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I. — GEÇEN T 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi Çelikbaş, sanayi
mizin ithal malı ihtiyaçlarının karşılanması; 

İstanbul Üyesi Ali Oğuz, sanayi kuruluşlarımızın 
ve özellikle ilaç sanayimizin desteği olacak Bolvadin 
alkaloid fabrikası; 

Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce Başbakan 
Bülent Ecevit'in son basın toplantısındaki toplu söz
leşme müessesesi ile ilgili beyanlan; 

İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat, 1 Mayıs 1978 ta
rihinde DİSK tarafından İstanbul Taksim meyda
nında tertiplenen miting; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çelebi, İs
tanbul Üyesi Ali Oğuz'un konuşmasıyla ilgili olarak 
İçtüzüğün 65 nci maddesi gereğince demeçte bulun
du. 

TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve bunlara 
bağlı harcamalar hakkında (10/69) kurulan Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev bö
lümüne dair tezkeresi; 

İstanbul Üyesi Fevzi Hakkı Esatoğlu'nun, Cum
huriyet Senatosu Başkanvekilliğine seçilmesi sebebiy
le : 

Anayasa ve Adalet Komisyonu. 

Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve neden
lerini hazırlayanlar ile olayların devamının önlenmesi 
hakkında (10/29-41) kurulan Araştırma Komisyonu. 

Üyeliklerinden çekildiğine dair önergeleri; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Türk sporunun içinde bulunduğu durum hakkın
da (10/57) kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlı
ğının 4 . 5 . 1 9 7 8 ; 

Hapishane ve tevkifhanelerin durumu hakkında 
(10/39) kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının 
1.5.1978; 

TRT yönetiminin tutumu, TRT genel müdürleri 
ile yargı kararlarının tatbiki hakkında (10/31) kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının 23 . 4 . 1978; 

Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve bu kurumla
rın durumları hakkında (10/58) kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının 28 . 4 . 1978; 

rANAK ÖZETİ 

Traktör satışları konusunda (10/54) kurulan Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının 3 . 5 . 1978; 

Tarihlerinden itibaren görev sürelerinin ikişer ay 
uzatılmasına dair tezkereleri kabul edildi. 

Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve neden
lerini hazırlayanlar ile olayların devamının önlenme* 
si hakkında (10/29-41) kurulan Araştırma Komisyo
nunda açık bulunan üyeliğe Artvin Üyesi Recai Ko
caman; 

Anayasa ve Adalet Komisyonunda açık bulunan 
üyeliğe Manisa Üyesi M. Fahri Dayı; 

Seçildiler. 

10/24, 10/27, 10/66, 10/70, 10/71, 10/72 numa
ralı araştırma önergelerinin görüşülmesi, önerge sa
hiplerinin; 

10/53, 10/63, 10/67, 10/68, 10/75 numaran araş
tırma önergelerinin görüşülmesi, Hükümet yetkilileri
nin; 

1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat ve da
ğıtım tarihleri hakkında (10/30) kurulan Araştırma 
Komisyonu raporunun görüşülmesi, Komisyon yetki
lilerinin; 

Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle er
telendi. 

Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın, işkence olayları 
hakkında. (10/73); 

Rize Üyesi Talât Doğan'ın, çay üretimi ile ilgili. 
(10/74); 

Senato Araştırması isteyen önergeleri görüşüldü, 
11 üyeden oluşmak, görev süresi iki ay olmak ve 
gerektiğinde Ankara dışına da gitmeleri koşulu ile 
Araştırma Komisyonları kurulması kabul edildi. 

Dilekçe Karma Komisyonu raporlarının görüşül
mesi, Komisyon yetkililerinin Genel Kurulda hazır 
bulunmaması nedeniyle ertelendi. 

16 . 5 . 1978 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 17.15*te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Osman Salihoğlu Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Gaziantep 

Mehmet Kılıç 
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KÂĞITLAR II. - GELEN 

Tasarı 
1. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının, 

yurt dışında çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri 
bakımından değerlendirilmesi hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. 
Meclisi : 1/93; C. Senatosu : 1/559) (Sosyal İşler ve 
Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müddet : 10'ar gün) 

Raporlar 
2. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba

kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvvet Gök-
şin'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 tarih 
ve 31, 2İ.2.1977 tarih ve 31 sayılı raporları ve 3.5.1978 
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/167) (S. Sayısı : 
380'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 11.5.1978) 

3. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 
152 sayılı raporu ve 3.5.1978 tarihli tezkeresi. (C. Se
natosu : 4/284) (S. Sayısı : 673'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 11.5.1978) 

4. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Mali
ye Bakam) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 29.4.1975 tarih ve 6 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
2İ.2.1977 tarih ve 164 sayılı raporu ve 3.5.1978 tarihli 
tezkeresi. (C. Senatosu : 4/292) (S. Sayısı : 674'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 11.5.1978) 

Sözlü Soru 
5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Adile Ayda'nm, Ankara'nın hava kirli
liğine dair sözlü sorusu. (6/95) (Devlet Bakanlığına 
gönderilmiştir). 

Yazılı Sorular 
6. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs

mail Kutluk'un, Çanakkale MİDİ Eğitim Müdür ve 
muavinlerine dair yazılı sorusu. (7/897) (MiIK Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, Bakanlıkta görevi değiştirilen genel 
müdür ve muavinlere dair yazıh sorusu. (7/898) (Mil
li Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'ısin, Basın - Yaym Ge
nel Müdürlüğünün hazırlattığı «Ekonominin onarım 
yılı» adlı kitaba dair yazıh sorusu. (7/899) (Başba
kanlığa gönderilmiştir.) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarnbrahhnoğlu'nun, Kadirli ilçesine bağlı bazı köy
lerin sel ve su baskınlarından korunması için ne gibi 
tedbirler alındığına dair yazılı sorusu .(7/891) (Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir.) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğhı'nun, Ceyhan İlçesinin Kıvrıktı - Hil-
miye taşkın projesine dair yazılı sorusu (7/892) (Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir.) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Kadirli İlçesine bağlı bazı köy
lerin arazilerinin sulanmasına dair yazılı sorusu 
(7/893) (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gön
derilmiştir.) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Kadirli İlçesi Mehmetli Baraj 
yolunun asfaltlanmaması sebebine dan* yazılı sorusu 
(7/894) (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gön
derilmiştir.) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 28 Ocak 1978 tarih ve 
16183 sayılı Resmi Gazetede neşrolunan «1978 yılı 
İthalat Rejimi Kararı» nın 16 nci maddesine dair 
yazılı sorusu. (7/895) (Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir.) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Metin 
Taş'ın, Sultanihisar Nysa ve Selçuk - Efes festivalle
rine dair yazdı sorusu. (7/896) (Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

— 506 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.<M> 

BAŞKAN : Başkanvekifi Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ: Mustafa Çelik (Af yonkarahisar), Emanullah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — 57 nd Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

/. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, Basın ve 
Yayın Genel Müdürlüğünü görevinden saptıran bir 
broşür hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Dört sayın üye, Gündem dışı söz ta
lebinde bulunmuşlardır. Çok kısa konuşmaları kay
dıyla gündemimiz nispetinde kendilerine söz verece-
ğ î m* 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi.Sayın Ömer 
Ucuza! «Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünü görevin
den saptıran bir broşür hakkında Gündem dışı söz...» 
talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Ucuza!. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Tekrar olmu

yor mu Sayın Başkan? Hep aynı konuda konuşuyor
lar. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, ben aynı konu olup ol
madığım tetkik ettim. Lütfen müdahale etmeyiniz ri
ca ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — O bana çok 
müdahale ediyor da, onun için. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

16 Temmuz 1943 tarih, 4475 sayılı Kanunla Baş
vekalete bağlı Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü ku
rulmuştur. Kanunun 1 nd maddesinin birinci fıkra
sında; «Söz, ses, yazı, resim, film, plak bunlara ben
zeyen Basın ve Yayın telkin vasıtalarından faydalana
rak, yurdun medeniyet ve kültür varlıklarını, sanat ve 
tabiat güzelliklerini, siyasi olay ve gelişmeleri içeride 
ve dışarıda doğru olarak tanıtmak ve yaymak...» diye 
açdthkla Basın Yayın Umum Müdürlüğünün görevi o 
Kanunla tespit edilmiştir. 

12 Temmuz 1963*te yürürlüğe giren 265 saydı Ka
nunla, Basın - Yayın işlerinin yürütülmesi Turizm ve 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

Tanıtma Bakanlığı bünyesine alınmış; bir müdürlük 
iken, bilahara Devlet Enfermasyon Hizmetlerinden so
rumlu bir kuruluş olarak Genel Müdürlük teşkilatlan
dırılmış, kendisine aynı görev verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Anayasanın bizlere verdiği görev, memleketin ih
tiyacı bulunan kanunları yapmak ve uygulanmasını da 
kontrol etmektir. Bu görev ve yetkimizi ne kadar cid
di yürütürsek, o nispette hem memleketimizi ve hem 
de kendimizi huzura kavuşturmuş oluruz. 

Yukarıda arz Ve izah ettiğim, 4475 ve 265 sayılı ka
nunlar ve bugüne kadar devam eden tatbikat, bugün 
Basın ve Yayın Gene! Müdürlüğünce yolundan saptı
rılmış. Bu kuruluş bir Devlet kuruluşu olmaktan ve 
yaptığı iş de Devlet hizmeti olmaktan uzaklaşmıştır. 

Bizi bu konuşmaya mecbur eden neden, Basın ve 
Yayın Genel Müdürlüğünce Ankara'da Gündüz Mat-
baacılık matbaasında «Ekonominin Onarım Yılı» adı 
altında basılan 48 sayfalık kitaptır. 

Bu kitap, bütün parlamenterlere de, memlekete de 
dağıtılmıştır. Tetkik buyurduğunuz bu kitap veya ki
tapçık, birçok yönleriyle suç mahsulüdür. Evvela Ba
sın ve Yayın Genel Müdürlüğünün Kuruluş Kanunu
na aykırı olarak hazırlanmıştır. Meri kanunlarla ken
disine verilen görevin dışına çıkarak, Kanunu açıkça 
İhlal etmiştir. Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü ken
disinden bekleneni değil, beklenmeyeni yapmıştır. Şim
di bize düşen, yaptığımız kanunların doğru uygulan
masını sağlamaktır. Uygulamada sapmaları, hele 
maksatlı sapmaları yaratanlardan ise hesap sormaktır. 
Sonra sapmadan doğan milli zararları hem hukuki, 
hem de cezai mesuliyet yönünden takipsiz bırakma
maktır. 

IV. — BAŞKANUK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Değerli arkadaşlanm; 
Bu kitap, Devlet dairelerinde kanunların hâkimi

yeti yerine bir parti hâkimiyetinin, açıkça Cumhuriyet 
Halk Partisi hâkimiyetinin hükümran olduğunu, böy
lece sokaktaki anarşi gibi Devlet idaresinde de anar-* 
şi başgöstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kitabın kapağından içindeki kısımlara, metinlere 

ve karikatürlere varıncaya kadar bu kitaba bir bölü
cülük, bir partizanlık, bir partiye yaranmanın çir
kinliği doldurulmuştur. Akıllarınca kitabın kapağında 
İki dönüm sembolleştirümiştir; biri karanlık, biri de 
aydınlık dönem. Yaşlı bir ağaç toprak üstünde köke 
yakın yerden biçilip o karanlık dönem içine yıkılmış, 
kalan kökten güya bir filiz sürmüş. Bu yeni filiz, ka
ranlık dönemi aşıp sözüm ona ak devire ulaşmış, 
yaprak vermiş ve de meyve vermiş. 

Kitabın ilk sayfasındaki metin aynen şöyle: «Bu 
broşür Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik buna
lımın aşılması yolunda yapılan çalışmaları ve alman 
önlemleri açıklamak amacıyla her.vatandaşın, hergün 
sorduğu sorulara yamt olarak hazırlanmıştır.» deni
yor. 

Birinci bölüm 5 nci sayfadan başlıyor. Bu sayfada
ki yazı : «Devralman miras, enkaz.» Bu bölümün 7 nci 
olarak şöyle tanzim edilmiş: «Durum bu denli kay
gı verici midir?» Cevap veriyor; «Bu soru, yeni Hü
kümetin devralmış olduğu mirasa bir toplu bakışla 
yanıtlanabilir. Rekor düzeye ulaşmış bir enflasyon 
hızı, borçları ödemeye yetmeyecek kadar azalmış dö
viz olanağı, boşalmış bir Hazine, gerileyen üretim, 
son 10 yılın en düşük gelişme hızı, görülmemiş bo
yutlara çıkmış işsizlik bu kuşkulara hak verdirmek
tedir.» 

Bir başka başlıkta «Enkaz» deyimi kullanılmıştı, 
kimin üzerine yıkıldı, cevap veriyor; «Tüfk ekono
misinde 1976 sonlarında ve 1977 yıb başlarında ilk 
belirtileri görülen çöküntü, 1977 yılı ortalarında 
adamakıllı belirgin bir hale geldi. Sözüm ona ekono
miyi kurtarmak savıyla hazırlanan ve (Tedbirler pa
keti) adıyla tanınan bir dizi tutarsız ve yetersiz ön
lemlerle bu çöküş hızlanarak 1978 yık başında Türk 
ekonomisi bir yıkıntı haline geldi. Kendi içinde 
uyumsuz ve tutarsız, sorumluluktan ve ciddiyetten 
uzak yönetim de yıkımını kendi elleriyle hazırladık
ları ekonomiyle birlikte çöktü ve ezilmek üzere bu
lunduğu bu yıkıntının altından iktidardan düşmekle 
kurtuldu.» deniyor ve devam ediyor ve de karikatür
lerle süsleniyor. 

Kitabın ikinci bölümündeki başlık, sayfa 15; en
kazı kaldırmak için yeni Hükümetin yaptığı çalışma
lar, getirdiği önlemler ve 13 sayfalık bu kısımda ise, 
yeni Hükümetin sözde aldığı tedbirler, yaptığı çalış
malar, karikatürler ve IMF'nin iyi bir kuruluş, za
rarsız bir kuruluş olduğu açıklanmakta. Kitabın 
üçüncü bölümünün başlığında ise; «Gelir dağılımın
da adalet sağlayacak vergi önlemleri ve çalışmalar» 
yazılmış. 16 sayfalık bu kısımda getirilmek istenen 
vergilerin izahı yapılmakta; akıllarınca karikatürle 
de vergiler sevimli hale çevrilmek istenmiştir. 

Değerli arkadaşlanm; 

Evvela Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünün 
böyle bir çalışmayı yapması, çalışma sonucunu bir 
kitap halinde bastırması ve kitapları memleket sat
hında dağıtması ve bu yolda bütçesinden veya başka 
bir kanaldan bu parayı bulup sarf etmesi Kuruluş 
Kanununa göre mümkün değildir. Çünkü, Basın ve 
Yayın Genel Müdürlüğü Hükümet değildir, Hükü
met hizmeti de yapamaz. Bir siyasi parti veya parti 
grupunda değildir. Hele bir partinin; yani CHP'nin 
veya başka bir partinin emrinde veya yandaşı olarak 
da çalışması asla mümkün değildir. Bu kitapla Basın 
ve Yayın Genel Müdürlüğü CHP'nin bir organı ve 
ocağı haline getirilmiştir. Böylece 4475 ve 265 sa
yılı kanunlann kuruluşu olmaktan tamamen uzak
laşmış, yeni bir CHP organı olmuştur. Kamu kuru
luşu olmaktan saptırılan bir anlayışın emrine girmiş
tir. Bu kitap bir siyasi parti ve organları tarafından, 
o partinin politikası istikametinde görüş olarak ba
sılır, yayılır. Tabu karşısındaki partiden ve partiler
den gereken cevabı da muhakkak alır. 

Şimdi Yüce Heyetinize sesleniyorum; 1950'den 
bu yana böylesine bir tutum ve davranışla bir kamu 
kuruluşunun, önceki hükümetleri ve o hükümetlerde 
görev alan partileri suçlayan, küçültücü ve alaylı ve 
horlayıcı ifadelerle bir kitap hazırlayıp, bastırması ve 
dağıtması cüreti görülmüş müdür? Böylesine bir ba
şıbozukluk duyulmuş mudur? Böylesine bir partizan
lık belgesi yazılmış mıdır? Böylesine anarşi yolu açıl
mış mıdır? 

Bu yol perişanlığın, bu yol aczin, bu yol kanun
suzluğun, bu yol savurganlığın ve bu yol suiistimalin 
açık vesikasıdır. 

Bu kitap 150 bin adet basılmıştır. Her biri için 
yazarına, çizerine, basımına, kâğıdına, nakliyesine, 
tevziine ve PTT ve sair masraflar dahil asgari 20 lira 
ödense, 3 milyon lirayı aşar. 
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Bu parayı bu kanunsuz yola sarf etmek kimin 
hakkı? Bu para bütçenin hangi faslından, kimin em
riyle nasıl ödenmiştir? Hükümet bu kitabın neşrin
den ne yarar beklemiştir? Bu yola başvurmakla kimin 
hakkım korumuştur veya çiğnemiştir? Bu yola baş
vurarak yarattığı kamu kuruluşu anarşisinin meyda
na getireceği olumsuz ve çok çirkin zararlı sonuçların 
idraki içinde midir Hükümet? 

Değerli arkadaşlarım; 
Kamu kuruluşlarında anarşi Hükümetin emriyle 

başlamıştır. Giderek bir çok kuruluş kamu vasfını 
kaybederek CHP'nin birer yan kuruluşu olmakta bu
gün (birbirleriyle maalesef yanş halindedir. Bunların 
başında TRT Kurumu, bilhassa Televizyon gelmek
tedir. Bu kuruluş sadece CHP'ye angaje olmuş de-
ğiL CHP'nin öksürüğüne varıncaya kadar bültenleri
ni açmış, ekranlarına almaktadır. Muhalefetin ise 
haklı ve hakkı olan davranışlarını saklamak ve vatan 
sathında suskun halde göstermek için her türlü ka
nunsuzluğu ve maskaralığı da yapmaktadır. 

YIBA Çarşısında canlarım ve mallarım kaybeden 
vatandaşlarımıza gruplanmızca yaptığımız başsağlığı 
düeğimizi dahi bültenlerine almayı bir görev, bir ya
ranma sayacak kadar çirkin ve partizan tutuma gi
renlere ve bu zihniyete, millete ve memlekete zararlı 
olan kuruluşlara huzurunuzda acıdığımızı ve bu biri
ken kanunsuz davranışların sahiplerinden bu tutum
ların hesabım soracağımız gün gelecek ve bu gün 
yaklaşmaktadır. 

Yüce Heyete saygüar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

2. — Tokat Üyesi Cevdet Ay kan in, Türk - Ame
rikan ilişkilerine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 
Sayın Cevdet Aykan, Türk - Amerikan ilişkileri hak
kında gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Aykan. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, de

ğerli senatör arkadaşlarım; 
Son günlerde dış konularla ilgili haberlerin çok

luğu, dış konularımızı son günlerde daha çok konu
şulur kılmıştır. 

Dış konulara yeterince ilgi 'göstermediğimiz ve 
belli dış konuların Meclislerimizde ve toplumumuz
da yeterince ilgi île değerlendirilmediği müşterek şi-
kâyetlerimizdir. Bu konudaki genel varsayımımız 
şöyledir : 

Dış ilişkiler, dış ilişkileri değerlendirmek, çok 
yönlü bügiyi ve çok yönlü ilişkiyi değerlendirmekte 

mümkündür. Bu, hükümetlerin imkânları içerisinde
dir. Hükümetler, ülke yararına olan politikayı oluş
tururlar. Bu politikanın oluşturulmasında ve uygu
lanmasında grupların ve diğer kuruluşların yardımcı 
olması ülkenin yararınadır. 

Sayın senatörler, 

Çağımızda hemen her sorunun kendine has güç
lüğü ve karışıklığı vardır. Dış konuları da, bu diğer 
sorunlarımız gibi konuşur kılmamız, bunlara sağlıklı 
çözüm oluşturmamız da ayrıca bir imkândır ve ayrı
ca iç sorunlarına ve kendi kendilerine çok yönelmiş 
olan toplumumuz için de dengeli ve sağlıklı bir tu
tumdur. 

Sayın senatörler; 

Bu yd Şubat ayında Senatomuzu temsilen ve bir 
grup arkadaşımla beraber Kıbrıs Türk Federe Dev
letinin kuruluşunun 3 ncü yılı dolayısıyla düzenlenen 
törenlere katılmak ve Kıbrıs Türk Federe Devleti
nin yeni Meclis binasının açılışı merasimlerinde bu
lunmak amacı ile Kıbrıs'a gitmiştim. Komşumuz Yu
nanistan'ı tanımak ve Yunan halkının, Yunan aydı
nının Türkiye ilişkilerine bakışım öğrenmek amacı 
ile kişisel bir amaçla, kişisel bir kararla Yunanistan'a 
gittim ve Yunanistan'da bir hafta kaldım. Bu iki se
yahatimin ışığı altında Türk -. Amerikan ilişkilerinde 
Yunanistan'ın tutumu hakkındaki görüşlerimi ve son 
yıllarda önem kazanan Türk - Amerikan ilişkileri 
hususunda ilginizi istemek için gündem dışı söz rica 
ettim. 

Komşumuz Yunanistan ile 500 yıla yakın müşte
rek bir yaşayışımız olmuş. Müşahedeme göre ve he
pinizin de bildiği üzere bu uzun yıllar, iki ülke halkı 
arasında duyguda ve davranışta büyük beraberlikler 
yaratmış. Buna rağmen maalesef bu komşu ülke Türk 
düşmanlığını, eğitiminin ve yaşayışının temel konusu 
yapmıştır. Yunan kilisesi ve Yunan milH eğitimi te
mel amaç ve ilke olarak Türk düşmanlığını işlemek
tedir. Yunan politikasına hâkim olan iş çevreleri, 
Türk düşmanlığı fikrini benimsemiş ve bundan ya
rar ummaktadır. 

Yunanistan Başbakanı Saym Karamanlis ülke
mizde ciddi ve sorumluluk duygusu olan bir devlet 
adamı olarak bilinir. Fakat, Saym Karamanlis'in 
Türk düşmanlığı duygusunun ve politikasının hem 
temsilcisi, hem de uygulayıcısı görüntüsünde ve ro
lünde olması, ülkemiz ve Yunanistan yönünden, şah
si değerlendirmeme göre bir talihsizliktir. 
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Karamanüs, geçen yılki seçim beyannamesinde şu 
ifadeyi kullanmıştır: «Yunanistan'ın dış politikasının 
temel amacı, önde gelen amacı Türkiye'yi tecrit et
mektir.» Dış politikada ikinci amaç olarak da şunu 
belirtmiştir: «Yunanistan'ın Ortak Pazara tam üye
liğini sağlamak». Bunun dışındaki dış ilişkileri, bu 
iki temel politikanın gerçekleşmesine katkısı öî-
siinde değerli ya da ilgiye değer bulduğunu ifade et
miştir. 

Atina'ya göre, ülkemizle Yunanistan arasında kı
sa vadede ve uzun vadede ciddi çıkar çatışmaları 
vardır, ciddi çıkar sorunları vardır. 

Atina, düşmanlık politikasının uygulayıcısıdır. 
Batıdan destek gördüğü sürece de, özellikle Amerika 
Birleşik Devletlerinden ve Fransa'dan yardım gördü
ğü sürece de Türkiye üe olan meselelerim konuşma
ya ya da çözümlemeye, bu sorunlara ciddi ve kalıcı 
bir çözüm bulmaya yanaşmayacaktır. Türkiye'yi ba
tıdan koparmayı, batıdan tecrit etmeyi politikasının 
ve kendi çıkarının, kendi uzun ve kısa vadeli çıkar
larının temeli bilmektedir. 

Ayrıca, Atina ve Atina aristokrasisi, (Bilenlerin 
ifadesine göre) insan zaaflarına her türlü imkânı ha
zırlayan ve bunda da hiç bir moral salanca görme
yen bir başkenttir. 

Sayın senatörler; 
Bilindiği üzere, Amerika Kongresinde, Kongre 

komisyonlarında Türkiye'ye uygulanan ambargonun 
kaldırılması lehinde ve aleyhinde oy verenler, oyları
nın gerekçelerini Kıbrıs sorununa bağlamışlardır. Bü
yük bir ihtimalle kongrenin ambargo kararı bu yıl 
devam edecektir. Bu durum, Amerika Birleşik Dev
letleriyle, Batı üe ilişkilerimizin ne olacağı sorusu 
üzerinde, Yasama Organlarımızın ve bu hususta sö
zü ve sorumluluğu olanların ciddiyetle durması ge
reken bir konudur. 

Ecevit Başkanlığında bir Hükümetin ambargoyu 
kaldıracağı ve Baü ile olan ilişkilerimizi geliştirece
ği, daha önce Sayın Ecevit'in benimsediği ve benim
settiği bir varsayımdı ve yine Sayın Ecevit, dış poli
tikadaki tıkanıklığı, daha önceki hükümetin bu konu
da yeteri kadar aktif olmayışına bağlamıştı. Geçen 
olaylar bu varsayımı doğrulamamıştır. 

Amerika Kongresinin ambargo konusundaki ka
rarını, ünlü BBC ondan bir gün sonra şöyle yorum
ladı : «Amerika Birleşik Devletlerinin müttefikleri 
arasında, Amerika Birleşik Devletlerinde dış politi
kayı kimin tespit ettiği konusunda ciddi bir istifham 

belirmiştir. Bu istifham, ambargo konusunu aşmış 
ve Amerika'ma derin taahhütlerinin de güvenilirliği 
konusunda tereddütler yaratmıştır». 

Bu yönde değerlendirmelerin Barriı devlet adam
ları ve yayın organları tarafından yapıldığı malumu
nuzdur. Bu durumda Batı savunma sistemi için tehli
keli ihtimaller taşıdığı; fakat Kıbrıs sorununa ve 
Türk - Yunan ilişkilerine yapıcı bir çözüm getirme
diği de, yine Batının ciddi yayın organlarının; Times 
gibi pek çok yayın organının ve devlet adamının ifa
desidir. 

Bugünkü Milliyet Gazetesinde Sayın Ecevit'den 
Londra mahreçli bir haber vardı. Bu haber, Sayın 
Ecevit'in yeni savunma kavramından ne anladığını 
ifade etmekteydi. 

Bunu müsaade ederseniz Milliyet Gazetesinden 
aynen okuyayım : 

«1, Ülkenin savunma yapısı, Türk ekonomisine 
yük olmayacak çeşitte silahlara dayanmalıdır. 

2. Türkiye'nin bugünkü savunma kavramı so
ğuk savaş döneminden kalmadır. Bunun değişmesi 
gerekmektedir. Son yıllarda Türkiye'nin karşılaştığı 
tehlikenin önemi de değişmiştir. Örneğin; Sovyetler 
Birliğinden doğrudan doğruya ve hemen olan bir 
tehdit altında değildir; fakat başka köklerden gerçek 
tehlikelerle karşı karşıya bulunuyoruz. Savunma kav
ramımızı ve yapımızı buna göre değiştirmemiz ge
rekmektedir». 

Her ülkenin savunması için ayırdığı kaynaklar 
ekonomimiz için belli ölçüde yüktür. 

Savunma gereklerini değerlendirirken ülkelerin 
kullanacağı daha başka gerçekçi kriterler mevcuttur. 

Ayrıca, Türkiye'ye yönelen dış tehditlerin ve teh
likelerin değiştiği varsayımı, yine aynı gazetedeki 
başka haberlerle, Hükümetin başka üyelerinden; me
sela Milli Savunma Bakam Sayın Hasan Esat Işık'ın 
ifadeleri içerisinde doğrulanmamaktadır. 

Sovyet Rusya'nın dünyadaki tehdit görünüşü, 
yalnız askeri gücünden ve bu güce dayanan saldır
ganlığından gelmemektedir. 

Ayrıca, Sovyet Rusya'nın bütün dünyada demok
ratik rejimlere karşı oluşundan ve Sovyet Rusya'nın 
kendi başarısını ve komünist rejimin dünyada geçer
liliğini, itibarını sağlamanın bir yolunu demokratik 
rejimlerin çöküşünde görüşündedir. 

Türkiye'nin bu iki gerçeği unutmaması lazımdır. 
Kendini bir Akdeniz ülkesi olarak tanımlayan Sov
yet Rusya ile ilişkilerimizi gerçekçi olarak anlamada 

510 — 



C. Senatosu B : 57 

ve değerlendirmede, «Silah dengesi» kavramı, her 
halde orta ve uzun vadede gerçek ihtiyaçlarımıza ce
vap verecek bir tutumdur. 

Sayın senatörler, 
Amerika Birleşik Devletlerinden silah teminimiz

de ciddi güçlüklerimiz vardır. Ben şahsen bu güçlük
lerin ve diğer konulardaki güçlüklerin Amerika Bir
leşik Devletleriyle zaman içerisinde çözümleneceğine 
inananlardanım. Amerika Birleşik Devletleriyle olan 
ilişkilerimizde; şayet o ilişkileri kendi ülkemizin ya
rarına saymazsak, çoğu durumda bazı hareket im-
kânlarrmız mevcuttur. Başka ilişkiler, başka örnek
lerin gösterdiğine göre, bu manevra kabiliyetini ye
niden düşünme kabiliyetini vermemektedir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan... 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Bu bir genel 
BAŞKAN — Sayın Tahtakıhç, kendileri öyle tak-

görüşme mevzuu, hep beraber konuşahm. Hükümet 
de bulunsun bu görüşmelerde. 
dir etmişler... 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Ben de zaten 
bitiriyorum. 

BAŞKAN — Lütfen siz cevap vermeyin efen
dim. 

Kendileri öyle takdir buyurmuşlar, gündem dışı 
söz talep ettiler, söz verdim. Lütfen müdahale etme
yin. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Aynca* Ameri
ka Birleşik Devletlerinin ülkemizin savunması ile il
gili bir taahhüdü geçerlidir. Türkiye'ye» Kuzeyden 
veya Doğu Blokundan gelebilecek bir tecavüz halin
de, NATO taahhütleri' çerçevesinde Amerika Birle
şik Devletlerinin Türkiye lehine mütecavize müda
hale edeceği taahhüdü geçerlidir. Bu taahhüt ve gü
vence... 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Okyanusu ge-
;erse olabilir... 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Efendim, be
nim görüşüme göre konu hafife alınmamalıdır. Ye
ni savunma kavramlanmn görüşüldüğü bir dönemde 
Batının dahi hafife almadığı bu güvenceden Türki
ye'nin yoksun kalması, Türkiye'nin geleceği için cid
di bir sakıncadır. 

Sayın senatörler; 
Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin yanlış ve 

haksız saydığımız tutumunun, dış ilişkilerimizde baş-
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ka ön eleştiriye imkân yaratmamasına hepimizin dik
kati gerekir. Türkiye, büyük devlettir; fakat tarihin
den ve bünyesinden gelen ciddi sorunları vardır. Bu 
sorunlara yemlerini eklememek, mevcut olan sorun
ları akılcı bir tutumla ve sabırla çözümlemek önce
likle Hükümetimizin sorumluluğudur. 

Milletlerarası anlaşmalar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onayı ile geçerlidir. Bu nedenle, Meclis
lerimizin, İdarenin milli çıkarlarımız doğrultusunda 
dış politika oluşturmasında yeri vardır. Bu nedenle 
de, konunun Meclislerimizce ve ilgililerce daha çok 
konuşulur olmasında gerek ve yarar vardır. 

Bu düşüncelerimi ifade etmek için söz aldım; he
pinize saygılar sunarım arkadaşlar. (AP şuralarından 
alkışlar). 

3. — Bolu Üyesi Orhan Çalış'ın, Bolu organize 
sanayi bölgesi hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sayın Orhan Çalış, Bolu Organize Sanayi Bölgesi 
hakkında gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Çalış. 
ORHAN. ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muhte

rem senatörler; 
Bota Organize Sanayi Bölgesi için Artsa Ofisi tara

fından istimlak bedelleri ödenmektedir. 
Devlet Su İşlerine ait suDama kanatayla, Ankara 

asfaSh arasındaki yüksek verimi gücü olan tarım ala
nının amaç dışı kullanılmasına mani olunması için 
söz almış bulunmaktayım. 

Turizm Bankası taraf mdan Bolu için turizm plan
laması yapıhnakıtadır. Akçakoca sahil şeridi, Düzce 
ilçesinin Derdin kaplıcası ve Efteni civarı plan dahi
lindedir. 

Yıka'dan, Karadere ormanlarından geçerek Yedi 
Göllere ve oradan da Mengen'e geçecek yol civarın
da kanıp yerleri ve dinlenme tesisleri yapılması ön
görülmektedir. 

Aladağ ve Kartalkaya civarında 5 bin yaltak ka
pasiteli, dağ ve kış sporları için turistik tesisleri, Bey
pazarı, Karagöl, Kıbrısçık, Seben arasmda bir rink 
tesisi ve buradaki turistik tesisler tanzimi; Kesenözü 
kaplıcalarında 2 500 yatakta bir kapasite; Mudurnu' 
nun Sarot kaplıcasmdaki bir termal şehri planlaması 
öngörülmektedir. 

Karamurat, Çubuk ve Sünnet gölleri arasındaki 
bir rink vasıtasıyla bunlar arasında irtibat temin edil
mektedir. 

Göynük ve Mudurnu gibi tarihi ilçelerin değerlen
dirilmesi, Abant, Gölcük, Gerede ve diğer turistik yer-
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ferin planlanmasının yapılmasıyla Bolu ilinin ve mer
kez ilçesinin turizmin geniş alanlarından en iyi şekilde 
istifadesi, hazırlanan planla son şeklini 'alacaktır. 

Bo'u'nun, sanayi şehri olmaktan ziyade, turizm 
şehri olması gereklidir. Sahip olduğu tabii güzellik
lerin korunması hepimiz için bir görevdir. 

Eskiden bir şdairde bir fabrika kurulması, o şeh
rin kalkınması için başlıca hedefti. Tarımdan ve diğer 
sahalardan gereği gibi yarar temin edilemiyordu. 
Ferdi fabrikalar, zamanüa organize sanayi bölgeleri 
kurulması suretiyle daha genişletildi; toplu olarak ku
rulmaya haşlandı. Meydana gelen tesislerin civarda 
meydana getirdikleri kentleşme; doğarım güzellikle
rini bozma, sosyal ve ekonomik çalkantılar, çevre kir
lenmesi gibi nedenlerle fabrikalar kurmak suretiyle 
kalkınma modeli, bazı yerlerde diğer kalkınma şekil
lerine yerini vermeye başladı. 

Ayrıca, çoğalması mümkün olmayan tarım top
raklarının tarımsal amaç dışında kullanılmaması bü
yük önem kazandı. Organize sanayi bökelerinin kır
sal alanlara ve verim gücü çok düşük sahalara aktarıl
ması bir zarurettir. 

% 75'i Bolu Özel İdaresine, % 25'i Bolu Ticaret 
ve Sanayi Odasına ait olmak üzere, Bolu Organize 
Sanayi Bölgesi Müteşebbis Kurulu kuruldu. Organi
ze sanayi bölgesi olarak Bolu - Ankara asfaltının 
Güney tarafından; Filiz Fabrikasından başlamak üze
re, Saraycık köyünü içine alacak şekilde Çaydut'a 
kadar, Devlet Su İşlerine ait sulama kanalı ile Anka
ra asfaltı arasını ayırdılar. Altı kilometre kadar uzun
luktaki bu saha, tamamen sulama kanalından istifa
de eden verimli tarım sahasıdır. Bu civardaki köyle
rin en verimli ve sulu arazileri burada olup, bu sa
halar alındıktan sonra, bu köylerin yalnız tarım ile 
uğraşmaları çok güçleşecektir. Yalnız isilralak edi-
fen sahada sulu ziraat yapılmaktadır. 

Yaptığımız incelemelere göre, Devlet Su İşlerinden 
sulama sahası için müsaade ahnmamıştır. Devlet, bu
raya milyonlarca lira harcayarak sulama kanalı yap
mıştır. Keza, Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığından da bu en verimli tarım sahasının 
amaç dışı kullanılması için de müsaade ahnmaımş-
tır. 

Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığının bu hususta, 9 Kasım 1977 tarihli bir genel
gesi vardır; bu genelge hükümleri de nazarı itibara 
alınmamıştır. 

Sahanın isitmlaki için 67 milyon lira bir para ay
rılmıştır. Burada dönümünün ortalama olarak 35 bin 

lira oMtığu gözönüne alınırsa ve bu bedelin de geç
miş senelere ait olduğunu nazarı itibara aldığımız 
takdirde, arazinin kıymeti ve verimliliği sizlere bir bil
gi vermektedir. 

Sanayi Bakanlığı organize sanayi bölgesi için ilk 
taksitte 10 milyon lira kredi verdi; bu da arsa ofisi
ne intikal ettirilerek bu miktar arazı sahiplerine öden
mektedir. Halen verim gücü yüksek bu tanın arazisi
nin istimlâk bedellerinin ödenmesinden sonra vazge
çilmesi birçok zorluklar meydana getirecektir. Sanayi 
kuruluşları tesisleri meydana getirmek için gayret 
•peşindedirler; fakat fabrikalarım da en verimli yerle
re kurmayı istem ektedirler. Bolu merkez ilçesinde 
organize sanayi bölgesi yapmaya müsait ve doğanın 
güzelliklerini bozmayacak, çevre kirlenmesine mani 
olacak şekilde sanayi bölgesi oîmaya müsait yerler 
vardır. 

Organize sanayi bölgesinin istimlak edilen bugünkü 
yerine yapılmamasını, ilçenin daha müsait başka ye
rine nakledilmesini; Sanayi Bakanlığının, Arsa Ofisi
nin, Devlet Su İşlerinin, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşar lığının ve diğer -ilgili kuruluşların bu konu
ya hassasiyetle eğilmesi ve gerekli tedbirleri zaman 
geçirilmeden almasıyla istimlakten vazgeçilmesi te
mennisiyle Yüce Heyete saygılar sunarım. (Alkışlar) 

4. — Muş Üyesi İsmail İlhanın, Muş il merkez ve 
köylerindeki elektrik sorunu hakkında gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi 
Sayın İsmail î!han, Muş il merkez ve köylerindeki 
elektrik sorunu hakkında gündem dışı söz talebinde 
bulunmuşlardır. 

Buyurun Saynı İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 

senatörler; 
Hükümetin, özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bak&nûğınm dikkatini Muş'un elektrik sorununa çek
mek için söz almış bulunuyorum. 

Birkaç gün evvel bir çoklarınız TRT haber bülte
nini izlediniz. Bu haberlerde Muş il merkezinin eflce-
triğiniiî kesilmiş ve Muş'un elektriksiz kalmış oldu
ğundan bahis ediliyordu. Bu konunun acilen halli için 
bütün Muş parlamenterlerine sayısız telgraf ve mek
tup gönderilmekte ve aynı sebeple gerek Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığına ve gerekse Türkiye 
Elektrik Kurumuna telgraf üstüne telgraf gelmek
tedir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Muş iîi, ilçe merkezleri ve köylerinin elektrik so

rununu 1974 yılından bugüne kadar dile getirmekte-
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ylm. 1974'de bu yüce kürsüden yapmış okluğum ko
nuşmalarımın birinde,- Keban'da üretilmekte olan 
«si tr iğin Bingöl, Bitlis Ve Muş il ve köylerinede ve
rilmesi gerektiğini, bu husustaki çalışmaların ne du
rumda oMuğunu sormuş ve Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığından aîdığım cevapta; 1976 yılında bu 
illere elektrik bağlanılacağı belirtiliyordu. Bakanlığın 
bu cevabi yazısı şu anıda dosyamda bulunuyor. Ben
de vatandaşlara bu haberi iletmiştim. Bugüne kadar 
çeşitli vesilelerle bu konuyu dile getirdiğim ve Türki
ye Elektrik Kurumu yetkilileri ile sık sık temas et
tiğim halde hâiâ Muş'tu hemşehrilerhn Keban elektri
ğine kavuşmamışlardır. 

îşin ilginç yönü Bingöl'e kadar getaiş olan elektri
ğin aylardan beri b"r türlü Muş'a bağlanması için 
ciddi çalışmaların yapılmamış olmasıdır. 

Muş halkı zaten îktisadcn perişan durumdadır, 
esnaf ve ssnaıîkâr • elektriksizlik nedeniyle çahşama-
ırızMadır. lî ve iFçe merkezlerinde yeterince elektrik 
olmadığı için buralardan köylere elektrik verileme* 
inektedir. 

Bu sebeple Keban'dan gelmesi beklenen cHttrik 
Muş, Varto, Bulanık ve Malazgirt merkezlerine bağ
lanacak ki, daha sonra köylere verilebilsin. Henüz bu 
merkezıere bağlanmamış olan elektriği köylere ne za
man verebileceğiz? Çalışmalar bu tempo ile giderse 
İşimiz iştir. Bu durumda ümitsizliğe düşmemek müm
kün değildir. 

Bütçe görüşmelerinde de söylemiş olduğum gabi, 
Muş köylerinden hiçbirinde elektrik bulunıııaimak-
tadır. Buna karşı Nevşehir'in 176 köyü vardır, hepsi 
de elektriğe kavuşmuştur. İstanbul köylerinin % 99,8'i, 
îzmir köylerinin % 91'i, Sakarya köylerinin % 90'ı, 
İsparta köylerinin %89'u, Aydın köylerinin % 86'sı 
elektriğe kavuşmuştur. 

Türkiye Elektrik Kurumundan alınan bilgilere 
göre, Türkiye'de 67 il içinde Tunceli, Siirt, Bitlis, Bin
göl, Adıyaman ve Muş bu hususta en az hizmet gö
türülmüş illerimizdir. Çünkü, bu illere bağlı köyle
rin lıiç birinde elektrik yoktur. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bundan sonra köy elektrifikasyon çalışmaların

da, bölgeler ve köyler arasındaki dengeyi sağlaya
cak, başka bir deyimle bu korkunç dengesizliği orta
dan kaldıracak bir politikanın izlenmesi kaçınılmaz 
bir zarurettir. 

Bunun gibi, iki yıldan beri Muş'a bağlanmış olma
sı gereken ve aylardan beri Bingöl'e kadar getirilmiş 
bulunan elektriğin en kısa süre içinde Muş, Varto, 

Bulanık ve Malazgirt'e ve daha sonra da köylerine 
bağlanması için en acil tedbirlerin alınması gerek
mektedir. 

Esasen Muş'tan gelen heyetlerle Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Sayın Deniz Baykal'la bu hususta 
müteaddit defalar görüşmüş bulunuyoruz. Konuya 
eğilmelerini bekliyoruz. 

Elektrik hususunda Muş ili ve ilçe anierkezleri çok 
perişan durumdadır. Köylüler de Keban'dan gelecek 
olan elektriğe ümitlerini bağlamış bulunmaktadırlar. 

Yukarıda belirttiğim gibi, konunun Hükümetçe 
ve özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 
önemle ve acilen ele alınıp hallini diler, hepinize say
gılar sunarını. (Alkışlar) 

5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Orhan Alp'e, Ulaştırma Bakanı Gü
neş Öngüt'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1399) 

BAŞKAN — Günldeme geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var, sırasıyla tak

dim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi ve Tek

noloji Bakanı Orhan Alp'in dönüşüne kadar; Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Güneş 
Öngüt'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

6. — Görev ile yurt dışına giden Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Mete Tan'a, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3II393) 

BAŞKAN — Bir diğer Cumhurbaşkanlığı tezkere
sini takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakam Dr. Mete Tan'ın dönüşüne kadar; Sağlık 
Ve Sosyal Yardım Bakanağına, Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısı Dr. Faruk Sükan'ın vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

7. — Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
Enver Alcova'ya, İmar ve İskân Bakanı Ahmet Kara-
aslan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1394) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gklen Devlet Bakam Enver 

Akova'mn dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına* İmar 
ve İskân Bakam Ahmet Karaasianm vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fa/hri S. KorUtürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

8. — Görev ile yurt dışına giden Sosyal Güvenlik 
Bakanı Hilmi İşgüzar'a, Ulaştırma Bakanı Güneş Ön-
güt'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1395) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Sosyal Güvenlik Ba

kam Hilmi İşgüzar'ın dönüşüne kadar; Sosyal Güven
lik Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Falıri S. Korütürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
9. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Başbakan 

Bülent Ecevit'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1396) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Başbakan Bü

lent Eceviıt'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun 
vekillik etenesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korütürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

10. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı Hikmet Çetin'e, Maliye Bakanı Ziya Müez-
zinoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1397) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Bakam 

Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Maliye Bakam Ziya Müezzinoğlu'nun vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korütürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bügüerine sunulur. 
11. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Gündüz Ökçün'e, Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1398) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı 

Prof. Gündüz Ökçün'ün dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Milli Savunma Bakam Hasan Esat Işık' 
m vekillik etenesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Koruitürk 
Cumburbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

12. — TBMM Birleşik Toplantısının 17 Mayıs 
1978 Çarşamba günü saat 15.00'te yapılacağına dair 
Başkanlık tezkeresi. (3/1400) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var, takdim 
ediyorum. 

Genel Kurula 
Gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, 

17 Mayıs 1978 Çarşamba günü saat 15,0K>'te, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Birleşik Toplantı yapması 
TBMM. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü gereğince ka-
rarlaşforıîmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun bilgileri
ne saygıyla arz olunur. 

Osman Salihoğhı 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanvekili 

BAŞKAN — Yüksek Heyeti» bibilerine sunulur. 
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13. — Öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süre
sinin iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1390, 
10/22) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Öğretmenler arasında yapılan nakil ve tayinlerle 
açığa alınanlar hakkında kurulan Araştırma Komis
yonumuzun görev süresi 12 '. 5 . 1978 tarihinde sona 
ermektedir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul olunan Danışma Ku
rulunun 19.4.1978 tarih ve 3 No. m kararının 1-a, b ve 
geçici c fıkralarına göre 12 . 5 . 1978 tarihinden itiba
ren, bir kereye mahsus olmak üzere iki ay müddetle 
uzatılmasını arz ederini. 

Saygılarımla. 
Hüseyin Atmaca 

Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Öğretmenler arasında yapıHan nakil 
ve tayinlerle açığa sunanlar hakkında kurulan Araş
tırma Komisyonunun görev süresi 12 . 5 . 1978 tari
hinde sona ermiştir. 

Bu tarihten başlamak üzere Komisyonun görev 
süresinin iki ay daha uzatılmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1. — 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 11977) 

BAŞKAN — Gündemin «Sorular ve Genel Gö
rüşme» bölümüne geçiyoruz, 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Sayın Ucuzal?.. Yoklar, 

Soru sahibi olmadığı için bir defaya mahsus ol
mak üzere gelecek soru gününe taîük edilmiştir. 

14. — Lice'de depremden sonra yapılan konutlar 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonun çalışma süresinin iki ay uzatılması
na dair tezkeresi. (3/1391, 10/25) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Lice'de depremden sonra yapılan konutlar hak

kında kurulan Araştırma Komisyonumuzun görev sü
resi 12 . 5 . 1978 tarihinde sona ermektedir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul olunan, Danışma 
Kurulunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 3 No. hı karannm 
1-̂ a, b ve geçici c fıkralarına göre 12 . 5 . 1978 tarihin
den itibaren, bir kereye mahsus olmak üzere 2 ay 
müddetle uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
İsmail İlhan 

Komisyon Başkam 

(BAŞKAN — Lice'de depremden sonra yapılan 
konutlar hakkında kurulan Araştırma Komisyonunun 
görev süresi 12,5.1978 tarihinde sona ermiştir. 

Bu tarihten başlamak üzere Komisyonun görev 
süresinin 2 ay uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kahul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi: 9.8.1977) 

BAŞKAN — Sayın Özltürk?.. Yoklar, 

Hükümet?.. Yok, 

Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek soru gü^ 
nünle talik edilmiştir. 

Hükümet üyeleri bulunmadığı için ilgili soru öner
gelerini okumuyorum, 

VI, — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 
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îNEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nm ithal edilen bitkisel yağ ve margarin 
konusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/63) 

BAŞKAN — Sayın Sarfıcalı?.. Buradalar. 
Sayın Sarhcalı, önergeyi okutuyorum efcn:ÎLm. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Hükümetin 
bulunmasını istiyorum. Efendim. 

V. — BAŞKANLIK DİVANININ GI 

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

BAŞKAN — Gündemin Araştırma önergeleri bö
lümüne geçiyorum.1 

Sayın Yiğit Köker?., Yoklan 

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

BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker?.. Yoklar. 

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

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Çeleibi önergesüni 
geri alıyor. Önerge geri verilmiştir, 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ C 

20. — 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) 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, ilgili Bakanın Genel Kurulda 
bulunmalarım istiyorum efendim. 

BAŞKAN — İlgili Bakanın bulunmasını istiyor
sunuz... İlgili Bakan yoklar efendim. 

21. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Ocak 1974 ta
rihinden sonraki teşvik belgesi imalat izni ve fiyat 
tespiti işlemlerine dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/68) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... Buradalar. Sayın 
Çelebi?... Buradalar. 

BAŞKAN — Peki efendim, 

"Gündemlimizde Hükümetle iîgili büîün maddeler 
için Hükümete haber Verilmiştir; ama belki işleri ol
duğu için burada şu anda bulunmuyorlar. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
Önerin Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. ((10/66) * 

BAŞKAN — Sayın Hayri Öner?.. Yoklar, 

^EL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Önerge, Gündeme girmeden önce okunduğu ve 
uzun olduğu için şimdi okutmuyorum. 

Önerge sahibi konuşacak mı efendim?... 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, önergem okundu; ama sonuç 
bölümü okunursa bir hatırlatma olacaktır efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, sonuç bölümünü oku
tayım. 

Bu araştırmayla şu sorunlara açıldıkla cevap bu
lunması gerekmektedir : 

1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Sayın Ab-
dülkerim Doğru'nun bulunduğu dönemlerde, kimle
re ve hangi kuruluşlara ne miktarda teşvik belgesi 
verilmiştir. Bu kişiler veya kuruluş yöneticileri ara
sında MSP üyeleri MSP yöneticilerinin yakınları var 
mıdır?.. Bunlar hangi yöneticiye ne derecede yakın
dırlar? 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat BAŞKAN — Sayın Yüce?.. Yoklar. Komisyon 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet Başkanı bulunmadıkları için diğer maddeye geçiyo-
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. r u m * 
Sayısı : 704) 
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2. Sayın Doğru'nun Bakanlık dönemlerinde kim
lere veya hangi kuruluşlara imalat izni verilmiştir?. 
Bu kişilerin MSP ve MSP yöneticileriyle yakınlık 
dereceleri nedir?. 

3. Teşvik belgesi veya imalat izni için başvuran
lardan olumlu sonuç alamayanlar kimler, hangi ku
ruluşlardır? Bu kişi veya kuruluşlara projelerinin de
ğiştirilmesi veya aracılık için belli büroların tavsiye 
olduğu doğru mudur? Bu bürolar hangileridir? Sa
hip veya yöneticilerinin MSP veya MSP yöneticile
ri ile yakınlık veya iş ilişkileri nedir? Bu kişiler ve
ya kuruluşlara MSP'ye bağışta bulunmaları açıkça 
söylenmiş veya telkin edilmiş midir?. 

4. işlerini takipte güçlükle karşılaştıkları halde 
bağışta bulunmak veya tavsiye olunan bürolardan 
geçmek sonunda olumlu sonuç alabilenler olmuş mu
dur? 

5. Fiyat tespit taleplerinin karşılanmasında (ka
bul veya ret) durum nedir? 

6. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında işi olanlar
dan doğrudan doğruya bağış olarak veya bazı büro
ların aracılığı karşılığında toplanan paraların MSP' 
ye intikal ettirilerek seçim fonunda toplandığı iddia
larının gerçeklik derecesi nedir? 

MSP ve MSP yöneticileri hakkındaki iddialar an
cak bu sorunlara cevap bulunmasıyla açıklığa ka-
vuşturulabüir. Bir Senato Araştırmasından sonra da
ha ileri derecede yasama veya yargı denetimi yolla
rına gidilebileceği açıktır. 

Önergemin kabulünü Genel Kurulun takdirine 
saygıyla sunarım. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Hüsamettin Çelebi 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, konuşacak mısınız 
efendim?... 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, önergem ve sorularım açıktır. 
Konuşmuyorum; Sayın Bakanın izahlarını bekliyo
rum. 

BAŞKAN — Evet efendim; Sayın Bakanın iza
hatım bekliyorsunuz. 

Sanayi ve Teknoloji Bakam Sayın Orhan Alp, 
buyurunuz efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Senatörü Sayın 
Hüsamettin Çelebi'nin 12 Mayıs 1977 tarihinde, ya
ni bundan takriben bir yü önce yapmış olduğu bir 

î talep ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1 Ocak 
1974 tarihinden sonraki; teşvik belgesi, imalat izni 
ve fiyat tespiti işlemleri üzerinde bir Senato Araştır
ması açılmasına talep etmiş bulunmaktadır. 

I Bu Araştırmanın açılmasına dair önergenin görü
şülmesine ancak bugün sıra gelmiş bulunmaktadır. 
Bu arada hükümet değişikliği olmuş ve yeni Hükü
met de 5 Ocak tarihinden itibaren iş başında bulun
maktadır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında vazifeye başla
dıktan sonra Teşrik ve Uygulama Genel Müdürlüğü
nün çalışmaları ile bu Genel Müdür tarafından ve
rilen teşvik belgeleri hakkında ve Sanayi Dairesince 
verilen lisanslar üzerinde bir çok ihbarlar aldım. Bu
nun üzerine derhal gerekli tahkikat ve tetkikatm ya
pılması için emir verdim. 

I Esasen Sanayi Dairesinden daha önce verilen de
mir ithali ile ilgili olarak yapılan bazı şikâyetler üze-

I rinde tahkikatın yapılmakta olduğunu da gördüm. 
I Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğümüzde 

halen Bakanlığımızın müfettişleri gerekli tahkikatı yü
rütmektedirler. Bu arada yapılan tahkikat sırasında, 

I teşvik belgelerinin verilmesinde bazı usulsüzlükler 
I tespit edilmiş ve gerekli takibata geçilmiştir. Her 
I türlü usulsüz ve kanunsuz işlemlerin karşısındayız. 

Bunun için de, bu gibi hadiselerin takipçisiyiz. 
Bu durum muvacehesinde, Sanayi ve Teknoloji 

I Bakanı olarak, Senato Araştırmasının açılmasına kar-
I ŞÎ bulunmadığımı arz ederim. Durumu Yüce Sena

tonun takdirlerine sunmak isterim. 
Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Araştırma Komisyonu kurulup ku-

I rulmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Kurul
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Araştırma 

I Komisyonunun kurulması kabul edilmiştir. 

11 veya 15 üyeden... («11» üye sesleri) 11 üyeden 
kurulması hususunu oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Zaten 
görev süresi Komisyonun seçiminden başlar ve Tü-

} züğümüze göre süresi iki aydır. Gerekirse, Komis-
I yonun çalışmalarını, Ankara dışına da kaydırması v 

I hususunu oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku-

I rulmuş şirket ve holdingler hakkında Senato Ar aştır-
l ması isteyen önergesi. (10/70) 

I BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
J Sayın Hayri Öner.. Yok. 
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23. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si. (10/71) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sayın Hayri Öner.. Yok. 

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

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri öner. . Yok. 

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

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi 
Talât Doğan... Burada. 

Sağlıkta can güvenliği konusunda Senato Araş
tırma isteyen önergesi. 

Hükümeti bekleyecek misiniz, okutayım mı öner
genizi?... 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Beklemeyeceğim. 
BAŞKAN — Beklemeyeceksiniz. 
önergeyi takdim ediyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Senato Araştırması isteyen : Talât Doğan Rize 
Senatörü. 

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

mar cerrahisi, göğüs cerrahisi, nefroloji, onkoloji, 
ileri ortopedi, rehabilitasyon klinik ve servisleri; An
kara, İstanbul, İzmir illeri merkezlerinde bulunmak
tadır. Diğer illerdeki hastanelerde tedavileri müm
kün olmayan hastalar, yetkili mütehassıs hekimlerce 
bu merkezlere muhtemel veya kesin teşhisle sevk 
edilmektedirler. Sevkedilen bu hastalar hayati önem 
taşıyan acil vakalardır. 26 Kasım 1973 gün ve 14724 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yataklı Tedavi 
Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 12 nci maddesi 

^hükmüne göre : 
«Madde 12. — Âcil servis hizmeti 24 saat sürek

lilik gösteren teşhis konulan ve ayaktan âcil tedavi 
uygulanan, gerektiğinde yatırılarak tedavi sağlanan 
bir birimdir. Buna göre, acil servis hastane içerisin
de bir poliklinik ve klinik olmayıp, hasta, hastane 
ve hekim imkânlarını kolaylaştırıcı bir kuruluştur. 
Bu serviste bütün dalların âcil vakalarının tedavi ede
cek ilâç, malzeme ve hayat kurtarıcı cihazlar bulun
durulur. Grup nöbeti tutulan hastanelerde âcil ser

vise, biri cerrahi şubeden, diğeri de dahili şubeler
den iki nöbetçi tabip nezaret eder. Eğitim hastane
lerinde bu serviste yeteri kadar asistan, hemşire ve 
yardımcı sağhk personeli görevlendirilir. Âcil ser
viste çalışma aralıksız 24 saat devam eder, Hastalar 
hiç bekletilmeden ilgili tabip tarafından görülür ve 
tedavisi yapılır» 

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

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

Bizzat müşahede ve tespit ettiğim vakalara ve 
karşılaştığını beyanlara istinaden bildiriyorum. Bun
da Sağlık Bakanlığının, üniversiteler tıp fakülteleri
nin, Sosyal Güvenlik Bakanlığının, idari, tıbbi ihmal 
ve sorumlulukları vardır ve büyüktür. Bu işin artık 
hafife alınacak tarafı kalmamıştır. Hepimiz vicdani 
sorumluluk altındayız. İlgili bakanlıklarca ve üniver-
sitelerce alınması mümkün tedbirlerle bu feci duru
ma son verilmesi mümkündür. Maalesef sorumlu ve 
yetkili makam ve kişiler ilgisizdirler. İnsana kıymet 
verilmemekte, acılara göz yumulmakta, kulaklar ka
patılmaktadır. Yetkili ve sorumluları uyarmak, gö
revlerini hatırlatmak ve insanlık dışı muamelelere 
son verebilmek için Sağlık Bakanlığı, tıp fakülteleri, 
SSK hastaneleri ve özel hastanelerde inceleme, 
Araştırma yapmak üzere Anayasanın 88 ve İçtüzü
ğün 133 ncü maddelerine göre bir Senato Araştır
ması açılmasına karar verilmesini saygıyla arz ede
rim. 17 . 10 . 1977 

Rize 
Dr. Talât Doğan 

BAŞKAN — Sayın Doğan, önergenizi kâfi görü
yor musunuz, yoksa izahat verecek misiniz?.,. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Kâfi görüyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kâfi görüyorsunuz. 

Önergeyi dinlediniz, bir araştırma komisyonu ku
rulması hususunu oylarınıza arz ediyorum: Kurul
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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11 üyeden kurulması hususunu oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kahıd cdâS-
diştir. 

Komisyon seçiminden sonra iki ay müddet Tü-
ziiğtiîiıüzce tespit edilmiştir, 

Binaenaleyh, komisyonun gerektiğinde Ankara 
inşında da çabşiîiaların» sürdürmesi hususunu oyla-

t,::riim arz ediyorum: 
Kabuü edilmiştir. 

Kabul edenler... Etmeyenler... 

Dilekçe Karma Komisyonu ve Hükümet olmadığı 
çhi Düekçe Karma Komisyonu raporları göriişüle-
^tyecekik'. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2.— Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını 
inceleme Komisyonu raporlarının Genel Kurulda 
n<> şekilde işleme tabi tutulacağına dair önergesi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu, (C. Sena-
r-^u : 5/6) (S. Sayısı : 761) 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş yok burada. 

Yasama dokunulmazlığı ile ilgili Komisyon Baş
kanı yok. Sözcüsü Sayın Esatoğlu ise de Başkan-
vekili olduğu için bu vazifeyi yapamayacaktır. 

Bu itibarla, gündemimizde başka görüşülecek 
madde bulunmadığından 18 . 5 . 1978 Perşembe günü 
saat 15.0ö'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.10 

»m<i 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

57 NCt BİRLEŞİM 

16 . 5 . 1978 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — 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) 

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

3. — 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) 

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

5. — 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) 

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

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

8. — 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) 

9. — 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) 

10. — 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) 

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

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

5. — 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) 

6. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 



Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtım tarihi : 18 . 4 , 1977) 

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

8. — 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
gesi. (10^68) 

9. — 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) 

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

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

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

13. — 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 nci ek) (Dağıtım tarihi : 22.2.1978) 

14. — 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 
3 1 . 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) 
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15. — 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
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:. 670'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

16. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün (Eski 
İçişleri Bakam) 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 saydı 
raporu de Komisyon Başkanlığının 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) 

17. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Ddekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurutunun 1.11.1974 tarih ve 1 saydı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 saydı Melek İpkin'e ait Kara^ 
sın Genel Kurulda görüşülmesine dair Ddekçe Kar-! 
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 151 saydı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 151 saydı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/283) (S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihli : 22.2.1978) 

18. — Müli Savunma Bakanı Ferid Melen'in (Es
ki Milli Savunma Bakanı) Ddekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4254 saydı Ramazan 
Kurt'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı 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) 

19. — Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in (Esi 
ki Milli Savunma Bakanı) Ddekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 , 7 . 1976 tarih ve 36 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4268 saydı Ali Savaş'a 
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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 sayılı 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) 

20. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil 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 sayılı Burhan 
Göksel'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
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) 

21. — 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 taril 
ve 154 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/286) (S. Sayısı : 679'a 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 
23 . 2 . 1978) 

22. — İstanbul eski Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) İlhami 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) 

23. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye 
Bakam dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29 . 11 . 1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 16459 sayılı İshak 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) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Ordu eski Üyesi Selâ-
hattin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık 
Karaı 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-ı 
keresi. (C. Senatosu : 4/288) (S. Sayısı : 682'ye 1 nci 
ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

25. — 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. Senan 
tosu : 4/160) (S, Sayısı : 360'a 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

26. — 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 s 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) 

27. — 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-i 
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 , 1978) 

28. — 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) 

29. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
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) 

30. — 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 sayıh raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 34 sa
yıh rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/181) 
(S. Sayısı : 399'a 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 £ 3 . 1978) 

31. — 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) 

32. — 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 sayıh 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/291) (S. 
Sayısı : 675'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 14 . 3 .1978) 

33. — izmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş Tü-
mer'e ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 sayılı 
raporu. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 775) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

34. — İzmir Milletvekili (eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayıh Haf
talık Karar Cetvelindeki 4256, sayılı Türkân Bay-
ram'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 19 . 4 . 1978 tarih ve 167 sayıh 
raporu. (C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

35. — Bursa Milletvekili Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1977 tarih ve 49 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 5795 sayılı Prof. Dr. Yusuf Ya-
zıcı'ya ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar-
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 173 sayılı 
raporu (C. Senatosu : 4/440) (S. Sayısı : 777)) (Da^ 
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
Bakam Ziya Müezzinoğlu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Öz-. 
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka j 

rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 172 sayılı 



— 5 

raporu (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 77S; (Da
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

37. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Ba
kam İsmail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 169 sayılı ra
poru. (C. Senatosu : 4/336) (S. Sayısı : 779) (Dağı
tım tarihi : 27 . 4 . 1978) 

38. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kam) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet 
Gökşin'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 noi maddesi gereğince 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 
31, 6 . 3 . 1975 tarih ve 31, 21 .2 .1977 tarih ve 31 
sayılı raporları ve 3 . 5 . 1978 tarihli tezkeresi. (C. Se
natosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 11 .5.1978) 

39. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık j 
Karar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait j 

i 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi [ 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih i 
ve 152 sayılı raporu ve 3 . 5 . 1978 tarihli tezkeresi, i 
(C. Senatosu : 4/284) (S. Sayısı : 673'e 1 nci ek) (Da- i 
ğıtım tarihi : 11 . 5 . 1978) j 

40. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma- j 
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku- I 
rulunun 29 . 4 . 1975 tarih ve 6 sayılı Haftalık Ka- ! 
rar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo- j 
nunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 164 sayılı raporu ve j 

3 . 5 . 1978 tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/292) 
(S. Sayısı : 674'e 1 nci ek (Dağıtım tarihi : 11.5.1978) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım 
tnceleme 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) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Süley
man Ertuğrul Ergin"in yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo 
ru. (3/1218) (S. Sayısı : 769) (Dağıtım tarihi : 7.4.1978) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1275) (S. 
Sayısı : 770) (Dağıtım tarihi : 7.4.1978) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Se-
lahattin Çolakoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru. (3/1276) (S. Sayısı : 771) (Dağıtım tarihi: 7.4.1978) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın yasama dokunulmazlığinm kaldırılma 
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1287) 
(S. Sayısı : 772) (Dağıtım tarihi : 7.4.1978) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/1194) (S. Sayısı : 773) (Dağıtım tarihi : 12.4.1978) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAP İLACA K 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

57 nci Birleşim) 




