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2. — Cumhuriyıet Senatosu Adana Üyesi Nuri 
Âdemoğlu'nun, Dış memleketlerdeki Elçilik ve Kon
solosluklarda bulunan bakanlığınıza bağh memur ve 

I. — G E Ç E N T U 

İçişleri Balkanı İrfan Özaydınlı, 7 . 12 . 1978 ta
rihli 16 ncı Birleşiimde Elazığ olayları hakkındaki de
meci ile ilgili açıklamada bulundu. 

lîsiüanlbul Üyesü Fikret Gündoğan, orman ürünle
rinin dağııtımı ve bazı okullarda görülen bitlenma 
ile üsgfjUi gündem dışı dömısçfce bulundu. 

Eslkişehir Üyesi Ömer Ucuzal, İçtüzüğün 65 nci 
maddesi gereğince demeçte bulundu. 

Tolkait Üyesi Cevdet Aykan, Milliyet Gazetesinin 
11.12.1978 tarihi, Günaydın Gazetesinin 12.12.1978 
tarihli nüshalarındalki Site Talebe Yurdu ve anarşi 
ile iligiH yayınlara dair gündem dışı dsmıaçte bulundu 

TBMM Birleşik Toplantısının, gündemlinde 'bu
lunan konuları görüşmek üzere 13 . 12 . 1978 Çar-

II. — G E L E N 

T A N A K Ö Z E T İ 

I şamiba günü saat lŜ OOtte yapılacağına dair Başkan
lık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine, sunuldu. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı madde
cinin kaldırılması, bazılarının da değiştirilmesi hak-
kında kanun teklifinin maddeleri ve tümü kabul 
«dükü. 

1 14 . 12 . 1978 Perşembe günü saat 15.00'te top-
I lanmak üzere Birleşüme saat 18.52^ son verildi. 
I Başkan Düvan Üyesi 

Başkanvıdkili Afyonkarahisar 
I Cengizhan Yorulmaz Mustafa Çelik 
I Divan Üyesli 

Taibi Üye 
I Emanullah Çelebi 

K Â Ğ I T L A R 
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müstalhldıern adedi Üe ikenditeniınıe ödenen döviz mik
tarlınla dair yazılı sorusu. (7/1014) (Tayım Bakanlığı
ma gönlderiilm'iş'Jir). 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 
Âdemoğlu'nuın, Dış memleketierdetki Elçilik ve Kon-
soloslıulklarda bulunan bakanlığınıza bağlı memur va 
mliistahdiem adedi ile kendilerine ödenen döviz mük-
fuarınla dair yazılı sonuısu. (7/1015) (Turizm ve Tanıt
ıma Bafcaouğınta gönderölımtiştür). 

4. — Cuımlhuriyet Senatosu Adama Üyesi Nuri 
Âdemoğlu'nuın, Duş memleketlerdeki Elçi'Kk ve Kom-
^lasltfkiardia bukmam baJkamlığınıza bağlı memur va 
raüısıtıaWarn adedi ile fernddleriıne ödenen döviz ımıik-
Barana datir yazılı sorusıu. (7/1016) (Çalışma Bakan
lığına gönderilmiştir). 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 
Âdemoğlu'nuın, Dış memleketlerdeiki Elçilik ve Kon
solosluklarda bulunan Bakanlığınıza bağlı memur ve 

»-•«« 

BAŞKAN — 18 nci Birleşimi açıyorum. 

/. — Yozgat Üyesi Süleyman Ertuğrul Ergkı'in, 
İstanbul Sheraton 'Otelinde iki ay devam eden grev 
ve sonuçlarına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Ergin, vaz mı geç-
ttlıifiz efendim?.. 

müstahdem adedi ile kendilerine ödenen döviz mik
tarına dair yazılı sorusu. (7/1017) (Mili Savunma 
'Bakanlığına gönderilmiştir). 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adaına Üyesi Nuri 
Âdemoğlunun, Ful - Tim© Kanununun kabulünden 
oruca ve sonra Sağlık Bakanlığı müesseselerimde çalı
şan personele ödenen para mûkltarı ile tedavi gören 
basta adedime dair yazılı sonuısu. (7/1018) (Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir). 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 
Âdemoğlu'nuın, Yurt dışına seyahalt eden Bakan ve 
'heyetlere ödenen döviz miktarına dair yazılı sorusu. 
(7/1019) (Maliye Bakanlığına gönidenilmiştir.) 

8. — Cuımıhurıiyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 
Âdemoğlu'nun, Ziraat Bankasının dağıttığı zirai, sı
nai ve ticari kredi miktarlarına dair yazılı sorusu. 
'(7/İÛ2CK) (Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir.) 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Hayır, 

'BAŞKAN — İstanbul Sheraton Otelinde iki ay 
devam eden direniş ve sonuçları hakkında gündem 
dışı konuşma talep etmişsiniz, buyurun efendim. 

BİRİNCİ OTURUM 

AçaJmıa sJaıalii : 15,<M> 

BAŞKAN : BaşkaaıvelkiLiI Cenıgizhan Yorulmaz 

DÎVAN ÜYELERİ : Emamıliıh ÇelebJ (Tabi Üye), Mustafa ÇeEk (Afyonkarahissır) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapdacaikıtır. Sayın üyeler; 
_,. , , , . , Gündem dışı 4 konuşma talebi var. Bunlardan üç (Yoklama yapıldı) M „. , tanesine soz vereceğim; sonra gündemıde'kı dıger ko-
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; müzaikerele- , nuların müzakeresine geçeceğim. 

re başlıyoruz. I Sayın Cevdet Aykan?. Yoklar. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Türkiye'nin en büyük otellerinden biri olan İstan
bul'da Sheraton Otelinde Eylül ayı sonlarında baş
layarak iki ay kadar devam eden ve geçen ayın son
larına doğru nihayete eren bir direnişe temas etmek 
istiyorum. 

Tamamıyla keyfi sebeplere dayanan bu direnişten 
nedense basında da pek fazia bahsedilmedi. Bu di
reniş sebebiyle, Ekim ayında 28 milyon, Kasım ayın
da 30 milyon lira tutarındaki rezervasyonlar iptal 
edildiği, gibi, Aralık ayı içinde 15 milyon liralık re
zervasyon talebi «Direniş sebebiyle kapalıyız» diye 
reddedilmiştir. 

Böylece, geçen yıldan beri otel idarecilerinin tür
lü dış memleketlerde turist çekici propagandaları so
nucu temin edilen turistler perişan edilmiş, memle
ket turizmine büyük bir darbe vurulmuştur. 

Aslında bu hadisenin başlangıcında, İstanbul par
lamenterlerinin derhal işe el koyması ve bu işi başın
da halletmeleri beklenebilirdi; ama İstanbul'un dert
lerinin çokluğu, ayrıca onların İstanbul'a dönüşle
rinde evlerinde kalışları, dolayısıyla otele ihtiyaçları
nın olmayışı, hele Basının bundan âdeta bahsetmeyi-
şi veya çok normal ve küçük bir hadiseymiş gibi kı
saca temas edip geçiştirmesi, kendilerini mazur gös
terecek sebepler olabilir. 

Bendeniz de, bu direnişi Ekim ayı başlarında İs
tanbul'da bulunduğum sırada Sheraton Otelinde ça
lışan bir arkadaşımı ziyarete gittiğim esnada, otel 
kapısına yapıştırılmış «Direniş sebebiyle otelimiz ka
palıdır.» yaftasını okuyarak muttali oldum. Otel yö
neticileriyle temas edip sebebini sordum, öğrendim. 
İstanbul'da vilâyet ve emniyet yetkilileriyle temas 
ettim. Ankara'ya dönüşümde ise, bu konuda ilgili 
bakanlıklarla; yani Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
Çalışma Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
bağlı olduğu Devlet Bakanlığıyla temasa çalıştım. 
Maalesef hiç birinden ilgi görmedim. Esrarengiz bir 
sükût ve anlaşılmaz bir çekingenlik gördüm. 

Önce şunu arz edeyim : Sheraton Oteli, en büyük 
hissedarı olarak başta Vakıflar Genel Müdürlüğü ol
mak üzere, Vakıflar Bankası, Emekli Sandığı gibi 
Devlet kuruluşlarının kurduğu Taksim Otelcilik Şir
ketinin malıdır. Bu şirket, oteli yıllık 200 bin dolar 
kira ile, ve ayrıca kârdan da hisse almak kaydıyla 
Amerika'nın Sheraton Otelcilik Şirketine işletmesini 
devretmiştir. Bu sebeple otelin genel müdürü de 
Amerikalıdır. 
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Hadisenin iki cephesi vardır: Birincisi, görünen 
yönü. İkincisi, içyüzü. Her ikisi de tutarsız, kanun
suz ve tam manasıyla anarşiye yöneliktir. Her ikisi
ni de arz edeceğim. 

Görünen yönü; yani zahiri sebebi şudur :.. Otel 
yöneticisinin; yani Genel Müdürün Otelde şu deği-

1 siklikleri yapmış olması : 
1. Mangal Kafeterya bölümünde çalışan bir ba

yan işçiyi, aynı bölümde Park Kafeteryada görev
lendirmesi. 

2. Dedektiflerden birini, Başdedektif olarak ta
yin etmesi. 

3. Muhasebecilerden birini, Muhasebe Müdür 
Muavini yapması. 

İşte, direnişe geçenlerin sebep olarak ileri sürdük
leri bu üç sebep, aslında tamamen Otel Genel Mü
dürünün kanuni yetkileri çarçevesine giren hususlar
dır, herhangi bir direnişe gerekçe olamaz. Bahis ko
nusu ataması yapılan kişiler, direnişin elebaşılarınca 
sevilmiyormuş, onların istedikleri kişiler yapılmalıy-
mış. 

Kanunsuz hareketlerine mesnet bulamayan bu 
anarşist grubun gösterebildikleri direniş gerekçesi iş
te bu kadar basit. 

Gelelim hakiki sebebine. 
Hadise, aslında bu otelde bu yılın ilk hadisesi de

ğil, tam dördüncü teşebbüs. Bundan öncekiler bu 
derece uzatılmadan halledilmiş. 

Önce hadisenin elebaşılarını arz edeyim : 
Birincisi, bir hamal, bagaj taşıyıcısı. Maaşı 22 

bin lira. 
İkinci elebaşı, bir yer süpürücüsü. Maaşı 16 bin 

lira. 
Üçüncüsü, bir santral memuresi. Maaşı 22 bin 

lira. Bahşişler hariç. Aslında bahşişler bazen maaşın 
birkaç misli oluyor. Bu elebaşıların isimleri bende 
mahfuzdur. 

Görüyorsunuz ki, problem hiç bir zaman ekono
mik değildir. 

Elebaşılığını yukarıda bahsettiğim kişiler ve arka
daşlarının yaptığı direnişin gerçek sebebi, bu kişile
rin şu anda bağlı bulundukları OLEYİS Sendikası 
yönetimini ele geçirmek istekleridir. 

Vaktiyle bu kişiler Turizm - İş Sendikası yöneti
cileri imişler. Ancak Turizm - İş Sendikası kapanıp, 
bütün personel DİSK'e bağlı OLEYİS Sendikasına 
geçince aşırı militan olan eski Turizm - İş Sendikası 
yöneticileri OLEYİS Sendikasını ele geçirmek iste-

I misler; fakat muvaffak olamamışlar. Nispeten ılımlı 

672 — 



C. Senatosu B : 18 

solda olan OLEYİS Sendikasının bugünkü yönetici
leri işi sıkı tutmuşlar, yönetimi aşırılara vermemiş
ler. 

O halde direnişçiler için tek çare OLEYİS Sendi
kası yöneticilerini küçük düşürücü tertiplere giriş
mek yolu kalmıştır, işte bütün sebep budur. Otelde 
çalışan 500 personeli direnişe geçirmek için türlü ba
hanelerle denemeler yapılmış, her defasında OLE-
YlS Sendikası bu şekildeki tertiplere alet olmamış
tır. 

Bu sonuncusunda da başlangıçta OLEYİS Sendi
kası yöneticileri direnişe karşı imiş; fakat elebaşıları 
DİSK'le irtibat kurup oradan cesaret aldıktan sonra 
harekete geçmişler-, 500 personelden 450'sini direni
şe geçirmişler. Geriye kalan 50 kişi karşı direnişe 
geçmiştir, otel aşağı yukarı 20 gün kadar bu yüzden 
açık kalmış, mevcut müşterilerin bir anda sokağa 
atılmaları sağduyu sahibi ve fedakar bu 50 kişi sa
yesinde önlenmiştir. 

Hadisenin ikinci günü otel idaresi, öteden beri 
elebaşılık yapan 50 kişinin işine son vermiştir; fakat 
maalesef bu kişiler direniş boyunca otele gelmişler, 
kışkırtıcılıkta devam etmişlerdir. 

Otelin barlarında, lokantalarında teypler çalıp, 
içkiler içip eğlenerek tam bir yağma hasavıyla dire
nişi sürdürmüşlerdir. 

Hadisenin hemen başında otel idaresi durumu 
vilayete, savcılığa ve ilgili bakanlıklara bildirmiştir; 
fakat maalesef ilgililerden hiç bir ilgi görmemiştir. 

Arkadaşımı ziyaret için Slıeraton Oteline gittiğim 
gün, direnişin 12 nci günü idi. Henüz savcı gelme
miş, 12 gündür savcı uğramamıştı. Savcıların en bol 
olduğu bir şehrimizdeki ilgiye bakınız. 

Otel genel müdürünün odasından valiye telefon 
ettim. Vali bey, «Hadiseden haberdar olduğunu; fa
kat müdahale yetkisi olmadığını; ancak savcının işe 
el koyması gerektiğini ve onları da ikaz etmiş oldu
ğunu» ifade etti. O zaman, ben, «Hadiseye savcı el 
atar, doğrudur; ama içeride islerine son verilmiş bir 
çok kişi var, kışkırtmaya devam ediyorlar; bunların 
dışarı atılması polisin görevidir. Eu ise sizin emrinize 
bağlıdır» deyince, «Evet, doğrudur, şimdi emniyet 
müdürüne talimat vereceğim» dedi. Yarını saat kadar 
sonra İstanbul Emniyet Müdür Muavini telefon et
ti, «Vali Beyin talimatı, yarın sabah otele geleceğiz» 
diyordu. «Neden şimdi değil de yarın sabah? Saat 
akşamın 6'sı, bir çokları gitmiş, içeride çok az kişi 
kalmış, bu iş kolayca hallolacakken neden sabaha 
bırakılmış» dedim. «Talimat öyle efendim» dediler. 
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O gece ben Ankara'ya döndüm. Esasen polisin 
geleceğinden ümidim yoktu. Nitekim döndükten iki 
gün sonra otele telefon ettim, polislerden hiç kimse 
gelmemiş. İlgili bakanlarla temas etmek istedim, yer
lerinde bulamadım. Bilahara bir ay kadar süren bir 
seyahatim oldu. Dönüşümde tekrar otele telefon et
tim, «Direniş devam ediyor» cevabını aldım. Otel 
genel müdürü, «Çalışma Bakanlığı ilgililerinin kendi
sini Ankara'ya çağırdığını, Ankara'da görüşebileceği
mizi» söyledi. 

Genel müdürle Ankara'da görüştük. «Bana tazyik 
ediyorlar, ille 50 kişinin tamamını geri alacaksın ve 
meseleyi kapatacaksın diyorlar. Ben ise, hiç olmazsa 
azılı olan 1 0 - 1 5 kişiyi atayım, gerisini alayım diyo
rum; kabul etmiyorlar.» dedi. «Direnmesini» tavsiye 
ettim, «iktidar senatörleriyle temasa geçeceğim ve 
seni arayacağım» dedim. «Peki» demesine rağmen, 
ertesi gün yapılan tazyiklere dayanamayarak çıkar
dığı adamların tamamını geri almayı kabul etmiş ve 
İstanbul'a dönmüş. Sözde direniş de böylece kapan
mış. 

Ben bunun hakikaten sona ermiş olduğuna inan
mıyorum. Bu, bundan öncekilerde olduğu gibi, geçi
cidir, gerekli operasyon yapılmazsa bir müddet son
ra tekrar patlak verecektir; hem de daha büyük çap
ta. Mesele kapanmış değildir. Esasen bu şekilde ört
bas edilmesine ne kanunlarımız, ne de vicdanlarımız 
müsaade eder. Zira ortada büyük bir zarar ziyan 
mevcuttur. 73 milyon Türk Lirası tutarında sırf dö
viz olarak gelecek olan büyük bir gelir yok olmuş
tur, memleket turizmine büyük darbe vurulmuş, 100 
bin liralık et kokup atılmış, 80 bin liralık havlu çü
rütülmüş, bir o kadar yiyecek ve içecek stoklan di
renişçilerin iki aylık eğlenceleri esnasmda tüketilmiş
tir. 

Bütün. bunların hepsi dağ başında değil, en büyük 
şehrimizin göbeğinde, en büyük turistik otelimizde 
olmuştur. 

Oranın mülki amiri, savcısı, polisi, her türlü em
niyet görevlilerinin gözü önünde olmuştur. Keza, bü
tün bunların hepsi bizzat valinin telefonda ifade etti
ği gibi, tazminatı mucip keyfi olarak zarar ziyan ver
me hadiseleridir; ama ortada zarar ziyanın hesabını 
soran hiç bir ilgili makam yok. Hepsi ölüm sükûtu
na bürünmüş, sağır ve dilsiz olmuşlar. Daha beteri 
bir kısım ilgililerin, bu ilgisizliğinin dışında .diğer bir 
kısım ilgililer ters yönde ilgilenmişler, işi kapatmak 
için tazyik ve tehdit etmekten çekinmemişlerdir. 

Basın da bu hadisede «Dut yutmuş bülbül» gibi 
susmuştur. 
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Direnişe geçen 450 kişiye mukabil, geri kalan fe
dakâr ve memleketini seven 50 kişi de karşı direnişe 
geçmiş. Otel, gözünü budaktan esirgemeyen bu 50 
kişi sayesinde uzun müddet açık kalmış; fakat polis 
bütün ısrar ve isteklere rağmen otele gelip vazifesini 
yapmamış, bu fedakâr personele yardımcı olmamış
tır. Daha doğrusu mülki amirin korkaklığı. Yani ilgi
lilerin ilk günden başlayan ilgisizliği bu anarşik hadi
senin boyut kazanmasına sebep olmuştur. 

Sayın senatörler; 
Hiç bir anarşik hadise, hiç bir suç, kapatmak ve 

örtbas etmekle hallolmaz. Eğer suç cezasını bulmaz
sa, kısa bir müddet sonra daha büyük boyutlarla 
karşımıza çıkar. Korkunun ölüme faydası yoktur. 
Memleket gidiyor; mutlak surette elbirliğiyle prob
lemlerimizi üzerine eğilmek zarureti vardır. Memle
ketin düzelmesi için, bizim bu tenkitlerimizi iyi ni
yetimize hemledecek ve ona göre değerlendirecek 
iktidara her zaman için yardımcı olmaya hazırız. 

Sözlerime son verirken ilgili bakanlıkları, başta 
Sayın Akova'nın Bakanlığı olmak üzere Turizm Ba
kanlığını, Çalışma Bakanlığını, içişleri Bakanlığını, 
Adalet Bakanlığını ve Cumhuriyet savcılıklarını göre
ve davet ediyorum. Ortada büyük bir zarar ziyan 
mevcuttur, kanunlarımıza göre sarahaten tazminatı 
mucip bir durumdur. Bir kaç çapulcunun şahsi kap
risleri uğruna memleketin bunca malının heba olma
sına göz yumulamaz. Olayın üzerine mutlaka eğil
mek ve suçlu hangi tarafta ise o taraftan bu zarar 
ziyanın tazmin yoluna gitmek şarttır. 

Bu kadar maddi ziyanı sineye çekmek, memleket 
hesabına büyük bir vicdansızlık olur. Bitlerin temiz
lenmesi zamanı çoktan gelmiştir. 

İlgililerin ilgileneceğini ümit eder, hepinize saygı
lar sunarım. (MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederiz efendim.. 

2. — İstanbul Üyesi Vefa Poyraz'in, Silahlı Kuv
vetlerin üretime yardımcı olmasına dair gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Vefa Poyraz, «Ordunun üre
time yardımcı olması üzerinde» gündem dışı konuş
ma talep etmişsiniz, buyurunuz efendim. 

VEFA POYRAZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Çok hassas ve önemli olan bir konuda fikirlerimi 
arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Zaman zaman gazetelerde Orduyu üretken hale 
getirmek isteyen beyanlara rastlamaktayız. Bu beyan
ların Sayın Başbakan tarafından da tekrarlanması, 
işin önemini bir kat daha artırır. 

iki gün evvel de Genelkurmay Başkanı «Ordu ile 
Parlamento arasındaki temas kifayetsizliğinden, hat
ta yokluğundan» bahsetti. Kendileri bu teması ger
çekleştireceklerini bildirdiler. «Temas noksanlığı ne
deniyle Ordu ile ilgili meselelerde yanlış neticelere 
varıldığını» söylediler. Örnek olarak da «Meşhur 
Tam Gün Yasasını ve Orduda meydana getirdiği 
memnuniyetsizliği» gösterdiler. «Bir sıhhiye assubay 
başçavuşunun tümgeneral kadar maaş alacağım, bu
nun diğer assubaylar üzerinde kırıcı bir tesir yapa
cağını» da ifade ettiler. Bu sözleri gazetelerden öğ
rendik. 

Arkadaşlar; 
Devletin temel müesseselerinden biri olan Ordu

nun her meselesini Senatonun düşünmesi asli göre
vidir. Anayasamız, «Başkumandanlık, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin manevi varlığından ayrılamaz.» 
demektedir. Bu nedenle, Senatonun, Millet Meclisinin 
bu konuda daima hassas olması, düşünmesi ve doğ
ruyu bulması gerekir. 

Orduya bir hizmet verme veya görev değiştirmesi 
yapma; yani meri kanunlar dışında kullanma veya 
temennide bulunma, önce Meclislerde gerekli müza
kereler yapılmadan, kanunlarda gerekli değişiklikler 
yapılmadan söz konusu olmamalıdır. Hükümetin bu 
konuda sorumluluğu, Anayasamıza göre milli gü
venliğin sağlanması ve Silahlı Kuvvetlerin savaşa ha
zırlanmasıdır. Hükümet, yine de bu görevinden ötü
rü Büyük Millet Meclisine karşı sorumludur. 

Ordunun temel kanunu olan 211 sayılı İç Hizmet 
Kanunu, askerliği şöyle tarif ediyor : 

«Askerlik : Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriye
tini korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak 
mükellefiyetidir.» Bu tanım, münakaşa edilemeyecek 
kadar açıktır. Bu tanımı genişletmek, şahsi görüşlere, 
temennilere göre değerlendirmek de mümkün değil
dir. 

Ordu, memleket ekonomisiyle orantılı olarak güç
lüdür veya değildir. İttifaklar olsa dahi, bu böyledir. 
Ordular, genel vasfı itibariyle tüketir. Milli ekonomi, 
bu tüketmeye dayanacak düzeye çıkarılmalıdır. Milli 
ekonominin ordu lehine fedakârlığı, memleket emni
yetinin hassasiyetiyle; yani jeopolitik durumun öne
miyle artar veya eksilir. 

Ordu üretebilir de; fakat ancak kendisine yarayan 
araç ve gereçleri üretir, ki aslında bu da bir nevi tü
ketimdir. Gemi yapar, uçak yapar, araç yapar... 

Silahlı Kuvvetlerin vazifesi, Türk yurdunu ve Ana
yasayla tayin ve tarif edilmiş olan Türkiye Cumhu-
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riyetini kollamak ve korumaktır. Milli, demokratik, 
laik, sosyal hukuk devletini korumaktır. Bu vasıflar
dan biri noksan olursa Cumhuriyeti koruyamaz; 
Cumhuriyetin bu vasıflardan uzaklaşmasına da se
yirci kalamaz. 

Ordumuzun, görev ve sorumluluklarını layıkıyla 
yapma gayreti içinde olduğuna inanıyoruz. Bu görev 
ve sorumluluklarını mükemmel bir şekilde yerine ge
tirmesini de istiyoruz. 

Bunun dışında, «Ordu üretken olsun» prensibine 
katılamıyorum. Ordunun boş zamanı mı vardır ki 
onu değerlendirmek, kalkınma ve ekonomi yararına 
kullanılmak isteniyor. 

Yüksek disiplin, çağa uygun eğitim, en son geliş
melerin meydana getirdiği araç ve gereçlerle donan
mış yüksek hareket ve ateş gücüne ulaşmış veya nü
fusu yeterli ve yetenekli olan ülkelerde, askerlik sü
releri kısaltılarak genç nüfus, milli ekonomi içinde 
kendi ihtisaslarında kullanılırlar ve bu suretle de ya
rarlı olurlar. 

Silahlı Kuvvetlerin üretken olması, karayolu, köy-
yolu yapması, şehir imar hareketlerine katılması, 
ağaçlandırma yapması ve saire gibi kalkınmaya ve 
temel tesislere yardımcı olacak işlerde kullanılması, 
hem ekonomik olmaz, hem de görevine ters düşer. 

Nüfusumuz arttı. Kaynakta, ihtiyaçtan fazla genç 
insangücü var. Bunları memleket yararına nasıl de
ğerlendiririz?.. Hükümetten buna çare bulmasını ve 
askerlik sürelerini gözden geçirmesini ve görünüşe 
göre de kısaltmasını bekliyoruz. 

Silahlı Kuvvetler harp sanatını öğretmek ve öğren
mekle vazifelidir. Silahlı Kuvvetlerde askeri eğitimle 
beraber, ahlâk ve maneviyatın yükseltilmesi ve milli 
duyguların kuvvetlendirilmesine bilhassa itina göste
rilmelidir. Bunun dışında, genel kültürün artırılması
na ve gençlerin bir beceri sahibi olmalarına da ça
lışmak lazımdır. Askerlik, yüksek bir moral ister. Bir 
askeri kendi mesleği dışında bir işte kullanırsanız, 
Ordu incinir. Asker bekçi değildir. Sivrisinekle uğ
raşmaz, bataklığı kurutur. Banka kapısında soygun
cu beklemez, görev alırsa, görev verilirse, milletin 
emniyet ve selameti için tedhiş mihraklarını söndürür. 

Silahlı Kuvvetlerin kendi meşgale sahası dışında 
üretken olmaya vakti yoktur. Ayrıca, o işleri öğren
memiştir de; yapsa da iktisadi olmaz. 

Ordu, gözü gibi baktığı ikmali güç araç ve gereç
lerini de eğitim maksadı dışında harcayamaz, ikmal 
güçlükleri ortadadır. Ordunun üretken olması değil, 
iktisadi hareket etmesi daha uygun olur. Aracını kul

lanırken dikkatli olmalıdır. Ordunun helikopter ve 
uçaklarının ve diğer araçlarının tabii afetler ve fela
ketler dışında kullanılması hatırdan çıkarılmalıdır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve 
düşüncelerin dışında ve üstündedir. Böyle kalması la
zımdır. KUP Projesi gibi bir de başımıza OR Pro
jesi çıkarmayın, zararlı olur. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — KUP Projesi za
rarlı mı oldu?.. O yollardan bir geçersen görürsün 
nasıl olduğunu. 

VEFA POYRAZ (Devamla) — Herke? kendi işi
ni görsün; ama iyi yapsın, bu işi iktisadi yapsın. 
Elindeki silahı maksadında, yerinde ve zamanında 
kullansın. Harp gücünü, iktisadi bir biçimde asker
lik maksadı dışında kullansın. Silahlı Kuvvetleri kal
kınma gayretleri içinde kullanırsak, Ordunun stok 
seviyesi düşer. Hâlâ dışa bağlıyız, ikmal yapama
yız. Yol makineleri ve saire dışarıdan geliyor, yıpra-
nış yerine koymak güçtür. Maksadının dışında kim
se askeri araçları kullanmamalıdır, hesabı sorulur. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İsrail'e bak, 
İsrail'e. 

VEFA POYRAZ (Devamla) — Zaman zaman 
kuımianldarılar üretime, elkiilp biçmeye heves etmişler
dir; fakat zaman, emek israfı, masraftan başka so
nuç elde edilememiştir. Asker, askerdir. Askeri kendi 
göreviyle başbaşa bırakmak en iktisadi yoldur. 

Halk Partisi döneminde, 1950'lerden evvel ame
le taburlarını gördüm. O döneme tekrar dönmeyiniz. 
Genelkurmay Başkanının vazifesi, Silahlı Kuvvet
lerin savaşa hazırlanmasını bir program dahilinde 
geliştirmektir. Kanunlar kendisine bu görevi vermiş
tir. Kanun dışı görevi kimse kimseye veremez; ve
rilirse o görev yapılamaz. 

Anayasamızın, «Vatan hizmeti her Türkün hak
kı ve ödevidir. Bu ödevin Silahlı Kuvvetlerde veya 
kamu hizmetlerinde yapılabileceği» hükmü, Ordu
nun üretken hâle getirilmesi temennisiyle bağdaştırı-
lamaz. Bu madde, şahsın askerlik hizmetini düzen
ler, Bei'lii bir süre Orduda (kalır veya kJaknaz sd-< 
vil olarak kamu hizmetlerinde belli süre çalıştırılır, 
vatan hizmeti bu suretle yerine getirilebilir. Bizim 
maruzatımız Ordunun tümüyle ilgilidir. «Üniforma
lı askerin ekip biçmesi, yol yapması, köprü yapması, 
eğitim sırasında dahi olsa, uygun değildir.» fikrine 
dayanmaktadır. 

«Eğitim için yaptığı köprü orada kalsın, köye 
hizmet etsin.» deniliyor. Bu beyan, askerlik sanatını 
bilmemekten ileri gelen beyandır. Eğitim için yapıl-
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lan köprü sökülür, başka yerde defatîe kullanılır. 
Kalıcı tesislerde eğitim yapmak, Ordunun harbe ha
zırlık; derecesini dlijüdür. 

Sorumsuz beyanlardan özellikle kaçınılmasın! ve 
ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıları halletmek yeri
ne, dikkatleri, şöyle olacak, böyle olacaklara çekme
nin doğru olmadığına bilhassa işaret etmek istiyor ve 
saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim 
Sayın Ömer Ucuzal, gündem dışı söz istemişler.. 

Yoklar. 

3. — Devlet Bakanı Enver Akova'nın, Sheraton 
Otelinde iki ay devarn eden grev ve sonuçlarına da
ir açıklaması. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sheraton Oteliyle il
gili biraz evvel yapılmış olan gündem dışı konuşma
yı cevaplamak istiyorsunuz. Buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Sivas 
Milletvekili) — Saym Başkan, değerli senatörler; 

Yozgat Senatörü Sayın »Süleyman Erîuğruî Er-
gin'in, Sheraton Oteli ile iîg'Ii gündem dışı konuş
masını bendeniz dinîeyemedim; ancak haber veril
mek suretiyle buna muttali cJmuş bulunuyorum. İz
niniz olursa, Sheraton Otelini biraz tanıtmak ve bu 
otelde 55 gün devam eden grevle ilgili olarak yük
sek huzurlarınızda bilgi vermek istiyorum. 

Sheraton Otelinin durumu nedir?.. Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün, Vakıflar Bankası kanalıyla bu
radaki hissesi % 54 oranındadır. En büyük hisse 
Vakıflar Genel Müdürîüğünündür. Ayrıca, Emekli 
Sandığının ve İş Bankasının h^seleri de mevc^tur. 

Değerli senatörler; 

1975 yılında hizmete giren Sheraton Otedinde 
500'e yakın işçi çalışmaktadır. Bunların aşağı yuka
rı çoğu Hilton ve diğer oteller ien gelen işçilerdir. 
İşe alınma zamanlarının hangi devre tekabül ettiğini, 
hangi devri kapsadığını yüksek huzurlarınızda ayrıca 
izah etmeme lüzum yoktur. 

Maalesef, burada Turizm - İş Sendikasına ka
yıtlı işçiler OLEYİS'e geçtikleri için, OLEYİS'e ka
yıtlı işçilerle Turizm - İş Sendikasına kayıtlı işçiler 
arasında hayli rekabet ve birbirlerine karşı soğuk 
bir hava esmektedir. Anlaşmazlık, daha ziyade bun
dan çıkmıştır. 

Buna neden şudur: Biz, fiilen Sheraton Oteline 
müdahale etme yetkşisine sahip değiliz. Daha önce 
yapılan mukaveleye göre, doğrudan doğruya Shera-
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ton Firması !iîe OLEYiS arasında, halledilrnesıi geren 
ken bir husustur. Biz burada Hükümet olarak; gerek 
Çalışma Bakanımız ve gerekse ibemdeniz 'ancak ara
cı durumuna girdik ve 55 gün devam eden grevi 
bundan 10 gün önce sona erdirmiş bulunuyoruz. Hü
kümetin burada fiilen müdahale yetkisi yoktur de
ğerli arkadaşlarım. 

Onun için Sheraton'dan senede 200 000 dolar 
olarak aldığımız miktarı biz bu devre aşağı yukarı 
1 milyon dolara yükseltmiş bulunuyoruz. Daha önce 
yapılan mukaveleye göre, kâr % 80 oranında olur
sa Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Emekli Sandığı
nın ve İş Bankasının kendi kasalarına girmektedir. 
Zarar c/c 80 oranında olursa, maalesef r/c. 80 ora
nındaki zararı biz ödemekteyiz. Sheraton Firması
nın buradaki kârı veya zararı % 20 oranındadır. 

Onun için, burada Hükümet olarak kayıtsız kal
mış değiliz. Bizzat ben, Vakıflar Başmüdürlüğünde 

f her iki tarafla; dört saat olmak üzere birinci defa, 
diğer seferinde Bakanlığımda beş saat yaptığım ça
lışmalar neticesinde îonuç alamadık. Üçüncü sefe
rinde, Vakıflar Bankası Genel Müdürüne, Vakıflar 

| Genel Müdür Vekiline görev vermek suretiyle üçün-
| cü etapta bu grevi, daha doğrusu direnişi kaldırmış 
i bulunuyoruz. Maalesef direniş kanunsuzdur. Buradi-
! ki yapılan direniş hakkında, hem vilâyet tarafından, 
| hem savcılık tarafından idari ve adli tahkikat devam 
| etmektedir. Sonucundan gerekirse Yüce Heyetinize 
| bilgi vermeyi arzu ediyoruz. 

Yüce Senatoya saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Saym 

Başkan, bir şey soracağım. Konuşmacının belirttiği 
; bir husus var: «22 bin lira aylık alan var.» denildi. 
j Ona cevap verilmedi. Vuzuha kavuşturulsun. 

] DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Sivas 
Milletvekili) — Eğer soru müessesesi, çalışıyorsa 

| hay hay efendim. 

j BAŞKAN — Sayın Salihoğlu, bunu bilâhare hal-
| ledelim. Teşekkür ederim, 
S , Sayın Feyyat, gündem dışı konuşma talebiniz 
; şimdi geldi elime ve konunuz biraz genişcedir ve 
\ daha evvel programladığımıza göre üç kişi de ko-
| nuşmuştur; gelecek birleşimde bunu dikkate alalım. 
I Teşekkür ederim. 

Ş MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Saym Baş-
| kan, takdirlerinize bırakıyorum, teşekkür ederim. 
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4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Milli 
Savunma Bakanı Hasan, Esat Işık'a, Maliye Baka
nı Ziya Müezzinoğlu'nun vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si. (3/1573) 

BAŞKAN — Sayın üyeler gündeme geçiyoruz. 
Sunuşlar var takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile Brüksel'de düzelenecek olan Avrupa 

Grubu ve Savunma Planlama Komitesi savunma 
bakanları toplantılarına katılmak üzere, 2-9 . 12 . 1978 
tarihleri arasında yurt dışına gidecek olan Milli Sa
vunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın dönüşüne kadar; 
Milli Savunma Bakanlığına, Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan. Turizm 

ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'a, Gençlik ve Spor 
Bakanı Yüksel Çakmur'un vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1572) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükü

metinin çağrılısı olarak 1 - 5 Aralık 1978 tarihleri ara
sında yurt dışına gidecek olan Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Alev Coşkun'un dönüşüne kadar; Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel 
Çakmur'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Gündüz Ökçün'e, Milli Eğitim Bakanı Necdet 
Uğur un vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1578) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile 7 - 8 Aralık 1978 tarihlerinde Brüksel'de 

yapılacak olan NATO Konseyi Dışişleri Bakanları 
toplantısına katılmak üzere yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Prof. Gündüz Ökçün'ün dönüşüne 
kadar; Dışişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nec
det Uğur'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Gündüz Ökçün'e, Milli Eğitim Bakanı Nec
det Uğur'un vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1574) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile 2 - 3 Aralık 1978 tarihleri arasında Irak'a 

gidecek olan Dışişleri Bakanı Prof. Gündüz Ökçün'ün 
dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Milli Eğitim 
Bakanı Necdet Uğur'un vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Başbakan 
Bülent Ecevit'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1575) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Irak Cumhuriyeti Devrim Komite Konseyi Baş-

kanyardımcısı Saddam Hüseyin'in çağrılısı olarak 
2 - 3 Aralık 1978 tarihleri arasında Irak'a gidecek olan 
Başbakan Bülent Ecevit'in dönüşüne kadar; Başbakan
lığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan 
Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

9. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetine, Ye
rel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir'in vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/1576) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile 2 - 3 Aralık 1978 günlerinde Irak'a gi

decek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığına, Yerel Yönetim Bakanı 
Mahmut Özdemir'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim^ 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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10. — Görev ile yurt dışına gidecek olan, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Bay kal'a, Orman 
Bakanı Vecdi İlhan'ın vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1577) 

BAŞKAN — Bir sunuş var, arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile 2 - 3 Aralık 1978 günlerinde Irak'a gi

decek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz 
Baykal'ın dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığına, Orman Bakanı Vecdi İlhan'ın vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
/ / . —• Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı kan'm, Ba

yındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân komisyonların
dan çekildiğine dair önergesi. (4/460) 

BAŞKAN — Bir istifa var okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Seçildiğimi bildirdiğiniz Bayındırlık, İmar - İskân 

Komisyonundan çekildiğimi saygıyla arz ederim. 
Mardin Senatörü 

Mehmet Ali Arıkan 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
12. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 

yedek üye seçimi. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 
Sunuşlar kısmının birinci maddesinde Anayasa 

Mahkemesinde açık bulunan bir yedek üye seçimi 
vardır. Ancak, asıl üye seçimini yapamama durumu 
doğmuş. Zira, üç üyeden bir tanesi istifa ettiği için 
Komisyona tekrar geri gönderilmiş; fakat Anayasa 
ve Adalet Komisyonundan asıl ü}'enin tekrar seçilip 
üç tanesinin belirlenmesi kararı bize intikal etmemiş
tir. Rapor da kül halinde olduğu için ayırarak yedek 
üyeyi seçme imkânını bulamadım. Bu itibarla, bu se
çimi diğer asıl üyelerin birlikte isimleri geldikten son
raki birleşimde yapacağız. 

13. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 
BAŞKAN — Gündemin ikinci maddesinde Di

lekçe Karma Komisyonu için üye seçimi var. Şimdi 
bu seçime geçiyoruz. Oy pusulaları dağıtılıyor efen
dim. 

• • mmm> 
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Adayları ben bir kez okuyayım, sonra yapılacak: 
işlemi arz edeceğim. 

«CHP : Sayın Fevzi Özer, Sayın Hüseyin Atma
ca, Sayın Abdülgani Demirkol. 

AP : Sayın Macit Zeren, Sayın Ömer Naci Boz-
kurt. 

MBG : Sayın Muzaffer Yurdakuler. 
Cumhurfbaşkanınca S. Ü. : Sayın Fahri Çöker.» 
Sayın üyeler; Sayım ve Ayrım Komisyonu için ad 

çekiyorum. 
Sayın Mehmet Bilgin, Sayın Hikmet Savaş, Sayın 

Ahmet Demir Yüce, gönüllü olarak seçilmişlerdir. 

Hangi sayın üyeden başlanacağına dair adçekiyo
rum : Sayın Abdullah Emre İleri. 

Oy pusulaları dağıtıldı efendim. Oy sepetleri Di
vanın önündedir. Zarfa koymaya lüzum görmüyoruz 
efendim. 

(Niğde Üyesi Abdullah Emre İleri'den başlanıla
rak oylar toplandı) 

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

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Tasnif Komisyonunun raporunu okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonu için yapılan seçim' 

sonucunda oylamaya (47) üyenin katıldığı tespit edil
miş olduğundan oy ayırımı cihetine gidilememiştir, 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Eskişehir Bingöl 

Hikmet Savaş Mehmet Bilgin 

Üye 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Böylece çoğunluğumuzun olmadığı tespit edilmiş. 

ve bu nedenle de 19 Aralık 1978 Salı günü saat 15.00' 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.00 
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SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. —- Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbant oğlunun, Türk Kamuoyu Enstitüsü kurul
masına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğurun yazılı cevabı. (7/979) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanlığınca ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı arz ve rica 
ederim. 

9 . 10 . 1978 
Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Soru : 

İngilterede (İngiliz kamuoyu Enstitüsü - British 
înstitüte Of Public Opinion) ve Fransada «Fransız 
kamuoyu Enstitüsü - İnstitut Français D' Opinion 
Pullıgue» gibi Enstitülere benzer ve ayni görevleri 
yapmak üzere bir «Türk kamuoyu Enstitüsü» kur
mayı düşünüyor musunuz? Yararlı olur mu? 

TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 15 . 12 . 1978 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031-2-370 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 16 . 10 . 1978 tarih ve 16492-6802-7/979 

sayılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-
bantoğlu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Necdet Uğur 
Milli Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nalbant-
oğlu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 

«Türk Kamuoyu Enstitüsü» nün kurulması, kuş
kusuz çeşitli alanlarda kamuoyu eğilimlerinin saptan
ması açısından yararlı olur. 

Çeşitli ülkelerde, o ülkenin siyasal düzeyine uy
gun biçimlerde örgütlenmiş komuoyu yoklaması ya
pan kuruluşlar görülmektedir. Bunların örgütleniş 
biçimleri tam özel kuruluşlarla tam resmi kuruluşlar 
arasında çok değişik türde olabilmektedir. 

Yurdumuzda kurulması yararlı olabilecek böyle 
bir enstitünün, bir Bakanlık bünyesinde mi, tarafsız 
bir devlet kuruluşu olarak mı, yoksa özerk üniver
siteler bünyesinde mi kurulması gerektiği hususu, 
ancak, çok yönlü ve kapsamlı bir araştırma ve çalışma 
gerektirmektedir. 

Saygılarımla. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, sabit kur ayarlaması yoluna gidilip gidilme
yeceğine dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğurun yazılı cevabı. (7/989) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Milli Eği

tim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ve rica ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Türkiye'de son 9 ay içinde vaki olan develüasyon, 
dış ülkelerde öğrenim gören öğrenci ailelerini çok 
müşkül duruma sokmuştur. Türk parasının değeri 
düşmekte fakat çalışanların kazançları sabit kalmak
tadır. Örneğin 16 . 7 . 1971 tarihinde çocuğuna 
708 Mark karşılığı (52.75 TL.) ödemiş olan bir aile 
bugün (99.12) lira ödemek zorundadır. Bu gidişle 
bir öğrencinin velisi tüm kazancını çocuğuna gön
derse dahi onun masraflarını karşılayamayacaktır. 

Nitekim bazı veliler çocuklarını Türkiye'ye getir
mek zorunda kalmıştır. Bu duruma bir çare olmak 
üzere geçmiş yıllarda olduğu gibi (Sabit kur ayar
laması yoluna gidilip gidilmeyeceği konusunda bir 
çalışma mevcut mudur? 
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TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 15 . 12 . 1978 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031-2-371 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 2 . 11 . 1978 tarih ve 16660-6839, 7/989 sa

yılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesin Ragıp 

Üner'in yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişik
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in 
Yazılı Soru Önergesi ile İlgili Cevabımız 

Sayın Senatörlün önergesinde belirtilen sabit kur-
ayarlaması 1978 Mali Yılında Maliye Bakanlığı tara
fından, öngörülerek Bakanlar Kurulu Kararı ile ya
pılmıştı. 

Konu, ilgili Bakanlığın tasarrufunda olduğundan 
1979 mali yı'hnlda da sabit !kur ayarlaması uygula
masına geçilip geçilmeyeceğinin yine adı geçen Ba-« 
kanlıkça saptanması gerekmektedir. 

Saygılarımla. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 
3. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 

Üner'in, Erzurum - Kandilli kasabası (Daphan) mev
kiini sulamak için yapımı sürdürülen Serçeme Barajı
na dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Deniz Baykal'ın yazdı cevabı. (7/999) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ede
rim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Erzurum - Kandilli kasabası civarında (Daphan) 
mevkiini sulamak için yapımı sürdürülen (Serçeme 
Barajı) mdan suların taksim edilerek arazinin ne za
man suya kavuşabileceği tarihi belli midir? 

.* .>••- ~—"*Jg|gS'*>-' 
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TC 
Enerji ve Tabii 14 . 12 . 1978 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112/052, 229/3320 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üye
si Sn. Ragıp Üner'in yazılı soru öner
gesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 9 . 11 .1978 tarih ve 16725-6879-7/999 sa

yılı yazılan. 
İlgide kayıtlı yazıları ekinde alınan, Cumhuriyet 

Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ragıp Üner'in «Ser
çeme Barajı» ile ilgili yazılı soru önergesi cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ragıp 
Üner'in «Serçeme Barajı» ile İlgili Yazılı Soru 

Önergesi Cevabıdır 
Soru : 
Erzurum - Kandilli Kasabası civarında (Daphan) 

mevkiini sulamak için yapımı sürdürülen (Serçeme 
Barajı) 'ndan suların taksim edilerek arazinin ne za
man suya kavuşabileceği tarihi belli midir? 

Cevap : 
«Erzurum Projesi» olarak planlama (fizibilite) 

etütleri bitirilerek rapora yeni bağlanmış olan ve 
Serçeme Çayı üzerindeki Kuzgun Barajı ile Daphan, 
Karasu ve Sakalıkesik ovalarının sulanmasını amaç
layan projenin Baraj ünitesi, DSİ Genel Müdürlüğü
müzün kesin proje programındadır. 

1980 yılında bitmesi beklenen kesin projeden 
sonra bütçe olanaklarına bağlı olarak ileri ki yıllar 
uygulama programlarının tanziminde gözönüne alına
caktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 

ı-^ffÇS*»—— -«••• 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

18 NCÎ BİRLEŞİM 

14 . 12 . 197* Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
yedek üye seçimi. 

2. — Dilekçe Karma Komisyonuna 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 Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10i/27) 

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

4. — 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) 

5. — 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) 

6. — 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) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (lCj/70) 

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

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

10. — Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy 
Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 17.5.1978) 

11. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma 
tarihi : 31.5.1978) 

12. — Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/38) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1978) 

13. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mesken, 
ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 
26 . 6 . 1978) 

14. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki de
netimin mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru. (10/77) (S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi : 
29,8,1978) 
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15. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı- I 
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

16. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum- I 
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/54) I 
(S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun Bakırköy Akıl Hastanesinde ce- I 
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili araştırma önergesi. I 
(10/79) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca I 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin TÖB - DER'deki I 
oluşum ve gelişimlerle ilgili araştırma önergesi. (10/80) I 

19. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer I 
Ucuzal ve iki arkadaşının polis teşkilâtına ve görev- I 
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. I 
(10/81) 

20. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Senato- I 
su Araştırma Komisyonu raporu. (10/12 - 10/15 - I 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1978) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve j 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır- I 
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko- I 
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair I 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni- I 
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde I 
sonuçlandırılamadığına dair 29 g 9 s 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo- I 
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo- I 
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı I 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması I 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun I 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 1 0 . 1 0 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/37) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl I 
Sanibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner- I 
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için- I 
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 * 10 , 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Eski Üyesi I 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı- I 

mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 10 . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DİSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
dÜ Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan-
dkılamiadığma dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesii Ömer 
Ueuzal ve arkadaşianmn, Milli Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandın-
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta-
yinlfârle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihlıi tezkeresi. (10/22) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sanibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığa 
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 .10 .1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 .10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 
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33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

37. — Cumhuriyet Senatosu içel Eski Üyesi Lüt-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKl Şark Linyitleri Aşkale İş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. <10/7) 

4!. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1975 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/18) (S. Sayısı : 826) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1975 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu. (5/19) (S. Sayısı : 827) (Da
ğıtma tarihi : 20.11.1978) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 
Ekim, Kasım 1975 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/20) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1975, Ocak, Şubat 1976 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporu. (5/21) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma ta
rihi : 20.11.1978) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Mart, 
Nisan, Mayıs 1976 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/22) (S. Sayısı : 830) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1976 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu. (5/23) (S. Sayısı : 831) (Dağıtma 
tarihi : 20.11.1978) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 
Ekim, Kasım 1976 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İnceleme Komis
yonu raporu. (5/24) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1976, Ocak, Şubat 1977 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İnceleme 
Komisyonu raporu. (5/25) (S. Sayısı : 833) (Dağıtma 
tarihi : 20.11.1978) 



50. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1977 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu. (5/26) (S. Sayısı : 834) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

51. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Ağustos 1977 aylarına ait hesapları hakkında Cum
huriyet Senatosu Hesaplarım inceleme Komisyonu 
raporu. (5/27) (S. Sayısı : 835) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Kasım 1977 aylarına ait hesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu ra
poru. (5/28) (S. Sayısı : 836) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

53. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart 
1977, Şubat 1978 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım inceleme Komisyo
nu raporu. (5/29) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

54. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1975 
Mali Yılı Kesinhesaplan hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu. 
(5/31) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

55. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1976 
Mali Yılı Kesinhesaplan hakkında Cumhuriyet Sê  
natosu Hesaplarım inceleme Komisyonu raporu. 
(5/32) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

56. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1974 
Mali Yılı Kesinhesaplan hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu. 
(5/30) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKlNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BTRLNCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 


