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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

8 . 7 . 1980 Sah günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 14.09'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bingöl 

Rahmi Erdem Mehmet Bilgin 
Divan Üyesi 

Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Devlet Planlama Teşkilatı ve Yatırımları 

Konusunda Kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştır

ma Komisyonu Raporu ile Komisyonun 1 5 7 . 1980 
tarihli Tezkeresi. (10/49) (S, Sayısı : 783'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 7.7.1980) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Emanullah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — 62 nci Birleşimi açıyorum. 

i l l i — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur. 

Türidye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı
sı saati ile Danışma Kurulumuzun Yüksek Heyetini
zi toplamak istediği saat Ibirlbirine uygun düşmediği 
cihetle şimdiye kadar yapılan açışlarda ekseriyet bu
lunmamıştır, bundan sonrada bulunacağı şüphelidir; 
daha doğrusu (bulunamayacağı anlaşılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı
sı saat 15.00'te olduğuna ve bu kararda Cumhuri

yet Senatosu Genel Kurulunun da iradesi bulundu
ğuna göre, saat 15.00'te toplanmak imkânı yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı
sı hitamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısının hangi saate biteceği önceden bilinme
diği cihetle, bilinmeyen bir saate Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun taliki mümkün olmadığından; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısın
da Cumhurbaşkanlığı seçildikten sonra, Tüzüğümüzün 
gösterildiği ilk gün ve saat 15.00'te toplanmak üze
re birleşimi 'kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 14.05 
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IV. _ SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit'in l Kasım 1978 tarihli bir İstanbul gazetesin
de yayınlanan yazıya dair soru önergesi ve Devlet 
Bakanı Koksal Toptan'm yazdı cevabı. (7/997) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz ederim. 
2 Kasım 1978 

Cumhuriyet Senatosu 
Denizli Üyesi 

Dr. Baha Akşit 

1 Kasım 1978 tarihli bir İstanbul Gazetesinde : 
(Türkiye'den akrn akın Federal Almanya'ya gelen 
turist işçiler «*Biz Kürdüz, Türkiye'de işkence görü
yoruz. Bize orada yaşama hakkı tanımıyorlar, öldürü
yorlar' şeklinde Alman makamlarına dilekçe vere
rek sığınma hakkı istiyorlar. Kısa bir süre içtin Al
manya'da oturma ve çalışma müsaadesi almak ama
cıyla bu yola başvuran yurttaşların durumu, büyük 
ihanet olaratk nitelenirken, Almanya'da geçici otur
ma ve çalışma müsaadesi alan siyasi mülteciler bunu 
ekmek parası için yapıyoruz diyerek kendilerini sa
vunuyorlar. 

Turist işçileri bu şekilde dilekçe vererek Türki
ye'ye ihanet etmeye, daha çök Yunanlı ve Alman Avu
katlarla bölücü örgütler teşvik ediyor.) denilmektedir. 

Müracaat edenlerin Gazetenin istihbaratına göre 
10 000, resmi makamlara göre 2 000 civarında oldu
ğu belirtilmektedir. Federal Almanya'da bu durumdan 
ucuz ve kaçak işçi çalıştıran müesseselerle Türkiyeyi 
bölmeye matuf faaliyet gösteren bazı örgütlerin is
tifade ettiği ve Türkiye aleyhinde, ileride kullanıl
mak üzere, doküman topladıkları ifade edilmektedir. 

Dil bilmedikleri için, bir çok işçinin bilmeden im
za ettikleri bu müracaata rağmen çeşitli kanallardan 
yine Türkiyeye döndüğü ve tekrar Almanyaya gittik
leri anlaşılmaktadır. 

Atatürk Türkiyesinde ırk, din ve mezhep ayrılığı 
gözetilmeden her Türk vatandaşının eşit muamele 
gördüğü, eşit haklara sahip bulunduğu, memuriyette 
en yüksek makamlara ulaşmasının mümkün, diledi
ği ticareti, sanatı icraya muktedir olduğu, hür de
mokratik rejimle idare edilmekte olan Türk Devleti 
aleyhinde bu çeşit bölücü, parçalayıcı teşebbüs, faa
liyet ve gayretler muvacehesinde : 

1. Hükümetin, bugüne kadar tedbir almayı dü
şünüp düşünmediğinin, 

2. Almanya veya diğer bu çeşit aleyhimize geli
şen faaliyetlerin icra edildiği Devletlerle, tedbir alın
ması hususunda temas kurup kurmadığının, bu gibi 
menfi ve Türkiye aleyhimle yapılan çalışmalara ma
ni olmak için gayret gösterip göstermediğinin yazılı 
olarak bildirilmesini rica ederim. 

TC 
Başbakanlık 7.7.1980 

Parlamento ile İlişkiler 
Daire Başkanlığı 

Sayı : 05479 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

Jlgi : 27.11.1978 gün ve Kan. Md. 16688-6855-
7/997 sayılı yazınız, 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha Akşitin 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği «1 Kasım 1978 ta
rihli bir istanbul Gazetesinde yayınlanan yazıya» 
dair yazılı soru önergesine Başbakan adına cevabı
mız ek olarak sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini saygılarımla arz ederim. 
Koksal Toptan 
Devlet Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha Akşit'in 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği «1 Kasım 1978 ta
rihli bir İstanbul Gazetesinde yayınlanan yazıya» dair 
yazılı soru önergesine Başbakan adına cevabımız : 

Soru : 
1. Hükümetin, bugüne kadar tedbir almayı dü

şünüp düşünmediğinin, 

Cevap : 
1. Genellikle Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerine 

turist pasaportu ile fakat çalışmak amacıyla giden 
bazı yurttaşlarımız, bu ülkelerde oturma ve çalışma 
izni alabilmek üzere çeşitli gerekçeler öne sürmek su
retiyle, sığınma hakkı istemektedirler. Bu başvuru
lar, büyük ölçüde «Kürt» veya «süryani» oldukları
nı ileri süren bazı vatandaşlarımızın, Türkiye'de çeşit
li baskılar altında bulundukları iddialarına dayanmak
tadır. Bazı çıkarcı kişi ve çevrelerin, iş bulmak 
•isteyen vatandaşlarımıza yukarıdaki iddialara dayalı 
iltica talebinde bulunmak yolunu gösterdikleri ve ken
dilerine belirli bir ücret karşılığı yardımcı oldukları 
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bilinmektedir. Çoğu vatandaşlarımızın ise, Alman ma
kamlarına müracaatları sırasında imzaladıkları Al
manca 'belgelerin aslında iltica talep belgesi olduğu
nu dahi farketmedikleri ve bilahara pişmanlık ve 
üzüntü ile Başkonsolosluklarımıza 'başvurdukları an
laşılmaktadır. 

Sağlanan bilgilere göre, bugüne kadar yaklaşık 
35 000 yurttaşımız Federal Almanya'dan sığınma hak
kı istemişlerdir. Alman Dışişlerine akseden sığınma 
istemlerinin büyük çoğunluğunun siyasi nedenlere da
yanmamakta olduğu ve (bunların «Dini ve Irki» bas
kılar öne sürülerek yapıldığı anlaşılmaktadır. 

İltica taleplerinin Türkiye'deki herhangi bir baskı 
sonucu değil sadece ekonomik nedenlerle birçok 
çıkarcının aracılığı ile yapıldığını özellikle belirtmek 
suretiyle vaki uyanlarımızın da etkisi ile Alman ma
kamlarının 'konuya yaklaşımları değişmiş ve bu hak
kın kötüye kullanıldığı gerçeği daha iyi görülmeye 
başlanmıştır. Öte yandan bu çeşit iltica taleplerini 
caydırıcı bir seri tedbir almaktadır. Bu hususta fi-
Ikir teatisinde ibulunma!k üzere bir Alman heyeti Tür
kiye'ye gelmiştir. 

8 . 7 . 1980 O : 1 

'Konu Hükümetimizce yakından takip edilmekte ve 
en müessir tedbirleri tespit için çalışmalar titizlikle 
yürütülmektedir. 

Soru : 
2. Almanya veya diğer ıbu çeşit aleyhimize ge

lişen faaliyetlerin icra edildiği Devletlerle, tedbir 
alınması hususunda temas kurup kurmadığının, bu 
gibi menfi ve Türkiye aleyihinde yapılan çalışmalara 
mani olmak için gayret gösterip göstermediğinin ya
zılı olarak bildirilmesin'i rica ederim. 

Cevap : 
2. Öte yandan bir kısım Süryani yurttaşlarımı

zın da aslında ekonomik sdbeplerle fakat kendilerine 
baskı yapıldığı iddiası ile özellikle Norveç ve İsveç' 
de iltica talebinde bulundukları bilinmektedir. An
cak mezkûr ülke makamları bu talepleri kabul etme
mişler ve Ibu yurttaşlarımıza insani mülahazalarla sa
dece oturma ve çalışma izni vermişlerdir. Süryanilere 
baskı iddialarının varit olmadığı bu konuyu bizzat ye
rinde incelemek üzere yurdumuza gelen Norveçli Mil
letvekili J. Aano tarafından da tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Koksal Toptan 
Devlet Bakanı 

.«.•-
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

62 NCİ BİRLEŞİM 

8 . 7 . 1980 Salı 

Saat : 14.00 

A - BAŞKANLİK DİVANİNİN 
GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
asıl üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu ve aday listesi. (3/1701) 
(S. Sayısı : 992) (Dağıtma tarihi : 6.2.1980) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu ile Milli Eğitim, Gençlik ve 
Spor ve Kültür Komisyonu Başkanlık seçimine ya
pılan itirazlara ilişkin Anayasa ve Adalet Komisyo
nu Raporu ile Başkanlık Divanı Kararı. (3/1836) 
(S. Sayısı : 1000) (Dağıtma tarihi : 28.2.1980) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretim çağındaki gençliğin içinde bu
lunduğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/79) (Gündeme giriş tarihi : 9.8.1977) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakapran'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayınlanan «1599 sayılı tabanca»; başlık
lı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) (Gündeme giriş tarihi : 8.11.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'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 Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/10,1) (Gündeme giriş tarihi : 
21.11.1978) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldarın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tarihi : 30.1.1979) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabi Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, Dr. Seçkiner Görgün'ün uyguladığı tedavi 
yöntemine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/114) (Gündeme giriş tarihi : 
25.12.1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1978 

mali yılı kesinhesaplan hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu. 
(5/41) (S. Sayısı : 1009) (Dağıtma tarihi : 6.3.1980) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Hay-
ri Mumcuoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. . (3/1825) 
(S. Sayısı : 1015) (Dağıtma tarihi : 24.4.1980) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Se-
lâhattin Çolakoğlu'nun, Yasama Dokunuzmazlığı 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/1824) (S. Sayısı : 1016) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1980) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Şekerbank Genel Müdürünün 
Sözleşmesinin feshi, banka alacaklarının tahsili ile 
üreticiye açılan kredilerin dağılış biçimi hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/92) 

5. — Cumhuriyet Senatosu eski üyesi Hüsamet
tin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki oluşum ve gelişme
lerle ilgili Senato Araşttrması isteyen Önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının ıkonunun süresi içinde so
nuçlandırılmadığına dair 5.5.1980 tarihli tezkeresi. 
(10/80) 

(Devamı arkada) 
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6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 

Daldal'm, Tariş ve ona bağlı bazı kuruluşların içeri
sinde bulunduğu durum hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
5.5.1980 tarihli tezkeresi. (10/90) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda 
Senato Araştırması isteyen önergeleri ve Komisyon 
Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırıla
madığına dair 13.5.1980. tarihli tezkeresi. (10/82) 

8. — Cumhuriyet Senatosu eski üyesi Hüsamet
tin Çelebi'nin, 1 Oca!k 1974 tarihinden sonraki teş
vik belgesi, imalat izni ve fiyat tespiti işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Ko
misyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair 20.5.1980 tarihli tezkeresi. 
10/68) 

9. —• Cumhuriyet Senatosu eski üyesi Hüsamet
tin Çelebi'nin. 1 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul - Tak

sim Cumhuriyet Alanında meydana gelen olaylar 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Ko
misyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair 28.5.1980 tarihli tezkeresi. 
(1C/67) 

10. — Eğitim politikamızın ve düzeninin yurdun 
gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun olup 
olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli tedbirler 
haikkmda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/83) (S. Sayısı : 1017) (Da
ğıtma tarihi : 30.4.1980) 

11. — Türkiye'deki ABD ve NATO'ya ait Üs 
ve Tesislerin adedi ile yönetim şekline dair kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/91) (S. Sayısı: 1018) (Dağıtma tarihi: 26.5.1980) 

V 
tKl DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


