
C l L T : 3 7 TOPLANTI : 17 

CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

42 nci Birleşim 

28 . 3 . 1978 Salı 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa | 
165 i 

II. YOKLAMALAR 165,186 i 

GE III. — BAŞKANLIK DİVANININ 
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Adile 
Ayda'mn, Hükümetin dış politikası hakkında 
gündem dışı demeci. 165: 

2. — Giresun Üyesi Hayrettin Erkmen'in, 
1 Mart 1978 günü uygulamaya konan para de
ğerini düşürme karan ile bu kararın gerektir
diği tedbirler hakkında gündem dışı demeci. 168 

3. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın, Cum
huriyet Savcı Yardımcısı merhum Doğan Öz'ün 
kişiliği ve öldürülmesi olayı hakkında gündem 
dışı demeci. 172 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ma
liye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'na, Devlet Ba
kam Hikmet Çetin'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1315) 

5. — TBMM binalarının iç ve dış güven
liğinin teminine dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlıkları tezkeresi. (3/1321) 

168 

172 

176 

176 

176: 
177 

Sayfa 
6. — TBMM Birleşik Toplantısının, gün

deminde bulunan işleri görüşmek üzere 
29 . 3 . 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te ya-

J pılacağına dair Millet Meclîsi Başkanlığı tez-
165 i keres-. (3/1322) 

j 7. — Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunun 
i 

! Adana'ya nakledilmesi hakkında kurulan Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının görev süresinin 
iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1313,10/64) 

177 

177 

8. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırım
ları konusunda kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresinin 
iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1314, 10/49) 

9. — Karayolları 12 nci Bölgesindeki yol ya
pımı hakkında kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresinin 
iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1312,10/51) 

10. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde 
yer alan bazı kuruluşlardaki personele ödenen 
ikramiyelere dair kurulan Araştırma Komisyo
nu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresi
nin iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1311, 
10/61) 

177: 
178 

178 

178 



C. Senatosu B : 42 28 . 3 . 1978 O : 1 

•Sayfa 
IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 178,186 
A) Sözlü sorular ve cevaplan 178 
1. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 

AH Cüceoğlu'nun, eski Meclis binasının Cum
huriyet Senatosuna tahsisi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Cumhuriyet Senatosu Başka
nından sözlü sorusu (6/90) (Gündeme giriş ta
rihi : 10 .1 .1978) 178:181 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 
Ahmet Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğ
rencinin askerlik durumuna dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/67) (Veriliş tarihi : 
31 . 3 .1976) 181 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Ceçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, ku
rulması düşünülen alkaloid fabrikasına dair 
BaşbaikEîidaB sözlü sorusu. (/69) (Veriliş tari
hi : 27 .4 .1976) 181 

4. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, Köy - Koop'un ithal ettiği 
traktörlere dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/77) (Gündeme giriş tarihi : 29.3.1977) 181 

5. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Arıkan'ın, Ankara'nın Altındağ 
İlçesi Tüfk - İş Blokları semtinde cereyan eden 
hadiselere dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/78) (Gündeme giriş tarihi : 9 . 8 .1977) 181 

6. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öziürk'ün, öğrenim çağındaki genç
liğin içinde bulunduğu duruma dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/79) (Gündeme giriş ta
rihi : 9 .8 .1977) 181:182 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi 
Osman Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazete
lerde yayınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/80) 
(Gündeme giriş tarihi : 9 .8 .1977) 182 

8. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Sadettin Demirayak'ın, Aydın Belediye Baş
kanına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/82) (Gündeme giriş tarihi: 
18 .10 .1977) 182 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Akıp Aksaç'ın, Kırşehir İlinde, 1977 yılında 
buğday mahsulüne anz olan «Kınacık» hasta-

Sayfa 
lığına dair Gıda - Tarım ve Hayvancılık Baka
nından sözlü sorusu. (6/83) (Gündeme giriş ta
rihi : 25.10.1977) 182 

10. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Sadettin Demirayak'ın, Aydın ilinin Kuşadası 
ilçesindeki bir çay bahçesine dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. (6/84) (Gün
deme giriş tarihi : 25.10.1977) 182 

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Türkiye'nin muhtelif 
bölgelerinde meydana gelen depremler için sarf 
edilen para miktarının ne olduğuna dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/83) (Gün
deme giriş tarihi : 1 .11.1977) 182:185 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Uğur Aiacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli 
Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan «1599 
sayılı tabanca» başlıklı yazıya dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/86) (Gündeme giriş 
tarihi : 8.11.1977) 185 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Şebip Karamullaoğhı'nun, Devlet Bakam - Baş
bakan Yardımcısına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/88) (Gündeme giriş tarihi : 20.12.1977) 185 

14. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi 
Mukbil Abay'ın, Konya ilinin Güney bölge
sindeki üzüm üreticilerinin durumuna dair 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık ve Gümrük ve 
Tekel Bakanlarından sözlü sorusu. (6/89) (Gün
deme giriş tarihi : 3 .1 .1978) 186 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 186 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 

Niyazi Ünsal'ın, son bir yıl içinde Devletin 
yurt içinde ve yurt dışında özel mülkiyet sa
hiplerine ödediği kira bedeli ile kiralardan al
dığı paraya dair soru önergesi ve Maliye Ba
kanı Vekili Devlet Bakanı Hikmet Çetin'in ya
zılı cevabı. (7/787) 186:187 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Metin Taş'm, Aydın ilinin sular altında kalan 
Koçarlı ve Söke ovalarındaki toprak sahiple
rinin banka borçlarına dair soru önergesi ve 
'Gıda - Tarım ve Haj'vancıMi Bakam Mehmeiî 
Yüceler'in yazılı cevabı. (7/872) 187:188 

— 164 — 



C. Senatosu B : 42 28 . 3 . 1978 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başbakan Bülent Ecevit dış politikaya ilişkin ko
nularda gündem dışı bilgi verdi ve İçtüzüğün 132 nci 
maddesi gereğince gruplar görüşlerini açıkladılar. 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

28 . 3 . 1978 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 18.00'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanveküi Bilecik 

Mehmet Ünaldı Mehmet Erdem 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

»>»« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma satia : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveküi Osman Salihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanuıca S. Ü.), Mehmet Kıbç (Gaziantep) 

BAŞKAN — Sayın Senatörler; 42 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın Senatörler; 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI . 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Hükümetin dış politikası konusundan gündem 
dışı bir konuşma yapmama müsaadelerinizi saygıla-

1. — Cumhurbaşkanınca S. U. Adile Aydanın, 
Hükümetin dış politikası hakkında gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Gündem dışı üç arkadaşımıza söz 
vereceğim. 

İlk olarak Kontenjan Senatörü Sayın Adile Ay-
da'nm önergesini okutuyorum : 

nmla rica ederim. 

Kontenjan Senatörü 
Adile Ayda 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ADİLE AYDA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Hükümetin dış politikası hakkındaki bu konuş

mamı, geçen Perşembe günü Sayın Başbakanın açık
lamalarından sonra yapmayı düşünmüştüm. Ancak, 
grup adına yapılan konuşmalardan sonra vakit geç 
ddu , herkes yorgundu. Onun için konuşmayı bugü
ne bırakmayı tercih ettim. Sizlere Hükümetin dış po
litikası hakkındaki görüşlerimi ve eleştirilerimi arz 
edeceğini. 

Hükümeti eleştirmem, eski Hiiküımeiîia dış politir 
kasını beğendiğim maniasına kabul edilmesin. Daha 
önceki Hükümettin Başı hiç bir zaman dış politikaya 
gereken önemi vermemiş, Türkrıye'nin kaderimi Dışiş
leri Bakanına havale etmişti. Halbuki, Sayın Demi
re! zekâsının onda birini Dışişleri proibîemîerime ayır
mış olsa M*, belki bugünkü noktada olmayacaktık. 

Sayın Çağlaysîîigiî'e gelince: 
Yakından biliyorum, «Dostlar alış verişte görsün» 

p&SS&kaismı gütmekten başka bir şey yapmamıştır. 
(CHP sıraîanmdan alkışlar) 

Bugünkü Hükümetin politikasına geînce: 
Sayın Ecevlt*in ve Hükümetinin memlekete hiz

met etmek ve problemleri çözümlemek konusunda iyi 
niyetli oMuğuna inanıyorum. Ancak, Fransızların 
sık sık tekrar ettikleri bur atasözü vardır: «Cehem-
v.&m iyi nüyetlerle döşenmiştir» diye. «L'enfer est pa* 
ve de bonnes intentions». Bu şu demektir ki, en iyi 
niyetîerîe insan günah da, hata da işleyebilir. Nitekim, 
iyi mlyetimden şüphe etmeJiğbîr'î Ecevit Hükümeti 
birtakım hataJar işlemektedir ve işlemek üzeredir. 

Momîreux zirvesini ele alalım : 
Bu, Türk Hükümetinin isteği, ricası üzerine ger-

çekle^iirildi. Yunanistan ile diyalog kuruldu. Güzel, 
brajvo! Fakat haysiyetli politika peşinden koşarken, 
Millet*, a haysiyetini zedelemek de doğru değildir. 
Dipîomdsi'de küçük şeylerin büyük önemi vardır. 
BaşlbakaîîmîîZiîi İngilizce bünıasiıyîe çok çok iftihar 
ediyoruz, fakat Moîîireus'âe Karamıanlis'in, Fran
sızca bilmesine rağmen, Yunanca konuşmakta ısrar 
ettiğini görünce, Başbakanımızın espriM bir cümle 
r e bağlantı kurarak, hemen Türkeeye dönmesini bek-
Jemıişîik. 

Sonra ielevizyomidia hep gördük: Yunian Başbaka
nının ağırbaşlı ve vakur halini.. Bizim Başbakanında 
lüzumsuz yere aşırı heyecanını, aşın sevinçli halimi. 
Sanki kendimden daha büyük, daha önemli birinim hu-
zorundaymış gîbi. Monltreuü buluşmasını bizim gibi 

Yunanlılar da seyrettiler. Ecevitlin halini görüp sa
kın deiîiıesJLîir YıuıasîMaır; «Bu adaanidan çok tavfiz 
•kopainfer, dayatalım, direnelim.» dıîye, 

Böyle diplomatik buhışmalaılda bir Ecevit, sade
ce Ecevit değildir, Türkiye'dir. Türkiye'min manevi 
şahsiyetini ve haysiyetimi temsil eder. 

Şimdiye kadar zikreiîîiıklerûm sokak a lamı açısın
dan, televüzyon seyircisi açışımdan hatalardır. Bir de 
dsiha ciddi, diplomatik, hukuki haftalar yapılmıştır. 

Montreux zirvesinden maksat, dünyaya bir ba
rışçı Türkiye izlenimi vermek değil imiydi? Sayın 
Ecöviit. yabancı basma verdiği ölçüsüz demeçlerle 
bir çuval inciri berbat etmiştir. Amerika'ya karşı 
çıkışan iîe bir barışçı Türkiye değil; bir kavgacı Tür
kiye, bir cadolaz Türkiye izlenimini vermiştir. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Amerika Ka
be mi?.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale temeyin efendim, 
hatip konuşuyor. 

ADÎLE AYDA (Devamla) — Çünkü, Montreux' 
de daha başlangıçta Türkiye ile Yunanistan arasındaki 

yumuşama konusu ikinci plana itflmsş, Türkiye - Ame
rika çatışması önplanı işgal etmiştir. Bu diplomatik 
bir hatadır. 

Aslınlda Edeviıt, konu bakımından değilse de, şe
kil bakımından Amerika'nın bar iç meselesine kanş-
mîştır. Mesele nedir .. Amerika Birleşik DevMlerinin 
Büyük Millet Meclisi demek olan Kongreyi oluşturan 
iki meclisten birinin, Temsilciler Meclisimin Dışişleri 
Komisyonundan bir grup Dışişleri Bakanı Cyrus 
Vance'e bir ntekaıp yazmış ve Türkiye ile Ortak Sa
vunma Anlaşmasının şu sırada görüşülmesinin uygun 
olacağım bildirmiştir. Ecevit tutturuyor: İHa da Dış
işleri Bakamı bunlara cevap versin diye. Halbuki ve
rilmiş bile. 

Yine Cyrus Vance Temsilciler Meclisinin Dışişleri 
Komisyonunun Tafesisfcr Komılesinde bir konuşma 
yapar. İngilizlerin «Tıîmimğ» dedikleri bir zamanla
ma meselesi görüşülür. Yani Amerika'nın yürütme or
ganı ile Yaisaima organı arasında bir ilşki söz konu
sudur. Erteleme de 15 - 20 günden ibarettir. Sayın 
EceVît'in Türkiye'ye döndükten sonra Mecliste veya 
Senatoda tepki görmesi ne kadar yerinde oîacaktı! 
Öyle yapmıyor, yabancı gazetecilere demeç vermek 
suretiyle Cyrus Vanee'nin sözünde durmayışmı dün
ya kamuoyuna teşMr ediyor. (CHP sıralarından «Al-
Mı, Allah» sesleri.) Bu diplomatik teammüHere aykı
rıdır. 
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Sayını Başbakan, M&mtreux'deki demeçleri ile de 
hızını alamamıştır. Bern'de işçilere hitaben yaptığı 
konuşmada Amerika'ya karşı bir çıkış daha yapmış
tır ve «Göîge etme, başka ihsan istemem» demişlV. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Üç se
medir beküyoruz. 

M. TEVFÎK ELMASYAZAR (Manâsa) — Aksi
ni söyleseydi; gölge et, ihsanını Merim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahaiŞe etmeyin 
rica ederim. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Bitti mi?.. 
BAŞKAN — Yapmayın arkadaşlar... 
ADİLE AYDA (Devamla) — «Gölge etme, başka 

ühsan istemem.»Bu cümle, hangi taraftan ele alınsa* 
yanlıştır. Bir kere, Yunanlı Filozof Diyojen hiçbir za
man öyle demıeanıiştir. Ecevit'in söylediği cümle Os
manlı devri yazarlarımızdan binimin keyfi bir tercü
mesidir. 

MUKBÎL ABAY (Konya) — EcevM en iyisini bi
lir. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Diyojen'in söyledi
ği şudur: Kendisine «Benden bir istediğin var mı?» 
dliye soran Büyük İskender'e «Var, benîmle güneşin 
arasından çekilmen», demiştir. Her Batın aydın bunu 
bilir. Memleket dışında söylenmiş her söz, m'ilîetîer-
arası bir forumda söylenmiş demektir. Tarihi cümle
ler zükredilirken, uydurma tercümesi değiî, aslı zikre
dilir. 

Sayın Ecevifîn kullandığı cümledeki «İhsan» ke
limesi üzerinde de gülümseyerek durulabilir. Ortak 
Savunma Anlaşmasınm onaylanmasını istemek, ihsan 
istemek değil de nedîir?.. Yani: «İhsanı islemem ama, 
kredi isterim, silâh isterim.» Oiidu mu ya?.. 

M. TEVFİK ELMASYAZAR (Manisa) — Aksi
ni mi söylese idi; «Göl&e et, ihsanını Merim.» mi de
se îdi? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Üç se
nedir bekliyoruz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Cem Güney' 
in çocuk masalına döndü. 

BAŞKAN — Lütfen beyefendiler yerlerinizieu 
müdahale etmeyin. 

Devam edin efendim. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Fakai, bu çakışın 
ası] hazin tarafı başkadır. Diyojene atfedilen cümle
nin, Ecevit'in ağzındaki manası şudur: «Amerika ka-
rışmasa, Yunanistan'la sarmaş dolaş oluruz.» Acaba?.. 
Acaba... İyimserliğin aşırı şekline saflık denir. 

Öyle anlaşılıyor ki, Sayın Ecevil Kıbrıs mesele-
sicin boyutlarını pek görememektedir. Kıbns mesele
si sadece Türkiye ile Yunanistan arasında bir me
sele cbğiMfc. Kıbns, coğrafi açıdan bir ada ise de, 
siyasi ve askeri bakımdan, her şeyden evvel, bir us
tur. Bu ada, dipîbmasi literatüründe şöyîe tarif edil
miştir: «Kıbns, sabit bir uçak gemisidir.» İşte bu uçak 
gemisinin etrafında 30 yıld'an beri oynanan oyun da 
şudur: 

Süper - devletlerden birisi bu gemiye iyice yerkş-
îjıdye bakıyor, öteki süper - devlet de onu oradan at
maya çalışıyor. 

1974'fce olup bitenleri Sayın Ecevit anlamadı mı 
»caba?... Simpsonu'u getirenler SovyetJerdlr. Simıp-
son'u devirenler de Amerikalılardır. Biz çıkartma 
yapmaya kalkınca da her iki taraf «Haydi, statü gus'yu 
bıralkaîım.» dediler. Şimdi de her iki süper - devlet 
meselenin askıda kalmasını istemektedir. Bunu Fran
sızların Le Monde Gazetesi, Makarios'un ölümünden 
sonra, açık açık yazdı. 

M. TEVFİK ELMASYAZAR (Maniza) — Fran
sız gazetesi yazdığı için doğrudur... 

ADÎLE AYDA (Devamla) — Her iki süper - dev
letin bunu 'istemediğini, Le Monde Gazetele açık açık 
yazdı. 

Kıbrıs meselesinin hailini Yunanistan da istemi
yor. Neden istesin?.. Zaman, onun lehine çalışıyor. 
Gün geçtikçe Amerika kendisini sıilahlandınyor, gün 
geçtikçe Tüıkiye'ye karşı güçleniyor. Karamanüis'in 
buluşmak için ne kadar nazlandığını hep biliriz. Zir
veden sonra bizim basın «Diyalog sürecek, buluşma
lar devam edecek» diye sevinip bitiremedi. Halbuki, 
az çok dipütomasi tarihi bilen için bu politika, yani 
arada bir buluşma kahve içip konuşma politikası, ti
pik bir oyalama politikasıdır. 

Kıbrıs meselesünân çözümlenmesini daha kimler 
istemiyor, söyleyeyim mli?.. (CHP sıralarından «Söy
le, söyle» sesleri.) 

Dışarıda, diplomatlarımızı öMüren örgütler. Baş
ka ... Memleketimizdeki, içimizdeki Türkiyeliler, ya
ni bölücüler. Çünkü, Kıbrıs meselesi Türk hükümet-
Eeı'M oyalayan, daha büyük tehlikeleri görmeleri
ne mani olan çok güzel bir oyuncaktır. Bugün Tür
kiye'nin bir numaralı sorunu Kıbrıs meselesi değil
dir* başkadır. 

Konuşmamı burada kessem iyi olacak zannediyo
rum. Çünkü, daha fazla konuşmama konu dışına 
çıkmak, İçişleri konusuna girmek olacak. (CHP sı
ralarından «Devam edin» sesleri.) Ancak, burada 
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son bir cümleyi söylemek, söylemiş olmak istiyorum: 
MiiMIer için denizaşırı dostlar da, düşmanlar da kom
şu olan dostlardan ve düşmanlardan daha az tehli
kelidir. 

Teşekkür ederim. (AP, MSP ve Cuımlhurbaşkanın-
ca S.Ü. Grupu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Adile Ayda. 
LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

usul hakkında lütfen. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Senatö

rün izahlarından müstefit olduk; yalnız gündem dışı 
konuşma, İçtüzüğümüzün 54 ncü maddesine göre hu
dudu, genişliği tespit edilmiş olan bir müessesedir. 
Yani, gündem dışı konuşmalarda eleştirilere mesag 
verilemez. Eğer bu tatbikat devam edecek olursa, 
o takdirde korkarım ki, İçtüzüğümüzün 54 ncü mad
desi, yani gündem dışı söz söyleme müessesesi belki 
de suiistimal edilebilir ve eğer bir örnek verecek olur
sak, suiistimalide kolaylaştırılabilir. 

Bu sebeple Muhterem Başkanlığın bu hususta 
daha titiz olmasını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Saym Tokoğlu, gündem dışı konuş

mayla bize verilen dilekçelerde belli bir konu ortaya 
konuyor; ama her konuşmacının kendi üslubu ve tu
tumu içinde olduğunu bugüne kadar görmüşsünüzdür. 
Biz de buna aynı şekilde riayet ediyoruz. 

2. — Giresun Üyesi Hayrettin Erkmen'in, 1 Mart 
1978 günü uygulamaya konan para değerini düşürme 
kararı ile bu kararın gerektirdiği tedbirler hakkında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Hayrettin Erkmen 
Bey'in bir talebi var. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1 Mart 1978 günü uygulanmaya konan Para Değe

rini Düşürme Kararı ile bu kararın gerektirdiği ted
birler konusunda gündem dışı konuşma yapmama izin 
verilmesini saygıyla arz ve rica ederim. 

C. Senatosu Giresun Üyesi 
Hayrettin Erkmen 

BAŞKAN — Sayın Erkmen, buyurunuz efendim. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Saym Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Paramızın değeri, mart'ın birinci günü üçte bir 

oranında azaltıldı, düşürüldü. Buna teknik, ekonomik 
anlamda devalüasyon adı veriyoruz. Devalüasyon bi
zim memleketimizde de, başka memleketlerde de za
man zaman başvurulan bir ekonomik tedbirdir. 

28 . 3 ; 1978 O : 1 

Ancak, bu defa yürürlüğe konan devalüasyonun 
ne bizim memleketimizde, ne de daha başka ülkelerde 
yapılan devalüasyonlarla benzer yönleri mevcut de
ğildir. Onu belirtmek is%orum. 

Bizim devalüasyon tatbikatımızda daima bir nok
taya dikkat edilmiştir; devalüasyonun ilan ve uygu
lamaya konması tarihi, ihracat rejiminin başlangıcın
dan evvele rastlatılır. Bunun sebebi açıktır. Sebep, bil
hassa tarım ürünlerinin, ihracat malüannıızm üretici
lerin elinden çıkmadan evvel fiyat farklarından yarar
lanmaları ve ihracat mevsiminden evvel, ihracat bağ
lantılarının yeni fiyatlara ve yeni pariteîcre göre ya
pılmasının teminidir. 

Bu defa buna riayet edilmedi; mart ayı gibi, bizim 
tatbikatımızda ihracat mevsimimizin sonlarına rastla

yan bir ayın başı, devalüasyon tarihi olarak seçildi. 
Bu noktayı tespitle geçiyorum. 
Bir başka noktayı da tespit etmek, Yüce Senato

nun dikkatine sunmak ve Hükümeti de bu noktada 
ikaz etmek isterim. 

1 Mart devalüasyonu Hükümet kararıyla yapılma
mıştır. Maliye Bakanlığının bir tebliğine dayanır. Ma
liye Bakanlığının bir tebliğiyle devalüasyonun yapıl
ması ne mevzuatımıza, ne de tatbikatımıza uygun dü
şer. Gerçi Maliye Bakanlığına bir kararname ile bir 
yetki verilmiştir ve Maliye Bakanlığı bu yetkiden ya
rarlanmak suretiyle devalüasyonu yaptığım ilan et
mektedir. Ama o yetki, devalüasyon yapma yetkisi 
değil; bir paranın, Amerikan dolarının dalgalanmaya 
bırakılması sebebiyle, sadece Amerikan dolarının di
ğer paralara nazaran ve bizim paraya nazaran pari-
tesinin tespiti yetkisidir. Bakınız maddeyi ben size 
okuyayım; kararnamenin ilgili maddesini aldım. Di
yor ki, bu madde : 

«Uluslararası para bunalımının ortaya çıkardığı 
dalgalı kur uygulaması nedeniyle 14 . 3 . 1973 tarihli 
ve 7007/5843 sayılı Kararname ile tespit edilmiş bu
lunan paritelerin ve istisnaların, Amerika Birleşik 
Devletleri doları hakkında uygulanması geçici olarak 
durdurulmuştur. Bu para...» Yani Amerika Birleşik 
Devletleri doları, «...için Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankasının görüşü alınarak, zaman zaman farklı 
parite saptamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.» 

Maliye Bakanlığının yetkisi, Amerikan dolarının 
paritesini dalgalanmada bulunduğu süre içinde za
man zaman ayarlamaktır. Amerikan dolarının veya 
bir paranın paritesini ayarlamak başka, milli paranın 
bütün paralara oranla değerinin değiştirilmesi, düşü
rülmesi gene başka bir ameliyedir. Birisine yetki alm-
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mışsa da, tümüne yetki mevcut olmadığı için bu yet
ki noktası hukuken tartışmalara yo! açabilecek nite
liktedir ve ileride korkarım ki çözülmesi zor ihtilaf
lara meydan verecektir. 

Denilse ki, Amerika Birleşik Devletleri dolarının 
biz parkesini tespit ettik de, Türk parasını ona gö
re ayarladık. Bu bir salahiyet tecavüzü istemidir ben
ce. Kaldı ki, o da doğru yapılmamıştır. Amerika 
Birleşik Devletleri dolarına 25 lira değer biçilmiş; 
geriye doğru diğer paraların değeri biçilirken, Ameri
ka Birleşik Devletleri dolarıyla öbür paralar arasın
daki parite gözetilmeden, keyfi pariteler meydana 
getirilmiştir. Mesela, bu hesaba göre eğer Amerika 
Birleşik Devletleri doları 25 Türk lirası ise, markın 
12,5 Ura olması lazımdır. 11,5 lira marka fiyat tes
pit edilince, o vakit zayıf paraya doğru kayma, kuv
vetli dövize sahip olamama veya bu arbitraj muame-
leleriyle Merkez Bankasının ve Hazinenin zararına 
netice verebilecek muamelelere yol açmak demektir 
ki, bu da hatalı bir tatbikat olsa gerektir. 

Benzersizlikler arka arkaya sıralanabilir. Ben 
birkaç tanesine temas etmekle yetineceğim. Buna 
ben bir Hükümet kararıyla yapılmadığı için, Müez-
zmoğra ile eski mevcut dostluğumuza da dayanarak, 
izin verirseniz «Müezzinoğlu devalüasyonu» diyorum. 
Bu kendine mahsus, nevi şahsına münhasır bir deva
lüasyondur. Bir devalüasyonun bazı vasıfları olması 
lazımdır. Devalüasyona gidilirken hükümetler bazı 
noktaları düşünür, bazı noktaları ikmal eder, devalü
asyon yalın olarak ilan edilmez. Hatta devalüasyon 
konverhbl para üzerinden daha yafan olarak ilan edil
mez. Kaldı ki, kambiyo kontrol rejiminin tatbik 
edildiği ülkelerde, kambiyo kontrol rejimi içinde bir 
devalüasyonun muvaffak olabilmesi için, birçok 
şartla demetlenmesi lazım gelir. Halbuki, devalüas
yon çırılçıplak atılmıştır meydana ve şimdi de o de
valüasyonun tedbirleri, o devalüasyonu destekleye
cek, onun verimli hale getirilmesini sağlayacak ted
birlerin peşinde koşulmaktadır. 

Bir devalüasyonun zamanı evvela ve her şeyden 
evvel doğru seçilmelidir, yanlış seçilmiştir zamanı. 
İkincisi; devalüasyonun tam gizlilik içinde hazırlan
ması ve birden ilan edilerek, tatbikata konulması 
lazım gelen bir karardır. Oysa bizim devalüasyon 
davulla zurnayla geldi. Haftalardan beri devalüas
yonun nispeti de, zamanı da biliniyordu ve piyasa 
buna göre hazırlanmıştı. Hal böyle olunca da, deva
lüasyonun yararlarını elde etmek imkânını da maale
sef kaçırmış bulunuyoruz. 

Devalüasyon başka tedbirlerle demetlenmelidir, 
dedim. Bu tedbirleri sayıp dökerek vaktinizi israf 
etmek sizi yormak istemiyorum. Bunlar para ve 
kredi politikasına ait tedbirlerdir, dış ödemelere ait 
tedbirlerdir, bütçe politikasına ait tedbirlerdir ve bu
na bağlı diğer ekonomik tedbirlerdir. Bunların hiç 
birisini devalüasyon kararının yanında görmediğimiz 
de bir gerçek. 

Bu devalüasyonu ilan ettik ve tatbikata koyduk; 
ama hayır beklenmesi lazım gelen bir ameliyattan, 
hayrının galip gelmesi lazım gelen bir ameliyattan 
maalesef zararının hâkim olduğu bir tatbikat önü
müze çıktı. 

Bu devalüasyon bazı haksız ve ezici tesirleri de 
beraber getirdi. Bu haksız olaylar ve ezici tesirler 
evvela tarım üreticileri üzerinde görülmektedir. De
valüasyonun ilan edileceği bilindiği halde, bir hafta 
sonra ilan edilecek olan devalüasyonun getireceği fi
yat farkını tütün üreticisinden kıskanmak, tütün üre
ticisini mağdur etmek hakşinas bir davranış değildir. 
Bu, olsa oba aracılara ve dış alıcılara peşkeş çekmek
tir, ikramda bulunmaktır ve tütün ekicisinin emeği
nin karşılığını kendisine reva görmemektir. 

Ege'de böyle yapıldı da, Karadeniz'de başka 
türlü mü yapıldı?.. Dün ilan edildi Karadeniz tü
tün fiyatı. Aynı espiri, bölgeler arasında bir denge 
düşüncesiyle olsa gerek; Tekel Bakanlığını işgal 
eden muhterem zat, «Ege'de % 14 yaptığımız için 
burada da % 14 yaptık.» diyor. Neye göre % 14, 
hesabının mesnedi ne?.. % 30 - 35'e varan devalüas
yonu yapmışsınız, fiyatlar artmaya devam ediyor.. 
Acaba % 14 rakamını Hükümet veya Sayın Bakan 
neye göre hesapladı?.. Doğrusu bunu anlamak iste
rim, eğer anlatmak lütfunda bulunurlarsa... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Vergi iadesi 
kaldırıldı Sayın Erkmen. 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Vergi 
iadesi kaldırılsa dahi aziz dostum, bu devalüasyonun 
getirdiği fiyat farkının Hükümetçe verilen kısmı an
cak dörtte biridir. Siz de onu bir hesap ediniz, son
ra görüşelim. Ancak, dörtte birini, yani ihraç edi
len tütünden elde edilen fazla Türk paralarının an
cak dörtte biri üreticiye gitmektedir, dörtte üçü za
yi olmaktadır; bir kısmı yerli aracı, ihracaatçı elinde, 
bir kısmı tabii fiyat indirimi sebebiyle dış alıcıya 
ikram edilmiş olarak zayi olmaktadır. 

Diğer ihraç mallarının üreticileri, yani fındık, 
pamuk gibi ihraç malı tarım üreticileri de bu deva
lüasyondan nasiplerim alamamışlardır. Malları el-



C. Senatosu B : 42 23 . 3 . 1978 O : 1 

ferinden çıktıktan sonra devalüasyon ilan edilmiş ve 
stokçu tüccar büyük kâr sağlamak imkânına sahip 
olmuştur. Fındığı elinde bulunduran, elinde tufan 
bir stokçu tüccarın, bugün kilo basma en az 10 
Hra munzam kârı vardır. Bu büyük bir kazançtır, 
haksız bir kazançtır, sizin tabirinizle, Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşlarımızın çok ve sık kullandıkla
rı bir tabirle, bu bir vurgundur. Başka türlü buna 
ismi bulmaya imkân yoktur. 

Tütün ihracatçıya 10 - 15 lira arasında bir fiyat 
farkı kazandırmaktadır. Bu kazanç haksızdır ve di
ğer mallara bunu tatbik ederseniz, her birinde üre
ticinin mahrum bırakıldığı, haksız olarak ve hiç bir 
emek karşılığı olmadan aracıya, ihracatçıya intikal 
eden bu meblağların hesabmı yapmak imkânına sa
hip olursunuz. Bu meblağların risturne edilmesi, ya
ni üreticiye geri çevrilmesi imkânı yok mu? Şüphe
siz vardır, ama Hükümet o yola da gitmiyor. 

MaMye Bakanlığı bir tebliğ çıkarmış. Bu tebli
ğinde diyor ki; «Devalüasyondan hâsıl olan farkı 
bir fona alacağız.» O fonu ne yapacaksınız? O fo
nu Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı dilediği gi
bi kullanacak. Ne yapacaklar acaba? Merak edi
yorum. Eğer bu tebliğ dese ki, bunu üreticiye op-
rorata (teslimat) ölçüsünde, satışları ölçüsünde inti
kal ettirmek için topluyoruz veya bu yüzden zarara 
uğramış başka üreticiler varsa onların zararlarını 
karşılamak için kullanacağız; o zaman yerine, ma
halline masruf bir tedbir olacak. Ama Maliye Ba
kanlığının veya Ticaret Bakanlığının, müşterek de 
olsa iki bakanlığın diledikleri gibi kullanacakları bir 
parayı üreticinin hakkından tahsil etmelerine imkân 
da yoktur, hukuki cevaz da yoktur. 

Sayın Başkan; 

Yürürlüğe konan devalüasyon kararı ithalat tica
reti bakımından da haksız ve ezici sonuçlara sebep 
olmuştur. Bazı mallar ithal edilmiş, ithalat bedeli 
eski kur üzerinden ödenmiş, mal piyasaya sürülme
diği için yeni kurlarla, yeni hesaplarla malı değerlen
dirip piyasaya sürme hadiseleri çoğalmıştır. Bu yüz
den bazı ithalatçıların yine haksız kazançlar sağladık
ları ve vurgun vurdukları da bir gerçektir. Öte yan
dan şüphesiz bu ithal edilen malların bir kısmı he
men piyasaya sürülen mallar değildir. Bazdan, bir
çoğu, daha çoğu ara malıdır, imalatta kullanılacak 
mallardır, çeşitli sanayi kollarında imalatta kınanı
lacak yarı mamul veya hammaddelerdir. Bunlar da 
eski fiyatlarla maliyete girdiği halde, yeni fiyatlarla 
satış maliyetlerine intikal ettirilmektedir. Bunun 

misalim binek arabalarda görüyorsunuz. Başka mi
sallerini de göstermek mümkündür. Bu da bir yan
dan hem haksız bir kazançtır, ekonomik sonuç ola
rak daha önemlisi, devalüasyonun yapacağı fiyat it
mesi, fiyat yükseltmesi etkisini ani hale getirmiştir, 
fevri hale getirmiştir. Bu suretle devalüasyonun fay
dalarının istihsalinden evvel zararları devreye girmiş
tir. Devalüasyondan beklenen fayda fiyatların ted
rici yükselerek ihracat kapılarının açdmasıdır ve fi
yatların tedrici yükselmesi ile bir dengenin elde edil
mesidir. Oysa burada evvela iç fiyatlar yükselmiş ve 
bu yüzden de tabii ihracat imkânları daha şimdiden, 
daha devalüasyon ilanı anından itibaren takınmıştır, 
kapanmıştır, daralmıştır. 

Buna karşılık ithalat ticaretinde bir başka tatbikat 
var; onu da anlamak mümkün değil. Mal mukabili 
gelmiş veya başka şekilde gelmiş transferi yapılmamış 
mallar var. Mallar gelmiş, piyasaya girmiş, satıl
mış. Belki aradan aylar geçmiş, yarım sene geçmiş. 
Maliye Bakanlığı şimdi dönüp bu kur farklarım, 
ithalatçıdan istemektedir. Böyle bir tatbikata da 
bizim tarihimizde ve başka memleketlerde rastlamak 
mümkün değil. 

Daha evvelki devalüasyonlarda bu kur farkları 
fondan ödenmek suretiyle karşılanmıştır, şimdi itha
latçıdan bu farklar istenmektedir. 1 5 - 2 0 milyar 
liraya vardığı söylenen bu farkları ödemek hakikaten 
hem ithalatçıyı müşkül dtsrumda bırakacak, ezecek, 
hem de piyasayı boğacaktır. Piyasa bu 15 - 20 mil
yar lirayı bir anda bulup kapatmak imkânına sahip 
değildir. Zamana yaydsa bile bunun piyasa içindeki 
önce deflaasyonlst sonra enflasyonist baskısından pi
yasayı kurtarmak mümkün değildir. Bu da hem hak-
ssz, hem yanlış bir tatbikattır. Umarız ki, bu tatbi
katı ıslah etmek veya doğru yola sevketmek İmkânı 
hâsıl olsun. 

Sonra, dış piyasa bakımından da bu tecviz edilir 
bir tatbikat değil. Bir ithalatçı bir ihracatçı ile yani 
bir yabancı satıcı iîe bir bağlantı yapmışsa, onlar ara
sındaki hukuki bağı burada değiştirmek veya onu 
alımdan vazgeçmeye teşvik ermek suretiyle satışından 
çözmek imkânı yoktur. Bu bakımdan da ithalatçı
ya, « İthalattan istersen vaz geç, bu yükten kurtul
mak için» demek tedbir değildir. Bu, zaten Hükü
met ciddiyetiyle telif edilir bir davranış da olmasa 
gerek. Çünkü, ithalatçıya, «Sen nasıl olsa dövizini 
vaktiyle temin ettin; şimdi artık ödeyeceğin para ikin
ci ödemedir. Binaenaleyh, ödemesen de olur. Gel 
bu işten vaz geç.» demek, onun işlediği suçu, af ka-
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nunu çıkarmadan affetmek demektir. Buna hakkı 
yoktur, bir Bakanlığın. Ortada bir memnu fiil vardır. 
Eğer, hakikaten tüccar ithaalaîçı normal yollardan 
Merkez Bankasından döviz satın almadan kambiyo 
nizamatımıza uymadan ithalât yapmışsa; yani alımım 
karaborsadan finanse etmişse, onun bu Türk Para
sının Kıymetini Koruma Kanununa ve dış ticaret re
jimimize aykırı olan tatbikatının takip edilmesi lâzım 
gelir. Bağışlanması değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Karaborsa
dan ithalât yapmak, o zaman meşru idi. 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Fikret 
Bey, bilmiyorum, siz mevzua aşina mısınız? Meşrui
yet, gayrimeşruiyet meselesi değil. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız Sa
yın Gündoğan, rica ediyorum. 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Bir kam
biyo tatbikatını, teknik bir meseleyi konuşuyorum; 
politikasını konuşursak, o zaman rahat rahat, iste
diğimiz gibi karşı karşıya geliriz. 

Şimdi efendim, o zaman meşru idi veya değildi; 
ama bmgün yapılan meşru değildir; o muhakkak. Ya
pılan muamele hukuki değildir, o muhakkak. 

Şimdi, böyle bir devalüasyonla acaba bir yarar 
bekleyebilir miyiz? 

İzin verirseniz, birkaç cümle de bu mesele üze
rinde söyleyeyim ve vaktinizi fazla almadan neticeye 
varmaya çalışayım. 

Devalüasyondan evvela ani olarak, (Bilhassa özel
likle kambiyo takyidatı içinde bulunan memleketler 
bakımından söylüyorum) beklenen, evvela aranan 
milli paranın serbest değeriyle, resmi değeri arasın
daki farkın azalması, ufalması, ekarın küçülmesidir. 
Yani devalüasyon yapılmadan önce dolar eğer 30 
lira idiyse, devalüasyonla beraber bunun hiç olmaz
sa 27 liraya gelmesi lâzım gelir. Bir marjla geri gel
mesi lâzımdı. Halbuki, bizim tatbikatımızda, o za
man 24 lira olan doların şimdi 33 lira olduğunu gö
rüyoruz; onun da üzerine çıkmış. İlk beklenen ani 
faydası bu suretle elde edilememiştir. Sebebine bi
raz sonra temas edeceğim. Çünkü, bir kere devalü
asyonun zamanı iyi seçilmemiş; devalüasyon önceden 
duyulmuş. Bütün bunlar tesir ediyor; ayrıca bir de 
devalüasyonda bir kur tatbikatı esas olması lâzım ge
lirken, burada çift kur Uygulanmış; yani bir ithalât 
dövizi sat?ş fiyatı, bir de turistik döviz satış fiyatı, 
ikinci kur ortaya çıkarılmış. Bu iki kur arasında el
bette karaborsa kendisine en uygun mevkii bulup, 
resmi kurunuzun üzerinden paranızı alıp satmaya de

vam edecektir. Nitekim, o hâdisee ile karşı karşıya-
yız. Devalüasyondan beklenen ilk yarar, para kıyme
tinin karaborsada veya serbest borsada düzelmesi, 
normale gelmesi, ekarın küçülmesi yararı bu suretle 
kaybedilmiş, elde edilememiştir. 

Devalüasyondan beklenen bir diğer yarar, dış sa
tışlarda canlılıktır. Tabii ihracat mevsimi içinde ol
madığımız için bu canlılık da elde edilemedi. Bazı 
malların stoklan var, tütün, pamuk, buğday gibi ba
zı malların stoklan var elimizde, satılamamış; onları 
dahi satmak imkânına sahip değiliz. Çünkü, devalüas
yonun nispeti, miktan daha önceden bilindiği için, 
dış fiyatlar o nispette geriledi ve bu sebeple satışlann 
zorluğu aynen ve halen devam etmektedir. Yine bu 
sebeple olsa gerek ki, tütünün bağlı muamelelere 
mevzu yapıldığı söylenmektedir. Tütünün petrol kar
şılığında devir ve teslim edildiği söylenmektedir. Bu 
meseleyi ben Ticaret Bakanlığı bütçesinde Sayın Ti
caret Bakanından «Doğru mu, değil mi?» diye sor
dum cevap vermedi. Cevap vermediğine göre, zan
nederim ki, cevap vermemekle beni doğrulamış oldu 
ve bu tatbikat ile 1958'den beri terk ettiğimiz «Bağlı 
muamele» nin ve «Takas muamelesi» nin bu suretle 
maalesef yeniden dış ticaretimize girmiş bulunduğu 
anlaşılıyor. 

Bu devalüasyonun tedrici olarak, ileride ihracat 
mevsimi başladığı zaman, yeni ihracat mevsiminde 
yararlı olup olmayacağı hususunda da tereddütlerim 
olduğunu arz etmek mecburiyetindeyim. Çünkü, dış 
piyasalar daha şimdiden Türkiye'de yeni bir devalü
asyonun bekleyişi içine girmişlerdir. Eğer, taban fi-
yatlannda, tütüne yapıldığı gibi, statüko muhafaza, 
köylüyü, üreticiyi mağdur etme yolunda ısrar edil
mezse, ikinci devalüasyon da elbette kaçınılmaz hale 
gelecektir. Bu bakımdan yabancı alıcılar meseleleri
mizi gayyet yakından takip etmeekte ve ikinci bir de
valüasyon umudu içinde beklemektedirler. İhracatı
mızın da bu sebeple kolay ve hızlı bir tempoya ula
şabileceğini zannetmiyorum. 

«Devalüasyonun uyumlu tedbirlerle beraber gel
mesi lâzımdır.» demiştim. Bu tedbirlerin neler ola
cağım sayıp dökmeye zamanımız müsait değil; ama 
öyle zannediyorum ki, Sayın Maliye Bakam devalü
asyonu sihirli bir anahtar zannetmiştir ve bununla 
her kapıyı açabileceğini hele ÎMF'yi hemen dize ge-

I tireceğini ummuştur, böyle bir hayale kapılmıştır. On-
I dan sonra, devalüasyon ilan ettikten sonra Î M P y e 
I gitmiş ve dönmüştür; ama getirdiğim henüz bilmiyo-
I ruz. İnşallah öğreneceğiz. 
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Önce devalüasyon, sonra tedbir tutumuna dav
ranışına akıl erdirmek mümkün değildir. Bu kadar 
yanlış bir istikamete gitmiş bulunmalarını doğrusu 
anlamak imkânlarına sahip değilim. Hükümet, Ma
liye Bakanı devalüasyonun muvaffak olmaması için, 
başansızhkla neticelenmesi için gerekenden fazlasını 
yapmaktadır ve bu tutumu ile de, korkarım ki, kısa 
bir zamanda yeni bir devalüasyon kaçınılmaz hale 
gelecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ekonomi politikasının cakaya tahammülü yok

tur; caka ile ekonomi politikası yapılamaz. IMF ile 
teması dahi bağımsızlığa aykırı gören bir Hükümetin 
Maliye Bakanı, o cakalı edasından çıkmış, şimdi 
İMF ile müzakere ediyor. Gayet tabii müzakere ede
cektir. O cakasını da bağışladım kendisine; ama aca
ba ne getirdi? «Niyet mektubu» denilen taahhüt
nameye ekli olan anlaşmada acaba ne var? Onu anla
mak isteriz. Zannederim ki, bu bizim hakkımızdır. 
Ümit ederim ki, Hükümet bu «Niyet mektubu» adı 
verilen taahhütname ve ona bağlı olan anlaşmanın 
muhtevasını, ihtiva ettiği hükümleri Meclislerimize 
açıklar. O zaman biz de görüşlerimizi bu resmi bil
giler üzerinden daha etraflıca arz etmek imkânını bu
luruz. 

«Devalüasyon bir ekonomik tedbirdir» dedim, 
muhterem arkadaşlarım. Her ekonomik tedbir gibi 
bunun da başarıya ulaşması, özellikle karma ekono
mi düzeni içinde yaşayan memleketlerde güven fak
törüne bağlıdır. Güven faktörünün sarsıldığı ülke
lerde ekonomik tedbirlerden yararlı neticeler, müs
pet neticeler beklemek mümkün değildir. Oysa mem
leketimizde güven bozukluğu artan bir hızla devam 
ediyor. Bu güvensizlik içinde devalüasyonun veya 
başka ekonomik tedbirlerin müspet sonuç vereceğini 
ummak biraz geniş hayaîliiiği gerektirir. Bendeniz o 
kadar hayali geniş insan değilim. Gerçekçi bir tutum 
içinde hadiselerin gelişmesini izleyeceğiz ve gerçekçi 
ölçüler içerisinde devalüasyonun ve diğer ekonomik 
tedbirlerin neticeleri hakkındaki görüşlerimizi muh
terem Heyetinize sırası geldikçe arz edeceğiz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım, (AP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

3. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın, Cumhu
riyet Savcı Yardımcısı merhum Doğan Öz'ün kişili
ği ve öldürülmesi olayı hakkında gündem dışı de
meci. 

I BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat'ın gündem 
I dışı bir talebi var; bir dakikanızı rica edeyim efen

dim; önergenizi okutayım. 
28 . 3 . 1978 

Sayın Başkanlığa 
Gündem dışı Cumhuriyet Savcı Yardımcısı mer-

I hum Doğan Öz hakkında konuşmak istiyorum. 
İstanbul Senatörü 

I Mehmet Feyyat 
I BAŞKAN — Sayın Feyyat, buyurunuz efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Değerli sena-
I türler; 

Konumuz aktüeldir. Bir vatan şehidi, bir görev 
şehidi hakkında birkaç söz söylemekten ibarettir. Gö
nül isterdi ki, bu konuyu muhalefet d^le getirsin. İk
tidar Cumhuriyet Halk Patisinde; ama ne acıdır ki, 
muhalefet Türkiye'de kamplaşmayı halen tahrik et
mektedir. Bu akılla giderse herhalde bu kamplaşma
nın, bu zıtlaşmanın altında kendileri kalacağı izahtan 
varestedir. 

Değerli Senatörler; 
I Merhum Doğan Öz, mücadeleci idi. Mücadele ni-
I teliğî, namuslu, halle ve haksever, vatansever, milli-
I yetçi, şerefli, faziletli kişiler ancak büyük rizikolu 
I mücadelede anlaşılır. Onun da mücadelesi böyle idi. 

Büyük Atatürk'ün, «Yaşam için mücadele şarttır» 
demesi öncelikle çıkarcı, çıkarım, ikbalini ve çevresi-

I ni, akrabasını düşünenler; yukarda arz ettiğim insani 
vasıflardan yoksun olduklarından, bunlar için ideal 
mücadele biçimi söz konusu olamaz. Çünkü, bu va
sıftan yoksun kişiler ve bunlara bağlı sürüler sadece 
nefis ve içgüdülerinin esiri oldukları için, Ata'nın sö
zü bunlar için geçerli olamaz. Atatürk'ün işaret bu
yurduğu mücadele biçiminin ideal sujeîeri Doğan Öz'-
lerdir. Diğer yaratıkların bu konudaki yorum ve dü
şünceleri dahi olamaz. 

Çocukluğundan beri nefsine karşı mücadelede mu
zaffer olmuş bulunan merhum Doğan Öz, nefsine 
ve içgüdüsüne esir, mülevves, çıkar ve ikbale müs-
tagrak, sağ eşkiyalarm hatta ırkçı eşkiyalarm, kiralık 

I zavallı katilleri tarafından şehit edilmiştir. 

Doğan Öz, vazifeşinastı. Merhum hakkında en 
iyi sözü Filozof Goethe şöyle der : «Vazife, içinde 
bulunduğun saatin istediği şeydir». Yani, vazife an'-

I dan neşet eder. İşte, merhum Doğan Öz icabı hale, 
kurnazlığa, «Yarın ola hayır ola» demeden ve alter
natifli iktidarlardan ikbal beklemeden, elçilik bekle-

I raeden, büyük makam beklemeden; karşılaştığı güç-
I lükler içinde dahi görevden kaçmamış ve yasaların 
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gereğini anında uygulamayı amaç edinen ideal kamu 
görevlisi idi. 

O, «Asil vazifeler için korku olamaz.» derdi. O, 
cennete giden yolu verilen görevlerin hakkıyla başa-
rılmasıyla açılacağı inancını taşımaktaydı. 

Doğan Öz, hakseverdi. 
Sofokles'in, «Hak benim tarafımda olduğu için 

tebdillerden korkmuyorum.» dediği gibi hareket eden 
merhum Doğan, en büyük zulüm ve haksızlığın kur
ban? oldu. 

Türk atasözü vardır, «Hak yardım etse, kurt ço
ban olur.» Bu söz objeye, şartlara, yani düzene göre 
değerlendirilmelidir. İdeal düzende kurt çoban ise, 
içinde bulunduğumuz Anayasa dışı ortamda, yani de
mokratik solun ekseriyet ve kahir kuvvet olmadığı 
bozuk düzende kurtun çoban olması hayali şöyle 
dursun, köpekleştiğini hep beraber izlemekteyiz. 

Doğan cesurdu, cesareti ve imam aynı doğrultuda 
doğru orantılı olan merhumun kişiliğine uygun sözü 
meşhur Fransız düşünürü Rochefaukoult şöyle dile 
getirmişti: «Tehlike ile karşılaşmamış bir insan, ce
saret hakkında suallere cevap veremez.» Düşünürün 
ifadesinde yerini bulan merhum Öz, medeni cesaretin 
timsaliydi. Öyle bir medeni cesaret ki, havlayan ku
durgan hayvanatı ıslah etme hayali içerisindeydi, o 
kadar insancıldı; fakat muvaffak olamadı, kudurgan
lar onu şehit etti. 

Merhum Doğan Öz terbiyeliydi. Bir düşünürün, 
«Taş yığını için heykeltıraş ne ise, terbiye de insan 
için odur.» dediği gibi, rahmetli Öz bir terbiye tim
sali ve kovuşturduğu kusurlu kişilerin mimarı, hey
keltıraşı idi. O, terbiyeyi sadece sahte iltifat ve ol
duğundan başka görünme ve göründüğünden başka 
olma, azınlıkta olan Batı diplomatları ile onun özen
tisinde bulunanlar, Türk toplumu ile ilgisi olmayan
lar ve hatta hatta sirkteki terbiyeli mahlukların dı
şında, Çin'in, Hindistan'ın, İslâm'ın ve Türk'ün ma
nevi değerlerini tespit etmiş ve ona erişmiş, insan ru
hunun derinliklerine inebilen mütekâmil insan örne
ğini taşımakta idi. 

Doğan Öz, Türk toplumuna sırtını çevirip, Ame
rika'nın CIA ajanlarına uşaklık yapan Amerikanofil-
lerden değildi. Merhum Öz'ün kalbi insan sevgisiyle 
doluydu. Ahmet Haşim'in, «Sevmeyi bilmeyen, öl
meyi bilemez.» sözü gibi halkını, ulusunu, insanlığı 
ve çevresiyle karşıt görüşteki vatandaşlarını dahi as
gari kendisi kadar düşünen ve seven şehit Doğan 
Öz'ün sevdiği Tann'ya kendisini kavuşturan bu erken 
ölümüyle Yüce Senato üyelerine, Türk Ulusuna ve 

ailesine başsağlığı dilemekten başka elden ne gelir?.. 
Sadece Yüce Tanrı'dan rahmet. 

Değerli senatörler, 
Merhum Doğan Öz'ün şehit edilmesinden kısa 

bir süre önce 25 Ocak 1978 tarihinde Millet Meclisin
de Milliyetçi Hareket Partisinin Grup Sözcüsü şöyle 
demektedir : 

«Site talebe yurdunun aranması kararı 19 Ocak 
1978 günü Ankara Savcı Yardımcısı Doğan Öz tara
fından Emniyet Müdürü Muharrem Bartın Beye teb
liğ edilmiştir. Savcı Yardımcısı, Emniyet Müdürüne 
ve Emniyet Birinci Şube ve İkinci Şube Müdürlerine 
aramanın bizzat kendisi tarafından yapılacağını, po
lisin öğrencileri dışarı atmasını emretmiştir. Öğren
ciler Savcı Yardımcısının emri mucibince odaların
dan bahçeye çıkarılmıştır.» ve devam ediyor, («AP 
sıralarından alkışlar») Allah biraz mantık ihsan ey-
lese.... 

Savcı Yardımcısı arama saati olarak bildirildiği 
saatten tam iki saat sonra gelmiş, aramanın yapıldı
ğını görünce Emniyet yetkililerine bağırmış, çağırmış 
ve gençlere âdeta husumet, tahrik Millet Meclisi kür
süsünde işaret buyurulmuştur; fakat bu konuşmacı 
muhakkak ki, ırkçı değildi, böyle bir elim faciayı is
temiyordu. O düşüncedeyim, tanırdım, İsmet Pa-
şa'nm mektebinde büyümüştü, fakat saf kaldı; ora
da alkışlayan saf Adalet Partililer gibi, 

Değerli arkadaşlarını; 
Bundan sonra Sayın Türkeş muhatabım değildir; 

kuri, muhatabım, değildir; bilerek ve bilmeyerek kur
dun arkasından giden mahluk önemlidir. Kurdun 
arkasından hangi mahluk gider?.. Bunu takdirlerini
ze arz ediyorum. Bundan sonra stratejiyi böyle sap
tamak lazım. 

Bir kimse, bir kimseyi zımbalarsa, ondan destek 
bulursa, o destekleyen kişinin kişiliği ne olur?.. İşte, 
alkışlayan eller, zavallı eller, bilinçsiz eller; Doğan 
Öz'ün şehit edilmesi için âdeta farkına varmadan, 
bilmeyerek, taksir ile fırsat vermiştir; kasıttan tanzih 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bakın, Merhum Doğan Öz, hayatı boyunca 1962 

yılında Termik Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, 1964'te 
Bolvadin Savcı Yardımcısı, 1967'de Konya Cumhu
riyet Savcı Yardımcısı, 1970'te İniboîu Cumhuriyet 
Savcı Yardımcısı, 1971'de Elâzığ Cumhuriyet Savcı 
Yardımcısı, 1972'de İnebolu Cumhuriyet Savcı Yar
dımcısı, 1974'te Mardin Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, 
1974'te Denizli Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, 1977'de 
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Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı ve ayrıca Sul-
tandağ, Bozkır, Karapınar, Seydişehir, Kulu, Cihan
beyli, Karapınar; tekrar Cihanbeyli, Sivrice, Palu ve 
Karahallı'da görev yapmıştır; yani sonuç olarak, kısa 
hayatı içinde 30 yer değiştirmiş. 

Eğer bu memlekette bir Cumhuriyet Savcısı ka
nunları ihlâl ediyorsa, çalışma gereği yoksa, bir 
iktidarın, namuslu bir iktidarın görevi; bunu görev
den atmasıdır; onun delillerini bulup, görevden uzak-
laştırmasıdır; aksi halde, o iktidarlar için namustan 
bahsedilemez. 

BAŞKAN — Sakin olun Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Beyefendi, 

bir cinayet, iktidar tarafından gelmiştir, onu dile 
getiriyorum. Bunu Atatürk zamanında merhum 
Trabzon Milletvekili için Hüseyin Avni Ulaş'da aynı 
dille konuşmuştu, ondan daha elim bir hayatı yaşa
maktayız. İktidar cinayet işlemekte idi; sabik ikti
darlar, sabık Cephe İktidarı... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Neye koruya-
madınız, İktidarsınız?.. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Size acıyo
rum, hem vesayet altına alınmanız lâzım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Acınacak kişi 
sensin. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Sen kendine 
acı. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın efen
dim. Sayın Feyyat lütfen... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Konuşmasın, 
eevap verdim. 

BAŞKAN — Lütfen sıralara hitap etmeyin, ko
nuşmanızı bitirin efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Değeri! ar
kadaşlarım; 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hâlâ eski İkti
darlar. Üç ay oldu ne yapacaksanız yapın, bekliyo
ruz... 

BAŞKAN — Saym Ucuzal, lütfen. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bir pisli

ğin, bir fosseptiğin kokusu bir senede bertaraf edil
mez, 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Aczinizi geçmi
şe yüklemeyin. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. Lüt
fen siz de bağlayın efendim, çok işlerimiz var Sayın 
Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Beyefendi, 
zamanı işgal edenler benim hakkımı izaleye cevaz 
vermez. Benden evvel zaman işgal edenler, benim 

hakkımı ketmetmez; bu mantığa aykırıdır. O halde... 
BAŞKAN — Efendim, gündem dışı söz isteyen 

kişi, konunun dışma çıkmaz Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — O halde, 

zaman ile tahdit edecektiniz, biz de o zamana göre 
ayariar veyahutta başka bir gün için söz alırdık. 

Sayın Başkanım size sonsuz saygım var, müsa
mahanıza sığmıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım; 
Bir Cumhuriyet Savcısını burada dile getirmiştim, 

vurdurmak için; sabıkalı, hapse girmiş çıkmış; 10 ta
ne suçu olan bir Cumhuriyet Savcısı hiç iş yokken 
muavin olarak oraya tayin ediliyor; aynı Hükümet 
zamanında ve o savsı kumarhanede öldürüldü. İşte, 
bunların tasarrufları bu. 

Şimdi, bir Hükümet bunu yaparsa bu merkezi 
Hükümet, merkezi Hükümetin kirli havasına uygun 
kirli kafalar bunu yaparsa, gençler ne halt etmez?.. 
İster sağcı genç, ister solcu genç; hepsi yavrulanmız-
du. 

Değerli arkadaşlarım : 
1965 senesinde İstanbul Valisi Niyazi Akı şa

hittir; tek şahit, canlı şahidi vardır, verebilirim; bü
tün gençler sol devrim düşüncesizdeydi, o zaman sol 
ûn yoktu. 

BAŞKAN — Saym Feyyat, konunun dışına çıkı
yorsunuz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Efendim, 
anarşik olayları, rezaletleri dile getiriyorum, istirham 
ediyorum; bana... 

BAŞKAN — Efendim, merhum Savcının ölü
müyle ilgili söz istediniz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Beyefendi, 
merhum Savc$yı şehit eden namussuzların, çetelerin 
durumunu dile getiriyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bu baştan aşağı hakaret dolu sözlere izin vermeyin. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Efendim, bu 
Atatürk Milleti bunların hakkını ve dersim verecek
tir... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sıkıştıkça Ata
türk. 

BAŞKAN — Saym Feyyat, sözünüzü keseceğim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bana bu yet
kiyi vermiştir; lütfen, dile getiriyorum. 

BAŞKAN — Lütfen sakin olun, Senatoya yakışır 
l şekilde davranın. 
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MEHMET FEYYAT (Devamla) — Efendim, va
tandaşlar birbirini öldürecek, ses çıkarmayacağız, bu 
Senatoya uygun olacak; burası rehavethane midir, 
yetimhane midir? Türk Halkının heyecanının yeridir 
burası... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Türk halkı

nın namusu burada söylenir; yüceliği söylenir. Türk 
halkının namusunu katledenlerin suratındaki kirli pe
çe kaldırılır, Türk halkına tükürtülür; o dile getirilir 
burada. 

BAŞKAN — Lütfen sakin olun, rica ediyorum 
bağlayın. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın sena
törler; 

Bu savcının görevden uzaklaştırılması için çok 
olanaklar vardır. Niçin bu yola gidilmedi?.. Bakın; 
Hürriyet Gazetesinde bir emniyet yetkilisi, «Bu sav
cının dosyası vardı» demiş... Buyurun; bir memleket
te bir general için, bir subay için Mehmetçik dosya 
tutarsa, vali için kapıcı dosya tutarsa, Cumhuriyet 
savcısı için emrindeki polis dosya tutarsa; (Çerkez 
Ethem'in hiç olmazsa vatanperver tarafı var, Ata
türk'le beraber çok mücadelesi vardır, Çerkez Et-
tem'i tenzih ederim.) bunlara aşiret de denmez; ama 
aşiretin namusu vardır, daha ötede namustan yok
sun, aşiret kadar hukuk dışı, oligarşik bir zihniyet 
olur. Bu Devlet idaresiyle, otoritesiyle bağdaşmaz. Bir 
Cumhuriyet savcısı için polis, İkinci Şube dosya tu
tamaz. İkinci Şubenin bildiği nesi varsa, Adalet Ba
kanlığına açıklar bunu. Fakat başı, ayağa düşüren 
zihniyet işte bu çirkin zihniyetti. Şimdi kalkmışlar 
«Yüce Senatonun yüceliğine uygun bir şekilde ko
nuş.» Yüce Senato buna bigane kalırsa, bu vatandaş, 
bize «kör» diye hitap eder. 

Değerli arkadaşlarım; 

Devlet otoritesi hiçbir zaman ters-düz edilmemiş
tir; ama sokaktaki bir komünist, bunu bilinçli ola
rak yapıyor, «Ben zorla bu düzeni ters-düz edece
ğim» diyor, «Ben, zorla, silahla iktidara geleceğim» 
diyor. Onun beyanıyla, simgesi birbirine uygundur; o 
tehlikeye karşı hep beraber birleşiyoruz da, milliyet
çilik demokratik rejim kisvesi içerisine bürünüp de, 
bir yılan gibi yatağımızın içine girecek de, ondan 
sonra, memlekette milliyetçilikten bahis edecek, de
mokrasiden bahis edecek, nizamdan bahis edecek... 
Değerli arkadaşlarım; buna, sokaktaki en sade va
tandaş, Pötürge'li beraber çalıştığım eski arkadaşla

rım, Tahtakale'deki hammallar bile takır takır gül
mektedir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Feyyat, çok 
işimiz var, lütfen bağlayın da devam edelim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; 

Milli Eğitim Bakanı Sayın Necdet Uğur'a bir 
öneride bulundum; dedim ki, «Bunu uygulamanız la
zım, sakın, okul müdürleriyle, yurt müdürleriyle hiç
bir zaman polisle muhatap olmasın. Okul içerisindeki 
asayişsizliği zabıt tutsun, telefonla Cumhuriyet sav
cısına bildirsin, Cumhuriyet savcısı emrindeki polisi 
harekete geçirsin ve Cumhuriyet savcısını fonksiyoner 
hale getirelim, Sayın Adalet Bakanını fonksiyoner 
hale getirelim.» diye bir öneride bulundum; bunu 
tamim yaptılar ve böyle bir tatbikata girildi. Ondan 
sonra bir grup, «Efendim, Milli Eğitim Bakanı poli
se itimat etmiyor.» dendi. Polisin amirine itimat edi
yor ya; Cumhuriyet savcısına, valisine... Yani valiyi, 
Cumhuriyet savcısını kenara iteceksin de, onun em
rini ön plana alacaksın» gibi, böyle, biraz evvel arz 
ettiğim niteliklere uygun hezeyanları duyduk bu Bü
yük Millet Meclisinde. Ve arkadan, Doğan Öz re'sen 
aramaya gidiyor, polisi şaibeden kurtarmak için yet
kisini kullanıyor; polis arama kararı olmadan gire
mez; müstaceliyete binaen bizzat gidiyor, şerefle gö
rev yapıyor; ama görev yaptığı için bu suç oluyor... 
Polisin yapması lazım; savcıya itimat etmiyor, poli
se itimat ediyor, Cumhurbaşkanına itimat etmiyor, 
Cumhurbaşkanının Genel Sekreterine itimat ediyor. 
Meclis Başkanına itimat etmiyor, Meclis kapıcısına 
itimat ediyor, Genelkurmay Başkanına itimat etmiyor, 
erata itimat ediyor... Bu kadar eblehane bir hezeyan 
bu Büyük Millet Meclisi içerisinde dile getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yüce Senatonun, Yüce Meclisin yüceliğiyle bağ

daştıramıyorum bunu; üzülüyorum. Benim Çerkezköy 
Adliyemde daha ağırbaşlı, daha vakar düşünceleri 
savunuyordum. Ben, tenzili rütbe olarak mütalaa 
edilecek bir durum yaratılmasını istemiyorum ken
dim için. 

Değerli arkadaşlarım; 
Arkadan, «Savcüar re'sen görev yapıyor.» diye, 

bunun üzerine bir kısım savcılar kenara itildi ve gö
rev yapmamaya başladı. Oturur koltuğunda, polisten 
evrak gelirse yapar, gelmezse yapmaz... Yine fonksi
yoner halde değil ve bugünkü Adalet Bakam için, 

I grupumda birkaç gün sonra bu konuyu dile getirece-
I ğim ve huzurunuzda söylüyorum, bu grupta kendi 
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bakanımı, eğer Cumhuriyet savcılarını fonksiyoner 
hale getirmezse, eleştirmek benim şerefli görevim ola
caktır. Çünkü; Cumhuriyet savcıları elektromanyetik 
dalgaları alan bir antene benzer. Halkın içinde, suç
luların içinde polisle beraber, Milli Emniyetin içinde 
Milli Emniyetle beraber; her yerde Hükümetin yakı
nıdır, ama hâkimler biraz daha uzaktır, hâkimlerin 
statüsü başkadır, tarafsızdır; milliyeti, dini her yön
den tarafsızdır, bir İslamla bir İslâm olmayanı, Türk 
olanla olmayanı aynı, eşdeğer görmesi lazım; ama bir 
Cumhuriyet savcısı suçlan tespit eder, elektromanye
tik dalgaları alan antene benzer; hâkim ise, onu sese 
tahvil eden bir radyoya benzer. Bu itibarla, Cumhu
riyet savcılarını fonksinyoner hale getirmenin zama
nıdır, bunu Sayın Adalet Bakanından istirham ediyo
rum. 

Çalışamayan, kör ve topal olan, yaşlananların 
derhal emekliye ayrılması lazımdır. Yüksek Savcılar 
Kurulunun ağırlığını koyması lazım. Yüksek Savcılar 
Kurulu, eşkıyalar dururken, hiç adam öldürmemiş, 
sala vat çekmekten başka; diyelim ki, «Gericilik ya
pıyor» diye MSP'yi kapatmakla aklını oynatacağına, 
kudurgan partiyi kapatsaydı... 

Saygılarımla. 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Malîye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'na, Devlet Bakanı Hikmet 
Çetinin vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1315) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, gündemin sunuş
lar kısmına geçiyorum. 

Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye Bakanı 

Ziya Müezzinoğlu'nun dönüşüne kadar; Maliye Ba
kanlığına, Devlet Bakam Hikmet Çetin'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — TBMM binalarının iç ve dış güvenliğinin 
teminine dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanlıkları tezkeresi. (3/1321) 

BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Senatosu Baş
kam ile Millet Meclisi Başkanının müşterek bir tezke
resi var, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarının iç ve 
dış güvenliği için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerine ve ilgililere duyuru. 

22 Mart 1978 
Sayın üyelerden, Türkiye Büyük Millet Meclisi

nin düzenli çalışabilmesi, her türlü üzücü olaylara 
ve Parlamentonun yüceliğini sarsıcı hadiselere mey
dan verilmemesi ve üyelerimizin çalışmalarının da
ha sağlıklı ve verimli olabilmesi için Başkanlîklar-
ca, bütün parti grup yöneticilerinin de tasvip ve işti-
rakıyla alınmış bulunan emniyet tedbirlerine uyul
mada ve bunu sağlamak için Başkanlıklarca kesin 
talimatlarla görevlendirilmiş bulunan asker ve po
lis görevh'Ieriııi küçük düşürücü ve vazife yapamaz 
duruma sokucu hareketleri ve davranışları önlemede 
bizlere tek tek yardımcı olmalarını bilhassa rica et
mekteyiz. 

Aks: takdirde, bu Yüce çatıya gölge düşürücü ve 
hepimizi üzücü hadiselerin olacağından endişe etmek
teyiz. Alınmış olan tedbirler bugünden itibaren tat
bike konulmuş bulunmaktadır. Bu tedbirleri aşağıda 
bilgilerinize sunmaktayız: 

1. Ziyaretçiler her kim için olursa olsun binanın 
arka kapılarından girecek ve müracaat bürolarına ge
çeceklerdir. 

Ziyaretçilere güvenlik önlemleri uygulanacaktır. 
2. Hiç bir surette komisyon ve grup odalarında 

ve salonlarında ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Ko
misyon salonları yalnız komisyonların çalışmaları için 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Aynı şekilde grup salonları da grupların çalışma
larına ayrılmıştır. 

3= Galeri, koridor ve salonlarda ziyaretçi bu
lunması ve getirilmesi kesinlikle men edilmiştir, 

4. Ziyaretçiler her gün saat 09.00 - 14.00 arası 
anagiriş kapılarından içeri bırakılacak, Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri için 4 noîu giriş kapısından, millet
vekilleri için ise 3 nolu giriş kapısından geçerek, mü
racaat yerlerine alınacaklardır. 

5. Bugüne kadar verilmiş olan tüm özeî ziyaretçi 
kartları iptal edilmiş bulunmaktadır. Özel ziyaretçi 
kartları en kısa zamanda yeniden tanzim edilecektir. 

6; Defter şeklindeki beyaz davetiyeler de yeni 
bir düzenlemeye kadar iptal edilmiştir. 

7. Ziyaretçiler kendilerine ayrılmış olan yerlerin 
dışına çıkamaz ve çıkartılamazlar ve tespit edilen saat
lerin dışında Meclis içinde bulunamazlar. 
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Si Üyeler dışmda, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bahçelerine giren araçlar ziyaretçi kâğıdı yapış
tırılarak, içeriye bırakılacaklardır. 

Cahit Karakaş S im Atalay 
Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı Başkanı 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bu tezkere üzerinde mi?... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet. 
BAŞKAN — Bu sunuştur efendim, bilgiye sunuş

tur; müzakere konusu değik 
Bilgilerinize sunulur efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
açıklanması gereken bir husus var. Böyle karar alını
yor, tatbikat tam tersi. Koridorlar, her taraf gelen 
vatandaşlarla dolu, birtakım sıkıntılarımız var. Su
nuş olarak tasvip buyurduk, kabul; bir karar alınmış, 
ama tatbikat tam tersi, bunu nerede dile getirece
ğiz?... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, bu 
sunuş kararı yanlış. Biz zor durumdayız. Bu karan 
kim aldıysa, ya burada bize söz hakkı tanıyın, ya da 
bu sunuşu biz duymamış olalım. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, hepimiz parlamenter
ler olarak, Sayın Ucuzaî'ın dediği bu konuda şikâ
yetçiyiz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Evet şikâyetçi
yiz. 

BAŞKAN — Tedbirler alınacağını bilgi için bütün 
üyelere; en azından, buna önceden muttali olup uy-
malan, uyulmadığı takdirde idare olarak tedbirler 
alınacağının da bunun içinde mündemiç olduğu aşi
kâr. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Alman tedbiri 
kabul ediyoruz, yalnız güçleştirme olmasın. Bugün 
alınan tedbirler işi güçleştirme mahiyetindedir. Kur-
tanlmış bölge yaratıyor Başkanlar. Oradan geçilmez, 
buradan geçilmez; nereden geçeceğiz biz?... Bunu an
layamıyoruz... 

BAŞKAN — Sözleriniz zabıtlara geçti efendim. 
Kâfi, sunuştur. 

6. — TBMM Birleşik toplantısının, gündeminde 
bulunan işleri görüşmek üzere 29 . 3 . 1978 Çarşamba 
günü saat 15.00'te yapılacağına dair Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi. (3/1322) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanının bir tezke
resi var, onu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı, 

görüşmemizde kararlaştırdığımız üzere, gündeminde 
bulunan işleri görüşmek için, 29 . 3 . 1978 Çarşamba 
günü saat 15.00'te yapılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna duyurulma
sı dileğiyle, bilgilerinize sunanın. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi 29 . 3 . 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanacaktır. Buna ait gündem, bütün üyelerin kutu
larına atılmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 

7. — Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunun Ada
na'ya nakledilmesi hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının görev süresinin iki ay uza
tılmasına dair tezkeresi. (3/1313, 10/64) 

BAŞKAN — Komisyonlarda süre isteğine ait tez
kereleri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunda Adana'ya 

nakledilmesi hakkında kurulmuş bulunan Araştırma 
Komisyonumuzun görev süresi, 19 Mart 1978 tarihin
de sona ermiştir. 

İçtüzüğümüzün 136 ncı maddesi gereğince 19 Mart 
1978 tarihinden başlamak üzere iki ay müddetle çalış
ma süresinin verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 

Başkam 
İsmail Çataloğlu 

BAŞKAN — Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulu
nun Adana'ya nakledilmesi hakkındaki kurulan Ko
misyon, 19 Mart 1978 tarihinden başlamak üzere iki 
ay müddet istemektedir. 

Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul 
ermeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımlar ko
nusunda kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyon çalışma süresinin iki ay uzatılmasına 
dair tezkeresi (3/1314, 10/49) 

BAŞKAN — Süre isteğiyle ilgili bir başka tezkere 
var, okutuyorum: 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devlet Planlama Teşkilatınca kurulan «Kalkınma 

Fonuna» ayrılan 40ö milyon liranın dağıtım şekli 
hakkmda kurulan Araştırma Komisyonumuzun görev 
süresi 8 . 3 . 1 9 7 8 tarihinde sona ermiştir. 

İçtüzüğümüzün 136 ncı maddesi gereğince, 8 Mart 
1978 tarihinden başlamak üzere, iki ay müddetle çalış
ma süresinin verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 

Sözcüsü 
Süreyya Öner 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatınca kuru
lan Kalkınma Fonuna aynlan 400 milyon liranın da
ğıtım şekli hakkında kurulan Araştırma Komisyonu, 
8 Mart 1978 tarihinden haşlamak üzere iki ay müd
detle süre istemektedir. 

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

9. — Karayolları 12 nci Bölgesindeki yol yapımı 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonun çalışma süresinin iki ay uzatılma
sına dair tezkeresi. (3/1312. 10/51) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi okutuyorum: 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

^Karayolları 12 nci Bölgesindeki yol yapımı hak
kında araştırma yapan Komisyonumuzun görev süre
si 19 . 3 . 1978 tarihimde sona ermektedir. 

İçtüzüğümüzün 136 ncı maddesi gereğince 
19 . 3 . 1978 tarihinden başlamak üzere iki ay müd
detle çalışma süresi verimıesimi arz ederim, 

Saygılarımla^ 
Komisyon Başkanı Y. 

Erzurum 
Lüfcfii Doğan 

BAŞKAN — Karayolları 12 nci Bölgesindeki yol 
yapımı hakkında kurulan Ararşhrma Komisyonu, 
19 . 3 . 1978 tarihinden başlamak üzere iki ay müd-
detîe süre istemektedir. Oylarınıza arz, ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul eîtaeyenler.., Kaibul edilmiş
tir. 

10. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyelere 
dair kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun çalışma süresinin iki ay uzatılmasına 
dair tezkeresi. (3/1311, 10/61) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkalığına 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan bazı 

kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hakkın
da kurulan Araştırma Komisyonumuzun görev süre
si, 12.3jl978 talihinde sona ermiştir. 

İçtüzüğümüzün 136 ncı maddesi gereğince 
12 Mari 1978 tarihinden başlamak üzere iki ay müd
detle çalışma süresinin verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu Başkam 

Ördü 
İdris Gürsoy 

BAŞKAN — Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde 

yer alan bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikra

miyeler hakkında kurulan Araştırma Komisyona, 

12 Mart 1978 tarihinden başlamak üzere iki ay müd

detle süre istemektedir. Kabul edenler.. Kaibul etme

yenler.. Kaibul edilmiştir. 

IV. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULA 

1. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Ali Cü-
ceoğlu'nun, eski Meclis binasının Cumhuriyet Sena
tosuna tahsisi hususunda ne düşünüldüğüne dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/90) 
(Gündeme giriş tarihi : 10.1.1978) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Şimdi, Gündemimizin «Sorular ve Genel Görüş
me» kısmına geçiyoruz. 

VE CEVAPLAR 

R VE CEVAPLARİ 

Sayın Ali Cüceoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Senato Başkanı?. BuradalarJ 
Soru önergesini okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyeleri
nin aynı binada bir arada çalışmaları, görevlerini ye
terince yerine getirmeleri bakımından birtakım soran
lar yaraıtmaktadu*. 
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Binrun asayişi, mesul kişilerin tespiti, ahnan ka
rarların ve tedbirlerin uygulanması âdeta Meclis Baş
kanının muvafakatim gerektirir bir durumla sena
törleri karşı karşıya getirmektedir. 

Cumhuriyet Senatomu, Meclisin, yasa ile kurul
muş büyük bir komisyonu manzarasını arz etmek
tedir. 

Bu nedenlerle Türkiye Büyük M'iüet Meclisimin 
malı olan, tarîıhi hüviyetiyle Türkiye Cumhuriyetimin 
kuruluşundan Yeni Meclisin açılışına kadar siyasi 
hayalımızda mümtaz bir yer işgal eden eski Meclis 
(binasının Cumhuriyet Senatosuna tahsis edilerek, 
Cumhuriyet Senatosunun müstakil ve gerçek bir hü
viyet kazanmasını uygun görmekteyim. 

Bu hulusla Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ne 
düşünmektedir? Bir çalışması olmuş mudur? 

Başkanlık tarafından sözlü olarak Senato Genel 
Kurulunda açıklanmasını saygıyla arz ederini. 

29.12,1977 
.Giresun Senatörü 

Ali Cüceoğhı 
BAŞKAN — Sayın Senato Başkanı, buyurumuz 

efenldintj 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 

ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Cunihuriyet Se
natosunun değerM üyeleri; 

Sayın Cüceoğlu, Cumhuriyet Senatosunun çalış
maları ve yasal faaliyetlerle halk ilişkilerini beraber
ce, eski tarihi binada yapılması konusunda bir soru 
yöneltmişlerdir. Soru gerçekten önemli. 

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, Mec
lisin ve s'.ysz'ı hayatımızın ikinci binası; ilk 
Mecîis bJnıi'îi İttihat ve Terakkinin merkezi olan 
yer. İkincisi Mecîis olarak yapılan ve 1960'a 
kadar devam eden yer. 

Değer'] arkadaşımızın taşınmamızı istediği yer, 
işle bu 1960'a kadar yasama faaliyetlerinin devam 
ettiği tarihi yerdir. 

Gerçekten iki Meclis sisteminde, İkinci Meclis 
olarak CunshurSyet Senatosunun, Birinci Meclisten 
tamamen ayrı bir yasal faaliyet gösterebilmesi için 
ayrı bir binada bulanmasının zorunluluğu vardır. 
Bu nedenle Cumhuriyelt Senatosunun eski binaya ta
şınması gerçekten gerekli bulunmaktadır. 

Ancak, bina şu anda bir dış faaliyet İçin kullanıl
maktadır. Bir dış faaliyetin Genel Sekreterliğinin bu
lunduğu yer olarak tahsis edilmiş olunan bina Tür
kiye Büyük Millet Mec?i:lne aittir; yani bize aittir. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun kararı ile 
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derhal mevcut kiracı durumunda bulunan müessese 
veya Dışişleri Bakanlığından bu binanın bize tahmisi 
istenelbîlir. 

Ancak, bugün bir durumla karşıkarşıyayız. Bir 
tahsis vatıdır. Bunun boşaltılması ve Cumhuriyet Se
natosunun orada yasama faaliyetlerini yerine getire-
Ibilmesi için geniş Ibir zamana ihtiyaç vardır. 
Bu konuda Sayın Çağlayangil ile Dışişleri Bakanı 
iken görüştüm. Şimdi görev başında bulunan 
Dışişleri Bakanı ile bir çok kez görüştüm. 
Konuyu belli açılardan beraberce tahlil ettik; 
zaman ve karar vermenin belli görüşler açısın
dan değerleırdirilmesinln lüzumu üzerimde durduk ve 
hanlar bir zaman alacaktır. Ayrıca Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunun kararı gerekmektedir. Genel 
Kurula aldığım bMgiler üzerine bir karar verme ta
lebi 31e gelmede kendimde henüz bir hazırlık gör
müş durumda değilim. 

Açık ifade deyim; Genel Kurulun bir karar vere
bilmesi için bazı hazırlıkların yapılması ve bazı te
şebbüslerin ve girişimlerin sonuç vermesi gerekli. Bu 
nedenle görünürde çok kısa bir zamanda Cumhuriyet 
Senatosunun eski Türküye Büyük Millet Meclisine ta
şınması olanağı mevcut değildir. 

Ancak, Cumhuriyet Senatosunun e<ski Türkiye 
Büyük Millet Meclasine İkinci Meclis faaljyetleriini 
sürdürmek üzere gitmesi mi, yeni bir bîok ve onu 
takip eden bloklar inşası ile bu yeni bina içerisini* 
mi, daha rahat çalışabileceği ve yasa faaliyetlerini de 
yürütebileceği düşünülmelidir?.. Bir tarafta tarihi bi
nada yasal faaliyeti yapabilme ihtimali, bir yanda 
da bu yine tarihi bina içerisinde; ama tamamen faa
liyetlerini kendisi üslenebileceği ve kendisi yürütebile
ceği İkinci Meclis, İkinci Yasama Organı nüteüğini 
kazandıracak yerlere sahip olabilmek mi?.. İkisini 
beraber yürütmeye başlıyoruz. 

Bu arada Yüce Genel Kurula önemli bir haberi 
de iletmek isterim. Sayın grup başkanivekiled ve Di
van ile yaptığımız toplanltıda Danışma Kurulu olarak 
aldığımız karar ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi olarak bu yıl içerisinde mutlaka iki blokıın 
ihalesini yapıp, mimari projelerini hazırlama konu
sundaki görüş ayrılıklarımızı telif ettikten sonra in-
şaalta başlayacağız. 

Düşüncemiz odur ki ve mutlaka bir blok inşaatı 
içinde gerçekleştireceğimiz odur ki, tüm grup faali
yetlerini bir bîok içerisinde inşa ve tesis edebilmek; 
tüm grup faaliyetleri ve grup faaliyetleri bugünün ilı-

179 — 



C. Senatosu B : 42 

tiyaçîarına değil de, 50 yıl sonraki ihtiyaçlara cevap 
verecek nitelikte hazırlanmalı... 

Örneğin, bir grup için bir grup başkanı odası, iki 
grup başkanvekili odası, bir grup yönetim kurulu oda
sı, bîr 80 veya 60 üyelik grup genel kurul odası, bir 
(eğer grup siyasi partiye mensup ise) genel başkan ve 
genel başkanlık büroları olmak üzere, sadece bir üni
te bu niteliğe sahip olmak üzere en aşağı altı ile yedi 
ünite gruplara ayrılmak üzere bir blok düşünüyoruz. 

Aynca, her Cumhuriyet Senatosu üyesine 12 met
rekarelik bir çalışma alanı; yani, bağımsız bir oda, 
Her Cumhuriyet Senatosu üyesi 12 metrekarelik bir 
odada çalışma olanağına sahip olacaktır. 10 ila 15 
Cumhuriyet Senatosu üyesinin bağımsız odaları için 
birer sekreterya, kâfi miktarda sekreter ve yetkili me
murlar bulunmak üzere. 

Ayrıca, konferans salonları, restorantlar, basın 
için yerler gibi çeşitli alanları kapsayan bir bloğun 
1978 yılı içinde temelini atacak ve bu bloğun bir veya 
iki katım çıkarmaya çalışacağız. 

Sanırım önümüzdeki hafta içerisinde sayın üye
lere bir duyuru ile başvuracağım, neler düşündüğümü
zü daha ayrıntılı bir çerçeve içinde takdim edecek, 
her üyeden ayrı ayrı gruplar ve üyelerin çalışmaları 
ve diğer hizmetlerin görülmesi için düşüncelerini öğ
renmek isteyeceğiz. Düşünemediklerimiz, hatırımıza 
gelmeyen veya sayın üyelerin bize ışık tutan yardım
larını isteyeceğiz. Bütün bunları değerlendirerek bir 
blok inşa edeceğiz. Bu bloğu inşadan sonra eski Tür
kiye Büyük Millet Meclisi binasına geçip geçmeme 
konusunda da bütün bu hazırlıklardan ve bu olanak
lara sahip olduktan sonra da Genel Kurul karar ver
me hakkına sahip olacaktır. İki hazırlığı beraber yü
rütüyoruz. 

Akla gelen şu : Eğer bu blok yapıbrsa Cumhuri
yet Senatosu eski tarihi binaya taşınmayacak mıdır? 
Bu ihtimal gözönünde bulundurulabilir; ama bu blok 
yapılsa bile, bu blok Millet Meclisinin ihtiyaçlarını 
karşılayacak nitelikte de yapılacağı için heder olma
yacak ve fazla bir çalışma olmayacaktır. Ama, diğer 
bir düşünceyi de gözönünde tutmak zorundayız; Cum
huriyet Senatosu eski Türkiye Büyük Millet Meclisine 
taşınsa bile, bugünkü koşullar içerisinde orada da ba
zı ek blokların yapılma zorunluluğu vardır ve bulu
nacaktır. 

Bu sebeple bu işlere başlamadan önce ben de Sa
yın Cüceoğlu gibi hemen eski Türkiye Büyük Millet 
Meclisi binasına taşınmadan yana idim ve bunu uzun 
yıllar önce hararetle savunmuştum. Ancak, elimizde 
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J şimdi olanaklar mevcut; 30 milyonun üzerinde Büt-
J çeden bu amaçla alınmış para mevcut ve bir girişim-
j de bulunacağız, ek bloğu mutlaka inşa edeceğiz, de-
I diğim şartta gruplara ve sayın her üyeye bir bağım-
I sız oda olmak kaydıyla... Bütün bunlardan sonra Ge-
I nel Kurul iki tercihten biri hususunda kesin kararım 
I verir. 

I Diğerini de sürdürüyoruz. Olanaklar henüz eski 
I Türkiye Büyük Millet Meclisine hemen taşınma tek-
I lifini Genel Kurula getirecek ölçüde Cumhuriyet Se-
I natosu Başkanı olarak beni hazırlamış değildir. Bu 
I olanaklara sahip olursam bunu da takdim ederim. 
I Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş-
I kan; 
I Soru dışında Sayın Başkan lütfettiler açıklamalar-
I da bulundular. Kendilerinden bir ricam var; açıkla-
I malarını tamamlamaları için. Çünkü, mevzu soruyu 
I geçti. 
I BAŞKAN — Efendim, bu mümkün değil. Sayın 
I Başkan kendi düşünceleri içinde bazı şeyleri söyle-
J mek lüzumunu duymuştur her halde. 

I Sayın Cüceoğlu, söyleyeceğiniz bir şey varsa bu-
I vurunuz efendinle. 
j Buyurun soru sahibi. 

ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, 
I sayın senatörler; 
I Bu sözlü sorurou verdiğim zaman, hatırlarsanız 
I Cephe Hükümetinin hakkında verilmiş bulunan gen-
I soru görüşülmekte idi ve o gensoranun görüşülmesi 
I ile ilgili birtakım tedbirler alınmıştı. Bu tedbirler so-
I nucunda, aynı gün Senatonun da oturumu olmasına 
1 rağmen, Senatoya dinleyici getirememişizdir ve Sena-
I toya gelen arkadaşlarımızın bazılarının eşleri araba-
I dan indirilmiş, Millet Meclisi Başkanının almış oldu-
I ğu güvenlik tedbirleri sonucu birtakım anormal dav-
I ranışlarla karşılaşılmış idi ve yine Senotodaki geçen 
I 2 - 3 yıllık dönem içerisinde; kendi geçirdiğim dönem 
I içerisinde, birtakım karışıklıkların mevcut olduğunu 
I görmüş idim. 

I Şimdi, Sayın Başkana teşekkür ediyorum. Kendi-
j leri de bu durumu tespit etmiş olacaklar ki, bir an 
j evvel tedbir almak yoluna gitmiş bulunmaktadırlar. 
I Yine şu anda Başkanlığın sunuşları içerisinde birta-
I kim tedbirler dinledik; arkadaşların bazdan itiraz 
J ettiler, bizi birtakım çıkmazlara sokuyor diye... Yine 

bir senatör arkadaşımdan şimdi öğreniyorum, sena-
I tör arkadaşım, Senato için ayrılmış olan ziyaretçilerin 
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kabul yerinden ziyaretçilerini yemeğe götürebilmek 
için yine Meclisin içerisinden geçmek zorundadır ve 
yine Meclisin içerisinden geçtikten sonra da o vatan
daşlarla haşır neşir olmak mecburiyetini duymakta, 
dolayısıyla verilen emirler de yerine getirilememekte
dir. 

Bütün bu kargaşalıkların ve yetki kargaşalıklarının 
biran evvel önünün alınması için ben acil bir tedbir 
olarak eski Meclisi düşünmüştüm. Bu Meclisin pro
jesinin hazırlanmasında, bu Meclisin temellerinin atıl
masında çift Meclis düşünülmemiştir ve bugün Senato 
odası olarak şu müzakereleri yapmış olduğumuz sa
lon da bir partiye grup odası olarak düşünülmüştür. 

Binaenaleyh, iki büyük grup odası, bir üçüncü 
büyük grup odası... Üç büyük siyasi partinin çalış
malarını sağlamak için düşünülerek yapılmış bir mü
essesedir. Senato teşekkül edince, ister istemez bu bi
na Senatoya tahsis edilmek suretiyle birtakım ona
rımlar yapılmış ve Senato burada çalışmaya başla
mıştır. 

Şimdi, her iki Meclisin aynı kapıdan giren üyeleri, 
her iki Meclisin ziyaretçilerinin aynı kapılardan gir
mesi halinde ve aynı koridorların paylaşılması halinde 
bir çok arkadaşımız gerek oturup görüşmek ve gerek
se oturup çalışabilmek için bir yer aramak ihtiyacı
nı duymaktadır. Gelen üye arkadaşlarımız koridor
larda oturacak yer bulamamaktadır. 

Binaenaleyh, bütün bu kargaşalığı ortadan kaldır
mak ve yeterli emniyet tedbirlerini almak bakımından 
da süratle ya bu binaya ek bir ilavenin yapılma zo
runluluğu vardır veyahut eski Meclise taşınma zorun
luluğu vardır kanaatim halen taşıyorum. 

Bu sene bütçeye bu derece tahsisat konulmuş ol
ması ve hemen inşaata başlanacağı müjdesi benim 
için sevindiricidir; parlamenter arkadaşlarımız için 
de sevindirici olacağı kanısındayım. Çünkü, çalışma 

olanağımız bu Meclis içerisinde yoktur. 
Biz parlamenterler olarak burada görev yaparken, 

görevimizin asıl kanun yapmak, memleketin nizamî
ni sağlayıcı tedbirleri, hükümetten gelen tedbirleri 
müzakere ve münakaşa etmek iken, bu görevimizi ya
pamıyoruz, hepimiz dava takipçisi gibi seçmenler pe
şimizde, seçmenler koridorlarda, seçmenlerle bakan
lıklarda gezmek zorunda bırakılıyoruz. Bunların hep
sinin engellenmesi, önlenmesi ve bunun sonucunda 
da bir çalışma düzeninin Parlamentoya getirilmesi 
zorunluluğu vardır. 

J Her ne kadar bu söylediğimiz şeyler biraz lüks 
gibi düşünülebilir ise de, dünya parlamentolarında, 
gezdiğim, gördüğüm ülkelerdeki parlamentolarda dai
ma parlamenterlerin çalışma olanaklarının var oldu
ğunu gördüm. Bizde bunların var olmadığını canlı 
olarak yaşıyoruz. Bunların bir an evvel giderilmesin
de, ek inşaata hemen başlanılmasında fayda olduğu 
kanaatindeyim. Aksi halde, yine sözlü sorumda be
lirttiğim gibi, eski binaya taşınmasında da zorunlu
luk olduğu kanaatini taşıyorum. Bu yoldaki faaliyet
lerinden dolayı da Başkanlığa teşekkürlerim] arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
BAjŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Soru ce

vaplandırılmıştır. 
Sorulara devam ediyoruz efendim. 
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 

Yddız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tarihi: 31 . 3 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü-
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6169) (Veriliş tarihi: 27 . 4 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya temsilcisi?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, Köy - Koop'un ithal ettiği traktörlere dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/77) (Günde
me giriş tarihi: 29 . 3 . 1977) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Arıkan'ın, Ankara'nın Altındağ İlçesi Türk -
İş Blokları semtinde cereyan eden hadiselere dair İç
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/78) (Gündeme gi
riş tarihi: 9 . 8 . 1977) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
l Oztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun-
\ duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
\ (Gündeme giriş tarihi: 9 . 8 L1977) 
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BAŞKAN — Sayın Öztürk?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya temsilcisi?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'in, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6180) (Gündeme giriş ta
rihi : 9 . 8 . 19*77) 

BAŞKAN — Sayın Osman Albayrak?.. Yok. 
Sayın İçişleri Bakam?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6182) 
(Gündeme giriş tarihi: 18 ,10 . 1977) 

BAŞKAN — Sayın Sadettin Demirayak?.. Bura
dalar. 

Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Akıp 
Aksaç'ın, Kırşehir İlinde, 1977 yılında buğday mah
sulüne arız olan «Kınacık-» hastalığına dair Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/83) (Gündeme giriş tarihi: 25 . 10 . 1977) 

BAŞKAN — Sayın Akıp Aksaç?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadet
tin Demirayak'ın, Aydın İlinin Kuşadası ilçesindeki 
bir çay bahçesine dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/84) (Gündeme giriş tarihi : 
25 . 10 . 1977) 

BAŞKAN — Sayın Sadettin Demirayak?.. Bura
dalar. 

Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Türkiye'nin muhtelif bölgelerin
de meydana gelen depremler için sarf edilen para 
miktarının ne olduğuna dair İmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu. (6/85) (Gündeme giriş tarihi : 
1 . 11 . 1977) 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoglu?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İmar ve İskân Bakanı ta

rafından sözü olarak cevaplandınhnasına aracılığı-
mzı arz ve rica ederim. 

Î7 . 10 . 1977 
Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoglu 

Soru : 1. Van depremi için alınan önlemlerin 
ne olduğu, bunların ne derecede yerine getirilebîîdiği, 
başlanılan ve 29 Ekim 1977 tarihinde bitirilecek olan 
konut ve diğer bina miktarları ile bunlara sarfediîen 
para miktarı ne kadardır?.,. 

Soru 2. Burdur depremi için yapıîan konutlar 
ile diğer binalar ve bunlara sarfedüen para miktarı 
ne kadardır?... 

Soru : 3. Bingöl ve Muş depremleri için yapılan 
konutlar ile diğer binalar ve bunlara sarfedikn para 
miktarı ne kadardır?.. 

Soru : 4. 1966 yılında vukulbulan Hınıs, Varta 
depremi nedeniyle o yıllarda yapılan konut nicelik
leri ife sarf edilen para miktarı ve 1977 yılında bu yö
rede yapılmaya gayret edilen komut miktarı iie bunla
ra bu tarihe kadar sarfediîen para miktarı ne kadar
dır? Bu iki yörede şu anda bitirilmiş konut sayısı ne 
kadardır?.. 

Soru : 5. Tekel maddelerinin satışından deprem 
fonuna ayrılan paraların yıllar itibariyle miktarları 
ve bu ayrılan paralardan yılar itibariyle deprem konut
ları için kullanılan miktarları ne kadardır?... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soruyu dinlediniz; bu
yurunuz efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ AHMET KARA-
ASLAN (Malatya Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerfii üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hil
mi Nalbantoglu tarafından, geçmiş Hükümet döne-
minde Bakanlığımıza yöneltilip cevaplandırılması is
tenen soruların cevaplarını sırasıyla arz ediyorum. 

Van, Ağrı depremi hasar durumu: 
Van ve Ağrı'da 24 . 1 . 1976 günü meydana ge

len depremde 3 837 vatandaşımız hayatım kaybet
miş, 9 293 mesken tamamen yıkılmış, 3 049 mesken 
orta, 6 439 mesken de az hasar görmüştür. 

Acil yardım ve geçici iskân olarak, depremi izle
yen günlerde deprem bölgesi dışında ve 46 ilde res
mi ve gayri resmi kuruluşlara ait meskenlere yerleş
tirilen aile sayısı 2 707'yi bulmuştur. Afetzedelerden 
kış mevsimini, afet bölgesi dışında yukarıda belirti
len veya diledikleri yerlerde ihtiyaçlarını kendileri 
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karşılamak suretiyle geçinmek isteyen 4 nüfusa ka-
darki ailelere beher ay için 1 5CiO lira, 4"ten fazla nü
fusu oîan ailelerde de beher nüfus için lOıO lira eklen
mek suretiyle yardım yapılmıştır, ek olmak üzere 
nakdi yardım yapılmıştır. 

Bu amaçla, 46 ile gönderilen geçici iskân ödeneği 
yaklaşık olarak 15 milyon lira civarındadır. Bu nak
di yardımın dışında miibrem ihtiyaçlar, gittikleri ilin 
valiliklerince karşılanmıştır. 

Van ve Ağrı illerinde depremden etkilenmeyen 
yerleşimlerde geçici iskânı sağlamak amacıyla yak
laşık olarak 20 hin çadır, 60 bin battaniye, 18 bin 
uyku tulumu da dağıtılmış bulunmaktadır. 

Birleşmiş Milletler aracılığıyla Dünya Gıda Prog
ramı çerçevesinde 3 000 ton çeşitli gıda maddeleri 
dağıtılmıştır. Kızılay'ın dağıtımı bunun dışında kal
maktadır. Ayrıca, iaşe ve ibate için nakil masraf
ları ve nakdi yardımlar için Yan ili enirine 65 milyon 
250 bin lira, Ağrı iti emrine de 9 milyon 610 bin 
lira gönderilmiştir. 

Daimi iskân: 

Yıkık ve ağır hasarlı meskenlerde yapılan hak 
sahipliği çalışmaları sonucunda, yaklaşık olarak 
9 419 mesken yapılması planlanmış, 7 992 adedi iha
le suretiyle, 910 adedi kendi evini yapana yardım 
metodu ile 138 adedi de Libya Hükümeti tarafından 
yapılmaktadır^ 379 adet mesken yapımına ise, bir 
kısmı köylerin ulaşım durumu sağlanamadığı için 
henüz başlanamamıştır, thale suretiyle yapılmakta 
olan 7 992 meskenden bugüne kadar bitirilenlerin sa
yısı, en son yaptığım tespite göre 1 710'dur. Geçici 
kabulü yapılmış olup, 801 aile iskân edilmiş bulun
maktadır. Yani, geçici kabulü yapriıp da iskân edi
len konut sayısı Van'da 801 konuttur. 

Geçici kabule hazırlanan mesken sayısı 1 028, 
iskân edilmeye hazır mesken sayısı ise, 1 264'tür. 
Bu saydam doğraması takılmayan meskenler dahil 
edilmemiştir. Yapım çalışmaları halen devam et
mektedir. 

Durumu özetlemek gerekirse, şu güne kadar plan
lanan 8 bin konuttan bitme durumuna gelmiş olan 
sadece 1 710 konuttur. Diğerlerinin, önümüzdeki 
1978 yılında bitirilmesi gerekmektedir. 

Hasar tespit çalışmaları sonucunda, merkezlerde 
614 az, 1 040 orta hasar mesken bulunduğu tespit 
edilmiştir. Köylerde ise, 2 435 mesken az, 5 399 
mesken de orta derecede hasar görmüştür. 

28 . 3 a 1978 O : 1 

Köylerde, az hasarlı konutlara 6 bin; orta ha
sarlı konutlara da 12 bin ura onarım ödeneği yar
dımı. 

İl ve ilçe merkezlerinde ise, az hasarlı konutlara 
7 500, orta hasarlı konutlara da 15 bin lira ödenek 
yardımı yapılmıştır. Orta ve az hasarlı meskenlere 
yapılmakta olan kredi yardımı, az hasarhlarda 38 
milyon 430 bin lira, orta hasarlarda ise, 40 milyon 
200 bin liraya yaklaşmış bulunmaktadır. Dağıtım 
ve onarım çalışmaları halen devam etmektedir. 

Dış yardım : 
Prefabrik olarak Federal Almanya Karitas Yardım 

Teşkilatı tarafından Muradiye ve ÇaMıran'da üçer 
dershanelik ve yedi okul, iki daireli dört lojman, iki 
sağldt ocağı ve iki daireli iki lojman. Türkiye Kal
kınma Vakfı tarafından, üçer dershanelik iki okul. 

İsviçre Hükümeti tarafından, üçer dershaneli iki 
okul binasının yapımı tamamlanmış bulunmaktadır. 

Bayındırlık Bakanlığı tip projesine uygun olarak 
da, yine Federal Almanya Baritas Yardım Teşkilatı 
tarafından üçer dershaneli beş okul. Birleşmiş Mil
letler tarafından, üçer dershanen* üç okul. Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından, üçer dershaneli bir 
okul, Karabük Demir Çelik İşletmesi tarafından üçer 
dershaneli bir okul ve Türkiye Kalkınma Vakfı tara
fından da ikişer dershaneli iki okul yapılmaktadır. 

Ayrıca, Mesken Genel Müdürlüğünce de Çaklı-
ran'da 20 daire, Muradiye'de 80 dairelik sosyal ko
nut yapımına başlanmıştır, bunlar da henüz inşaat 
halindedir. 

Van için yapılan harcama durumu ise, şöyledir: 
Van Valiliğine âcil yardım olarak 65 milyon 250 

bin, Ağn Valiliğine, 9 milyon 610 bin, 46 ile nak
ledilen afetzedeler için çeşitli valilikler emrine gön
derilen miktar ise, 15 milyon lira civarındadır. 

Van Bölge Müdürlüğünce daimi iskân için bugü
ne kadar sarf edilen para miktarı ise, 944 milyon 
324 bin 273 liradır. Yani, toplam olarak bugüne 
kadar Van için yapılan harcamanın tutarı 1 milyar 
34 milyon 184 bin 373 liradır. 

Burdur depremi, hasar durumu: 
2.5.1971 günü Burdur'da meydana gelen deprem

de, 57 vatandaşımız hayatım kaybetmiş, 1 343 mes
ken tamamen yıkılmış, 3 051 mesken orta ve 380 
mesken de az hasar görmüştür. 

Âcil yardım ve geçici iskân olarak; nakdi yardım 
ve sosyal ihtiyaç için gönderilen ödemek, 150i bin iıira-
dır. Ayrıca, 12 bin 680ı çadır ve «nuhteM gıda mad
desi gönderiümiş ve dağıtımı tamamen yapılmıştır. 
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Daimi iskân durumu: Hasar tespitinden sonra ya
pılan hak sahipliği çalışmaları sonucunda, 2 058 aile 
hak sahibi olmuştur. 38 yerleşme yerinde 2 055 mes
ken yapılmış ve dağıüîmışhr. Ayrıca, 1 262 ahır ve sa
manlık inşa edilmiştir. 21 yerleşme yerinde 21 ilkokul, 
2 yerleşme yerinde 2 ortaokul, 1 yerleşme yerinde yeni
den 1 lise ve bir imam - hatip okuSu, 1 yerleşme yerinde 
1 yetiştirme yurdu bitirilip hizmete açılmıştır. 17 yer
leşme yerinde 18 kiBometre civarında asfalt, 30 kilo
metre civarında stabilize yol, 50 kilometre de ham yol 
yapılmış ve bu yolların 12 kilometresi beton ve kaldı
rılma döşenmiştir. 8 yerleşme yerinde 30 204 metre
küp büz döşenerek kanalizasyon tesisi ikmal edilmiş
tir. 17 yerîeşme yerinde isse, 50ı kilometre civarında, 
yani yakıaşık olarak 50 726 metreküp boru ferş edi
lerek içme suyu getirilntiş bulunmaktadır. 

Bingöl depremi : 

12 . 5 . 1971 günü Bingöl ili ve çevresinde meyda
na gelen depremde 878 vatandaşımız hayatını kaybet
miş, 5 738 mesken tamamen yıkılmış, 3 357 mesken 
orta, 3 650 mesken de az hasar görmüştür. Âcil yar
dım ve geçici iskân olarak, deprem bölgesine 13 777 
adet çadır, 49 732 adet battaniye, 425 ton da çeşîG 
yiyecek maddesi gönderilmiştir. Bunun illere dağılımı 
şöyledir: (Bu depremde Bingöl iliyle beraber Elazığ 
ve Diyarbakır ili de kısmen hasar görmüştür) Bingo! 
ili için 5C5 000ı Era, Elazığ ili için 187 500 üra, diğer 
iller için de 105 000 lira âcil yardım ödeneği olmak 
üzere, toplam olarak 797 50C lira âcil yardım gönderil
miştir. 

Geçici İskân olarak da sosyal hayatın devamı için 
17 adet duş, çamaşırlık ve buna benzer tesislerle 108 
adet çeşitli sekilerde resmi dairelerin yerleşmesini 
sağlamak için yapıhruş olan binalar, memur lojmanı 
olarak 17 adet, 221 nci Piyade Alayı için 80 adet, İl
ler Bankası için 3 adet olmak üzere, toplam 2C8 adet 
prefabrik ünite tesis edilmiştir. 

Daimî iskân durumu da şöyledir: Hasar tespit ça
lışmalarından sonra başlanılan sahipliği çalışmaları 
sonucunda 5 733 aile hak sahibi olarak tespit edilmiş
tir. Borçlanan 5 008 hak sahibi aileye karşılık 5 498 
mesken yapımı, 1 142 de ahu- ve samanlık yapımı ia-
nifamlannîiştır. Ancak, burada inşa edilen konutlar, 
o bölgenin sosyal ve ekonomik yaşantısı iklim şartla
rıyla bağdaşmadığı için, bir onanınla ihtiyaca cevap 
verecek duruma getirilmesi için halen çalışmalar de
vam etmekte, geçmiş yıllarda beher ev için yapılan 
5 000 liralık yardım, bu yıl fiyat artışları da nazarı 
itibara alınarak makûl bir düzeye çıkarılacaktır. 

Köylerden, Bingöl merkezine 333 aile nakledilmiş, 
1961 mesken Bingöl merkezde, 3 537 mesken de mer
kez köyleriyle köylerde yapılmıştır. Daimi iskân için 
harcatmanın tutarı ise, 26C 002 lC&SS'tür. 

Muş - Varto depreminin hasar durumu : 
19 . 8 . 1966 günü merkezi Varto ilçesi o'mak üze

re, meydana gelen deprem Muş, Erzurum, Bingöl ve 
az miktarda da Bitlis ilinde etkili olmuştur. Deprem
de 2 279 vatandaşımız hayatım kaybetmiş, 20, 007 mes
ken tamamen yıkılmıştır. Âcil yardım ve geçici iskân 
oSarak, Erzurum illine 9 527 400 lira, Muş iErae 
12 806 180 lira, Bingöl iline de 1 389 400ı Eİra olmak 
üzere, toplam olarak 23 722 980 îîra gönderilmiştir. 

Acil iskân için ayrıca 21 C5Ö çadır Erzurum, Muş, 
Bingöl iEeri ve yörelerine göndermiş ve daha sonra 
da ahşap baraka, prefabrike mesken, prefabrike bara
ka, nüve mesken ve ahşap mesken olarak adlandrn-
lan 18 610 üniteden müteşekkil mesken kurulmuşıhır. 
Bunların hiçbirisi bugünün sosyal ve ekonomik yaşan
tısına cevap verecek durumda değildir. 

İDere göre dağılımı şöyledir: Erzurum iline 11 613, 
Muş iline 5 986, Bingöl iline 1 011; toplzm olarak 
18 610 ünitedir. 

Ayrıca daimi iskân olarak kuEsmnak üzere Varto 
merkez ile Muş merkeze gelea üç köy için mesken ve 
işyeri olarak 810 mesken ve 12.1 dükkân inşa edilmiştir. 

Büılün arz ettiğini bu rakamlar, sadece geçici is
kân için harcanan paralardır, Muş ve Varto depremi 
ile ilgili olarak. Şimdi daimi iskân için yapılan çalış
maları ve harcamaları ayrıca arz edeceğim. 

Bu önçaiışmalardan sonra, dahili iskâna daha ça
buk geçilebilmesi için 1 . 9 . 1972 tarihinde Muş - Var
to İnşaat Amirliği kurulmuş ve çalışmalara başlanmış
tır. İlk olarak Muş merkezde 192 dairelik, 32 biok 
meıSken inşaatının ihalesi yapılmıştır. Sonraki yıllarda 
ihale metodunun yanı sıra da, kendi evini yapana yar
dım metodu uygulanmasına baş!anmışta". Bugüne ka
dar 20 yerde yapılan mesken sayış», yani 20, bin mes
kenden şu ana kadar yapılabilen mesken sayısı 1 379 
mestken ve daire inşası ihale edilmiştir, (Bunlara da 
tam bitmiştir demek miinıklia değil) bunlardan ancak 
736 tanesi bitirilmiştir, 20 bin meskenden. 643'ü ise, 
devam etmektedir. Ayrıca 177 yerde kendi evini ya
pana yardım metodu ile 2 693 mesken inşaatına afet
zedeler tarafından başlanış t ı r . Bunlardan ancak 963 
tanesinin inşaatı bitmiştir, 1 730; tanesi devam etmek
tedir. Yani toplam olarak, bugüne kadar, gerek ken
di evini yapana yardım metodu ile gerekse ihaîe yo-
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hıyîa yapılan mesken sayısı, bitirilmiş olan mesiken 
sayısı 20 binlik ihtiyaca nazaran, 1 500 civarındadır. 

Konut inşaatının yanı sıra Muş ve Varto depremi 
ile ilgili olarak tnşaat Amirliğince aşağıdaki tesisler 
de kurulmuş bu!unmakta:Iır. Beş adedi Muş'ta, üki ade-
dÜ Hınıs'ta, bir adet Bulanık'ta ve bir adet Karlıova' 
da oİmak üzere topranı, dokuz adet 25 bin ton kapa
siteli çimento stok deposu, senede 10 bin metreküp 
tomruğu kereste haline getirebilecek hızar atölyesi, 
Senede 2 bin evin doğramasını yapabilecek yeterli araç 
ve gereçle donatılmış doğrama atölyesi, demir hızar 
atölyesi, briket atölyesi, 24 adet tek kattı sosyal mes
ken, (Haîen lojman oîîjrak kullanılıyor) Varto mer
kezi dahil, kışın ckuî ve depo, yazın şantiye binası ola
rak kullanılmak üzere 12 adet de şantiye binası ve te
sisleri kurulmuştur. 

Harcama durumu ise şöyledir:. 
1972 yılı sonundan bugüne kadar tnşaat AmirSi-

ğince bu işler içîn 352 933 723 lira 73 kuruş harca
ma yapılmıştır. Ayrıca depremin meydana geMiği 1966 
yiîmdan, İnşaat Amirliğinin kuruüduğu 1972 yılma 
kadar 67 6İ2 249 Erdik harcama yapılmıştır. Böy
lece bugüne kadar yapılan toplam harcama 420 545 972 
lirayı bulmuştur. 

Deprem fommun durumu şöyledir: 
9 . 3 . 1972 tarihinde kabul edilen ve bazı teke! 

maddelerine yapıîcn zamlardan elde edilen hâsılatın 
Tüıkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında açılacak bir 
Deprem Fonu hesabında toplanmasına dair 1571 sa
yılı Kanun hükümleri 1972 - 1973 yıllarında uygulan
mış, ancak 1974 yılından itibaren Depfem Fonu Ge
trleri Genel Bütçe gelirleri arasında yer almıştır, fon
da birikmemıiştir. 

1975 yıhnda meydana gelen Lice, 1976 yılında mey
dana geîen Van, Ağn depremi nedeniyle Deprem Fo
nu transferlerinde bu Sebepten büyük gecikmeler ve 
zorluklar olmuştur. Bu arada, 1976 yılı Bütçe Kanu
nunun 94 ncü maddesinin (P) bendi uyarınca 1571 sa
yın Kanunun 1976 yılında uygulaması durdurulmuşsa 
da, bu Kanun hükmü 1976/52 sayı ve 9 .12 .1976 gün-
Mi Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edinmiş ve ka
rar 15 . 3 . 1977 gün ve 15879 saydı Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır. 

Bu açıklamalar çerçevesinde 1971 ve 1977 yılların
da Genel Bütçeden ve Deprem Fonumdan Afetler Fo
nuna aktarılan ödeneklerin durumu şöyledir: 

1971 yılında Genel Bütçeden Afetler Fonuna ya
pılan aktarma 414 267 529 lira. 

1972 yılında Genel Bütçeden 121 931 250 lira, Dep
rem Fonundan 506 789 924 lira oîmak üzere, toplam 
olarak 628 721 174 lira. 

1973 yılında Genel Bütçeden 24 ımilyon lira, Dep
rem Fonundan 7Ci8 0İ8 683 lira olmak üzere, toplam 
olarak 732 018 683 îira. 

1974 yılında Genel Bütçeden 37 750 000 lira, Dep
rem Fonundan 142 815 OCS lira olmak üzere, toplam 
olarak 180, 565 OCS lira. 

1975 yıhnda Genel Bütçeden 26 750 000 Ura, Dep
rem Fonumdan 475 milyon lira oîm&k üzere, toplaim 
olarak 501 750 C(0ı0. lira. 

1976 yılımda Genel Bütçeden 24 500, 000 îira, Dep
rem Fonundan 590 milyon ika olmak üzere, toplam 
olarak 614 500 000 lira. 

1977 yılında Genel Bütçeden 25 milyon lira, Dep
rem Fonundan 1 429 0)10 OfllO lira olmak üzere, top
lam olarak 1 454 010 CıOfO lira. 

Toplam olarak 1971 yılmdan 1977 yılına kadar ye
di yıllık dönemde Genel Bütçeden 675 198 779 lira, 
Deprem Fonundan da 3 851 633 612 lira oîmak üze
re, 4 525 832 391 lira Afetler Fonuna aktarılmıştır. 

Arz ederim. 
Sayın Başkanım; 
Bu maruzatım ile Cumhuriyet Senatosu Erzurum 

Üyesi Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun sormuş oldukla
rı hususlara gerekli cevabı arz ettiğim kanısındayım. 
Sayın Başkanlığa ve Senatonun değerli üyelerine say
gılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Nalbantoğlu, konuşmak istiyor musunuz 

efendim?... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yok, 
teşekkür ederim; bilgi edindim. 

BAŞKAN — Tamam, soru cevaplandırılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'm, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı Tabanca» baş
lıklı yazıya dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/86) (Gündeme giriş tarihi :8.1i . 1977) 

BAŞKAN — Sayın Alacakaptan?... Yok. Sayın 
Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) 
(Gündeme giriş tarihi: 20 .12 . 1977) 

BAŞKAN — Sayın Şebip Karamullaoğlu?... Yok, 
Sayın Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 
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M — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Muk-
bil Abay'tn, Konya İlinin Güney bölgesindeki üzüm 
üreticilerinin durumuna dair Gıda - Tarım ve Hay
vancılık ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu. (6189) (Gündeme giriş tarihi: 3 . 1 . 1978) 

BAŞKAN — Sayın Mukbil Abay?... Burada. Sa
yın Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

Sayın senatörler; 

Hepinizin gördüğü gibi, burada böyle gündemi 
okuyup abesle de iştigal etmeyelim. Hiç bir Bakan 
şu anda yok. Binaenaleyh, aynı minval üzere oku
yup eiielemektense, bunların hepsini ertelemeyi uy

gun buluyorum. Evet zaman kaybetmeyelim, bunla* 
nn hepsini erteledim. 

Şimdi sayın senatörler, gündemimizin «Araş
tırmalar» bölümüne geliyoruz. Ancak burada 
hepinizin bildiği gibi, geçen celse bazı üye ar
kadaşlarımız bu Önergelerin okunmasında Sayın Ba
kanların bulunmasını, Hükümeti temsilen birinin bu
lunmasını istemişlerdi. Başkanlık Divanımız bu cihe
ti dikkate almıştır ve Danışma Kurulunda bunu gö
rüşeceğimizden «Araştırmalar;» bölümünü de erteli
yorum. 

Şimdi Dilekçe Karma Komisyonu raporları var; 
Dilekçe Karma Komisyonu Başkanı Süleyman Şim
şek. Var mı efendim?... Yok. 

II. YOKLAMA 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Çoğun
luk yok. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bir konuyu arz 
edeyim, izah edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, çoğunluğun yokluğunu 
mu beyan ediyorsunuz? Beş kişi ayağa kalkarsa biz 
gereğini yaparız. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
bir konuyu açıklayayım da. 

(Sakarya Üyeri Hasan Fehmi Güneş, Konya Üye
si Erdoğan Bakkalbaşı, Konya Üyesi Mukbil Abay, 
Niğde Üyesi Abdullah Emre İleri, Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce yoklama isteminde bulundular). 

BAŞKAN — Efendim, yoklamaya geçtik. Lütfen 
yoklama yapın efendim. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yoklama esnasında ismi okunup da 
bulunmayan arkadaşlar lütfen kendilerini yazdırsın
lar. 

Sayın üyeler, yapılan yoklama sonucu çoğunluğu
muz olmadığı anlaşıldığından 30 Mart 1978 saat 
15,0ö'de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.25 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Unsalın, son bir yıl içinde devletin yurt içinde ve 
yurt dışında özel mülkiyet sahiplerine ödediği kira 
bedeli ile kiralardan aldığı paraya dair soru önergesi 

ve Maliye Bakanı vekili Devlet Bakanı Hikmet Çe

tinin yazdı cevabı. (7fi87) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Maliye Bakanının aşağıdaki sorulara yazılı olarak 

yanıt vermesine ön olmanızı saygıyla rica ederim. 
9 . 10 . 1977 

Cumhuriyet Senatosu 
Erzincan Üyesi 
Niyazi Unsal 
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Sorular : 
1. Son bir yıl içinde Devletin kiralamalar yo

luyla, yurt içinde ve yurt dışında özel mülkiyet (ta
pu) sahiplerine ödediği kira parası kaç Uradır? (Kat
ma bütçeli idareler ve KİT'ler dahil). 

2. Devletin son bir yıl içinde yurt içinde ve yurt 
dışında kiralardan aldığı para kaç liradır? 

3. 1976 mali yılında dış alımlara (İthalâta) öde
diği döviz karşılığı Türk parası kaç liradır? 

4. Yine aynı yıl, dış satımlardan (ihracattan) al
dığı döviz karşılığı Türk parası kaç liradır? 

5. 1976 mali yılında Sübvansiyon yoluyla büt
çeden yapılan karşılamalar kaç liradır? 

6. 1976 mali yılında vergi iadesi yapılan kişi, 
şirket, anonim, şirket, kooperatif ve diğer kurumla
rın adları ile bu kurumlara yapılan vergi iadesi öde
melerinin tutarım, 

Yazılı olarak bildirmenizi saygıyla rica ederim. 

TC 
Maliye Bakanbğı 2 3 , 3 , 1978 

Ankara 
BÜMKO : 111101-470/8416 

Konu : Erzincan Senatörü Ni
yazi Ünsal'ın devletçe ödenen 
kiralara ait soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 

13 . 10 . 1977 tarih ve 13151-5941/7-787 sayıh yazı
sı. 

İlgi yazıları ekinde gönderilmiş bulunan, Cumhu
riyet Senatosu Erzincan Üyesi Noyazi Ünsal'ın ya
zılı soru önergesi incelenmiş ve önergedeki sorular
dan 1976 yılında yurt içi ve yurt dışında devlet ta
rafından ödenen kira bedelleri ile tahsil edilen kira 
gelirlerine ilişkin olanına ait bilgiler aşağıda sunul
muştur. 

1976 mali yılında; yurt içinde 168 988 380 lira, 
yurt dışında 41 319 629 lira olmak üzere toplam 
210 308 009 lira kira ödenmiş olup, yurt içindeki ta
şınmaz mallann idare geliri olarak 48 464 536 lira 
tahsil edilmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerine arz olunur. 
Hikmet Çetin 

Maliye Bakam V. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Metin 
Taş'ın, Aydın ilinin sular altında kalan Koçarlı ve 
Söke ovalarındaki toprak sahiplerinin banka borçla
rına dair soru önergesi ve Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanı Mehmet Yüceler'in yazılı cevabı. (7/872) 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorulanının Gıda = Tarım ve Hayvan» 
1 cıîık Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırd-
I ması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 
I Saygılarımla. 
I Cumhuriyet Senatosu 
I A. Metin Taş 
I Aydın Üyesi 

I Ocak ayı içerisinde ve Şubat ayı başlannda ya-
I ğan şiddetli yağmurlar sonucunda Aydın ili Koçarlı 

ve Söke ovalan sular altında kalmış, arazilerden su 
I hâlâ çekilmemiştir. 
I Sel sulan bu yılın buğday mahsulünü tamamen 
I harap etmiştir. Tarlaların ise pamuk ekimi, için ha-
I zırlanamayacağı da bir hakikattir. 
I Bu hal nedeniyle bilhassa küçük çiftçimizin pe-
I rişan duruma düştüğünü herhalde takdir buyurursu-
I nuz. 
I Bu durum muvacehesinde aşağıdaki hususlarda 
I Bakanlığınızca neler düşünüldüğünün ve ne gibi ted-
I bîrler alındığının yazılı olarak bildirilmesini saygıla-
I nmla arz ederim. 

I 1. Buğday mahsulü harap olan ve pamuğunu 
I ekemeyecek durumdaki küçük toprak sahiplerinin 

banka borçlan ertelenecek midir? 
I 2. Yeni ekim sezonu için kredi oîanaklannda 
I bir artış düşünülmekte midir? 

3. Çiftçimizin gübre ve tohum sıkıntısını gideri
ci ne gibi tedbir alınmıştır? 

I 4. Küçük üreticiyi korumak bakımından kendi
lerine tanınacak imkânlar nelerdir? 

5. Tütün kredisinin yükseltilmesi düşünülmekte 
midir? 

I 6. Türkiye Ziraat Bankası kredilerinin günümüz 
j şartlanna göre artırılması bahis mevzuu mudur? 

TC 
Gıda - Tarım ve Hay vancdık 

Bakanhğı 24 , 3 , 1978 
l Özel Kalem Müd. 

Sayı : 959 
i Konu : Sayın Metin Taş'ın önergesi. 
I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 21 , 3 . 1978 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/872-14595/6320 sayıh yazı. 

| Cumhuriyet Senatosu Aydm Üyesi Sayın Metin 
Taş tarafından; Aydm ilinin sular altında kalan Ko-

I çarîı ve Söke ovalarındaki toprak sahiplerinin so-
| runîanna ilişkin olarak; Bakanlığımıza yöneltilen ya-
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zıh soru önergesi cevabının üç nüsha olarak eklice 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Yüceler 
Gıda-Tar ım ve Hayvancılık 

Bakam 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sayın Metin 
Taş'ın yağıştan zarar gören Koçarlı ve Söke çiftçile
rinin sorunlarına ilişkin yazıh soru önergesi cevabı. 

Ocak ayı 2 nci yansından sonra başlayan yağış
lar sonucu Büyük Menderes nehri taşmış ve 25 000 
hektar alan su altında kalmıştır. Su altında kalan 
arazinin 7 000 hektan buğday ekilidir. Kesin tespit 
çalışmaları devam etmektedir. Bu sel sonucu zarara 
uğrayan toprak sahiplerinin; 

1. Banka borçlan ertelenecetkir. 
2. Yeni ekim sezonu için, imkânlar oranında ik

raz birimleri artınlmıştır. 
3. Bölgenin gübre ihtiyacı mevcut imkânlar nis

petinde karşılanmaya çalışılmaktadır. Hububat to
humluğu yönünden ise bu çiftçilerin uğradığı zarar 
5254 sayılı Kanun gereğince karşılanacaktır. 

4. Kredilerin verilmesinde, mahsullerinin değer
lendirilmesinde küçük çiftçilere öncelik tanınmakta
dır. 

5. Tütün kredilerinin yükseltilmesi düşünülmekte 
olup, bu konuda çalışmalar devam etmektedir. 

6. Türkiye Ziraat Bankası kredilerinin günümü
zün şartlanna göre artırılması konusunda çalışmalar 
yapılmıştır. 

...<.... »>-©-« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

42 NCI BİRLEŞİM 

28 . 3 . 1978 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARİ 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Ali Cü-
ceoğlu'nun, eski Meclis binasının Cumhuriyet Sena
tosuna tahsisi hususunda ne düşünüldüğüne dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/90) 
(Gündeme giriş tarihi : 10 . 1 . 1978) 

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

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, Köy - Koop'un ithal ettiği traktörlere dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/77) (Günde
me giriş tarihi : 29 . 3 . 1977) 

5< — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Ankara'nın Altındağ İlçesi Türk -
iş Blokları semtinde cereyan eden hadiselere dair 
İçişleri Bakarımdan sözlü sorusu. (6/78) (Gündeme 
giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9 s 8 . 1977) 

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

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

9. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Akıp 
Aksaç'ın, Kırşehir İlinde, 1977 yılında buğday mah
sulüne arız olan «Kınacık» hastalığına dair Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/83) (Gündeme giriş tarihi : 25.10.1977) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadet
tin Demirayak'ın, Aydın ilinin Kuşadası ilçesindeki 
bir çay bahçesine dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/84) (Gündeme giriş tarihi : 
25 . 10 . 1977) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Türkiye'nin muhtelif bölgelerin
de meydana gelen depremler için sarfedilen para mik
tarının ne olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu. (6/85) (Gündeme giriş tarihi: 1.11.1977) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı Tabanca» baş
lıklı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü soruşa 
(6/86) (Gündeme giriş tarihi: 8 . 11 . 1977) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Barbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) 
(Gündeme giriş tarihi: 20.12.1977) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Mukbil 
Abay'ın, Konya İlinin Güney bölgesindeki üzüm üre
ticilerinin durumuna dair Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/89) (Gündeme giriş tarihi : 3.1.1978) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarhcah'nın, 11 Aralık 1977 tarihinden 5 Ocak 
1978 tarihine kadar geçen süre içinde Maliye Bakan
lığı tarafından hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına dair Maliye Bakanından sözlü sorusu. 
(6/91) (Gündeme giriş tarihi: 24 , 1 . 1978) 



16. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ticaret Bakanlığı binası giriş 
kısmındaki «Ergenekon efsanesini tasvir ve temsil 
eden tabloya» dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/92) (Gündeme giriş tarihi: 24 . 1 . 1978) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi
riş tarihi : 28 . 2 . 1978) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, boş Büyükelçiliklerin 
doldurulması ve diğer atamaların yapılması için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi: 28 . 2 .1978) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, ilaç sanayimize dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/94) (Gündeme giriş tarihi : 28 . 2 . 1978) 

* nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞINCE BIR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
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, istanbul'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 
Sarlıcah'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) 
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I 7. — Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re-
I 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. — 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) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde istanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey-

I dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/67) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Ocak 1974 tari
hinden sonraki teşvik belgesi imaMt izni ve fiyat tes
piti işlemlerine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10768) 

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

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

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilânı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge-

I si. (10/71) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
I Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu

susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 
J 15. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni

yazi Ünsal'ın, işkence olayları hakkında Senato Araş-
I tırması isteyen önergesi. (10773) 
I 16. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do

ğan'in, çay üretimi ile ilgili Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/74) 

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

I 18. — Cumhuriyet Senatosu Manisa eski Üyesi Or
han Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12.11 .1969 tarih ve 71 sayıh Haftalık Karar 
cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda gö-

I rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis-



yonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 .1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 6, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 6 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 6 sayılı raporlar 
hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) S. Sa
yısı: 1574'e 5 nıcî ek) (Dağıtım tarihi : 22.2.1978) 

19. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı haftalık Karar cetvelin
deki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10 . 5 . 1972 tarih ve 17/1, 
20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 tarih ve 17, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 17, 17/1 sayılı ra
porlar hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 5 udi ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

20. — Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun (eski 
Adalet Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ye 36 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırır'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 166 sayılı raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve 166 
sayılı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/294) 
(S. Sayısı: 67Q'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

21. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün (eski 
İçişleri Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4276 saydı Mustafa Altınok'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunum 12 nci maddesi gereğince Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 165 sayılı 
raporu üe Komisyon Başkanbğının 8.2.1978 tarih 
ve 165 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/293) (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 

22. — Antalya Milletvekili (eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek İpkin'e ait Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 151 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığımn 8.2.1978 tarih 
ve 151 sayılı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/283) (S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 
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1 23. — Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in (es
ki Milli Savunma Bakanı) Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4254 sayılı Ramazan 
Kurt'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar-

I ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 161 sayılı 
I raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ta-
I rih ve 161 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena

tosu: 4/289) (S. Sayısı: 676'ya 1 nci ek) (Dağıtım ta
rihi : 22 . 2 . 1978) 

24. — Milli Savunma Bakam Ferid Melen'in (es-
j ki Milli Savunma Bakanı) Dilekçe Karma Komisyo

nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a 

I ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge-

I nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 162 sayılı raporu 

I ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 162 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/290) 
(S. Sayısı: 677'ye 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

25. — C. Senatosu Urfa eski Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu İzmir eski Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale 
eski Milletvekili Zekiye Gülsen'in Dilekçe Karma Ko-

I misyonu Genel Kurulunun 15 .4 .1975 tarih ve 3 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan 
Göksel'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 

I dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 155 - 156 - 157 sayılı rapor
ları ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 
155, 156, 157 sayılı raporlar hakkında tezkeresi. (C. 
Senatosu: 4/287) (S. Sayısı: 678'e 2 nci ek) (Dağıtım 
tarihi: 23.2.1978) 

I 26. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (eski Milli 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 6 . 1973 tarih ve 160 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Ok-
yay'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 

I ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 154 sayılı 

j raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih 
ve 154 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/286) (S. Sayısı : 679'a 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 
23 . 2 . 1978) 

I 27. — İstanbul eski Milletvekili (eski Milli Savunma 
Bakam) İlhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 

I Genel Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 saydı Haf-
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talik Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'ye ait f 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile I 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 153 sa- j 
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/285) 
(S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

28. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (eski Maliye 
Bakam dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29 . 11 . 1972 tarih ve 135 saydı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 16459 sayılı îshak Şafak'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel ı 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 52 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/282) (S. 
Sayısı : 681'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

29. —Cumhuriyet Senatosu Ordu eski Üyesi Selâ-
hattin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi I 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 158 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 
8 . 2 . 1978 tarih ve 158 sayılı rapor hakkında tez
keresi. (C. Senatosu : 4/288) (S. Sayısı : 682'ye 1 nci 
ek) (Dağıtım tarihi: 23 . 2 . 1978) 

30. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5872 sayılı İhsan Önesen'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 7 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/160) (S. Sayısı : 360'a 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

31. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 tarih ve 1 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 

tarih ve 1 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

32. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 3, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 3, 21 . 2 . 1977 tarih ve 3 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 3 sayılı rapor hakkında tezkeresi, (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

33,; — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanununun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 29 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/164) 
(S. Sayısı : 365'e 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 . 3 . 1978) 

34. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Balka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 33 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi (C. Senatosu : 4/169) (S. 
Sayılı : 377'ye 3 ncü ek( (Dağıtım tarihi : 14.3.1978) 

35. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Bakam 
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 6 . 3 . 1975 tarilı 
ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 34 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 , 1978 târih ve 34 sa-



yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/181) 
(S. Sayısı : 399'a 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 £ 3 . 1978) 

36. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 ,: 1969 tarih ve 64 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 noi maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 tarih ve 
51 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/199) (S. Sayısı : 402'ye 3 ncü ek) (Dağıtım tari
hi : 14 . 3 . 1978) 

37. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye ait 
kararın tatbik; edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 j, 2 . 1977 tarih ve 163 sayılı raporu ile 

Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih 163 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/291) (S. 
Sayısı : 675'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 14 . 3 .1978) 

38.. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporlarının Genel Kurulda 
ne şekilde işleme tabi tutulacağına dair önergesi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (C. Sena
tosu : 5/6) (S. Sayısı : 761) (Dağıtım tarihi : 
27 . 2 -t 1978) 

39. — TBMM eski üyeleri hakkında Kanunun Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi: 1/32; C. Senatosu : 1/554) (S. Sayısı: 768) 
(Dağıtım tarihi: 13.3.1978) (7.6,1974 tarihinde 
Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üze
re geri gönderilmiştir.) (C, Senatosundaki bitiş tarihi: 
9,5,1978) 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




