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1. — Diyarbakır Üyesi Selâhattin Cizre-
lioğlu'nun, memleketin içinde bulunduğu du
rum hakkında gündem dışı demeci. 501:504 

2. — Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı bünyelerinde bulunan Teşvik 
ve Uygulama Genel Müdürlüklerinin, bütün 
görev ve yetkileriyle yeniden kurulması ön
görülen Başbakanlık Teşvik ve Uygulama 
Dairesine bağlanmalarına dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/1807) 504 

3. — -Başbakanlık bünyesinde bir «Ya
bancı Sermaye Dairesi» /kurulmasına, yetki ve 
görevlerine dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si, (3/1808) 504 

4. — Yurt dışındaki işçi ve çocuklarının 
eğitim ve öğrenim durumlarıyla, gönderi
len eğiticilerin seçimlerindeki bazı 

Sayfa 
uygulamalar hakkında kurulan Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun görev bölümüne dair tezkeresi. 
(3/1809, 10/89) 504:505 

5. — Doğu Akdeniz ve Güneydoğu 
bölgemizin tarımsal, ekonomik ve sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması 
gereken önlsnrnlerle ilgili (10/85) kurulan 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi. 505:506 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe 
köylerindeki YSE ve Bayındırlık hizmetlerine 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/66) 507 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, traktör imali, ithali ve bu 
hususa ilişkin kurulan şirket ve holdingler 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/70) " 507:508 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, tarım ürünlerimin taban fi
yatlarının tespit ve ilanı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/71) 508 
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Sayfa 
9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Hayni Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla 
mücadele hususunda Senato Araştırması iste
yen önergesi, (10/72) 508 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 506 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 506 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 

Hüseyin Öztürk'ün, öğrenim çağındaki genç
liğin içinde bulunduğu duruma dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/79) 506 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Uğur Akcakaıptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli 
Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan «1599 
sayılı tabanca» başlıklı yazıya dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 506 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Metin Toker'in, boş bü
yükelçiliklerin doldurulması ve diğer atama
ların yapılması için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/93) 506 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Şebip Karamullaoğlu'nun, ABD kuruluşların
dan biri olan «Tahvil ve Döviz Komisyonu» 
tarafından, ÎTT'nin (Uluslararası Telefon ve 
Telgraf Şirketi) başta Türkiye olmak üzere, 
son beş yıl içinde bazı ülkelerdeki kişi ve ku
rumlara rüşvet vermek suretiyle ticari ola
naklar sağladığı gerekçesiyle mahkemeye ve
rildiği hakkında basınımızda çıkan habere 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) 506 

Samsun Üyesi Celâl Arştan ve 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fahri Çoker'in; 
Dilekçe Karma Komisyonu üyeliklerinden çekil

diklerine dair önergeleri; 

AP Grubu Başkanlığının, Grup Başkanvekilliğine 
Niğde Üyesi Ergun Özkan'ın seçildiğine; 

Mali ve iktisadi işler Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev bölümüne; 

Sayfa 
5. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi 

Münir Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuz
lukla ilgili haberlere dair Başbakandan söz
lü sorusu. (6/106) 506 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 
Türk basının sorunlarına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/111) 506 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 
Tercüman Gazetesinin 12 Nisan 1979 gün ve 
6180 sayılı nüshasında yayımlanan bir yazı
ya dair içişleri ve Dışişleri bakanhklarından 
sözlü sorusu. (6/113) - 506 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 
Ahmet Yıldız'ın, Dr. Seçkiner Görgün'ün uy
guladığı tedavi yöntemine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/114) 506 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 509 

b) Yazıiı Sorular ve Cevapları 509 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Orhan Çahş'ın, 1979 yılında Bolu İlinde ku
rulan kooperatiflere dair soru önergesi, ve 
Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazdı cevabı. 
(7/1148) 509 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Orhan Çahş'ın, 1978 yılında Bolu ilinde kuru
lan kooperatiflere dair soru önergesi ve Ti
caret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. 
(7/1149) 509:510 

Dair tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
10/66, 10/70, 10/71, 10/72 numaralı Senato Araş

tırması isteyen önergelerin görüşülmesi, önerge sa
hibinin Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle 
ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Suphi Kara-
man'ın; 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Vehbi Ersü' 
nün; 
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Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Halil Tunç'un; 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ahmet Ce
mil Kara'nın; 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet Yıldız' 
in; 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Abdullah Em
re lleri'nıin; 

Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Abdullah Veh
bi Uğur'un; 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Orhan Öz-
traik'ın; 

Yasama dokunulmıaizhklan hakkında Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporları kabul edildi. 

1 5 . 1 . 1980 Salı günü saat 15.00'te toplanılrnalk 
üzere birleşime saat 15.25te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Afyonkarahıisar 
Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Emanulîah Çelebi 

İL — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü

ğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin 1971 takvim 
yılı konsolide bilançosu hakkında düzenlenen.rapo

run, bilanço ile birilikte sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi; (3/1805) (Bütçe ve Plan Komis
yonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saatti : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünakîı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet B%5n (Bingöl), Mehmet Erdem (Bieeîk) 

BAŞKAN — 22 noi Birteşimü açıyorum. 

m . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoldama yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, müzalkerelere 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Diyarbakır Üyesi Selâhattin Cizrelioğlu' 
nun, memleketin içinde bulunduğu durum hakkında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır 
Üyesi Say m Selâhattin Cizrelioğlu, «MemleTceifcm için
de bulunduğu durum» hakkında gündem dışı söz ta
lep etmişleridir. 

Buyurun Sayın Cizrelioğlu. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) — 
Saiyın Başkan, muhterem senatörler; 

Türkiye'nin içimde bulunduğu durum haitokında ko
nuşmak üzere huzurunuzda buluriduğum bu anda he
pinizi saygı ile selamlarım. 

Muhterem senatörler; 
Her seçimden sonra Parlamentoda ülke sorunla

rına eğilmek ön planda tutulacağına, bir dahaki se
çim düşüncesline mahkûm olunduğumdan, 1950'den bu 
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yana Türkiye aralıksız olarak bir seçim atmosferi ve j 
tansiyonu içinde buluna gelimisjtir. I 

Parlamentoda çalışmalar, genellikle oy ve seçim 
'kazanmaya vasıta kılınmak istendiğinden, hemen her 
meselede, mesele nasıl halledilebilir düşüncesinden zi- 'I 
yade, oy bakımından nasıl işlenebilir düşünce ve tu
tumu içine girerek, karşılıklı ağır ve zararlı itham ede- j 
bayatı ile mesele daha da ağırlaştırılmakta, haiiita me
seleden, meseleler meydana gelmesine neden o!un<mak-
tadır. I 

14 Ekim seçim -sonucunu, siyasi partilerin her biri J 
kendi lehine yorumlama gayretine girişmiş olmasına I 
rağmen, 14 Ekim seçim sonucu, herhangi bir siyasi 1 
partinin lehinde veya aleyhinde olmanın ötesinde ola- I 
rak bütün siyasi partilere bir ders olmak üzere, mil- I 
leön aşırılıklara, kombinezonlara, yapılamayacak 
vaatlerde bulunmaya, karşılıklı iChamlara, geçmişin 
muhasebesine, sloganlarla uyutulmaya «Hayır» dediği
nin açık ve kesin ifadesidir. 

Siyasi partiler bu dersi gerektiği gibi değerlen dire- j 
bilirlerse, ülkeye çok daha yararlı olabilirler. Aksi 
takdirde, 14 Ekim seçim sonucu gibi, seçim dersini 1 
mıffiet daha çok verecek demektir. 

14 Ekimiden sonra siyasi partiler, millete yararlı 
olacak şekilde birbirlerine samimi çağırılarda buluna- I 
caklarına, ilerideki seçimde kendilerine yararlı olaca
ğını zannettikleri bir oy hesabı tutumu içine girmiş I 
göründüler. Bunun sonucu olarak hükümet kurma I 
mecburiyetinde kail an Adalet Partisi Genel Başkanı 
Sayın Başbakan, geçmişteki Başbakanlığı dönemle
riyle 14 Ekim seçim sonucunu gozönünde bulundura
rak, iddiasız ve az konuşup çok icraatta bulunmak: 
gibi, geçmişteki hatalarını da unutturacak bir tulum 
içine gireceğine, her gün biraz daha iddialı ve çok. 
konuşmaya yönelmek ve Türkiye'de artık hem bir 
âdet haline getirilmiş, hem de sıkıntılar ve problemler 
-doğuran idarede tasfiye ve değişiklik hastalığından 
kendini kurtaramamalkla Hükümetin sonraki hatala
rına neden olan hatalı bir durum içine girmiş oldu. 

Hükümet ve muhafeletin tevali eden hatalı tutum
ları, içinde bulunulan sıkıntıları daha da artırarak, ni
hayet Türkiye'yi yine ülke sıkıntılarına kendi sıkıntıla
rını da ilave etmek suretiyle Ordunun muhtıra vermesi 
noktasına getirilmiş oldu. Devletin başı. Hükümet ve 
Milli Güvenlik Kurulunun esa's Başkanı olmak nede
niyle, başta Sayın Cumhurbaşkanı ölmalk üzere bü'.ün 
siyasi partiler ve Anayasa 'kuruluşlarının muhatap bu
lundukları Anayasa, demokrasi ve parlamenter şişle
me göre yetki ve şekil bakımmdan muallel; fakat muh- 1 

tevabi gerçek muhtıra üzerine, siyasi partiler birlik ve 
beraberlik içine .gireceklerine, her biri kendini bun
dan uzak, diğerini muhatap göstermek beyhude gay
retine giriştiler. 

Esasında mühim olan, muhtıranın muhatabının 
kim olduğu değil; fakat Ordunun muhtıra vermek 
noktasına getirilmiş olması ve bumdan böyle muhtı
ranın yeni sıkıntılar yüklediği problemlere isabetli ve 
köklü çözümler bulabilmektir. 

Muhterem senatörler; 
Siyasi partiler biillha,slsa nedenleri üzerinde görüş 

birliğine varabilirlerse, Türkiye'nin meseleleri halli 
İmkânsız meseleler değildir. Örfi idare, şiddet tedbir
leri, önlem paketleri gibi meseleleri halletmekten zi
yade, hükümetler için geçici rahatlık sağlayan tedbir
lerden köklü sonuçlar alınamayacağı kabul edilmelidir. 
Şiddet tedbirleri meselelerin halline çare olmaktan 
daha çok yeni meseleler, yeni sıkıntılar doğurmaya 
neden olurlar. Şiddet tedbirlerinin sembolü olarak gös
terilen Şah ve şimdi Şah'ı da geride bırakmış olduğu 
söylenen Humeyni iran'ının, Afganistan'ın, Pakistan' 
in durumları ortadadır. 

Türkiye'nin problemleri anarşik ortam, ekonomik 
çıkmazlar ve sosyal sıkıntılardır. Bunların başında da 
siyasi kargaşa gelmektedir. Siyasi partilerin millet ve 
milliyetperverlik anlayışı, her birinin sadece kendisini 
milliyetperver kabul ermek ve milleti de sadece kendi 
partileri olarak görüp, bilmek şeklinde görünmekte-
tsdir. Zira, bir seçim sonucu hükümet ve iktidar olan 
parti, sadece kendi partilileri ne, haltta sadece kendisine 
oy vermiş bildiklerine hizmeti görev saymakta, Dev
let imkânlarını bu yola seferber etmekte ve Devlet 
dairelerine bu görüşle şekü vermeye girişmektedir ki, 
bu da ülkede, hatta partinin kendi içinde dahi ayrıca
lıklara, siyasi eşitsizlik, haksızlık, mağduriyet ve kır
gınlıklara, idarede sürtüşme, kargaşa ve aksaklıklara 
neden olmakta, böylece de huzursuzluk doğmakta ve 
yayılmaktadır. 

Her hükümet değişikliğinde idarede (a) dan (z) ye 
değişiklik olursa, idarede istikrar ve işlerin muntazam 
yürümesi beklenebilir mi?., idarede istikrar olmaz ve 
memleketin normal işleri dahi görülmez ve yürümez 
hale gelirse, ülkede huzur olabilir mi?.. 

Bütün siyasi partiler Türkiye'nin ekonomik duru
mu, dış borçları ve faizleri gibi nedenlerle, bugün için 
kendi ekonomik imkânlarıyla içinde bulunduğu dar
boğazlardan kolaylıkla çıkabilmesinin mümkün olma
dığını, dış parasal yardımlara ihtiyacı olduğunu, ül
keler arası dostluk ve yardımların karakaş, elâ göz 
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hatırına değilde, çıkarlar esasına dayandığını gayet iyi 
bildikleri halde, bunu bilmezlikten gelerek meseleyi 
oy ve seçim hesaplarıyla birebirlerini ithama tonu 
yapmayı tercih ettiklerinden hem ekonomik durum 
daha ağırlaşmakta, hem de huzursuzluğa huzursuzluk 
eklenmektedir. 

Yine bütün siyasi partiler Türkiye'de sosyal yaşan
tıda büyük dengesizlik olduğunu; bir tarafta en üst 
düzeyde yaşayanlara karşılık, diğer tarafta normal 
yaşam için dahi birçok şeylerden mahrumların, işsiz
lerin, idame-i hayat çetin kavgası verenlerin bulun
duğunu bildikleri ve bunu seçitm mitinglerinde kitle
ler arasında derin husumetler meydana getirici çeşitli 
sloganlarla en duygusal bir şekilde konuşmalarına ko
nu yaptıkları halde, seçimlerden sonra bunları unüt-
malk veya bir dahaki seçim için birbirlerine karşı kul
lanmak durumu içine girmiş görünmekle huzursuz
luk daha da artmaktadır. 

Görülüyor ki, problemlerin başında siyasal tutum 
gelmektedir. Şu halde, bütün siyaisi partilerin evvela 
milliyetperverliği inhisara almamaları; milletin par
tili, partisiz, seçmen veya değil, 45 milyonun tamamı 
olduğunu benimsemeleri, oy ve seçim hesabıyla ger
çeklerden kaçmamaları, gerçekleri gizlememeleri, mil
lete gerçekleri söylemeleri ve milletin tamamına aynı 
gözle bakıp, tamamına yararlı olmaya samimiyetle ça
lışmaları gerekir. 

Demokrasi, çok partili sistem ve Anayasaca siyasi 
partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğuna 
göre, siyasi partilerin birebirlerine katlanmaları ve se
çim sistemi nedeniyle bir sürpriz olmadan teik başına 
iktidar olabilecek bir sayıda Parlamentoya gelinebile
ceği hayaline kapilmamaları ve bu nedenle de bun
dan böyle koalisyon hükümeti kadar, azınlık hüküme
ti formülüne de kendilerini alıştırmaları gerekmekte
dir. 

Muhtıradan sonra girişilmiş olmasına, esa'sında ise 
oldukça geç kalmış bulunmasına rağmen, Sayın De
mirci ile Sayın Ecevitln memleket meseleleri üzerinde 
karşılıklı görüşme içine girmiş bulunmaları memnuni
yet vericidir. Temenni edilir ki, bu görüşme gelecekte 
daha yararlı gelişmelere iyi bir başlangıç olsun ve her 
iki Sayın Genel Başkan bundan böyle memleket ve 
millet meselelerini her şeyin üstünde mütalaa ederek, 
Türkiye'nin gerek içte, gerekse dışta güçlü ormaisı yo
lunda gayretlerde bulunsunlar. 

Muhterem senatörler; 
Öyle görünüyor ki, dünya, dünya haritaisının yeni

den çizilmek noktasına gelmektedir. Zira, dünyanın 
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hemen her tarafı bir kazan gibi kaynamakta ve büyük 
devletler ateşledikleri bu kazanın bir taraftan ateşinü 
körüklemekte, diğer taraftan kepçeleriyle kazanı ka
rıştırmaktadırlar. Muhtemeldir ki, 2000 yılına kadar 
birtakım küçük devletler haritadan silinecek, büyük 
oyunlar peşinde koşan büyük devletlerin iç bünyele
rinde dahi bölünmeler olacak ve yeni yeni devletler 
maydana çıkacaktır. Bu durum içinde Türkiye, kendi 
dış politikasını, yeni dünya haritası çizimi ihtimalini 
de gözönünde bulundurarak, isabetli bir şekilde tespit 
ve tayin etmek durumuyla karşı karşıyadır. 

Her zaman yurt müdafaası için kuvvetli bulunması 
esasen gerekli olan Ordunun, bilhassa dünyanın bu 
durumu karşısında çok güçlü olması elbetteki zorun
ludur. Bunun için de Ordunun, esas görevi dışında, 
örfi idare gibi esas görevini aksatıcı durumlarla meş
gul edilmemesi gerekir. 

Siyasi partilerin memleket ve millete hizmet için 
esasen birlik ve beraberlik içinde olmaları gerekirken, 
dünyanın içinde bulunduğu bu kritik dönemde ise, 
birlik ve beraberlik, aynı zamanda Orduya yardımcı 
olmak ve manevi gücüne güç katmak bakımından da 
ayrıca yurt görevidir, şarttır, elzemidir. 

Son günlerde Amerika ve Batı'nın iyi niyet elçileri 
arka arkaya Türkiye'ye gelip gitmektedirler ve ne ka
dar gariptir ki, yeri hep aynı yer olan Türkiye'nin 
yerinin önemi yeni anlaşılmış gibi görünmektedir. 
Amerika ve Batı'nın, «Türkiye yeri itibariyle çok 
önemlidir» görüşüne, «Bu asırda bu zekâ, akıllara 
seza» demek gerekiyor. 

Kıbrıs meselesinde Türkiye'ye zorluklar çıkarmış, 
ambargoyla Türkiye'yi büyük sıkıntılara sokmuş, şim
di ise tran hadidesi üstüne gelmiş, tasvibi imkânsız ve 
kınanmaya müstehak Afganistan işgali üzerine, Tür
kiye için 500 milyon dolar borcu bir kalemde silmeyi, 
her türlü yardımı ve askeri malzemeleri en yenisiyle 
değiştirmeyi rahatlıkla kabullenen ve bu hususta âdeita 
birbirleriyle yarış içine girmiş görünen Amerika ile 
Batı ülkelerinin Türkiye'ye karşı 180 derecelik dönüş
leri gerçekten calibi dikkattir. 

Afganistan'ın işgalinden dolayı Amerika ve Batı' 
tim petrol çıkarlarının tehlikeye girmesi, ekonomilerinin 
ciddi şekilde sarsılacağı endişesi, tran meselesinde kay
bedilen prestijin tamiri düşüncesi ve birtakım başka. 
hesaplar Türkiye'ye yakın ilgi gösterilmesi gereğini or
taya koymuş bulunmaktadır. Amerika ve Batı'nın 
esasında çök normal, fakait uzun zamandan beri Tür
kiye'ye karşı içine girdikleri katı ve ters tutumdan bir 
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dönüş olan bu yakınlık tutumları, memleket ve mil
let yararına çok iyi bir şekilde değerlendirilmdiidir. 

Kabul etmek lazımdır ki, devletlerarası dostluklar 
çıkarlar esasına dayanır. Bu itübarla mühim olan, kar
şılıklı çıkarlar dengesini kurmak; yersiz, lüzumsuz, 
zararlı bağlantılar içine ve ağır yükler altına girme
mektedir. Zira bilinmelidir ki, başka taraf ve taraflar
da görülebilecek bir çıkar uğruna, Türkiye her an 
yalnız bırakılabilir ve bu ilk defa oluyor da sayıla
maz. 

Yarın Rusya'nın, Afganistan'a karşılık, Amerika' 
ya İran ve Pakistan için yeşil ışık yakması halinde, 
Amerika'nın tutumunun ne olacağını tahmin etmek 
her halde ki zor olmasa gerekilir. 

Amerika ile Rusya arasındaki fark, birinin ekono
mik olarak yaptığı ve yapmak istediğini, diğerinin 
aslkeri olarak yaptığı ve yapmak istediğidir. 

Türkiye için mühim olan, bir taraftan yeraltı ve 
yerüstü tüm kaynaklarını bir an evvel seferber ederek 
mümkün olan en kısa zamanda dış borçlanmaya ih
tiyacı olmayacak bir duruma gelmek, diğer taraftan 
da, bir yerin bir güç tarafından işgali karşısında diğer 
güç ve güçlerin sadece bol bol laf etmekte vakit ge
çirdiklerini gözden uzak tutmayaraik, Türkiye'yi bu
gün için de, yarın içinde zararlı olabilecek bir durum 
içine sokmamaya gayret etmektir. 

Siyasi partilerin, ülkenin içinde bulunduğu durum
la dünya durumunu gerektiği şekilde ve hakkıyla de
ğerlendirerek birlik ve beraberlik içine bir an evvel 
girecekleri ümit ve temennisiyle sözlerime son verir
ken, hepinizi tekraren hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 

2. — Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı bünyelerinde bulunan Teşvik ve Uygulama 
Genel Müdürlüklerinin, bütün görev ve yetkileriyle 
yeniden kurulması öngörülen Başbakanlık Teşvik ve 
Uygulama Dairesine bağlanmalarına dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/1807) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
İki adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, teker 

teker okutup, bilgilerinize sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 11 Ocak 1980 gün ve 1/1-00414 

sayılı yazısı. 
Teşvik tedbirlerini bir merkezden yürütmek, ge

rekli koordinasyon ve çabukluğu sağlamak amacıyla, 
Ticaret Bakanlığı. ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
bünyelerinde bulunan Teşvik ve Uygulama Genel 
Müdürlüklerinin bütün görev ve yetkileriyle birlikte, 

I yeniden kurulması öngörülen Başbakanlık Teşvik ve 
J Uygulama Dairesine bağlanmaları, Başbakanın 4951 

sayılı Kanunun 1 nci maddesine istinat eden ilgi'de 
I kayıtlı teklifi üzerine, uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Fahri S. Korutur k 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

3. — Başbakanlık bünyesinde bir «Yabancı Serma
ye Dairesh kurulmasına, yetki ve görevlerine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3 /1808) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 11 Ocak 1980 gün ve 1/1-00415 

sayılı yazısı. 
Hizmetin daha rasyonel bir şekilde yürütülmesi 

ve işlemlere çabukluk kazandırılması amacıyla, çe
şitli Bakanlık ve kuruluşlara dağıtılmış bulunan gö
rev ve yetkilerin bir merkezden yürütülmesinin da-

I ha yararlı olacağı düşünülerek, Başbakanlık bünye
sinde bir «Yabancı Sermaye Dairesi» kurulması; 

I a) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 
I ve bu Kanunu değiştiren diğer kanunlarda, Maliye 

ve Ticaret Bakanlıklarıyla Devlet Planlama Teşkilatı-
I na verilmiş görev ve yetkilerin. 

b) Mâliye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji Bakan
lıklarınca uygulanan teşvik tedbirleri ile lisans, 
patent, alameti farika gibi fikri hak ve hizmetlerin 
yabancı sermaye iştiraki bulunan firmalar için kulla
nılma yetkisinin. 

Başbakanlık bünyesinde kurulması öngörülen «Ya
bancı Sermaye Dairesi» ne devredilmesi, Başbakanın 
4951 sayılı Kanunun 1 nci maddesine istinat eden il
gide kayıtlı teklifi üzerine, uygun görülmüştür, 

Arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

I 4 . — Yurt dışındaki işçi ve çocuklarının eğitim ve 
öğrenim durumlarıyla, gönderilen eğiticilerin seçimle-

I rindeki bazı uygulamalar hakkında kurulan Araştırma 
I Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev bölü

müne dair tezkeresi. (3/1809, 10/89) 

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

İlgi : 8.1,1980 gün ve 06.221.00494 sayılı yazınız: 
I Yurt dışındaki işçi ve çocuklarının eğitim ve öğ-
I renim durumlarıyla gönderilen eğitimcilerin seçimle-
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rindeki bazı uygulamalar hakkında kurulan Araştır
ma Komisyonu Başkanlık Divanı üyeliklerine aşağı
da belirtilen sayın üyeler seçilmişlerdir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Geçici Başkan 
Denizli Senatörü 

Baha Aksi t 

BAŞKAN : Baha Akşit (Denizli Üyesi) 
SÖZCÜ : Nermin Abadan Unat (C. Bşk. S. Ü.) 
KÂTlP : Emin Uyansoy (İstanbul Üyesi) 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

5. — Doğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgemizin ta
rımsal, ekonomik sosyal ve kültürel alanlarda kalkın
ması için alınması gereken önlemlerle ilgili (10/85) ku
rulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sayın Kemâl Sariibralıimoğlu ve arkadaşlarının; Do
ğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgemizin tarımsal, eko
nomik, sosyal ve kültürel alanlarda kalkınması için 
alınması gereken önlemlerle ilgili Araştırma Komis
yonuna gruplar adaylarını bildirmişlerdir. 

Grup tezkerelerini tek tek okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

25.12.1979 tarih ve 6982 - 17172 sayılı yazıya : 
İlgide belirtilen yazınıza esas Araştırma Komis

yonuna Grubumuzdan aşağıda adları ve seçim böl
geleri yazılı sayın senatörler aday gösterilmişlerdir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

A P Grup Başkanı 
Elazığ 

Cahit Dalokay 

Nuri Ademoğlu (Adana) 
Faik Kırbaşlı (Burdur) 
Talip Özdolay (İçel) 
İsmet Muharremoğlu (Mardin) 
Hasan Oral (Urfa) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : C. Senatosu Kanunlar Müdürlüğü 25.12.1979 

tarih ve 6982 - 17172 sayılı yazıları : 

C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğ-
lu ve arkadaşlarının Doğu Akdeniz ve Güneydoğu 
Bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlarda kalkınması için alınması gereken önlemlerle 
ilgili Senato Araştırması isteyen önergelerini incelemek 

üzere kurulan (11) kişilik Araştırma Komisyonuna 
aşağıda adları yazılı sayın üyeler grubumuzca aday 
gösterilmişlerdir. 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 
C. Senatosu CHP Grubu 

Başkanvekili 
Konya 

Erdoğan Baikkalbaşı 

1. Kemâl Sarıibrahimoğlu (C. Senatosu Adana 
Üyesi) 

2. Selahattin Çolakoğlu (C. Senatosu Gaziantep 
Üyesi) 

3. Mehmet Sönmez (C. Senatosu Hatay Üyesi) 
4. Abdülgâni Demirkol (C. Senatosu Urfa Üye

si) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Kemâl 

Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının; Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu Bölgesinin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması Komisyonuna 
Grubumuz Üyesi Sayın Mucip Ataklı seçilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Milli Birlik Grubu Başkan 
Yardımcısı 
Tabii Üye 

Haydar Tunçkanat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 25.12.1979 gün ve 6982-17172 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20.12.1979 

tarihli 16 ncı Birleşiminde kurulması kararlaştırılan, 
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgemizin tarımsal, 
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda kalkınması 
için alınması gereken önlemlerle ilgili Senato Araş
tırma Komisyonuna, Grubumuz Üyesi Sayın Adnan 
Başer Kafaoğlu aday gösterilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Grubu Başkanı 

Zc-yyat Baykara 

BAŞKAN — Gruplarınca Araştırma Komisyonuna 
aday olarak gösterilen sayın arkadaşlarımız bilgilerini
ze sunuldu. 

Şimdi Komisyon adaylarını toptan okutup, oyla
rınıza arz ediyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarı-
ibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu Bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal 
ve kültürel alanlarda kalkınması için alınması gere
ken önlemlerle ilgili kurulan 11 kişilik Araştırma 
Komisyonu. (10/85) 

AP (5) 

M. Nuri Âdemoğlu (Adana) 

Faik Kırbaşlı (Burdur) 

Talip Özdolay (İçel) 

İsmet Muharremoğlu (Mardin) 

Hasan Oral (Urfa) 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sn as Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk?... Yok. Sayın Başba
kan?... Yok. Başka birleşime bıraikîknıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» başlık
lı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 

BAŞKAN — Sayın Alacakaptan?... Yok. Sayın 
içişleri Bakanı?... Yok. Soru başka birleşime bırakıl
mıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Metin Toker'in, boş büyükelçiliklerin dol
durulması ve diğer atamaların yapılması için ne gi
bi çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/93) 

BAŞKAN — Sayın Toker?... Yok. Sayın Bakan?., 
Yok. Soru başka birleşime bırakılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip Ka-
ramullaoğlu'nun, ABD kuruluşlarından biri olan «Tah
vil ve Döviz Komisyonu» tarafından, İTT'nin (Ulus
lararası Telefon ve Telgraf Şirket!) başta Türkiye ol
mak üzere, son beş yıl içinde bazı ülkelerdeki kişi ve 
kurumlara rüşvet vermek suretiyle ticari olanaklar 
sağladığı gerekçesiyle mahkemeye verildiği hakkında 
basınımızda çıkan habere dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/101) 

CHP (4) 
Kemâl Sanibrahimoğlu (Adana) 
Sela'hattin Çolakoğlu (Gaziantep) 
Mehmet Sönmez (Hatay) 
Abdülgâni Demirkol (Urfa) 

Milli Birlik (1) 
Mucip Ataklı (Tabii Üye) 

Cumhurbaşkanınsa S.Ü. (1) 
Adnan Başer Kafaoğlu (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
BAŞKAN — Araştırma Komisyonuna aday gös

terilmiş olan ve şimdi okunmuş bulunan listeyi toptan 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Okunan arkadaşlarımız Araştırma Komisyonuna 
üye seçilmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Karamullaoğlu?... Burada. Sa
yın Başbakan?... Yok. Soru başka birleşime bırakıl
mıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) 

BAŞKAN — Sayın Daldal?.. Yok. Sayın Baş
bakan?... Yok. Soru başka birleşime bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, Türk basının so
runlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/111) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi?... Yok. Sayın Başba
kan?... Yok. Soru başka birleşime bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Tercüman Gazetesi
nin 12 Nisan 1979 gün ve 6180 sayılı nüshasında ya
yımlanan bir yazıya dair İçişleri ve Dışişleri bakanlık
larından sözlü sorusu. (6/113) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi?... Yok. Sayın Bakan
lar?... Yoklar. Soru başka birleşime bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, Dr. Seçkiner Görgün'ün uyguladığı tedavi 
yöntemine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/114) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız?... Yok. Sayın Bakan?.. 
Yok. Soru başka birleşime bırakılmıştır. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

— 506 — 



C. Senatosu B : 22 15 , 1 . 1980 O : 1 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE 

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

BAŞKAN — Sayın Öner?... Buradalar. 
HAYRİ ÖNER (Adana) — Bunu geri alıyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Geri aldınız, peki efendim. 
7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Önerin, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

BAŞKAN — Sayın Öner?... Buradalar. 
Önerge daha önce okunmuştu. Sayın önerge sa

hibi, konuşacak mısınız efendim? 
HAYRÎ ÖNER (Adana) — Müsaadenizle yerim

den arz etmek istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
HAYRI ÖNER (Adana) — Sayın Başkan, bu trak

tör meselesi son zamanlarda Türkiye'de daha da gün
cel hale gelmiştir. Özellikle HEMA olayı her iki Hü
kümet döneminde, yalnız Türkiye'yi değil, Orta Doğu
yu da kökünden sarsacak bir duruma geldi bu yol
suzluklar. Zaten o hususlar da Araştırma önergesi
nin içinde vardır. Bu bakımdan, araştırma komisyo
nunun kurulması için gereğini rica ediyorum. 

BAŞKAN -— Biliyorsunuz, Araştırma önergeleri
nin müzakeresi, önce önerge sahiplerinden biri konu
şur, ondan sonra Hükümet adına biri; fakat Yüksek 
Heyetin almış olduğu bir kararla, Bakan bulunmasa 
dahi önergenin işleminin devam etmesi hususu ka
rarlaştırılmıştı. Buna göre, Araştırma önergesinin ehem
miyetini, oturduğu yerden, sayın önerge sahibi belirt
ti. 

Araştırma Komisyonu kurulması hususunun oylan
ması gerekiyor. Araştırma komisyonunun... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Aleyhinde konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin efendim? 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Önerge aleyhinde bir 

şey söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Yok öyle bir şey efendim. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, usul 

hakkında konuşacağım. 
BAŞKAN — Efendim, öyle bir şey yok. 
Sayın Orhan Bey, Tüzüğümüz araştırma önerge

lerinin ne şekilde bir usulü müzakereye tabi tutu
lacağına dair hüküm koymuştur. O hükmün dışında... 

NEL KURULA SUNUŞLARI (Devanı) 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, kısa 
bir şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, müzakere açamam. Size 
söz verme yetkisine haiz değilim. İsterseniz Tüzüğü...; 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, ben 
de usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşacaksanız bu
yurun efendim. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Sayın Başkan, bu
rada usul diye bir müessese yoktur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, dinle
yin ben gereğini yaparım. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Usul hakkındaki bu konuşmam Araştırma Öner
gesinin esası ile ilgili değildir. İster araştırma, ister 
soruşturma komisyonları kurarsınız, Sayın Genel Ku
rul bu husufta istediği kararı verir. Yalnız, muhterem 
arkadaşlarım her konuda, her hususta bir araştırma 
önergesi veriyorlar. Araştırma Önergeleri yüksek hu
zurunuzda kabul edildikten sonra, araştırma önerge
leri ile ilgili komisyonlara üyelerini bulunuz, Grup 
yöneticileri ve bu işle uğraşan arkadaşlarımız, araş
tırma komisyonlarında vazife alan arkadaşlarımız ko
misyonların sıkıntılarını fevkalade iyi biliyorlar. 

Ben öyle arkadaşlar biliyorum' ki, (Hem sizden 
hem bizden, ayırmıyorum) Araştırma Önergesinin sa
hibidir. Araştırma komisyonu kurulur, araştırma ko
misyonunu takip etmezler. Araştırma Komisyonuna 
gelmezler, araştırma komisyonu aylarca yıllarca baş
kanlık divanını seçemez. Başkanlık divanını seçer, 
kendileri bir araya gelemez, iki sene geçer, bizim 
elimizde henüz bir kalın klasör dolusu araştırma ko
misyonlarında üyelikleri hitmiş, yeni üye seçimleri is
teyen araştırma önergeleri var. 

Ben bu işin önemini usul bakımından Yüksek He
yetinize arz etmek istiyorum. Yoksa, bu konunun 
esası, özü, mahiyeti bizi ilgilendirmez. Arkadaşlarım, 
komisyonlar çalışmıyor. Çalışmadıkları için muhterem 
Genel Kurulda bu araştırma konularında hassasiyetle 
davranmalarını, her konunun kabul edilerekten, üye 
arkadaşlarımızı büyük sıkıntılara sokmamalarını ri
ca ediyorum. Bu bakımdan araştırma önergelerini 
fevkalade önemli konularda, fevkalade az itibar edil
mesi hususunu takdirlerinize bırakıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Şimdi... 
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HAYRI ÖNER (Adana) — Sayın Başkan söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun söz veremem 
Sayın Öner. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Yerimden arz edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öner müsaade buyurun Ben
deniz vazifemi yapayım.... 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Sizi meşgul etmeye
ceğim Sayın Başkanım, yerimden arz ediyorum. Ben 
dört yıldır bu Parlamentodayım, hiç bir araştırma 
önergesi için önce böyle bir usul tartışması açılma
mıştır. 

BAŞKAN — Yok efendim... Usul tartışması aç
madım efendim. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Neden böyle bir şe
yin gereğini duyuyorsunuz?. 

BAŞKAN — Usul tartışması açmadım efendim. 
Açmadım... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Arkadaşımızın ver
diği önem derecesi belli. Araştırma önergeleriyle ilgili 
hiç bir toplantıda bulunamıyor. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Çalış... Bir daki
ka efendim... 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Ben yıllardan beri ça
lışıyorum. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım; Tü
züğümüze göre müzakere usulü bellidir. Önerge sa
hihi olan bir üye konuşur, Hükümet konuşur, Ko
misyonun kurulup kurulmaması oylanır. 

Şimdi Sayın Çalış usul hakkında söz talebinde bu
lundu. Ona usul hakkında söz vermeye mecburum. 
Usul hakkındaki görüşünü söyledi, ama müzakere aç
madım. Usul hakkındaki görüşünü söyledi. Ben bunu 
Yüksek Heyetinizi bir ikaz olarak kabul ediyorum, 
çünkü bugüne kadar 16 komisyon kurulmasına karar 
verilmiştir, maalesef komisyonlar kurulamamıştır. 
Bendeniz de bu ikazı yapmak lüzumunu hissediyorum; 
ama sizin önergenizi tabiatiyle, Tüzüğün gösterdiği 
prosedüre göre muameleye tabi tutacağım. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Sayın Başkan, çok 
büyük haksızlık. Orta Doğunun en büyük olayı idi, 
burada müzakere açamazsınız. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim... 

••»• ıa>e 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Arkadaşımız oy ver
meyin demek istiyor. Usul değil efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öner, Yüksek: Heyet oylarıyla 
belli edeceik. Rica ediyorum efendim. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Oy vermeyin demek 
istiyorlar. Öy'le diyorlar. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Kimsenin hakkı de
ğil öyle söylemde. Kimsenin hakkı değil. 

Musterem arkadaşlar; komisyonun kurulup kurul
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Komiisyo-
nun kurulmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Komisyonun kurulması kabul edilmiştir. 

Kaç üyeden teşdkkül edeceği hususunu tespit ede
lim. («11 üyeden» sesleri.) 

11 üyeden. 11 üye olmasını kabul edenler... Etme
yenler... Komisyon 11 üyeden teşekkül edecektir. 

Görev süresinin üye seçimi tarihinden itibaren iki 
ay olması hususunu oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gerekirse komisyon çalışmalarının Ankara dışına 
taşması halinde Ankara dışına gidilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilânı hakkında Senato araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

BAŞKAN — Sayın Öner'in önergesi. 
HAYRİ ÖNER (Adana) — Geri alıyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
Önerin, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

BAŞKAN — Sayın Öner'in önergesi. 
HAYRİ ÖNER (Adana) — Geri alıyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Güridemimizde görüşülecek; başka madde kalma

dığı Cihetle 17. 1 . 1980 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.40ı 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Ça-
hş'tn, 1979 yılında Bolu İlinde kurulan kooperatiflere 
dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un 
yazılı cevabı. (7/1148) 

Cuhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Ticaret Bakanlığınca yazılı 

olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 
©olu Senatörü 

Orhan Çalış 

Ticaret Bakanlığına bağlı kuruluşlarca 1979 yılında 
Bolu İlinde kurulan kooperatiflerin isimleri ile çalışma 
alanları hangi köy ve kasaba ve ilçelerde faaliyette bu
lundukları? 

TC 
Ticaret Bakanlığı 1.1.1980 

Teşkilatlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15.7/307 - 575 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19.10.1979 tarih ve 06.212.00561/02247/212-

7/1148 sayılı yazınız. 
Bolu Senatörü Orhan Çalış'ın, 1979 yılında Bolu 

ilinde kurulan kooperatiflerin bildirilmesine ilişkin 
ilgi yazınız ekindeki 16.10.1979 tarihli yazılı soru 
önergesi incelenmiş olup, Bolu ilinde kurulan koope
ratifler türleri itibariyle ilişikte sunulan listede belir
lenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

1979 Yılında Bolu İlinde Kurulan Tüketim, Temin -
Tevzi ve Yardımlaşma Kooperatifleri 

Kooperatifin Adı Merkezi 

Anlaş işçileri Düzce 
Mudurnu Mudurnu 
Seben Memurları Seben 
Veşil Düzce Denge Düzce 
Kıbrısçık Öğretmenler ve Memurlar Kıbrısçık 
Kıbrısçık Orman Memurları ve İşçi Kıbrısçık 
Saz Fındıklı Bolu 
Bolu Kamu Yönetiminde Çalışan
lar ve Emekliler Bolu 
Yığılca Memur ve İşçileri Yığılca 
İTO İşçileri Bolu 

1979 Yılında Bolu İlinde Kurulan Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifleri 

Kooperatifin Adı 

4 Nolu Mengen ilçesi Taksi ve 
Minübüscüler 
2 Nolu Seben ilçesi 
2 Nolu Merkez ilçesi 
5 Nolu Karadere ilçesi 
2 Nolu Köroğlu Minübüscüleri 
6 Nolu Merkez ilçesi Tahtaköprü 
7 Nolu Merkez ilçesi Karacasu 
8 Nolu Merkez ilçesi Yama Köyü 

Merkezi 

Mengen 
Seben 
Abant 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 

1979 Yılında Bolu İlinde Kurulan Küçük Sana^ 
Tedarik, Pazarlama ve Kefalet Kooperatifleri 

Düzce Demir ve Madeni Eşya Sanat. Düzce 
Düzce Elektrik Sanatkârları Düzce 
Lokantacı Esnafı Düzce 

1979 yılında Bolu İlinde Kurulan Yapı ve Küçii 
Sanayi Sitesi Kooperatifleri 

Kooperatifin Adı Merkezi 

Belde Konut Bolu 
Çaydurt Çimento Mensupları Bolu 
Bağ - Kur Sigortalıları Atıcılar Bolu 
Emekçiler S. Sigortalılar Bolu 
Ormancılar Sitesi Mudurnu 
Mudurnu Belediye Personeli Mudurnu 
Gümüş Toplu İşyeri Bolu 
Bolu Çimento Sanayii Mensupları Bolu 
2 nci Kısım S. Sigortalılar 
Bağ - Kur Sigortalıları Yeniçağa Bolu 
Dostlar Memur Konut Düzce 
Bağ - Kur Sigortalıları Hasbolu Ko
nut Bolu 
Kıbrısçık Öğretmenler ve Memurlar Bolu - Kıbrısçık 
Huzur S. Sigortalılar Konut Bolu 
Delles Köyü Halkı Site Konut Bolu 
Kale S. Sigortalılar Konut Bolu 
Düzce Belediyesi Elektrik ve Su 
İşletme Memurları Konut Düzce 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, 1978 yılında Bolu ilinde kurulan koopera-
tilere dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Halil 
Başol'un yazılı cevabı. (7/1149) 
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16.10.1979 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Ticaret Bakanlığınca yazılı 
olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 

Bolu Senatörü 
Orhan Çalış 

Ticaret Bakanlığına bağlı kuruluşların 1978 yılın
da Bolu ilinde kurulan kooperatiflerin isimleri ile 
çalışma alanları hangi köy kasaba ve ilçelerde faali
yette bulundukları? 

TC 
Ticaret Bakanlığı 11.1.1980 

Teşkilatlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15.7/307 - 576 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19.10.1979 tarih ve 06.212.00562/02246/212 -

7/1149 sayılı yazınız. 
Bolu Senatörü Orhan Çalış'ın, 1978 yılında Bolu 

ilinde kurulan kooperatiflerin bildirilmesine ilişkin 
ilgi yazınız ekindeki 16.10.1979 tarihli yazılı soru öner
gesi incelenmiş olup, Bolu ilinde kurulan koopera
tifler türleri itibariyle ilişikte sunulan listede belirlen
miştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

1978 Yılında Bolu İlinde Kurulan Tüketim, Temin -
Tevzi ve Yardımlaşma Kooperatifleri 

Kooperatifin Adı Merkezi 

Kooperatifin Adı Merkezi 

Delta İşçi (DİTAK) 
Motorlu Taşıyıcılar Tüketim 
Mudurnu Terzileri 
Topuz Termosan ve Tic. AŞ İşçileri 
Düzce Çalışanlar 
Sümerbank Bolu Suni Tahta Sanayii 
Memur ve İşçileri 
Göynük Bakkalları 
Taşkesti Köykent 

Düzce 
Bolu 
Mudurnu 
Düzce 
Düzce 

Bolu 
Göynük 
Taşkesti 

1978 Yılında Bolu İlinde Kurulan Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifi 

Kooperatifin Adı Merkezi 

Gökçesu - Mengen Mengen 
Dereli Tütüncü Köyü Merkez Böl. Düzce 

Düzce Damperli 
Bolu 
1 Nolu Bolu - Seben 
2 Nolu Bolu - Mudurnu 
3 Nolu Merkez İlçesi Sümer 

Düzce 
Bolu 
Seben 
Mudurnu 
Sümer 

1978 Yılında Bolu İlinde Kurulan Küçük Sanat 
Kooperatifleri 

Kooperatifin Adı Merkezi 

Düzce Terciler Düzce 
Gerede Zirai Alet ve Demirciler Gerede 
Çardak Köyü Marangozlar ve Doğ
rama. Bolu 

1978 Yılında Bolu İlinde Kurulan Yapı ve Küçük 
Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri 

Kooperatifin Adı Merkezi 

Düzce Memurlar Birlik 
Göynük K. S. S. 
Bolu Makarna Fabrikası Filizevler 
Göynüklü Memurlar 
Delta S. Sigortalılar 
Akçakoca Yeşilkoza Sigortalılar 
Şenevler İşçi S. Sigortalılar 
Güneşevler S. Sigortalılar 
Bağ * Kur Sigortalıları Candaş 
PTT liler Arsa Alım 
Umut 
Bağ - Kur Sigortalıları S. S. Küçük 
San. Sitesi Toplu İşyeri 
Yeşilevler 
Superlit S. Sigortalılar 
Akçakoca Yeşilevler S. Sigortalılar 
Emek İşçi III ncü Kısım S. Sig. 
Bolu Yeni K. S. S. 
Seben Birlik 
Sağlam S. Sigortalılar 
Bağ - Kur Sigortalıları S. S, Düzce 
Küçük San. Topluişleri 
Bol Konut Bolu S. Sigortalılar 
Yıldırım S. Sigortalılar 

Düzce 
Göynük 
Bolu 
Düzce 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 

Bolu 
Gerede 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Seben 
Bolu 

Boîu 
Bolu . 
Bolu 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

22 NCİ BİRLEŞİM 

15 . 1 . 1980 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — 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) 

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

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip Ka-
ramullaoğlu'nun, ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından, İTT'nin 
(Uluslararası Telefon ve Telgraf Şirketi) başta Tür
kiye olmak üzere, son beş yıl içinde bazı ülkelerdeki 
kişi ve kurumlara rüşvet vermek suretiyle ticari ola
naklar sağladığı gerekçesiyle mahkemeye verildiği 
hakkında basınımızda çıkan habere dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş tarihi : 
21 . 11 . 1978) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tarihi : 30 . 1 . 1979) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Türk basınının 
sorunlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/111) 
(Gündeme giriş tarihi : 27 . 3 . 1979) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, Tercüman Gaze
tesinin 12 Nisan 1979 gün ve 6180 sayılı nüshasında 
yayımlanan bir yazıya dair İçişleri ve Dışişleri bakan
lıklarından sözlü sorusu. (6/113) (Gündeme giriş ta
rihi : 25 . 12 . 1979) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, Dr. Seçkiner Görgün'ün uyguladığı tedavi 
yöntemine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/114) (Gündeme giriş tarihi : 
25 . 12 . 1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞMESİ 

KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞİ ER 

\ - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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