) 722 

7. — Balıkesir Üyesi Nejat Sarlîccdı'nm, 
Milli ve İktisadi îşler Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. (4/32^) 722 

8. — Niğde Üyesi Abdullah Emre tkri'nin, 
Dilekçe Karma Komisyonu üyeliği île aday 
olarak gösterildiği TBMM Kitaplık Kamın Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi'. (-1/327) 722 

9. — Kayseri Üyesi ibrahim Kirazoğlu'nun, 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/328) 722 

10. — Milli Eğitini Bakanı tararından yapı
lsın nakil, tayiı?, ve açığa alman Milli Eğitim 
mensupları hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığıma., Komisyonun görev sü
resinin iki ay uzatılmasına dair tc.ıkcresî. 
(3/1239, 10/28) 722:723 



C„ Senatosu B : 22 26 . 1 , Î978 O : 1 

Sayfa 
11. — Karayolları 12 nci Bölgesindeki yol 

yapanı hakkında kurulan Araştırma Komisyo
na Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin 
iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1241, 
10/51) 723 

12. — 1975 - 1976 öğretim yılında devam
sızlık yapan ve yapmak zorunda kalan öğren
cilerin uğradıkları çeşitli mağduriyetlerinin sap
tanması ve bir çözüm yolu biilunması hakkın
da kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonun görev süresinin iki ay uza
tılmasına dair tezkeresi. (3/1240, 10/44) 723 

13. — İskenderun Demir - Çelik Fabrikala
rında cereyan eden olaylara dair kurulan Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
görev sürecinin iki ay uzah&na^rıa dair «tezke
resi. (3/1242, 10/47) 723 

Sayfa 
14. — PTT Genel Müdürlüğünün uğratıldı

ğı zararlar konusunda kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığmın, Komisyonun görev sü
resinin iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. 
(3/1245, 10/46) 723:724 

15. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırım
lar konuşunda kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin iki 
ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1245, 10/49) 724 

16. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Hasan Güven ve arkadaşlarının, köy elektrifi
kasyon sorunu hakkında Genel Görüşme açılma
sına dair önergeleri. (8/7) 724 

17. — TBMM Kitaplık Karma Komisyonu

na üye seçimi. 724:725 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ge
rekli çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

26 . 1 . 1978 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime sza'c 15.15'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
BaşksHvekilf Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Mehmet Ünal di Hüsamettin Çelebi 
Divan Üyesi 

Gaziantep 
Mehmet Kılıç 

İL — GELEN KÂĞITLAR 

Sözlü Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumkiîrbaşkaninea Se

çilen Üye Metin Toker'in, boş Büyükelçiliklerin 
doîduraiiBssı ve diğer atamaların yapılması için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair gözlü sorusu. (6/93) 
(Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir.) 

Yazılı Sorular 
2. — Cumhuriyet Senatosu. Rize Üyesi Talât Do-

ğan'ın, Rize ilinde görülen «Throide guddesi» has

talıklarının sebebinin belirlenmesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair yazdı sorusu. (7/854) 
(Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çeîebfnin, Ordu ili ve ilçe
lerindeki lise, ortaokul ve dengi okulların öğretmen 
ihtiyacına dair yazılı sorusu. (7/855) (Milli Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

.« . .—««SO. j < ^ K w _ v 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

k.ŞKAN — 22 nci Birleşim; açıyorum. 

IK. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

YOKLAMA 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 

IV. — BAŞKANLIK DİVANİNİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın, 1956 Varta dep
reminde ytkıhnıs bulunan konutlar hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi 
Sayın İsmail İlhan, 1966 Varto depreminde yıkılmış 
bulunan konutlar hakkında gündem dışı söz talep et
mişlerdir. 

Buyurunuz Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Maş) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; 

Seçildiğimden beri Türkiye'nin, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolulun ve Muş'un çeşitli sorunlarım 
bu yüce kürsüden sık sık dile getirmiş olduğum siz
lerce de bilinen bir gerçektir. 

Bu konuşmalarım arasımla en çok üzerinde dur
duğum konunun da, 1966 Varto depreminden sonra 
yapılmasına Hükümetçe karar verildiği ve aradan 12 
sene gibi çok uzun bir sürenin geçnrş olmasına rağ
men, bir tiida halledilememiş olan konut sorununun 
olduğu malumlarınızdır. 

Bugün de aynı sebeple söz almış biîlîssıuyorara. 
Eceviî Hükümetinin görev aldığı ve Bütçe çalışmala
rında başlanıldığı şu günlerde, Başbakan Sayın Ece-
vit'in ve Hükümetinin yıllardan beri üzerine ciddi ola
rak eğllinmemiş cîan bu konunun, temelinden halli 
için yardımlarını istemek üzere gündem dışı söz al
mış bulunuyorum. 

Sayın senatörler; 
Varto depreminden bugüne kadar 12 sene geçmiş 

olduğu ve bugüne kadar kendilerine konut yapılma
mış olmasına rağmen, benim köylüm hâlâ sabırlı, be
nim köylüm hâlâ umutlu; «Elbet bir gün Devlet elini 

bîze de uzafcr, bir gün sıra bize de gelir» diye bekli
yor Varto'iu, Buiamk'lı, ve Muşlu köylü kardeşle
rim. «Allah Devlete ve millete zeval vermesin» diye 
duasını da unutmuyor bu bekleyişinde. 

O, geçici olarak yerleştirilen takta barakalarda sa-
bır ve tevekkülle çilesini doldururken, daha sonra yı
kılan Gediz, Demirci, Sakarya, Bingöl ve Lice fela
ketzedeler; yeni konutlara yerleştirilmiş bulunmakta
dır. Van afetzedeleri kin geçen yıl 10 bin konutun 
temeli aülmıştır. Aynı konu hakkında bundan evvel 
yfijjnr.ş olduğum konuşmalarımda da söylediğim gibi, 
;iîizimii etliğim afetzedelere Devletçe yapılmış olan 
yardım ve konutlar, bize yapılmış gibi, bizleride mut
lu kilmiş ve sevindirmiştir. Ancak, gerek şiddeti ve 
gerekse mal ve can kaybı bakımından Gediz ile Var
to depremini ımaknyeae etmek mümkün olmadığı hal
de, Gediz'in en kısa zamanda eskisinden çok daha 
mükemmel bir şekilde inşa edilmesi ve aynea birçok 
imkânlardan yararlanmasına karşı, Varto depremi 
afetzedelerine karşı sanki üvey evlat muamelesi yapar 
gibi tavır takınması vatandaşları üzmektedir. 

Mağdur vatandaşlar, «Bizi de unutmayın, biz de 
insanız ve üstelik Türk vatandaşıyız.» diyorlar. Bu 
hai:k sözlerine verecek cevap bulamıyorum. 

Aynca bir, ik: yıl için öngörülmüş olan baraka
larda da yaşanmıyor artık. Tahtalar çürümüş, soğu
ğa mani olsan diye kullanılmış olan saman, zamanla 
toz olup dökülmüş veya rüzgar alıp götürmüştür. 

Sayın senatörler; 
1966 depreminden sonra işbaşına gelen hükümet

ler Varto'nun 90 köyünden 90'mda, Muş merkezine 
bağlı 152 köyden 120'slnde ve Bulanık ilçesinin 72 
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köyünden 43'iinde Devletçe konut yapılmasına karar 
veiîii'ş ve bunun İçinde bir uygulama plan ve prog-
rams hasırlan*? ştır. Hatta, Sayın Selâhattln Babüroğ-
lu Inıar ve İskân Bakan.! iken bakanlıkların koordine 
ça':şmaî?;n ile bütün keklerin yol, içme ve salama su-
yu5 oku! ve elektrik gibi altyapı hizmetlerini konut
larla birlikte ele alınmasını istemiş ve bunun için de 
ilgili biîkankkîarîa-ası koordinasyon çalışmalarını bile 
gerçekleştinnkşii, Ane^k, ülkemizde hükümetler sık 
sık değişiği, înıar ve iskân Bakanlığının da hu konu
da önceden tespit edilmiş belli, tutarlı ve uzı:n varleîi 
bir politikası okn:v:kğı için her değişen bakanın veya 
partinin düşüncesine göre çakşnıalar yapılmış ve bu 
sebeple de aradan bu kadar üzen zurnan geçt'ği kai
de ortaya vratandaşı menmun eüebüecek bir iş çıkrna-
mîştü'. 

EIÎ nedenle, şu anda görev başında bulunan Üçün
cü Eccvit Hükümeti dışında, 19S6'dan beri kbaşoa 
gelmiş bütün hükümetler değişik ©içlilerde de olsa, 
bu konuda sorumludurlar. 

Snyın senatörler; 
Dcprciüden 9 yû sonra 1973'de ilk defa Varto'da 

14 köyde ihale ve 15 köyde de «Evini yapana yardım» 
suretiyle konut yapmana başlanonştır. Ancak, bu ça
lışma da devamlı ve netice verici olmnrnışîsr. 

• Hükümeîrn konuya cicldl olarak eğilmem'ş olma
sı, çimento ve kereste sîkintı sının hat safhaya varma
sı sonueıı 1975 - 1977 yıllarında da eke tutulur çahş-
raa ynpdmam^.tır. 

S-.ıyct kiikîkneker, senelerden beri büyük bk inınn-
îa Devletin yarıkm elinin kendilerine de uzanacağını 
düşünen bu asil ve kadirşinas vatandaşların durur la
rım taktiir etseydi, mevsimlik çimento sıkıntısını Muş, 
Bulan'k, Vnrto ve 'H.ınıs kalkı iç'n bir mazeret ola
rak ileri sürmezdi, Ne yapar yaparr gerekli çimentoya 
temin ederdi, 

Snym senatörler; 
Kendinizi benini yerime ve elinizi vicdanınıza ko

yarak söyleyin; 12 yıldan beri yaz.n sıcağında, kışın 
eksi 23 - 30 soğuğunda seslerini çıkarmadan «Allah 
Devletimize ve milletimize zeval vermesin» diye bek
leyen ve hiç bir şikayette bulunmayan bu kadirşinas 
halka karşı hükümetlerin tutumu bu ma olmalıydı?... 

Sorunlarına Devletin eğilmesini temin için mutla
ka ve mutlaka yürüyüş yapmak, bağırıp çağırmak ge
rekiyorsa ûüdaît kolay ne var?. Biz de yapabiliriz. 

Düşünebiliyor musunuz halen Varto'da 16 köyde 
baraka tipi okullarda öğretim yapılmaktadır. 
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Sayın senatörler; 
Senelerden beri askıda kalmış olan bu çok önem

li problemin çözümüne kadar bundan evvelki Hükü
metleri uyardığım gibi, bundan sonra da aynı konuda 
canla başla çalışacağım. İnşallah, şu anda görev ba-
şında bulunan Ecevit Hükümeti, bu kadar haklı da
vamıza ciddi olarak eğilir ve bu sorun da temelinden 
halledilir. 

Bundan sonraki çalışmalara ışık tutma bakımından 
önemli birkaç noktaya değinmeden önce, Muş Dep
rem İnşaat Amirliğinin elinde bulunan çok mahdut 
imkânları; çimento, malzeme ve araç gereç gibi şeyle
ri Muş Hava Meydanı yapımına kullanmış olduğunu 
belirtmek istiyorum. Bu bilerek yapılan bir sui'stimal-
dir. Henüz sefere açılıp açılmayacağı belli olmayan 
bir alanın yapımına, ilin en mühim ve acil; YSE, Dev
let Su İşleri, deprem ve Karayolları faaliyetlerine bir 
nevi ambargo uygulayarak devam edilmiş olması, Muş 
köyîüiüne götürülecek hizmetlere büyük bir darbe ol
muştur. İlgililer hakkında kanuni işlemin yapılmasını 
İmar ve İskân Bakanı Sayın Karaaslan'dan bekliyo
rum. 

Konut yapımı ile İlgili önerilerim : 
i . Muş merkezinde heyelan sebebiyle Devletçe 

kendilerine konut yapılmasına karar verilmiş olan üç 
mahalle halkını en kısa sürede konuta kavuşturmak 
üzere çalışmalar hızlandırılmalıdır. 

2. 1966 yılından beri Zafer mahallesinde çeşitli 
ba; akalarda yerleşmiş olanlara konut yapdmahdır. 

3. Vartc'da 1975'te temeli atılan konutlar hak-
kmda vatandaşça veya uzmanlarca yapılan tenkitler 
iyi niyetle değerlendirilmelidir. 

4. Çok önemli olan bu önerim şudur : Uzman
ların açıklamalarına ve bölge halkının şikayetlerine 
göre Bingöl, Lice ve Van'da yapılan konutlar yöre 
şartlarına ve vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde yapılmamıştır. Bu nedenle, Bingöl, Lice ve 
Van'da edinilen tecrübe ve tenkitler, konut yapılma
dan evvel mutlaka değerlendirilmelidir. 

5. imar ve İskân Bakanlığı şimdiden masa başı 
çalışmalarına başlamalı, inşaat mevsimine kadar bu 
konuda bütün ön çalışma ve programlar bitirilmeli
dir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Ben! dinlediğiniz için hepinize saygılar sunarım. 

(Alkışlar), 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye

si Sayın lîlhn; Naîbantoğlu, «Bir parlamenterin göre
vini yaparken vicdanı üzerine yönelecek baskılar» hu-

j susunda gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

718 — 
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Buyurun Sayın Naîbantoğlu. 
Sayın Naîbantoğlu, bir hadiseyi mi buraya intikal 

ettireceksiniz?... 
HİLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hayır 

efendim, genel olarak. 
BAŞKAN — Konferans şekFne girer o zaman. 

Yani, bir hadiseyi ilgililere ulaştırmak için talep et-
mişseniz, buyurun, ama öyle umumi manada bir yo
rum yapmak istiyorsanız... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bravo Baş
kan, hepimize tercüman oluyorsunuz. 

HİLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Anlaşıl
dı Sayın Başkan, siz beni konuşturmak istemiyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Peki efendim peki, teşekkür ede
rim. 

2. — Manisa Üyesi Mustafa Fahri Dayının, tü
tün destekleme alımları, tütün ekicilerinin sorunları 
ve kredi imkânsızlıkları hakkında gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üye
si Sayın Fahri Dayı, «Tütün piyasası» üzerine gün
dem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Dayı. 
MUSTAFA FARI DAYI (Manisa) — Sayın Baş

kan değerli senatörler; 
Yaklaşan tütün piyasası nedeniyle tütün destek

leme alımları, tütün fiyatları, tütün ekicilerinin so
runları, tütün üreticilerinin kredi imkânsızlıklarım, 
tabir caiz ise, acı tütününün gerçekten acı sorunlarını 
dile getirebilmek İçin söz almış bulunmaktayım. 

Sayın senatörler; 
Özellikle tütünün ve tütün üreticilerinin sorunla

rının önemini ekoııoniimizdeki yerini beîirleyebiîrnek 
için kîsa da olsa tarım üreticilerinin müşterek sorun
ları üzerinde durmak isterim, 

Sayın üyeler; 
Nüfusumuzun % 58,2 sli bugün İçin köyde yaşa

maktadır. Gene nüfusumuzun c/c 64,2 si geçimini ta
rımsal üretim yolu ile sağlamaktadır. Ülkemizin ih
racat gelirinin % 75 ila % 80'i tarım ürünlerinin 
ihracıyla sağlanmaktadır. Oysa ki, tarım sektörüyle 
diğer sektörler arasındaki gelir dağılımı tarım sek
törü aleyhine oluşmaktadır. Taran sektöründe çalı
şanlara, bu sektörde uğraş verenlerin geçimini tarım 
geliriyle sağlamak zorunda olanların nasibine milli 
gelir dağılımında diğer sektörlere oranla 5 kat daha 
küçük gelir isabet etmektedir. Geçmiş Cephe Hükü
metleri zamanında izlenen üreticiden yana olmayan 

tarımsal ekonomik politika sonucu, tarım sektörü da
ha da mağdur duruma düşmüştür, 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
'Tarıma son derece elverişli geniş topraklara sa

hip, nüfus artış hızı ve geçimini tarımdan sağlamak 
durumunda olan ülkemizde taranın ihmali düşünüle
mez. Ülkemizde tarımın ve tanın ürünlerinin savsak
lanması dengeli ve hakça bir gelişmeyi önler. Tarı
ma ve tarım ürünlerine gereği kadar önem vermemek 
bir ölçüde ülkemizin bağımsızlığının güvencesini de 
sarsar. Ülkemizin hızla bağımsız bir sanayi toplumu 
durumuna gelmesiyle birlikte tarımsal •verimliliği ve 
üretimi artırıcı önlemlerin alınması için gerekli ça
banın gösterilmesi zorunludur. Ülkemizin koşullarına 
göre tarımın ihmal edilerek sanayileşme ne derece 
haksız, sağlıksız, adaletsiz bir kalkınma yolu ise, üre
ticiyi, köylüyü savsaklayan tarımı geliştirme politika
sı da o derece sağlıksız bir kalkınma biç/im'M'ir. 

«Tarımın ve Çiftçinin Korunması» başlığını ta
şıyan Anayasamızın 52 nci maddesi, «Devlet, tarım 
ürünlerini, tarımla uğraşanların emeğini değerlendir
mek için gereken tedbirleri alır.» demektedir. 

Anayasamızın sosyal ve iktisadi haklar ve ödev
ler bölümünde yer alan 52 nci maddes'nde devlete, 
tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini de-
değerlendirme görevi verilmektedir. Geçmiş Cephe 
Hükümetleri Anayasanın bu amir hükmüne riayet et
memişler, nüfusumuzun büyük çoğunluğunu teşkil 
eden çiftçilerin gerçekten alın teri mahsulü olan ürün
lerini değeîlendirnîemişîer, tanm üreticilerinin hakkı 
olan milli gelirdeki paylarını almalarına mani oinraş-
îardır. 

Sayın senatörler; 
Anayasamızın 52 nci maddesi ve gerekse 2834 

sayılı Yasanın 17 nci maddesi ve gerekse t\iliin ko
nusuyla ilgili mevzuat hükümleri muvacehesinde des
tekleme ahmı ve koruma erkesiyîe tanm ürünleri için 
fiyat saptamanın gerekleri ve amaçları üzerinde dur
mak isterim. Bu amaçları, ekonomik ve sosyal 
amaçları şöylece sıralayabiliriz: 

'L Üreticinin emeğini değerlendirmek. 
Üretici ile alıcının karşı karşıya kalması, alıcıya 

nazaran çok zor durumda olan, zaruret içinde bulu
nan üreticinin, alıcının insiyatsfine tabi olması so
nucunu doğurur. Yaratıcılığın ve üreticiliğin kayna
ğı olan emek desteksiz kalırsa, gerçekten hakkı olan 
değere kavuşamazsa insan kişiliğinin oluşmasır.da 
olumlu biçimde katkıdan mahrum olur. Etkili bir des
tekleme alımı en azından maliyet artı kâr tutarından 
aşağı üreticinin ürünü satmasını önler. 
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2. Üretimi teşvik etmek. 
Gerçek ve etkili bir desdekleme ahsu üretimi 

artırır ve genel ekonomiye katkıda bulunur. 
3* Genel ekonomiyi geliştirmek. 
Üreticiden yana, onun emeğin] değerlendiren bir 

taban fiyat uygulaması üreticinin satın alma gücünü 
artırır. Üreticinin satın alma gücü arttıkça sanayi 
ürünlerinin pazarı artar, ticaret hareketlenir ve tu
rizm genişlenir. Ba suretle üretici kapalı ev ekono
misinden kurtulur, önemli bir ölçüde üretici ve tü
ketici haline gelir. 

4. Fırsat eşitliği ve dengeli gelir dağılımını sağ
lamak. 

Bugün ülkemizde 1G0 dekardan büyük araziye sa
hip olan çiftçilerin oranı r/c 3,6 ûn\ İSO dekardan kü
çük arazi sahiplerinin oranı ise c/c 95,4 tür. Özellikle 
küçük ve orta durumda olan çiftçilerin ürünü istih
sal ettikten sonra satım için piyasa açılışım bekleme
ye tahammülü yoktur. Bunun neden? araşîmldığsîiaa 
karşımıza çıkan durum şu olacakta- : Tarım üretici
si ürününün gerçek değerini alamamakta, gerekli 
ve ihtiyaçlarını karşılayan zirai krediyi sağlayama
makta, geçimini sağlamak için aracı eline terkedil-
mekteah'. 

Değerli senatörler; 
Destekleme alımları ve tarımm genel sorunları 

hakkındaki hu görüşlerimizi kısaca belirttikten son
ra tütün sorununa geçmek isterim: 

Tülünün ekononriîiizdcki yerlu'i bel:irleye:bi,me'k 
•için bazı rakamlar vermek İT tez im. 1977 yılına ait ra~ 
kr.mlar ialrmliiji olduğundan ve halen kesini eşmemiş 
h'rİE^rîuğîi'iî'dsn 1976 ve da'ha önceki yıllara alt ke-
sir.*e.jmiş rakamlar vermek isterlin. 

•1915 rakamlarına g'âre ülkemizde 540 480 aile tu
tan ekİelsCdlr. Her tîiîün ekici aileyi dört nüfus ka
bul edersek 2 061 920 kişi geç'lziilu'i tüıün zirsEİlnden 
satjlsmaktadır. 

Yine kesinleşen 1976 rakamlarına göre ülkemizle 
ürclllen tülün miktarı 313 067 tondtrr. Buna göre, 
1976 ortalama fiyatlarına göre bu miktar tülüsün kar-
şı!:2i 13 milyar 561 Kn 8S1 liradır. 1976 yılı rakam-
fcn c'srsk belirttiğini bu rakemiar 1976 yılının üreti
len tü.'ün mCktarmı ifade etmez. Zira 1975'te istihsal | 
edilen 1975 yüı sonlarında istihsal eîil'p balyalaman 
tütünler sacsk 1576 ŞU'ÎKBÎ ayında sendiği içla, 1976 
yılı ss'amma göre nılklariarı belli "enir. Ülkemizde en 
yüksek âiîzzye uîaşmşş olsn bu rakaınîiH" 1974 yılı tü
tün .ahım politikasının bir sonucudur. 1974 yısada 

s 

Eeevü Hükümeti zamanmda izlemen bir politika var- [ 

di. Hızfc alım, derhal tediye ve üreticinin a'ınterinin 
emeğimin değsrlendiıümesi. 1974'te uygulanan 'bu ada
le 1 İli, dengeli ve hakça ekonomik politika sonucu 1975' 
te üretim teşrik edilerek artmış, 1975 ürünü 1976 Şu
bat ayında piyasaya arz edildiği için en yüksek düzeye 
ulaşmıştır. 

Geçen yıîki Birinci Cephe Hükümetince uygula
nan tüttün politikasına da kısaca değinmek Merim : 

Ege'de piyasa 1977 yılı Şubat sonunda açıLmış'tır. 
Üreticisin umut et&ğu fiyat gerçekleşmieımiş, bundan 
ayrık olarak Teke1! ahınîarı yavaş gitmiş ve aldığı ürü
nün tesiimatmı umsmış, tediyelerde gecikmiş, 1977 Ha
ziran ayında üreticilerinin büyük bir kasımı ürünün 
karşilığım 'alamamış, 1977 Haziran sonunda iş'başıma 
gelen ve o tarihte güvenoyu alamamış olan Ecevi't 
Hükümet1! üreticilerin Ege tütün paralarını ödemek 
zorunda kalmıştır. 

Sayın Senatörler; 
Tülün alim ve şahmının özelliğini de kısaca arz 

etmek isterim. 
Tütün satımı piyasa açddsğında, (İd, bu açılış ta

rihi Teke! Bakanlığınca saptanır) daha önceden Tekel 
eksperlerinin ve diğer alıcıların üreticinin deposunda 
tütünü görerek yaptıkları tespite göre olur. Adeta evrak 
usûlünde daha önceden saplanan tespit raporlarına 
göre ve üreticinin ekim koontratosuna göre alım yapı
lır. Üretici, piyasa açılmadan çok önce Tekeî'in, tütün 
ihracatçılarının veya aracı tüeearm tespitlerine göre tü-
timünü satm?. zorunluluğu ile 'karşı karşıyadır. Ürünü 
teslim eılen Liretle^ alıcının lik gördüğü ve tespit raporu
na dercetıiği kalitede tütün teslim ettiğini ispat ile yü
kümlüdür. Halen raer'i tütün mevzuatı tamamen üretici 
cleyhinedlr. En azından hukukun alım - satım akdine 
mugpyii'dir. Üretici aleyhine olan bu kurahn yeni Hü-
kümetiiîi'Z tarafından değiştirilmesi için girişimlerde 
balunulacağma inanmaktayım. 

Sayın senatörler; 
Tütün ekicilerinin en önemli sorunlarından birisi 

de kredi sorunudur. Bu soran o derece mühimdir ki; 
gerekli krediyi akmayan ekici tütününü zaruret hali 
nedeniyle piyasa açılışından evvel düşük fiyatla ara
cıya satma zorunluğu ile karşı karşıyadır. Üretici ye
terli kredi alamayınca üretimini ve istihsalini sağla
mak için tefeciden yüksek faizle kredi ahr. Bu yük
sek faizle kredi İse üretim maliyetinin artmasına mün
cer olur. Bu noktada bir kez daha şunu belirtmek is
terim, Nüfusumuzun c/c 64,2*si geçimini tarımsal üre
tim yo]u ile sağlayacak, ülke ihracat gelirimizin % 
75 - 8 3:'İ tarım ürünlerinin ihracat yoluyla sağlanacak, 
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buna karşılık tanınla uğraşanlar daima perişan ola
cak. Bu adaletsiz gidişe elbette dur demesin zamanı
dır. 

Değerli senatörler; 
Tütün üreticileri ne ister? Emeğini değerlendiren, 

üretimi teşvik eden, dengeli gelir dağılımını sağlayan, 
'hızlı alım ve derhal tediye kurallarını uygulayan bir 
icraat ister. 

Ege, Marmara, Karadeniz, Şark ve diğer yörelerde
ki tatiin ekicilerinin 'bu haklı isteklerini yeni Hüküme
timizin gerçekleştireceğine sonsuz inancım vardsr. 

İnsanca ve hakça 'bir yaşama kavuşmak elbette 
tütün ekicilerinin de 'hakkıdır. Üreticinin emcginli de
ğerlendiren bir fiyat. politikasının, hızlı alım ve derhal 
tediye prensiplerinin yeni Hükümetimiz tarafından 
hassasiyetle uygulanacağına inanmaktayım. 

SSayın senatörler; 
İhracat gelirimizde önemli bir yer işgal eden tütü

nün ihraç politikası üzerinde de kısaca durmak iste
rim* 

Ortalama bir kilogram agraf tütünün ihraç fiyatı 
1976 - 1977 ihracat döneminde 3,57 dolar civarında 
idi. İkinci Cephe Hükümetinin tutarsız politikas; nede
niyle bir kilogram tütün ihraç fiyatı bugün için 3.201 

dolara kadar düşmüştür. Oysa ki, en büyük rakibi
miz Yunanistan'ın tütün ihraç fiyatı bizden yüksek
tir, 

Yıllık tütün İhracat miktarınız 70 bin tonla 133 
bin ton arasında değişmektedir. Tütün ihracat geliri
miz ise, ihraç miktarına paralel olarak 143> milyon 
dolarla 282 milyon dolar arasında değişmektedir. 

İyi bir ihraç politikası, yeni pazarlar sağlama ga**' 
retîeri tütün ihracat gelirimizi 3C0 miryon dolar»' u~^~ 
rine rahatlıkla çıkarabilir* 

Son iki yılda Amerika Birleşik devletlerine olan 
tütün İhracatımızda bir azalma kaydedilmektedir. Yu
goslavya ve Bulgaristan'ın «e Amerika Birleşik Dev
letlerine ihracat mikfra son İki yılda artış göstermek
tedir. 

1973 - 1974 ihraç döneminde dolar sahasına 54 410 
ton taran tiımy v a a ^ : ? ! . ^ 1976'da aynı sahaya 
46 278 ton tütün ihraç edilebilmiştir. AET'ye da
hil ülkelere 1973 - 1974 devresinde 36 771 ton tütün 
ihraç edilmişken, 1976'da AET'ye dahil ülkelere an
cak 12 898 ton tütün ihraç edebildik. Geçmiş Cephe 
Hükümetlerinin tutarsız ihraç politikası sonucu tütün 
ihracatımızda son senelerde gerilemeler meydana gel
miştir. 

Cephe Hükümetlerinin bu beceriksiz ihraç politi
kaları sonucu stok miktarı da artmış ye yeni sezona 
tüccar ve tekel elinde 216 470 ton stokla girme du
rumuyla karşı karşıya kalmışızdır. Bu stok geçmiş yıl
lara oranla en yüksek stok miktariEdadır* 

Cephe Kukümetlerinün tütün üretici ve tütün alıcı
sı memleketlerin durumlarını gereği gibi tetkik etme
mesi, tütün ihracatının gerektirdiği gerçekçi önîeiîsle-
ri zamanında almaması sonucu elimizde büyük miktar 
stok birikimine yol açınışkr. Yine Ecevh Hükümeti
ne her alanda olduğu gibi tütün konusunda da Cephe 
Hükümeti büyük sorunlar devretmektedir; ama bu so
runlar üstesinden gelinemeyecek sorular değildir. Bi
linçli, ülke yararına, üretici menfaatlarım koruyan bir 
ihraç politikasıyla bu sorunları kısa sürede halletmek 
mümkündür. 

Sayın senatörler; 
540 480 tütün e'kici ailesinin, Ecevit Hükümetinin 

üreticiden yana, onun emeğini değerlendiren destekle
me alımlarıyla mutluluğa erişeceğine inanmak'tay;. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sîralarmd? 
iar.) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
.Aıgmca 1975 - 1976 

3. — Sanayi ve Teknoloji P , , , 7̂ • , ./„,-„ 
y gıdama belgelerine aa-j yıllarında verilen teşvik v „ , r ~ ,„ „„,*, ;„. 

ı
 J ,,yonu Başkanlığının, açık Du

baraları Araştırma K.*- ,\ , \ f'u,„*- r™™;? 
..^kanlığına Ankara Uy esi Cengız-lunan Komisyon ".,,.„!" , . ., , • tımAi ,n seçildiğine dair tezkeresi. (3/1245, 

han Yönüm 
10/45) 

^AŞKAN 
Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cuıahuriyct Senatosu Başkanlığına 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 - 1976 

yıllarında verilen teşvik ve uygulama belgeleri hak
kında kurulan Araştırma Komisyonumuz 17.1.1978 
ferikinde toplanarak açik bulunan Komisyon Baş
kanlığına Ankara Üyesi Sayın Cengizhan Yoruîmaz'ı 

seçmiştir. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Arastama Komispomı Başkam 
.Cengizhan Yorulmaz 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu

lur. 

4. _ Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanlığının, 
Komhyonun görev bölümüne dair tezkeresi. (3/1244) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo

rum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Bütçe ve Plan Komisyonu 20 Ocak 1978 Cama 

günü saat lö.öö'da 11 üye hazır bulunduğu halde 
yaptığı 1 nci Birleşiminde : 

Komisyon Başkanhğma : Hasan Güven'i (Trab
zon) 

Komisyon Başkanvekiîliğine : Ahmet Demir Yü-
ce'yi (Zonguldak) 

Kornişon Sözcülüğüne : Nejat Sarlıcah'yı (Balı
kesir) ve 

Komisyon Kâtipliğine : Abdullah Emre İleri'yi 
(Niğde) 

Seçmiştir. 
Saygı ile arz olunur. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 

Hasan Güven 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
5. — Konya Üyesi Mukbil Ab ay'm, Milli Eğitim, 

Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu üyeliğinden 
'••Idiğine dair önergesi. (4/325) 

i*. 
yİIUXrntaîl£N — Komisyonlardan istifaya mütedair 
ou trjĵ  e ter1 

sırası ile takdim ediyorum. 
Cumhu*. 

_.., ' " Senatosu Başkanlığına 
Bütçe ve Plan Kt*» 

den, üyesi talundngum* M İ P ö y e , « n e s e c i l d l £ ! l î î -
ve Kültür Komisyonu ü y e l i ğ S ^ ' G e n ç E k VC S P ° r gî ile arz ederîm. 

rsüfa ettiğimi say-

" • ' . . • • ™ 
Konya Uyesı 
Mukbil Abay 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgisine sunulur. 
6. — Ordu Üyesi İdris Gürsoy'un, Sosyal İşler 

Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi 
(4/324) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Bütçe ve Plan Komisyonu üyeliğine seçildiğim

den, Sağlık ve Çalışma Komisyonu üyeliğinden istifa 
ettfğimi saygı ile arz ederim. 

Ordu Senatörü 
İdris Gürsoy 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
7. — Balıkesir Üyesi Nejat Sarhcalının, Mali ve 

iktisadi İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/326) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bütçe ve Plan Komisyonunda görev aldığımdan 

Senato Mali ve İktisadi İşler Komisyonu üyeliğinden 
ayrıldığımı bilgilerinize sunarım. 

Balıkesir Senatörü 
Nejat Sarhcah 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
8. — Niğde Üyesi Abdullah Emre İleri'nin, Di

lekçe Karma Komisyonu üyeliği ile aday olarak gös
terildiği TBMM Kitaplık Karma Komisyonundan 
çekildiğine dair önergesi. (4/327) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Seçilmiş bulunduğum Dilekçe Karma Komisyo
nu ile aday olarak gösterildiğim Kitaplık Komisyon
larından istifa ettiğimi saygı ile arz ederim. 

Niğde Senatörü 
Abdullah Emre İleri 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
9. — Kayseri Üyesi İbrahim Kirazoğlu'nun, Cum

huriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/328) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonundan istifa ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Kayseri Üyesi 
İbrahim Kirazoğlu 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

10. — Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan 
"akil, tayın ve açığa alınan Milli Eğitim mensupları 

ıaK' *ıda kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Kot,:syonun görev snresın;n iki ay uzatılmasına 
dair tezkeresi. ^ 11239>10128) 

BAŞKAN IA» 1 , ^ 3 önergeyi takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Sena^ s u Başkanlığına 
Milli Eğitim Bakam tarafından yapılmış olan ta

yin ve nakil tasarrufları hakkında araştırma yapan 
Komisyonumuzun görev süresi 19 . 1 . 1978 tarihin
de sona ermektedir. 

İçtüzüğümüzün 136 ncı maddesi gereğince 
19 . 1 . 1978 tarihinden başlamak üzere iki ay müd
detle çalışma süresi verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkam Y. 

Sözcü 
Reşat Oğuz 
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BAŞKAN — Milli Eğitim Bakanı tarafından ya
pılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hakkında araş
tırma yapan Komisyonun görev güresi 19 . 1 . 1978 
tarihinde sona ermiştir. İki ay müddetle, bu tarih
ten başlamak üzere çalışma süresi verilmesini oyla
nmza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Karayolları 12 nci Bölgesindeki yol yapımı 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonun görev süresinin iki ay uzatılmasına 
dair tezkeresi. (311241,10151) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Karayolları 12 nci Bölgesindeki yol yapımı hak
kında araştırma yapan Komisyonumuzun görev 
süresi 19 . 1 . 1978 tarihinde sona ermektedir. 

İçtüzüğümüzün 136 nci maddesi gereğince 
19 . 1 . 1978 tarihinden başlamak üzere iki ay müd
detle çalışma süresi verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkam Y. 

Sözcü 
Lûtfi Doğan 

BAŞKAN — Karayolları 12 nci Bölgesindeki yol 
yapımı hakkında araştırma yapan Komisyonun gö
rev süresi 19 . 1 . 1978 tarihinde sona ermiştir. Bu ta
rihten başlamak üzere iki ay çalışma süresi verilme
sini oylanmza ara ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12. — 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğra
dıkları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çö
züm yolu bulunması hakkında kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresi
nin iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1240, 10/44) 

BAŞKAN'— Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1975 - 1976 öğretim yılında devaınsızhk yapan ve 
yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradıktan çe
şitli mağduriyetlerin saptanması ve bir çözüm yolu 
bulunması hakkında araştırma yapan Komisyonumu
zun görev süresi 19 . 1 . 1978 tarihinde sona ermek
tedir. 

İçtüzüğümüzün 136 nci maddesi gereğince 
19 . 1 . 1978 tarihinden başlamak üzere iki ay müd
detle çalışma süresi verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkam 

Niyazi Unsal 

BAŞKAN — 1975 - 1976 öğretim yılında devam
sızlık yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin 
uğradıktan çeşitli mağduriyetlerin saptanması ve bir 
çözüm yolu bulunması hakkında kurulan Araştırma 
Komisyonunun çalışma süresi 19 . 1 . 1978 tarihin
de sona ermiştir. Bu tarihten başlamak üzere iki ay 
çalışma süresi tanınmasını oylanmza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13. — İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
cereyan eden olaylara dair kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin iki 
ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1242, 10/47) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında cereyan 
eden olaylar hakkında araştırma yapan Komisyonu
muzun görev süresi 18 . 1 . 1978 tarihinde sona er
mektedir. 

İçtüzüğümüzün 136 nci maddesi gereğince 
18 . 1 . 1978 tarihinden başlamak üzere iki ay müd
detle çahşma süresi verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Komisyon Başkam 

Abdullah Emre İleri 

BAŞKAN — İskenderun Demir -• Çelik Fabrika
larında cereyan eden olaylar hakkında kurulan Araş
tırma Komisyonunun çahşma süresi 18 . 1 . 1978 ta
rihinde sona ermiştir. Bu tarihten başlamak üzere 
iki ay çahşma süresi tanınmasını oylanmza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14. — PTT Genel Müdürlüğünün uğratıldığı za
rarlar konusunda kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin iki ay 
uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1245, 10\46) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
PTT Genel Müdürlüğünün uğratıldığı zararlar 

konusunda araştırma yapan Komisyonumuzun görev 
süresi 19 . 1 . 1978 tarihinde sona ermektedir. 

içtüzüğümüzün 136 ncı maddesi gereğince 
19 . 1 . 1978 tarihinden başlamak üzere iki ay müd
detle çalışma süresi verilmesini arz ederim. 

Saygdanmla. 
Araştırma Komisyonu Başkam 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — PTT Genel Müdürlüğünün uğratıl
dığı zararlar konusunda kurulan Araştırma Komis
yonunun çalışma süresi 19 . 1 . 1978 tarihinde sona 
ermiştir. Bu tarihten başlamak üzere iki ay çalışma 
süresi tanınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımlar ko
nusunda kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonun görev süresinin iki ay uzatılmasına 
dair tezkeresi. (3J1246, 10/49) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları hakkın

da kurulan Araştırma Komisyonumuzun görev süre
si 27 . 1 . 1978 tarihinde sona ermiştir. 

İçtüzüğümüzün 136 ncı maddesi gereğince 
27 . 1 . 1978 tarihinde başlamak üzere iki ay müd
detle çalışma süresinin verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu Başkam 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatı
rımları hakkında kurulan Araştırma Komisyonunun 
görev süresi 27 . 1 . 1978 tarihinde sona ermiştir. Bu 
tarihten başlamak üzere iki ay görev süresi tanınma
sını oylarımza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ha
san Güven ve arkadaşlarının, köy elektrifikasyon so
runu hakkında genel görüşme açılmasına dair öner
geleri. (8/7) 

BAŞKAN — Bir önerge var; yalnız Sayın Bak-
kaibaşı, bu önerge yalnız Hasan Güven arkadaşımı
zın önergesi oluyor. Diğer arkadaşları namına mı ve
riyor? 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Evet, 
diğer arkadaşlan namına veriyor. 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Başkanlığa 

Köy elektrifikasyonu hakkında genel görüşme 
önergemizi geri alıyorum. 

Gereği için saygıyla sunulur. 
Hasan Güven 

Trabzon 

BAŞKAN — Genel görüşme önergesini geri iste
yen önergeyi dinlediniz. Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemden çıkarılacaktır. 

17. — TBMM Kitaplık Karma Komisyonuna üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Şimdi Kitaplık Karma Komisyonu 
seçimlerine geçiyoruz. Oy pusulaları dağıtılsın. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Oy pusulasıyla 
birlikte zarf da dağıtılsın efendim. 

BAŞKAN — Zarfsız olabilir efendim. 
Tasnif Heyeti için isim çekiyorum. 
Sayın Süreyya Öner? Burada. 
Sayın Talât Doğan? Yok. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben gönüllüyüm 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza! gönüllü. 
Sayın Mustafa Deliveli? Yok. 

ŞERAFETTİN PAKER (Antalya) — Ben de gö
nüllüyüm Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Şerafettin Paker gönüllü. 

TEMEL KİTAPÇI (Sivas) — Ben de gönüllüyüm 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Temel Kitapçı da gönüllü. 
Şimdi oylamaya kimden başlayacağımızı tespit 

etmek için ad çekiyorum: Sayın Hayrettin Erkmen' 
den başlanacaktır. 

(Giresun Üyesi Hayrettin Erkmen'den başlana
rak oylar toplandı) 

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

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

724 — 



C, Senatosu B : 22 26 . 1 .1978 O : 1 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonu raporu gelmiş
tir, arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet M ecelisi Kitaplık Karma 
Komisyonu için yapılan seçim sonunda oylamaya 49 
üyenin katıldığı tespit edilmiş okluğundan oy ayrımı 
cihetine gidilmemiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Eskişehir 

Ömer Ucuza! 
Sivas 

Temel Kitapçı 
BAŞKAN — Bu oylama 

Antalya 
Şerafettin Paker 

Siirt 
Süreyya Öner 

neticesinde müzakere 
nisabı olmadığı anlaşıldığından, 31 . 1 . 1978 Sah gü
nü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati: 15,15 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

22 NCİ BİRLEŞİM 

26 . 1 . 1978 Perşembe 

Saat : 15.00 

A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — TBMM Kitaplık Karma Komisyonuna üye 
seçimi. 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Hasan 
Güven ve arkadaşlarının, köy elektrifikasyon sorunu 
hakkında genel görüşme açılmasına dair önerge
leri. (8/7) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 

KARARLAŞTIRILAN 
İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK 

KARARI VERİLEN 
İŞLER 

B — TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK 

İŞLER 

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

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

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay içinde 
temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/53) 

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

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

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

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

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

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta* 
rihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/67) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Ocak 1974 tarif 
hinden sonraki teşvik belgesi imalat izni ve fiyat tes« 
piti işlemlerine dair Senato Araştırması isteyen öaer-) 
gesi. (10/68) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm, TC Ziraat Bankasının açtığı krediler 
ve bunlara bağlı harcamalar hakkında Senato Araş-* 
tırması isteyen önergesi. (10(/69) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana* Üyesi Hayrı 
öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin kuı 
rulmuş şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır-! 
ması isteyen önergesi. (10(/70,) 

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



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

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

17. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, çay üretimi ile ilgili Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/74) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, sağlıkta carı güvenliği konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/75) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, TKİ. Şark Linyitleri Aşkale İşletme
sine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/76) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerin
deki denetimin etkinliği, mahiyet ve şümulü hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/77) 

21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Araştırma 
önergesi. (10/78) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Ab
dullah Köseoğîu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/852) (S, Sayısı : 70;6) (Dağıtma Tarihi : 
5 . 12. 1977) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/853) 
(S. Sayısı : 707) (Dağıtma Tarihi : 5 . 12 . 1977) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Afyon karahisar 
Üyesi Mustafa Çelik'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/842) (S, Sayısı : 708) (Dağıtma Tarihi : 
5 , 12,1977) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüse
yin Öztürk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/817) (S, Sayısı : 709) (Dağıtma Tarihi : 5,12.1977) 

2 — 

26. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüse
yin Öztürk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/854) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma Tarihi : 
6 . 12,1977) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Recai 
Kocaman'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/813) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma Tarihi : 6 . 1 2 . 1977) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Lüt-
fi Doğan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/791) (S. Sayısı: 712) (Dağıtma Tarihi : 6 , 12 . 1977) 

29. — Cumhuriyet Senatosu C. Bşk. S. Üye Sa
bahattin Özbek'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/755) (S. Sayısı : 713) (Dağıtma Tarihi : 
6 . 1 2 . 1977) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naci Bozkurt'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/756) (S. Sayısı : 714) (Dağıtma Tarihi : 
6 . 1 2 . 1977) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sıt
kı Yırcalı'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/731) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni-< 
yazi Ünsal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılma-: 
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/1132) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se-
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/619) 
(S. Sayısı : 717) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

34İ — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena-ı 
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/986) 
(S, Sayış! : 718) (Dağıtma Tarihi : 6.111977) 



35. — Cumhuriyet Senatosu C. Bşk. S. Üye Ha
lil Tunç'un yasama dokunuimazlığımn kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/1130) 
(S. Sayısı : 719) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

36. — Cumhuriyet Senatosu C. Bşk. S. Üye Halil 
Tunç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/666) (S. Sa-ı 
yısı : 720) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

37. — Cumhuriyet Senatosu C. Bşk. S. Üye Ha
lil Tunç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/620) 
(S. Sayısı : 721) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Emanul-
lah Çelebi'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/649) 
(S. Sayısı : 722) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

39. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena

tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/651) 
(S. Sayısı : 723) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

40. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhufiyet Sena^ 
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/650) 
(S. Sayısı : 724) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Tur
han Kapanlı, Kocaeli Üyesi Lütfi Tokoğlu ve Afi 

yonkarahisar Üyesi Ahmet Karayiğit'in yasama doı 
kunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada* 
let Komisyonu raporu. (3/l068) (S. Sayısı : 725) Da™ 
ğıtma Tarihi : 6 . 12 .1977) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Abdut?. 
lah Emre îleri'nin yasama dokunulmazlığının kaldit 
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri* 
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapa« 
ru. (3/956) (S. Sayısı : 726) (Dağıtma Tarihi: 9.12.1977, 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



N. 


