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I. — GEÇEN 1 

Çanakkale Üyesi tsmail Kutluk, Marmara tütün 
piyasası; 

İzmir Üyesi Süleyman Tünce!, Başbakan Bülent 
Ecevit'in 25 . 3 . 1978 günü gazetelerde yayınlanan 
«Yasak kitaplar» hakkındaki beyanı; 

Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk, ülkemizin içinde bu
lunduğu bunalımın giderilmesinde dikkat edilmesi ge
reken hususlar; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, bu Birleşimde İs
tanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın AP Grupuna sataş
ması nedeniyle açıklamada bulundu. 

Millet Meclisi Başkanlığının, TBMM Birleşik Top
lantısının gündeminde bulunan işleri görüşmek üzere 
5 . 4 . 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te yapılacağına 
dair tezkeresi; 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu 
Başkanlığının, açık bulunan Kâtip üyeliğe Balıkesir 
Üyesi Raif Eriş'in seçildiğine dair tezkeresi; 

Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş yörelerinde 
husule gelen deprem dolayısıyla yapılan yardımlara, 
inşa edilen konulara ve bu hususta meydana geldiği 
söylenen suiistimallere dair (10/78); 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki denetimin 
etkinliği, mahiyet ve şümulü hakkında. (10/77); 

Kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlıklarının, 
Komisyonlarının görev bölümüne dair tezkereleri; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali 
Arıkan'ın, Ankara'nın Altındağ İlçesi Türk - İş Blok
ları semtinde cereyan eden hadiselere dair İçişleri Ba-

UTANAK ÖZETİ 

i kanından sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
okundu ve sözlü sorunun gündemden çıkarıldığı bil
dirildi. 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi; 

Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılmış olan ta
yin ve nakil tasarrufları hakkında. (10/13) kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 19 . 3 . 1978; 

PTT Genel Müdürlüğünün uğratıldığı zararlar ko
nusunda. (10/46) kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının 19 . 3 . 1978; 

Tarihlerinden itibaren görev sürelerinin ikişer ay 
uzatılmalarına dair tezkereleri; 

Kabul edildi. 

Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonuna, 

Avrupa Konseyi Parlamento Meclisine, 
Parlamentolararası Birliğine, 
Kuzey Atlantik Assamblesine, 
Seçilecek aday üyelere dair Başkanlık tezkeresi 

okundu. 

Seçime geçileceği sırada yapılan yoklama sonucun-
. da Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldı

ğından; 

6 . 4 . 1978 Perşembe günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16,25'te son verildi. 

. Başkan Divan Üyesi 
I Başkanvekili Tabii Üye 
I Rahmi Erdem EmanuUah Çelebi 

Divan Üyesi 
I Afyonkarahisar 
I Mustafa Çelik 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkam ekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü. ), Emanuüah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — 45 nci Birleşimi açıyorum. 

II. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Türkiye - AET Parlamento Komisyonuna 
Siyasi Parti Grupu mensubu olmayan bir asıl üye se
çimi. 

2. — Avrupa Konseyi Parlamento Meclisine Si
yasi Parti Grupu mensubu olmayan bir asıl ve bir 
yedek üye seçimi. 

3. — Parlamentolararası Birliğine Siyasi Parti 
Grupu mensubu olmayan bir asıl üye seçimi. 

4. — Kuzey Atlantik Assamblesine Siyasi Parti 
Grupu mensubu olmayan bir asıl üye seçimi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Gündemimizdeki seçimler dolayısıyla gündem dışı 
konuşma taleplerini bu Birleşim için yerine getiremi
yoruz; onan için Gündemin «Sunuşlar» kısmındaki 
seçimlere geçiyoruz efendim. 

Bu hususla ilgili Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkereleri vardır, evvela bunları bilgilerinize sunuyo
rum efendim : 

Genel Kurula 

Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin dü
zenlenmesiyle ilgili Yönetmeliğin 9 ncu maddesinin 
(D) bendi gereğince 18 kişilik Türkiye - AET Karma 
Parlamento Komisyonuna, 

12 kişilik Avrupa Konseyi Parlamento Meclisine, 

10'ar kişilik Parlamentolararası Birliği ile Kuzey 
Atlantik Assamblesi NATO gruplarına, siyasi parti 
grupu mensubu olmayan üyeler arasından seçilecek 
üyeleri saptamak üzere 30 Mart 1978 tarihinde yapı

lan toplantıda, aşağıdaki isimleri yazılı sayın üyeler 
aday olarak tespit edilmişlerdir. 

Yüksek Genel Kurula saygıyla arz olunur. 
Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
1. Türkiye - AET Parlamento Komisyonuna, 

Tabii Üye Mehmet Şükran Özkaya, 
2. 12 kişilik Avrupa Konseyi Parlamento Mec

lisine; 
A) 
B) 

neş, 
3. 

Asil üyelik için Tabii Üye Selâhattin Özgür, 
Yedek üyelik için Tabii Üye Mehmet özgü-

10 kişilik Parlamentolararası Birliğine; 
A) Tekirdağ Üyesi Orhan Öztrak, 
4. 10 kişilik Kuzey Atlantik Assamblesi (NATO), 
A) Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Cihat Alpan, 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu konuyla ilgili bir başka tezkere var efendim : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu AET Kar

ma Parlamento Komisyonu üyeliğine Grupumuz Üye
si Sayın Kemal Cantürk aday gösterilmiştir. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 
Kontenjan Grupu Başkam 

Zeyyat Baykara 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Saym Başkan, usulle 
ilgili yerimden bir şey söyleyebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Buyurun Saym İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Saym Başkan, Cumhu

riyet Senatosu Başkanı, bu konuda ilgililere gönderdi
ği yazıda, yabancı memleketlerde Türkiye'yi temsil 
edan görüşmelerde, lisan bildiğini belirtmesi lazımgel-
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diği ve bunun için belgeleri göstermesi lazımgeldiği 
bize yazıldığı halde; yapılacak seçimden evvel herhan
gi bir belge göstermeden bu adaylar tespit edilmiştir. 
Bu hususu belirtmek üzere bu konuşmayı yapmış bu
lunuyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın İlhan teşekkür ederiz, yalnız 
o seçimde siz de bulundunuz. Bu itirazınızı, o seçim 
esnasında bu görüşünüzü ileri sürmediniz. Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı sizin bu görüşünüzü, gerekli 
işlemi yaparken her halde dikkat nazara alacaktır. Bu
nu da bilgilerinize sunanm. 

REFET RENDECt (Samsun) — Sayın Başkan, 
Tüzükte böyle aday tespit diye bir şey var mıdır?.. 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim. 
Sayın üyeler; 
Bu gibi kuruluşlara siyasi parti gruplarına dahil 

olanlar ile olmayanların ayrı ayrı seçim statüleri var
dır. 378 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin dördüncü 
fıkrası ve bu Kanuna göre yapılan yönetmeliğin 9 ncu 
mdadesinin (d) fıkrası bunları tanzim etmiştir. 

«Siyasi parti grupları, kendi adaylarını kendi grup
ları arasından seçerler, Başkanlığa bildirirler, Başkan
lık bunu Yüce Genel Kurula bilgi şeklinde sunmakla 
yetinir» Nitekim, biraz sonra siyasi parti gruplarının 
adaylarının yalnız bilgilerinize sunacağım. Adaylarını 
bildirmişlerdir. Onlar, otomatik olarak sizin bilginize 
sunulduğu an seçilmiş oluyorlar. 

Siyasi parti grupu dışında kalan sayın üyelerimi
zin, Senato Başkanı veya onun tensip edeceği bir baş-
kanvekilinin başkanlığında toplanarak adaylarını seç
meleri ve bu seçilen adayların Yüce Genel Kurulun 
seçimine tabi tutulması iktiza etmektedir. 

Bahşetmiş olduğum Kanun ve yönetmelik gereğin
ce; biz Sayın Senato Başkanımızın siyasi parti grupu 
dışında kalan sayın üyelerimize yapmış olduğu tebli
gat üzerine bendenizin Başkanlığında toplandık ve 
siyasi parti grupu dışında kalan üyelerimiz aday gös
terdiler. Bu aday adayları üzerinde seçim yapıldı ve 
şimdi sizin huzurunuzda bu adayları seçime arz ede
ceğiz. Yalnız, tabiidir ki, bu adayların dışında, siyasi 
parti grupu dışında kalan diğer üyelerimizin de ken
di adaylıklarım veya bir başka arkadaşlarının aday
lıklarını koymaları mümkündür. 

Usul budur efendim, arz ederim. Sayın Rendeci. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, ben de 

adaylığımı koyuyorum. 
BAŞKAN — Tabii efendim. Cumhuriyet Senato

su Başkanlığı tezkeresinde isimleri zikredilen ve Cum
hurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler Grupu tarafından 

resmen yazı ile bildirilen adaylar dışımla Sayın İs
mail İlhan da Avrupa Konseyine aday olduklarını 
bildirdiler. Başka adaylığını koymak isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. Başka sayın üye yok. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
lütfen tekrar okur musunuz?.. 

BAŞKAN — Tabii efendim, hepsini teker teker 
arz edeceğim. 

HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Tunç, siz mi adaysınız efen
dim?.. 

HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Ha
yır efendim, Sayın Safa Reisoğlu'nu yedek üye olarak 
teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Safa Reisoğlu, Avrupa Kon
seyine yedek üye olarak gösterildi. 

Sayın üyeler, seçim gizli oyla yapılacaktır. Şimdi 
sizlere adayları ve oy pusulalarını tekrar arz ediyo
rum efendim. 

Türkiye AET Parlamento Komisyonuna bir asıl 
üye seçilecektir. Buraya Sayın Mehmet Şükran Özka-
ya Tabii Üye yapılan seçimle aday olarak seçilmiş
tir. Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu, buraya Sayın 
Kemal Cantürk'ü aday olarak göstermişlerdir. Bu ko
nuda kullanacak olduğunuz oy pusulasının rengi tu
runcudur, üzerinde «Türkiye - AET Parlamento Ko
misyonu bir asıl üye seçimi» diye yazmaktadır. İki 
tane aday vardır, Sayın Mehmet Şükran Özkaya ve 
Sayın Kemal Cantürk, bir tane isim yazacaksınız. 

Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesine bir 
asıl üye seçilecektir. Buraya, yapılan seçimde, Sayın 
Sefahattin Özgür seçilmiştir. Şimdi de Sayın İsmail 
İlhan adaylığını koymuştur. Bu oy pusulasının rengi 
mavidir, üzerinde «Avrupa Konseyi Parlamento As
samblesine bir asıl üye seçimi» diye yazmaktadır. 
İki aday vardır, birisi Sayın Selâhattin Özgür, diğeri 
Sayın İsmail İlhan. 

Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesine bir ye
dek üye seçimi yapılacaktır. Bu yedek üyelik için ya
pılan toplantıda Sayın Mehmet Özgüneş aday seçil
miştir. Şu anda Sayın Hali! Tunç buraya Sayın Safa 
Reisoğlu'nu da aday göstermiştir. Petrol renginde bir 
oy pusulası vardır, üzerinde yine «Avrupa Konseyi 
Parlamento Assamblesine bir yedek üye seçimi» yaz
maktadır. İki aday vardır, biri Sayın Özgüneş, diğeri 
Sayın Reisoğlu'dur. 
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Parlamentolararası Birliğine bir asıl üye seçimin
de Sayın Orhan Öztrak aday gösterilmiştir. Oy pusu
lasının rengi kırmızıdır. 

Kuzey Atlantik Assamblesine bir asıl üye seçimin
de Sayın Cihat Alpan aday gösterilmiştir. Oy pusula
sının rengi beyazdır. 

Her oy sepetinin üzerine, hangi renk oy pusulası
nın atılacağına dair o oy pusulalarından bir tane iliş
tiriyoruz, her oy sepetine o isimleri havi oy pusulala
rı atılacaktır. 

Efendim, Sayım Döküm Komisyonunu kura ile 
seçiyorum. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Aday
ları tekrar okur musunuz efendim?.. 

BAŞKAN — Tabii efendim, hay hay efendim, 
şimdi hepsini arz ederim. Efendim, kâğıtların hepsi 
dağıtılsın tekrar arz edeceğim efendim. 

Evvela başlamış olduğumuz Sayım Döküm Komis
yonunu seçelim. Sayın Temel Kitapçı?.. Burada. Sa
yın Metin Toker?.. Yoklar. Sayın Hüseyin Nail Kü
balı?.. Burada. Sayın Beyti Arda?.. Burada. 

Sayın Kubah, Sayın Arda, Saym Kitapçı Sayım 
Döküm Komisyonuna seçilmişlerdir. 

Oylamaya nereden başlayacağımızı tespit için... 
ADİLE AYDA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Par

lamentolararası adayları söylemediniz efendim. 

BAŞKAN — Söyledim efendim, bir daha söyle
yeceğim efendim, yine arz edeceğim. 

ADİLE AYDA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Se
çim başlamadığına göre ve Sayın Alpan'm da üç ay
lık müddeti kalmış olduğuna ve Saym Cihat Alpan'da 
üç aylık aday olduğuna göre, ben adaylığımı koyuyo
rum. Seçim başlamadığına göre mümkün mü? 

BAŞKAN — Tabii efendim, gayet tabii. 
Şimdi, yalnız Sayın Cihat Alpan Parlamentolar

arası Birliğe değil, Kuzey Atlantik Assamblesine 
adaydır. 

ADİLE AYDA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Alpan'dan bahsedişim, müddetinin bitmesine üç 
ay kalmasından dolayıdır. 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim, bir saniye. 
Efendim, Sayın Alpan söylediğiniz yere aday de

ğildir. 

ADİLE AYDA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Par
lamentolararası Birliğe adaylığımı koyabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Tabii efendim, sizi şimdi ben Par
lamentolararası Birliğe yazdım buraya, tamam efen
dim.» 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Adayları tek tek yaz
dırın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi hepsini arz edeceğim efendim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Lütfen 

okuyun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tabii efendim, hay hay efendim. 
Sayın üyeler, oy pusulalarının dağıtımı bitti mi 

efendim?.. 
TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, aday

ları okusanız da ona göre işaretlesek. 
BAŞKAN — Efendim, iki dakika müsaade buyu

run; oy pusulalarının dağıtılması bitsin ben tekrar on» 
göre, tek tek arz edeceğim efendim. 

Bu arada oylamaya nereden başlayacağımızı kura 
ile tespit ettik; Sayın Haydar Tunçkanaftan oylama
ya başlayacağız efendim. 

Efendim, oy pusulalarının dağıtımı bitti mi?.. 
Efendim, oy pusulalarının dağıtım işlemi bittiğine 

göre adayları tek tek arz ediyorum : 

Sayın üyeler; Türkiye - AET Parlamento Komis
yonuna bir asıl üye seçimi için turuncu renkteki oy 
pusulaları kullanılacaktır. Buraya ait adaylar; Sayın 
Mehmet Şükran Özkaya ve Sayın Kemal Cantüık'tür; 
bir isim yazılacaktır. 

Tekrar arz ediyorum; turuncu renk oy pusulası 
Türkiye - AET Parlamento Komisyonuna bir asıl üye 
için kullanılacak ve bir isin. yazılacaktır. Adaylar; Sa
yın Mehmet Şükran Özkaya ve Sayın Kemal Can-
türk'tür. 

Bu tamam mı efendim?.. («Tamam efendim» ses
leri) 

İkinci sırada, Avrupa Konseyi Parlamento As
samblesine bir asıl üye seçimi vardır; oy pusulaları
nın rengi mavidir. Mavi oy pusulasına yazılacak iki 
aday vardır; birisi Sayın Selâhattin Özgür, diğeri Sa
yın İsmail İlhan olup buraya da bir isim yazılacak
tır. 

Mavi oy pusulası için Sayın Selâhattin Özgür ve 
Sayın İsmail İlhan adaydır; bir isim yazılacaktır. 

Tamam mı efendim bu da? («Tamam efendim» 
sesleri.) 

Parlamentolararası Birliğine bir asıl üye seçile
cektir, oy pusulasının rengi kırmızıdır. İki aday var
dır; birincisi Sayın Orhan Öztrak, ikincisi Sayın 
Adile Ayda; bir isim yazılacaktır. 

Dördüncü sırada, Kuzey Atlantik Assamblesine 
bir üye seçimi vardır; oy pusulasının rengi beyazdır. 
Bir aday vardır; Sayın Cihat Alpan. Beyaz oy pu
sulası için bir aday vardır; Saym Cihat Alpan. 
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Avrupa Konseyi Parlamento Assambîesine bir 
yedek üye seçimi vardır; oy pusulasımn rengi petrol 
rengidir. Buraya ait iki aday vardır; birincisi Sayın 
Mehmet Özgüneş, ikincisi Sayın Safa Reisoğlu; bir 
isim yazılacaktır. 

Bu konuda bilgi isteyen sayın üye var mı efen
dim? Yok. 

5. — Avrupa Konseyi Parlamento Meclisinde 
TBMM'ni temsil edecek olan Türk Grupuna katıl
mak üzere, siyasi parti gruplarınca aday olarak se
çilen üyelere dair Başkanlık tezkeresi. (3/1329) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, yine bu milletlerarası 
kuruluşlara siyasi parti gruplarınca tespit edilen aday
ları Yüce Senatonun bilgilerine sunuyoruz efendim. 

Genel Kurula 
Avrupa Konseyi Parlamento Assamiblesinde Tür

kiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek 12 kişilik 
Türk Grupuna katılmak üzere aşağıda isimleri yazılı 
sayın üyeler siyasi parti gruplarınca aday olarak se
çilmişlerdir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sun Atalay 
Cumhuriyet Senatosu 

Asü Üyeler 
Uğur Alacakaplan (Cumhuriyet Halk Partisi An

kara Senatörü) 
Besim Üstünel (Cumhuriyet Halk Partisi İstan

bul Senatörü) 
Ora! Karaosmanoğlu (Adalet Partisi Manisa Se

natörü) 
Yedek Üyeler 

Beyti Arda (Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli 
Senatörü) 

Barlas Küntay (Adalet Partisi Bursa Senatörü) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Parlamentolar ar ası Birliğine TBMM'ni tem
sil edecek olan Türk Grupuna katılmak üzere, siyasi 
parti gruplarınca aday olarak seçilen üyelere dair 
Başkanlık tezkeresi. (3/1330) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi vardır; aynı mealde yine bilgile
rinize sunulacaktır. 

Genel Kurula 
Parlamentolararası Birliklerinin 1978 yılı toplantı

larında Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek 
10 kişilik Parlamentolararası Birliği Türk Grupuna 
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katılmak üzere aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler, 
siyasi parti gruplarınca aday olarak seçilmişlerdir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

S im Atalay 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkam 
Temel Kitapçı (CHP Sivas Senatörü) 
Yiğit Köker (AP Ankara Senatörü) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — Kuzey Atlantik Assamblesinde TBMM'ni 

temsil edecek olan Türk Grupuna katılmak üzere, si
yasi parti, gruplarınca aday olarak seçilen üyelere 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/1331) 

BAŞKAN — Yine aynı konuda üçüncü bir Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi vardır, bilgileri
nize sunulacaktır. 

Genel Kurula 
Kuzey Atlantik Assamhlesi (NATO) toplantıların

da Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek 10 
kişilik Türk Grupuna katılmak üzere, aşağıda isim
leri yazılı saym üyeler siyasi parti gruplarınca aday 
olarak seçilmişlerdir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkam 

Muhsin Batur (CHP, Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Erdoğan Adah (AP İstanbul Senatörü) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

1. — Türkiye - AET Parlamento Komisyonuna 
siyasi parti grupu mensubu olmayan bir asıl üye se
çimi (Devam) 

2. —: Avrupa Konseyi Parlamento Meclisine si
yasi parti grupu mensubu olmayan bir asıl ve bir 
yedek üye seçimi. (Devam) 

3. — Parlamentolararası Birliğine siyasi parti 
grupu mensubu olmayan bir asıl üye seçimi. (Devam) 

4. — Kuzey Atlantik Assamblesine siyasi parti 
grupu mensubu olmayan bir asıl üye seçimi. (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Haydar Tunçkanat'tan başla
narak oylama işlemine geçiyoruz. 

Sayın üyeler kutuların üzerinde renkli kâğıtlar 
vardır; birinci kutu turuncu, ikinci kutu mavi, üçün
cü kutu kırmızı, dördüncü kutu beyaz, beşinci kutu 
petrol rengidir. 

Lütfen, isimleri okunan üyeler sıra ile oyunu kul
lansınlar. 
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(Tabii Üye Haydar Tunçkanat'tan başlanarak oy
lar toplandı) 

BAŞKAN — Sayım Döküm Komisyonu yerieri-
ni alsın. 

Oy vermeyen sayın üye var mı?.. Yok; 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gizli oyla yapılan seçimlerle ilgili sayım - dö

küm tutanakları gelmiştir, bflgilerinâze sunuyoruz 
efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye - AET Parlamento Komisyonuna (1) asıl 

üye için yapılan seçime 109 üye katılmış ve neticede 
Hişik listede adları yazılı üyeler hizalarmda göste
rilen oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Kırklareli Sivas 

Beyti Arda Temel Kitapçı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüseyin Nail Kübalı 
Şükran Özkaya (55) oy 
Kemal Cantürk (54) oy 

BAŞKAN — Efendim, bu suretle Türkiye -
AET Parlamento Komisyonuna (55) oyla Sayın Şük
ran özkaya seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Avrupa Konseyi Parlamento Assambfesine (1) 

asıl üye için yapılan seçime 109 üye katılmış ve neti
cede ilişik listede adlan yazılı üyeler hizalannda gös
terilen oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Kırklareli Sivas 

Beyti Arda Temel Kitapçı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüseyin Naü Kübalı 
Selâhattin Özgür (68) oy 
İsmail tlhan (37) oy 
İptal (4) oy 

BAŞANK — Avrupa Konseyi Parlamento Mec
lisine asil üye olarak Sayın Selâhattin Özgür (68) 
oyla seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Avrupa Konseyi Parlamento Assambfesine (1) ye

dek üye için yapılan seçime 108 üye katılmış ve ne

ticede ilişik listede adlan yazdı üyeler hizalarında 
gösterilen oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Kırklareli Sivas 

Beyti Arda Temel Kitapçı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüseyin Nail Kübalı 
Safa Reisoğhı (66) oy 
Mehmet Özgüneş (37) oy 
İptal (5) oy 

BAŞKAN — Avrupa Konseyi Parlamento Assamb-
lesinin yedek üyeliğine, (66) oyla Sayın Safa Reisoğlu 
seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Parlamentolararası Birliğine (1) asıl üye için ya

pılan seçime 110 üye katılmış ve neticede ilişik üs
tede adları yazılı üyeler hizalannda gösterilen oylan 
ahmşlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Kırklareli Sivas 
Beyti Arda Temel Kitapçı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüseyin Nail Kübalı 

Orhan Öztrak (65) oy 
Adile Ayda (40) oy 
Boş (5) oy 

BAŞKAN — Parlamentolararası Birliğine (65) 
oyla Sayın Orhan Öztrak seçilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 
Kuzey Atlantik Assamblesine (1) asıl üye için 

yapılan seçime 110 üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede adları yazılı üyeler hizalarmda gösterilen oyları 
almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Kırklareli Sivas 
Beyti Arda Temel Kitapçı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüseyin Nail Kübalı 

Cihat Alpan (88) oy 
İptal (22) oy 

BAŞKAN — Kuzey Atlantik Assamblesi asıl üye
liğine (88) oyla Sayın Cihat Alpan seçilmiştir. 

Seçilen sayın üyelere basanlar dileriz. 

Sayın üyeler, 
Görüşmelerimize, Gündemimizde yer alan Araş

tırma önergelerinin müzakeresiyle devam ediyoruz. 
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8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıyla 
ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker?.. Yoklar. 
Hükümet adına saym üye?.. Yok. Erteknıniştir 

efendim. 
OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Saym Baş

kan. 
Daha evvel bir prensip kararı alınmıştı ve Hü

kümetin aranması kararlaştırılmıştı. Araştırma Öner
gesiyle ilgili gündem maddelerinin hepsini okumak-
tansa «Hükümet üyesi var mı, yok mu?» diye araş
tırırsanız hepsinin okunmasına gerek kalmaz kanaa
tindeyim efendim. 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim, arz edeyim: 
Efendim, o uygulamayı, bir Danışma Kurulu 

Kararının Yüce Genel Kurul tarafından kabul edil
mesiyle terk etmiştik; yani «Bakanlar olmazsa da 
araştırma önergeleri okunur ve Yüce Genel Kurul, 
kurulmasına karar verirse kurulur.» Bu şekilde bir 
dipnotu da düşülmüştür. Danışma Kurulu Kararı da 
Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. 

Buna itirazların vaki olduğunu biliyorum, ancak 
yeni bir karar alınıncaya kadar eski kararı uygula
mak mecburiyetindeyiz. Hükümet adına saym üye
lerin bulunmaması halinde de, araştırma komisyo
nu kurulmasına karar verebiliriz. Onun için bu uy
gulamaya devam ediyoruz Sayın Salihoğlu. 

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

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in İstanbul'da Aksaray ve Sultanha
mam'da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. 

Saym Köker?.. Yoklar. 
Hükümet adma saym üye?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'in, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üye
si Niyazi Ünsal'ın Keban Barajı -hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. 

Sayın Unsal?.. Buradalar. 
Önerge okunacak gerekli muamele yapılacaktır 

efendim. 

Saym üyeler; yalnız önerge uzundur, önergenin 
Divan Üyesi arkadaşımız tarafından oturarak okun
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler?.. Kabul etmeyenler?.. Kabul edilmiştir. Buyurun 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Keban Barajının işletmeye açılışı iki yıhnı ta
mamlamıştır. Ne var ki, işletmeye açılan bu barajla 
ilgili hukuki işlemler halen bir sonuca bağlanama
mıştır. Baraj sahasında kalan köyler halkı, kaç se
nedir ne yapacağım bilememenin, dertlerini anlata
cak bir sorumlu bulamamanın çaresizliği içinde kal
mıştır. Malı, mülkü, tüm varlığı elinden alman, be
deli ödenmeden su altında bırakılan halk bu davra
nışın hesabım kimden soracağım, malının parasını 
nereden ve nasıl alacağını bilemiyor. İş bununla da 
bitmiyor. Bu işle ilgili işlem ve kamulaştırma yol
suzlukları görülmemiş ölçülere varmış, mal sahip
leri avukatlarla bazı görevliler arasında sıkışmış kal
mıştır. Normal yoldan işini yaptıramayan mal sahip
leri, avukat tutmak zorunda kalmış, avukatlar bir 
taraftan hak sahiplerini, diğer taraftan Hazineyi soy
manın yarışına girmiştir. Bu, soyma ve yağma yarı
şı içinde işler uzadıkça uzamış, karıştıkça karışmış 
ve içinden çıkılmaz hale gelmiştir. 

Bu karışıklık halen sürmektedir. Kamulaştırılan 
arazinin büyük bir kesiminin parası ya Devlete ya 
avukatların cebinde beklemektedir. Mal sahipleri 
evlerini, bağlarını, bahçelerini kısacası yaşamlarım 
kaybettiği halde, paralarım alamamışlardır. 

Keban Barajı nedeniyle 164 köy kaybolmuştur ha
ritadan. Bu köylerin nereye yerleştiği, ne okluğu 
bilinmemektedir. Çemişkezek İlçesinin Buğdayh köy
lüleri perişanlık içinde dağ başlarına ev yapmağa ça
lışıyorlar. Bunlar, su altında bırakılan malarının pa
rasını Devletten ve avukatlardan alamamışlardır. 

Kebandaki noksanlık sadece bunlarla da bitmi
yor. Keban projesi bazı bölgelerimize, mutlu azın
lıkların iş yaptığı ve yaşadığı yerlere aydınlık getirir
ken, doğuya, Keban yöresi halkına zulüm ve {karan
lık getirmiştir. Projede olduğu halde, pek çok iş 
halen yapılmamıştır. Bu işler özellikle o bölgeye hiz
met götüren işlerdir. Örneğin: Projede olan köprü
ler, yollar şu anda yoktur. Kemaliyenin Başpınar Bu
cağının 18 köyü her türlü ulaşım olanağından yok
sun bırakılmıştır. Bu Bucak için yapılacak çevre yo
lu halen yapılmamıştır. 
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Çevre yolu için YSE teşkilatına aktanlan 29 mil- ' 
yon İ r a başka işlere harcanmıştır. Birçok yerde ta
pulu bağ ve bahçeler, «Ormanlık saha» denerek ade
ta gaspedilmiştir. Gasbedilen bu yerlerin çoğu halen 
mahkemededir. 

Dava edilen yerler su altında kaldığı için mah
kemeler keşif olanağı bulamamaktadır. Hâkim de, 
halkda bu durumda ne yapacağını şaşırtmıştır. Ka
rar verilecek, durumu görülecek, arazi sular altında 
kalmıştır. I 

Konuyu özetlersem; Keban yöresi halkı tam an
lamıyla perişanlık içindedir. Hükümete bu işlerle 
ilgili binlerce şikâyet iletilmiştir; ama Hükümet, tüm 
bu şikâyetlere kulaklarını tıkamaktadır. Hükümet, 
halkın bu isteklerini karşılama yerine, yolsuzluklara 
adı karışanların listesini Lockheed olayında olduğu I 
gibi, saklı tutmaktadır. Yapılmayan işlerin, ödenme- ı 
yen paraların üstüne sünger çekmeye çalışmaktadır. 
Keban'da yapılan işlere bakarak halkın sadece Hü
kümet değil, Devlete olan güvenide sarsılmıştır. 

«Tapuyu deldirmeyeceğiz» diyenler Keban göllenme 
sahasında binlerce tapuyu çiğnemişlerdir. Binlerce 
tapu sahibi hakkını Devletten ve avukatlardan ala
mamışlardır. Hükümet çaresizlik içinde kalan halka 
sahip çıkma yerine yapılan yolsuzluğa göz yummuş 
işleri devamlı sürüncemede bırakmanın yollarını ara
mıştır. 

Yukarıda değindiğim konuların aydınlığa çıkma
sı; Keban projesine dahil kamulaştırmalar; kamu
laştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu halde 
yapılmayan işler ve bu projenin uygulama sonucu 
ortaya çıkan iskân işlemleri üzerinde bir araştırma 
yapılmasına bağlıdır. 

C. Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü maddesi uya
rınca teklifimin işleme konmasını arz ederim. i 

20.10.1976 
Erzincan Senatörü 

Niyazi Ünsa! I 
E AŞK AN — Efendim, araştırma isteyen önerge 

okundu. Önerge sahibi Sayın Unsal konuşacak mısı
nız efendim?.. I 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyuran efendim. | 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, sa- j 

ym senatörler; 

Epeyce eski bir iş üzerinde araştırma yapılmasını 
belki lıakh bulmayanlarınız olacaktır; fakat Türkiye' 
de yapılan işlerin örneğini vermesi bakımından ben, 
Keban yöresinde yapılan gerek kamulaştırma ve ge- > 

rekse diğer işlemler hakkında Yüce Senatonun bilgi 
sahibi olması ve bu yöre halkının, bu araştırma so
nunda da olsa, ne güçlükler içinde bulunduğunu Yü
ce Senatonun bir araştırma sonunda anlayıp bilme
sini yararlı bulduğum için 1976 Ekim ayı içerisinde 
bu önergemi vermiş bulunuyorum. 

Yüce Senatonun hızlı çalışmaları içerisinde, iki 
yü içinde hiç olmazsa şu anda gündeme gelmiş olma
sından yine de sevinçliyim. Ben korkuyordum ki, bu 
böyle giderse Erzincan senatörünün görev süresi bite
ne kadar verdiği bu araştırma önergesi işleme de 
konmayabilir. Yine bunu ben talihli bir sonuç sayı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Ben Keban Barajından değil, burada kısa da olsa 

bir Keban dramından söz etmek istiyorum. 

Eibette Keban gibi, enerji üreten bir tesisi, bir ku
ruluşu, bir yapıtı burada kötüleyecek değilim. Yalnız, 
böylesine önemli bir yapıtı meydana getiren Devletin 
ve Devlet adına iş yapanların o yöre halkım ne du
ruma getirdiğini belgeleyebilmek ve şu günlerde tu
tanaklara geçirmek için bu konuşmayı yapıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Keban göllenme sahasında 164 köyümüz harita

dan silindi. Keban göllenme sahasından 164 köy yok 
oîdu. Şu anda bu köylerin, nerede olduğunu, bu köy 
halkuiin nereye iskân edildiğini bilen yoktur. Böyle 
bir tedbir de, Devlet tarafından, Hükümet tarafından 
alınmış da değildir. Şimdi, konumuz buradan yok 
oîaa köylerin iskân edilme sorunu değil; buradan 
alınan köylerin malının kamulaştırılması ve bu malı
nın ödenmesi, aynı zamanda Keban göllenme sahası 
dışında kalan yerleşim yerlerindeki değişiklikler üze
rinde projeye göre yapılması gereken birtakım işlerin 
yapılıp yapılmadığı konusudur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Keban göllle-nme sahasıyla ilgili kamulaştırmalar 

ve ölçüm işleri başladığı zaman 20 kuruştan tutun 50 
kuruşa, 80 kuruşa, 120 kuruşa varana kadar, buralar
daki arazilerde kamulaştırma yapılmıştır. Kamulaş
tırma işleri bu şekilde yürüdüğü sırada, görüyoruz ki 
o yörede oturan avukatlar derhal harekete geçmişler. 
Arazisi kamulaştırılanların vekâletini almışlar, kamu
laştırma işlemlerine itiraz etmişler ve metrekaresi 20 
kuruşa kamulaştırılan yerin, avukatın eline geçtikten 
sonra metrekaresinin 18 liraya çıktığını, 16 liraya, 14 
üraya, 15 liraya ve bu düzeydeki değişik rakamlara 
çıktığım görüyoruz. 

— 223 — 



C. Senatosu B : 45 6 . 4 . 1978 O : 1 

Büyük bir yağma, büyük bir para fırtınası bu 164 
köyün kamulaştırılan arazisi üzerinde sürmeye başla
mış. Diyeceksiniz ki, eğer bu 20 kuruştan 18 liraya 
fırlayan kamulaştırma, mal sahibinin, tapu sahibinin 
eline geçti ise, bir yerde zararı yok, olabilir; hayır, 
bu paraların hemen diyebilirim ki, % 90'a yakını mal 
sahiplerinin eline geçmemiştir. Milyonlarca lira, ki be
nim kısa bir araştırmama göre, bu tarz vekaletlerden 
sırf Devlet kasasından 15 milyon, 18 milyon. 30 mil
yon, 43 milyon lira doğrudan doğruya vekâlet ücreti 
olarak burada Devletten para alan avukatlar var. 

Bunun yanında, vekaletim aldığı hak sahiplerinin 
paralarını da, büyük oranda hak sahiplerine verme
yen avukatlar var. Bu avukatların içerisinde şu anda 
Yüce Senatoda senatör olanlar var, Millet Meclisinde 
milletvekili olanlar var. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir gezimde ben sallarla Keban'dan geçip Tunce

li'nin Çemişkezek ilçesine ve Rabat Deresine gittim. 
Orada Ekimlere köylüleri, o günlerde köylerini ve 
arazilerini su kapladığı için bir taşhk tepenin üzerine 
çıkmış, yerleşmeye çalışıyorlardı. Köy imamının ba
na söylediği şu: 

«Bütün bağım, bahçem ve malım neyim varsa 56 
bin Jira tuttu. Tunceli'den bir avukata vekalet verdim. 
Birtakım vergiler uyguladılar; sonunda bu artırım ver
gisi, şu bu düştükten sonra bu yaşıma kadar edindi
ğim servet 44 bin lira tuttu. Bu 44 bin lirayı da benim 
vekâletimi alan avukat senatör olduğu için alıp An
kara'ya gitti. Ben, bırakınız artırımları, mevcut pa
ramı dahi alamaz durumdayım. Mahkemelere ve avu
katlara gide, ge?e, gide geîe artık hiçbir şeyimiz kal
madı; haÜmizi görüyorsunuz» dedi. 

Bu örnekten daha korkunçlarını sayıyorum ki, te
levizyonu izleyenler televizyonda sallarla Keban yö
resi köylerinde göçün nasıl yapıldığını; bir danası ife 
ineğini ve hanımını, çocuklarını alıp sal üzerlerinde 
nasıl göç ettiklerini ve ağıtlar yaktıklarını hepiniz du
yuyorsunuz. 

Keban yapıtı ile övünenler ve Keban yapıtını yap
tığı için kendisine kral dedirtenler, işte orada böyle
sine acı bir dram, bir felaket bıraktıktan sonra ayrıl
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Keban'ın göîlenme işi, ora ile ilgili isitimlak işleri 

(bitmeden, dava konusu olan durumlar bitmeden baş
latıldığı için, hâkimler yerinde keşfe karar vermişler. 
«Bu tapulu yer gerçekten orman mıdır, değil midir?..» 
diye yerinde görmek için keşfe karar veren hâkim, git

tiği zaman keşfedeceği yeri su altında bulduğu için 
keşif yapma olanağı da bulamamıştır. 

Böylece mal sahipleri senelerdir oranın deyimî ite 
seferberliklerden beri, tapulu, tapusuz elinde bulunan 
malını, su altına terketmiş, parasını alamamış, ma-
hmdır diyememiş. 

Şimdi bu burada böyle olduysa, Türkiye'de birta
kım yeni barajlarla, bu tarz inşaatlarla daha başka 
Keban dramları başlayabilir. 

Eğer burada yeterli çalışma yapılır, baraj saha
sındaki para yağmaları, halkın içine düştüğü duram-
Ira bilinirse ve bu konuda Yüce Senato yeterince bil
gi sahibi olursa, sanıyorum ki, yeni Keban yerlerin
de bu acı işîemler böylesine yapılmaz. 

Değerli arkadaşlarım; 

Durum sadece böyle de değil; Keban projesinde 
olduğu haMe, çevre yollarda proje ile ilgili birtakım 
iş'emler yapılmamıştır. Birkaç kez daha bu kürsü
den konuştum; Keban'ın gönSIereme sahasında Çemiş
kezek dağlarıyla Keban gölJenme sahası arasında ka
lan Kemaliye'nin Başpmar Bucağı var. Bu bucağın 
24 köyü 1974 yılından bu yana mahsur durumdadır, 
kapalı kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Buraya götürülen herhangi bir malı herhangi bir 

eşyayı Başpmar'ın 24 köylüsü 8 defa vasıtaya yükle
yip indirmektedir. 

Aldığı yerden vasıtaya yüklüyor, gölîenme saha
sının bu taraftaki kenarına götürüyor, orada vasıta
dan indiriyor, bir saîa yüklüyor, suyu geçtikten son
ra öbür tarafta tekrar indiriyor, oraya geten vasıta
ya tekrar yüklüyor, köye götürüyor, köyde tekrar in
diriyor ve taşıyor.... 

Böylesine bir zulüm, böyîesiine haksız bir muame
le Keban'da üretilen enerji değerine, enerji pahasına 
da olsa Türk halkına yapılmamalıdır değerli arkadaş
larım. 

Biz, buraya ait araştırma önergesi verirken, bu 
acı gerekçeleri gittik yerinde gördük, yaşadık ve halk
tan hemen her gün bu işten dolayı şikâyetler, dertler 
aldığımız için böyledir. 

Çemişkezek yöresinde Rabat deresi üzerinde bü
yük bir köprü konmuştur. Projede olduğu halde hâlâ 
bu köprü yapıSmamıştır ve yapılması ile ilgili şu anda 
hiçbir işlem yoktur. 

Başpmar'dan Kemaliye'ye kadar olan nahiye yo
lunun, çevre yolunun yapılması varken, bu yol maa
lesef yapılmamıştır. 
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Enerji Bakanlığından, Köy İşleri Bakanlığımı bu 
yol ile ilgili 29,5 milyon Mra para aktarıldığı halde, 
bugüne kadar bu para bu yola değil de başka işlere 
harcanmıştır. Bu 29,5 milyon liranın sadece 24 milyon 
lirası, bir tek taş tüneli deldirmek için ve bir milyar
der olan Korçeiik tesisleri sahibi Cemal Boztepe'nin 
8 hanelik köyüne yol götürmek için harcanmıştır; 
ama Keban'ın Kemaliye uzantısı üzerinde köylere 
beş tane geçiş köprüsü olduğu halde, bu projeyi ya
pan değerli mühendislerimiz, mimarlarımız, uzman-
larnnız, bilginlerimiz nedense bu beş köprünün geçiş 
yerinden tek bir tanesine köprü projesi koymuşlardır, 
o da Kemaliye'ye geçiş köprüsü. 

Hani zaman zaman, buraya emeği geçenler «Şe
hirde ne olursa köyde de o olacaktır, onu yapacağız» 
diyenler, Kemaliye'ye geçişi düşünmüşler, koydurmuş
lar; ama 24 köyün geçişi olan köprüleri su altında bı
rakmışlar. 

Bunlardan bir tanesinin, 1974 senesinde, Ecevit 
Hükümeti işbaşına gelince, derhal sondajlarını falan 
yaptırdı, proje işlemlerine başlattırdı, proje ihale saf
hasına geldi; Hükümet değişikliği oldu, bu işlemler 
iptal edildi. O gün sondajEar, projeler nasıl yerinde bı
rakıldı ise, bugün hâlâ öyle durmaktadır. 24 köyümü
zün bir tarafını Munzur dağlarının yalçın kayaları 
kesmiş geçiş vermiyor, bu tarafını da su kesmiş geçiş 
vermiyor; doktorlar gitmiyor, hiçbir olanak gitmiyor. 

Böylesine zor bir durum var, böylesine zor bir ya
şam var. Bu zor durumun ve yaşamın yanında, hasta 
söylediğim gibi, 20 kuruşa kamulaştırılan topraklar, 

' 18 liraya, 20 liraya, 24 liraya, 27 lira 10» kuruşa fa
lan çıkarılarak büyük yağmalar yapılmıştır. Bu yağ
maların parasının % 90/'ı da o yörede çaTışan avukat
ların cebine akmıştır. Hâkimler, hâkimliği bırakarak, 
ilçelerden Elazığ merkezine koşmuşlar; bir yıl geçtik
ten sonra avukatlığa başlamışlar; büyük vurgunlar vu
rulmuş, halen bu vurgunların, Keban işletmeye açıl
masına rağmen, sonu gelmemiş. 

Bunun bir başka yerde emlsal olmaması için, bu 
duruma düşmemesi için başka yer halkı da, Karaka-
ya halkı da, Fırat boyu yapılacak diğer projeler için, 
oralarda oturan halkın da bu duruma düşmemesi için, 
diyorum ki, Yüce Senato, buraya göndereceği bir he
yetle durumu görür, şu söylediklerim üzerinde in
celeme yaptırır, bilgi sahibi olur; bir taraftan iş ya
parken, diğer taraftan ne dramların Türkiye'de oy
nandığını ve nelerin döndüğünü, nasıl para ahlaksız
lığı yapıldığını, vekaletlerini alarak, paralarım Dev
letten de çekerek buraya geldiği halde, o halka sahip 

135 - 137 TANER 
çıkmayanların da aramızda olduğunu öğrenmiş olur
sunuz. 

Bu nedenle, bu Araştırma Önergesini destekleme
nizi diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Unsal. 
Hükümet adına konuşacak Sayın Hükümet tem

silcisi?... Yok. 
Sayın üyeler; Sayın Niyazi Ünsa! tarafından ve

rilen araştırma önergesi okundu, önerge sahibi Sa
yın Unsal görüştü, Hükümet adına görüşecek kim
se yok. 

Bu konuda bir Araştırma Komisyonu kurulması 
hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka-
buî etmeyenler... Çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Komisyon için üye adedini önerir misiniz?.. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — 15 kişi 

olsun. 
BAŞKAN — 15 öneriliyor. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — 11 olsun efen

dim. 
BAŞKAN — Arz edeyim efendim müsaade buyu

run. 
Sayın üyeler, 11 kişiden az üye ile kurulacak sa

yın komisyonların tam manasıyla temsili temin ede
mediğini daha evvelce burada müzakere etmiş, sap
tamıştık. Onun için, bir Başkanlık Divanı görüşü var
dı, Yüce Genel Kurula arz edilmişti. 15 üyeden oldu
ğu takdirde ve burada iki ay süre ve Ankara dışında 
ça'ışma yeıikisl de hemen verildiği takdirde komis
yonların sürekli olarak çalışmaları temin ediliyordu. 
Bunu da arz etmiş olayım. 15 teklif ettiniz. Bu suretle 
teklifi oylarınıza sunuyorum... («Kaç kişiden oluşa
cak?» sesleri) 11 "de var 15'te var efendim; 

Efendim, evvela öyleyse komisyon adedini oyla
rınıza sunayım: 

İki teklif var, ilk teklif 15'ti. 15 üyeden oîuşiîiasuu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Efendim, 15 kişilik teklif reddedilmiştir. 11 
üyeden kurulacaktır başka tekîif olmadığına göre, 11 
kabul edilmiştir. 

11 üyeden kurulmasını ve iki ay süre ile İçtüzüğü
müzde yazılı olduğu gibi çalışmasını ve gerektiğinde 
Ankara dışında da görev yapabilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; bu hususta gerekli işlem yapılacak, 
gruplara gerekli bilgiler vererek aday istenecek, büa-
hara gerekli işleme devam olunacaktır. 
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II. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Bu arada sayın üyeler, Başkanlık Di
vanı Yüce Senatoda çoğunluğun olmadığı kanaatin
dedir. 52 ncl maddenin son fıkrası gereğince, yoklama 
yapmak suretiyle keyfiyeti ıtespii edeceğiz efendim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Efendim, ismi okunduktan sonra ge

len saynı üye varsa lütfen işaret buyursun... 

Sayın üyeler; yapılan yoklama sonunda, görüşme
lerin devamı için yeterli çoğunluğun bulunmadığı 
saptandığından, 11 Nisan 1978 Salı günü saat IS.CO'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.55 

>>-©•<< .<.. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

45 NÇÎ BİRLEŞİM 

6 . 4 . 1978 Perşembe 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye - AET Parlamento Komisyonuna 
Siyasi Parti Grupu mensubu olmayan bir asıl üye se
çimi. 

2. — Avrupa Konseyi Parlamento Meclisine Si
yasi Parti Grupu mensubu olmayan bir asıl ve bir 
yedek üye seçimi. 

3. — Parlamentolararası Birliğine Siyasi Parti 
Grupu mensubu olmayan bir asıl üye seçimi. 

4. — Kuzey Atlantik Assamblesine Siyasi Parti 
Grupu mensubu olmayan bir asıl üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

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

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'm,, 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 
Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

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

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

8. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (St 

Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1977) 
9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

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

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

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm, TC Ziraat Bankasının açtığı krediler 
ve bunlara bağlı harcamalar hakkında Senato A r a ^ 
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 ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge» 
si. (10/71) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu* 
susunda Senato x\raştırması isteyen önergesi. (10/72) 
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15. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, işkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/73) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 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) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Manisa eski Üyesi Or
han Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12. 11 .1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda gö
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 net ek) (Dağıtım târihi : 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 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

20. — Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun (eski 
Adalet Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırır'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
ydı 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 
saydı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/294) 
(S. Sayısı: 670'e 1 nci ek) (Dağıüm tarihi: 22.2.1978) 

21. — içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün (eski 
İçişleri Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 saydı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4276 saydı Mustafa Altınok'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar

ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 165 saydı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 165 saydı, 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'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 saydı 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 saydı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 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) 

23. — Milli Savunma Bakam 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 saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Ddekçe Kar
ma Komisyonunun 21 ? 2 . 1977 tarih ve 161 saydı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ta
rih ve 161 saydı 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
ki Milli Savunma Bakanı) Düekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4268 saydı Ali Savaş'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 162 saydı raporu 
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 Hald Balkıs, 
C. Senatosu İzmir eski Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale 
eski Milletvekili Zekiye Gülsen'in Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 129 saydı Burhan 
Göksel'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergeleri ve Düekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 155 - 156 - 157 saydı rapor
ları ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 
155, 156, 157 sayılı raporlar hakkında tezkeresi. (Q 
Senatosu: 4/287) (S, Sayısı: 678'e 2 nci ek) (Dağıtım 
tarihi: 23.2.1978) 
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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 
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 
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) 

27. — İstanbul eski Milletvekili (eski Milli Savunma 
Bakanı) îlhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'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 . 2 . 1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 153 sa
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 
Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29 . 11 . 1972 tarih ve 135 sayılı 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 
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 
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) (Dağıtma 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 ihsan 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) (Dağıtma 
tarihi : 1 4 , 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« 
kam - 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 Bakanı 
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 tarih 
ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 34 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 34 sa
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/1 Sİ) 
(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 nci 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 tatbiic 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 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 
înceleme 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 :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: 1 3 . 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 - îKiNci GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


