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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Muhittin Tay-
lan, Anayasa Mahkemesinin yeni bir saldırıya uğra
ması konusunda gündem dışı demeçte bulundu. 

Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit Dalo-
kay ve arkadaşlarının, Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunun tutum ve davranışlarıyla yönetim ve iş
leyişi üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergeleri reddedildi. 

Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit Dalokay 
ve arkadaşlarının, Türkiye'nin dış ilişkileri üzerinde 

bir Genel Görüşme açılmasına dair önergeleri üze
rinde bir süre görüşüldü. 

25 . 1 . 1979 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 19.10'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Afyonkarahisar 

Cengizhan Yorulmaz Mustafa Çelik 
Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

Sözlü Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Metin Toker'in, IMF'nin istek ve koşul
larına dair sözlü sorusu. (6/107) (Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir) 

Yazılı Soru 
2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 

Ünaldı 'nm, Adana - Karataş İlçesi Ağyatan Dalyanı 
DALKO Kooperatifine dair yazılı sorusu. (7/1046) 
(Maliye Bakanlığına gönderilmiştir) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Cengizhan Yorulmaz 

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

BAŞKAN — 29 ncu Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

III. — YOKLAMA 

l BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Türk para
sının değerini düşüren ve döviz kaçakçılığına yol açan 
bazı gazete yayınlarına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündem dışı konuşma talepleri var, iki saym üye

ye söz vereceğim. 
Sayın Hamdi Özer, «Türk parasımn değerini dü

şüren ve döviz kaçakçılığına yol açan ilanlar hakkın

da» gündem dışı konuşma talep etmişsiniz, buyuru
nuz efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Son yıllarda ve özellikle son aylar içinde Türk 
parasının değeri süratle düşmeye başlamış ve hangi 
düzeyde duracağı belirsiz hale gelmiştir. Artık hiç 
kimse Türk parasına güvenerek, onu biriktirmeye ce-
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saret edemiyor. Çünkü, cebindeki ve bankadaki pa
rasının kendiliğinden ve süratle eridiğini görmekte 
dir. 

İşte bu nedenle, halkımız bu eriyen parayı biran 
önce elinden çıkarmanın telaşına kapılmış ve onu 
çok ucuz değerle satmaya koyulmuştur. Bir halk, 
kendi devletinin parasına bsl bağlayamaz ve kendi 
güvencesini başka devletlerin parasında ararsa, o 
devlet inanılır ve güvenilir bir devlet olmaktan çı
kar. 

Kendi parasının değerini korumada etkin yasala
rı bulunmayan ve bu yasaları uygulamaktan âciz ka
lan bir devlet ekonomik krizden kurtulamaz. Bu du
rumdaki halk, bir başıboşluk bunalımı içinde kalır, 
devletten umut kesen herkes kendi başının çaresine 
bakar, kendi canını kurtarmak yollarını arar. İşte 
bugün piyasadaki fiyat anarşisi ve devletin resmi kur
larıyla kaçak döviz kurları arasındaki uçurumlar Tür
kiye'yi bir ekonomik batağa gömmüş bulunmakta
dır. 

Sayın senatörler; 
Sanırım ki, hiçbir devlet kendi eliyle kendisini 

bu kadar perişan hale sürükleyemez. Kurtuluş Sava
şından bu yana Devletimiz bir savaş yüzü görmedi. 
İkinci Cihan Savaşının bir enkaz haline getirdiği dev
letler, bugün refah içinde yüzmekte ve biz onlara 
avuç açıp boyun bükmekteyiz. 

Bunun tek nedeni, biz 10 yıldan beri milletçe so
rumluluğumuzu yitirdik. Ulusal ve kutsal değerlerden 
uzaklaşmaya başladık. Kendimizi Devletten kopardık 
ve daha sonra onu yıpratmaya ve çökertmeye koyul
duk. Çünkü, düşman istilasının ve esaret günlerinin 
t- korkunç acılarını çok çabuk unuttuk. Ortak fela
ketin birleştirici bağları kopunca, ortak sorumlulu
ğumuz kaybolmaya, ulusal güç birliğimiz çözülüp da
ğılmaya; siyasal, sosyal ve ekonomik bunalıma gö-
ı. ülmeye başladık. 

Sayın senatörler; 
Bir toplumu millet yapan, devlet yapan güçlü ve 

haysiyetli yaşatan, ortak sorumluluk duygusudur. 
: imdi bu noktadan hareketle asıl konuya dönüyorum. 

Türk parası süratle düşüyor, fiyatlar süratle yük
seliyor. Neden?... Çünkü, ona kendi malımız gözü 
ile bakmıyor ve onu korumuyoruz. Halbuki bir dev
letin parası, tıpkı onun bayrağı gibi ,o devletin sim
gesidir, sembolüdür. Bir devletin itibarı, o parasının 
değeri ile de ölçülür. O halde kişi olarak, 
yetkili organlar ve basın olarak kendi Devletimizin 
parasını haysiyetimiz gibi korumak ve yükseltmek zo
rundayız. 

Ne yazılk ik'i, bu Devfetlin bağrında vücuıtlaşan, onun 
parası ile gelişen ve güçlenen birçoklarımız artık o 
paraya sırt çevirmekte ve onu yabancı paraların oyun
cağı haline sokmaktayız. Üzülerek belirteyim ki, bu 
para sayesinde yüksek tirajlı ve oldukça iri cüsseli 
birer dev haline gelen birkaç gazetemiz yaptıkları 
ilânlarla halkımızı bu paraya karşı paniğe kaptırmak
ta, onu saçıp savurmasına sebep olmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Serbest piyasada kaçak döviz alış - verişi, Türk 

parasını bir gazete kâğıdı haline sokmaktadır. Ge
çenlerde bir tren kazasında bir bavul dolusu döviz 
ele geçtiğini televizyonda izledik. Şimdi böyle yüz
lerce bavul dolusu döviz kuyumcuların ve tefecile
rin, özellikle bankerlerin kasalarında dış ülkelerin 
•v'unu tutmak üzere beklemektedir. 

Sayın senatörler; 
Bu gazeteler savundukları fikirlere de ters düşen 

bir tutum ve davranışla Devletin kalkınmasına en 
ağır darbeyi indirmekte ve halktan sağladıkları bü
yük kazançlarla halkın nafakasına yönelik küçük ka
zançlarını vurmaktadır. Bu gazeteler, yabancı para
ların Türk parası karşılığındaki değerlerini her gün 
ilan ederek, Türk parasının değerini düşüre düşüre 
kullanılmaz hale sokmuşlardır. Bir Alman Markı 
b'igün Devletin resmi kuru üzerinden 13 Türk lirası 
i';en, bu gazeteler serbest piyasa değerinin 22 lira 
olduğunu ilan ederek, Türk parasının değerini % 60 
oranında düşürmektedir. 

Sayın senatörler; 
Şimdi soruyorum; 1567 sayılı Türk Parasının 

K.ymetini Koruma Kanunu nerede?... Devletin 
resmi kur uygulamasından başka, serbest piyasada 
döviz alışverişine müsaade eden bir Hükümet kararı 
var mıdır? 

Serbest piyasa adı altında kaçak döviz borsası dü
zenleyen ve bunu her gün belirli gazetelerle ilan et
tiren kimlerdir? 

Döviz kaçakçılığı yasak olduğu halde, bu kaçak-
çlîğı tahrik ve teşvik ederek Türk parasının değeri
ni düşürenler hakkında Hükümet ne işlem yapmak
tadır? 

Maliye Bakanlığı ve Cumhuriyet Savcılığı gaze
telerin kaçak döviz fiyatları hakkındaki sürekli ilan
larını bir suç veya bir suçun ihbarı kabul ederek ne
den harekete geçmiyorlar? 

Bu sorularımın cevabını bu kürsüde Maliye Baka
nı vermelidir? Aksi halde, Adalet ve Maliye bakan
lıklarınca cevaplandırılması isteği ile yazılı soru öner
gesi vermek zorunda kalacağımı bildiririm. 
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Sayın senatörler; 
Bankalarımız bu dövizleri halktan çok ucuza sa

tın almakta ve fakat ona çok pahalıya satmakta, iş
te bu yüzden Merkez Bankamız yurda giren dövi 
zin ancak !% l'ini görebilmektedir. Halkımızın bü 
yük çoğunluğu her gün değer kaybeden parasını ban
kalardan çekip, kaçak dövize, ya da altın türüne ya
tırmaktadır. Böylece bankaların kasaları süratle bo
şalmakta, Devlet yatırımları zayıflamakta, kalkınm? 
hızı düşmekte, işsizlik bunalımı daha da çekilmez ha
le gelerek, Devletin ve rejimin geleceğini uçuruma 
doğru sürüklemektedir. Öyle !ise, Milletçe el ele vere
rek paramızın değerini korumada hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmayalım ve her birimiz bu konuda kendimizi 
sorumlu tutalım. 

iyi hatırlıyorum, bir zamanlar bir Türk Lirası üç 
dolardan fazla değere sahipti. O zamanlar bir Türk 
Lirası yerinden kalkmayan bir haysiyetin 
ağırlığını taşırken, şimdi bin Türk Lirası 
bir gazel yaprağı gibi havada uçuşmaiklta. Sa
bah cebimize koyduğumuz parayı, akşam ne oldu diye 
aramalktlayız. Bir zamanlar Yunanfeıtian'da bir torba 
Drahmi ile bir torba pirinç satın alınırken, şimdi o 
Drahmi bizim liramızı geride bırakmak üzeredir. 

Arkadaşlar; 
Paramızın değersiz ve istikrarsız hale düşmesi 

Ulusumuzu sadece ekonomik yönden sarsmakla kal
mıyor, onun onur ve haysiyetine de dokunuyor. O 
halde, bu paramızı değerlendirmek zorundayız. Bu
nun için kaçak döviz satışına kesinlikle engel olma
lıyız. Ayrıca, paramızın sonundaki bir sıfırı ya da 
üzerindeki Atatürk resmini kaldıralım. Bu paralar 
üzerinde Atatürk'ün resmi o kadar hafiflemeye baş
ladı ki, 100 Markın üzerindeki resimle, 2 2CQ Türk 
Lirası üzerindeki Atatürk resmini dengeye sokmak 
milli duygularımızı yaralamakta ve onurumuzu kır
maktadır. Gelin bir kucak parayı taşımaktansa, bir 
avuç parayı tercih edelim. 

Sözlerimi bitirirken, Türk Basınından rica ediyo
rum; yabancı paraları değil, kendi paralarını destek
lesinler, onun değerini kendi değerleri bilerek onu 
korusunlar ve onu savunsunlar. 

Sayın senatörler; 
Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için hepi

nizi hürmetle ve saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

2. — Denizli Üyesi Baha Akşit'in, ilaç darlığı 
hakkında gündem dışı demeci. 

I BAŞKAN — Sayın Baha Akşit, ilaç darlığı mev-
I raunda gündem dışı konuşma talep etmişsiniz. Bu-
I /urun efendim. 
I BAHA AKŞtT (Denizli) — Sayın Başkan, de-
I "jerli senatörler; 

I Türkiye'de ilaç darlığı, ilaç yokluğu mevcuttur. 
I lu yokluk ve darlık istirap halini almıştır. En kısa 
I mamanda önleyici tedbirler alınmazsa, sokaklarda ba-
I yılan saralılara, ilaç yokluğu sebebi ile hayatını kay-
I beden kalp hastalarına, ıstıraptan kıvranan insanlara 
I astlamamız mutat hale gelecektir. Devam eden bir 
I baş ağrısının bir insana dünyayı zindan ettiğini unut-
I -namalıyız. 
I Sağlık mevzuunda ilacın önemi büyüktür. 1950' 
I den sonra ilaç sanayiinde önemli gelişmeler kayde-
I dilmiştir. Bugün ülkemizde tekstilden sonra en ileri-
I de bulunduğumuz sanayi kollarının başında, 'ilaç sa-
I nayii gelmektedir. Ayrıca, ilaç iptidai maddesini imal 
I eden ve kimya sanayiinin bir kolu olan ileri tekno-
I lojiye dayanan ilaç hammaddeleri yapan fabrikalar 
I da kurulmuş ve faaliyet halindedir. 

I Tıbbi müstahzar dediğimiz ilaçları imal eden fab-
I rikalar, ilaç imal eden fabrikalardır. Dünyanın en 
I ileri ülkelerinde yapılması mümkün olan en mükem-
I mel ilaçların Türkiye'de mevcut fabrikalarda, aynı 
I vasıf ve aynı kalitede imali mümkündür ve bu ima-
I lat dünyadaki en ileri fabrika ve firmaların seviyesin-
I de ve bazıları aynı isim altında imal edilebilmekte-
i dir. 
I Türkiye'mizde ilaç sanayii için lüzumlu olan ham-
I maddelerin mühim bir kısmı da yapılmaktadır. Ku-
I rulan fabrikalarda her manada dünya standartlarına 
j uygun ilaç sanayii için lüzumlu, vasıflı hammaddele-
I ri imal edebilmektedirler. Türkiye'de bir yılda kulla-
I nılan ilaç miktarı 6 milyar lira civarında tahmin edil-
I mektedir. Eğer, mevcut fabrika ve tesislerimiz ol-
I masaydı, bizde ilaç fiyatları diğer dünya ülkelerine 
I nispetle daha ucuz satıldığına göre, bu meblağın bir-
I kaç misli döviz ödemek suretiyle bu ilaçları ithal et-
I memize zaruret doğacaktı ve tabii bugünkü şartlarda 
I dahi birçok maddeleri getirmemiz mümkün olmadı-
I gına göre, Türkiye'de sarf edilen ilaçların temini im-
I kansız hale gelecekti. 
I Kimya sanayiinin bir kolu olan ilaç hammadde-
I si fabrikaları ile müstahzar ilaçların hammaddeleri-
I ni temin için, bir senede tahminen 60 milyon dolar 
I civarında dövize ihtiyaç vardır. Buna karşılık 1978 
I /ılında 10 milyon dolardan az, 9 milyon küsur dolar 
I ilaç hammaddesine döviz tahsisi yapılmıştır. 1978 yı-
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lında mal mukabili ve kabul kredisi yolu ile temin 
edilen hammaddelerle kısmen ilaç ihtiyacım karşıla
mak mümkün olmuştur. 

1978'de mal mukabili ve kabul kredisi yolu ile te
min olunan hammadde bedelleri de ödenemez duru
ma geldiği için, yokluk son safhaya yaklaşmış bu
lunmaktadır. Tedbir alınmazsa, aynı durum muhafa
za edilirse, önümüzdeki günlerde büyük sıkıntı çe
kileceği muhakkaktır. Başı ağrıyan bir insan için bir 
tek aspirin tabletinin değerinin ne olduğunu bilme
yen herhangi bir arkadaşımızın mevcut olacağım ta
savvur etmiyorum. 

İftiharla söyleyebilirim ki, memleketimizde aspi
rin, tetrasiklin ve emsali, pensilin grubu ilaçlar, pa-
rasetemol ve birtakım ilaç hammaddeleri dünyadaki 
emsalleri vasfında ve seviyesinde imal edilebilmek
tedir. Bunları ve birçok müstahzar ilaçlarımızı, dış 
ülkelere ihraç etmek de mümkündür. Alışılagelen 
kaçakçılığın aksine, zaman zaman Türkiye'den dı
şarıya, komşu ülkelere ilaç kaçakçılığı yapılabilmek
tedir. 

ilaç hammaddeleri yeterince temin edildiği ve ih
raç 'imkânları sağlandığı takdirde, Türkiye'den dış 
ülkelere hammadde için tahsis olunan dövizin üstün
de ihracat yapılması, bu yolla daha fazla döviz sağ
lanması imkân dahilindedir, ilaç fabrikalarımız bu 
vasıfta ve kapasitededir. 

Mevcut ilaç sanayiinin, akreditif açılması suretiy
le getirebileceği hammadde tatmin edici olmaktan 
uzaktır. Bu durum karşısında kabul kredisi yoluyla 
hammadde getirilmesi imkânlarını aramak gerekmek
tedir. Bu mevzuda bankaların % 4, ı% 5 nispetinde 
ilaç hammaddesine imkân ayırmaları, darlığı bertaraf 
edebileceği gibi, ilaç ihraç etmeye imkân da hazır
layabilir. 

Türkiye'de vaktinde 3 bin dolar civarında ham
madde için döviz tahsisi yapılmadığından sokaklarda 
bayılan saralılar görülmüştür. 1978 yılında ilaç ham
maddesi için 9 milyon küsur dolar tahsis edilmiş ol
ması gülünç değil, istirap vericidir. 

Sayın Sağlık Bakanı gazetelere akseden beyana
tında, «ilaç darlığı sebebiyle hammadeye olan ihti
yacı, yeterince döviz tahsis edilmesi gerektiğini Mali
ye Bakanına ve Başbakana anlatamadım.» diyor. Yi
ne, her ay 5 milyon dolara ihtiyaç olduğunu ifade edi
yor. Aslında bu miktar büyük bir rakam değildir. 
Daha fazlasını ihraç yoluyla geri almak da kabildir. 
Zaruri olan dövizin tahsis edilmemesi suretiyle altın 
yumurtlayan tavuğun kesilmesi cihetine gidildiği, bu 
davranışla görülmektediri 

Neden Sağlık Bakanının ikazlarına kulak verilme
miştir?... Bunu anlamak çok güçtür. Şimdi haklı ola
rak, «Döviz tahsisi mümkün olsaydı elbette verilirdi. 
Yok ki, verilmedi» diyebilirsiniz sayın senatörler. 

İlaç hammaddesi için 9 milyon küsur dolar tah
sis edilen Türkiye'de, çiklet için (Yanlış işitmediniz; 
çiklet için) 11 milyon dolar verilmiştir. 

insan ister istemez şu suali soruyor; acaba çik
let ilaçtan da bu kadar önemli mi idi?... Bunu yük
sek takdirlerinize arz ediyorum ve Hükümetin dik
katini çekiyorum. 

ilaç darlığı sadece döviz noksanlığından değil, ba
zı idari aksaklıklardan da ileri gelmektedir. Bunu da 
dikkatinize sunuyorum. 

Sayın senatörler; 
ilaç darlığı değil, yokluğu ile yüz yüze gelmek

teyiz. Tedbir alınması şarttır, zaruridir. Ben yüksek 
huzurlarınızda ikaz ediyorum, arz ediyorum. Beni 
dinlemek lütfunda bulunduğunuz 'için hepinize say
gılar sunarım. 

Sağolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akşit. 

3. — Çanakkale Üyesi İmadettin Elmasın, Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu 
Üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4J465) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. Bir 
komisyondan istifa var, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - iskân Komis

yonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini rica eder saygılarımı sunarım. 

Çanakale 
îmadettin Elmas 

BAŞKAN — Bilgtilerinize sunulur efendim. 
4. — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Ko

misyonunda açık bulunan üyeliğe seçim. 
BAŞKAN — Aynı Komisyona ilgili Grubun bir 

adayı vardır, takdim ediyorum: 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - iskân Komis
yonunda açık bulunan üyeliğe, Grubumuzca Cumhu
riyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan aday gösteril
miştir, arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
CHP Grup Başkanvekili 

Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Efendim, adı geçen Komisvona. Sa
yın Talât Doğan'ın seçimini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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5. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do- \ 
ğan'ın «Sağlıkta can güvenliği» konusunda Senato 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi. (10/75) 

BAŞKAN — Bir Araştırma Komisyonuna üye 
için adaylar gösterilmiştir. Bilgilerinize sunuyorum: 

Sayın üyeler; 
11 üyedir. İşari oylarınızla bu seçimi yapacağım. 

Lütfen isimler okunurken dikkat buyurun, bir da
ha okumaya lüzum kalmasın. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğünün 23.5.1978 tarih ve 

13224 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın 
«Sağlıkta Can Güvenliği» hakkında Senato Araştır
ması isteyen Komisyona, Grubumuza isabet eden 4 
üyenin adlarının aşağıda gösterilmesi kararlaştırılmış
tır. 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Cumhuriyet Senatosu Grup 
Başkanvekili 

Erdoğan Bakkalbaşı 

1. Abdulah Kösecğlu (Kocaeli Üyesi), 
2. S. Sırrı Ergün (Edirne Üyesi), 
3. Şeref Bakşık (İzmir Üyesi), 
4. Talât Doğan (Rize Üyesi), 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ÎJgi : 23.5.1978 gün ve 10/75-5963-13224 sayılı ya

zınız. 
İlgide belirtilen ve Cumhuriyet Senatosu Genel 

Kurulunca kurulması kabul edilen «Sağlıkta Can Gü
venliği» hakkında Senato Araştırma Komisyonuna, 
Grubumuz adına Sayın Safa Reisoğlu adaydır. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyeler Grubu Başkanı 

Zeyyat Baytara 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Sayın Talât Do
ğan'ın, «Sağlıkta Can Güvenliği» hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurlunca kurulması kararlaştırılan Araştırma 

Komisyonuna Grubumuzda Sayın Ahmet Yıldız se
çilmiştir. 

Gereğini bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Mili Birlik Grubu 
Başkan Yardımcısı 

Mucip Atakü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

23.5.1978 tarih ve 5963-13224 sayılı yazıya. 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, 
«Sağlıkta Can Güvenliği» hakkında, Gendi Kurulun 
16.5.1978 tarihli 57 nci Birleşiminde kurulması ka
bul edilen 11 kişilik Araştırma Komisyonuna Gru
bumuzdan aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazık 
sayın senatörler aday gösterilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partüsii Grubu 

Başkam 
Ömer Ucuzal 

1. Münif İslâmoğlu (Kostamonu), 
2. Muzaffer Demirtaş (Konya), 
3. Ragıp Üner (Nevşehir), 
4. Cevdet Aykan (Tokat) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu 11 kişilik komisyona Cumftftriyet Halk Par

tisi 4 üye ile, Adalet Partici 4 üye ile, Milli Birlik 
Grubu 1 üye ile ve Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
ler Grubu 1 üye ile katılmak üzere adaylarını gös
termişlerdir. 

Adayların isimlerini dinlediniz. Bir itiraz olmadı
ğına göre bu 10 adayı... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan.... 
BAŞKAN — İtirazınız var mı efendim? 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bağımsızlardan seçil

medi mi efendim? 
BAŞKAN — Bir tane de bağımsızlardan aday 

isteyeceğim efendim. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sabahattin Savcı. 
BAŞKAN — Grup kuramayan üyelerce de Sa

yın Sabahattin Savcı, aday gösterilmiştir. Bu 11 üye
nin adı geçen komisyona seçilmesini oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

— 230 
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V. — GORÜİ 

i. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay ve arkadaşlarının, Türkiye'nin dış ilişkileri 
üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına dair önerge
leri. (8/9) 

BAŞKAN — Daha evvelki birleşim başlayıp, ge
çen birleşim devam eden ve bugün de devamı geçen 
birleşim karar altına alman, Cumhuriyet Senatosu 
Elazığ Üyesi Sayın Cahit Dalokay ve arkadaşlarının, 
Türkiye'nin dış ilişkileri üzerindeki Genel Görüşme
sine devam ediyoruz. 

Söz sırası Sayın Raif Eriş'te. Sayın Eriş?... Yok
lar. 

Sayın Oral Karaosmanoğlu. 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Ko

nuşmayacağım efendim. 

BAŞKAN — Konuşmuyorsunuz. 
Sayın Ömer Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Selâhattin Çolakoğlu. 
SELÂHATTÎN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 

Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Besim Üstünel?... Yok. 
Sayın Niyazi Unsal?... Yok. 
Sayın Ahmet Demir Yüce?... Yok. 
Sayın Erdoğan Adalı... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, Sayın 

Ahmet Demir Yüce'nin bir yazısı var. 
BAŞKAN — Ne hakkında efendim?... Yoklar 

efendim... Tetkik edeyim. (CHP sıralarından, «Bura
da yok, olur mu?» sesleri) 

Bir dakika efendim, bir şey olmaz, bir şey değiş
mez; lütfen. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz sırasını Sayın 
Kâmran Inan'a vermiştir, kendisi komisyondadır, onu 
arz ediyorum. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Bu işlerin vasıtalı ol
madığını bilirsiniz. 

BAŞKAN — Efendim; şimdi, Selâhattin Çolakoğ
lu yok, Besim Üstünel yok, Niyazi Unsal yok, Ah
met Demir Yüce yoklar, dedim, bu geldi. İzin verir
seniz ben devam ediyorum. Kendi ismi okunduktan 
sonra geldi. 

Sayın tnan, sizin sıranız yaklaştı esasen. 
Sayın Erdoğan Adalı?... Yoklar. 

LEN İŞLER 

Sayın Ahmet Remzi Hatip, 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Konuşaca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Buyuran efendim, buyurun. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem 

Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Türkiye'nin dış ilişkileri konusunda açılmış bu

lunan bu genel görüşme vesilesiyle, yüksek huzuru
nuzda görüşlerimizi arz etmek fırsatı bulduğumuz 
için, genel görüşme açan Yüce Heyetinize şükranla
rımı takdim eder hepinizi hürmetle selamlarım. 

Türkiye'nin dış ilişkileri konusu, coğrafi, jeopoli
tik durumumuz; tarihi, sosyal yapımız; askeri, eko
nomik açıdan son derece hassas bir mevkide oluşu
muz sebepleriyle âdeta bütün dünya ile çok dikkatli 
bir temas ve bağlantılar gerektiren ince bir sanat ka
bul edilmektedir. 

20 nci asrın sembolü olan ekonomik ve teknik ge
lişmeler, dünya devletleri arasındaki münasebetleri 
çok yönlü ilişkiler haline dönüştürmüştür. 

Son yıllarda hızla gelişen dünya şartlarının kar
şısında, dış politikamızın intibakta öteden beri yeter
siz kaldığı hepimizin teslim ettiğimiz bir hakikattir. 
Türkiye'nin dış ilişkilerine süratle dinamik ve etkin 
bir yapı kazandırmak, milletin umumi arzusu haline 
gelmiştir. 

Türk hariciyesi, birbiri arkasma uzun yıllar dev
let idaresine yerleşen liberal ve sosyalist görüşler ne
ticesinde, anakarakteri itibariyle dışa bağlı, tamamen 
batıya göre ayarlanmış bir politika gütmüştür. Aziz 
milletimizin büyük ve şerefli tarihiyle gayri mütena
sip sönük, silik, şahsiyetli olmayan bir dış politika.. 
Bu tutumlar sebebiyle yapılan başlıca tarihi hataları 
şöylece sıralamak istiyorum: 

NATO içerisinde birlikte kader ortaklığı yaptığı
mız Yunanistan'ın tahrik ve teşvikiyle Kıbrıs Rum
ları karıştırılmış, 1963'de bir katliam yapılmıştır; biz 
seyirci kalmışızdır. 1967'de yine kan gövdeyi götür
müş, seyirci kalınmıştır. Ege adaları silah deposu ha
line getirilmiş, seyirci kalınmıştır. FIR Hattı, kıta sa
hanlığı sadece seyredilen konular olmuştur. 

Yunanlıların, Batı Trakya'daki Türklere beynel
milel anlaşmalara rağmen, zulüm ve imha tatbikatı
na girişmeleri hep seyirci kalınarak geçiştirilmiştir. 

Siyonist Thedor Herzl'in 150 senelik planlarının 
tatbikatı olan İsrail Devletini, değil Orta Doğunun, 
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dünyanın başına çorap ören bu çıban başını, Müslü
man devletlerin gördüğü kötü muamele ve zulme rağ
men, ilk tanıyan Türkiye olmuştur. Cezayir'i ise, 
Fransız zulmüne âdeta alkış tutarcasma son tanıyan 
gene Türkiye olmuştur. 

Ortak Pazara, yarınki siyasi bir entegrasyonla tek 
devlet haline gelecek olan Batı Avrupa'ya âdeta de
nizde simit bulmuşçasına girilmiştir. 

NATO içinde nimet - külfet dengesi bir türlü ku
rulamamış; nimetler hep başkalarına, külfetler de bi
ze yüklenmiştir. 

Kardeş Müslüman ülkelerle münasebetler uzun 
zaman boyu ihmal edilmiş, onların iyi niyetli birçok 
yaklaşma ve işbirliği tekliflerini daima iten bir poli
tika güdülmüştür. Görünüşteki suni sözlere mukabil, 
onları temelde ve fiiliyatta gücendiren bir politika 
takip edilmiştir. Buna mukabil, İsrail ile her türlü 
yaklaşma gayreti, hariciyenin sürekli bir meşgalesi ol
muştur. Türk Hava Yollarının Orta Doğu'da yalnız Is-
raS'e muntazam sefer düzenlemesi calibi dikkat bir hu
sustur. Bütün bir Arap aleminin canevinden alakalı bu
lunduğu, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesin
de, hiçbir vakit müspet bir reaksiyon gösterilmemiş, 
bilakis İsrail emrivakileri karşısında uzun yıllar sus
pus durulmuştur. Dış ülkelerde kalan Müslüman 
Türklere yapılan zulümlere seyirci kalınmış, dayana
mayıp göç eden kardeşlerimizin hakları alınıp kendi
lerine iadede sıklet gösterilememiştir. 

Avrupa'ya ve Orta Doğu ülkelerine giden işçi, 
tüccar, iş adamı, hacı adaylanmızm rahatça seyahat 
edebilmeleri için Balkan devletleri ve Arap devletle
riyle vize anlaşmaları bir türlü tahakkuk ettirileme
miştir. 

1Q Mayıs İ976 tarihine kadar Müslüman ülkeleri 
arasındaki işbirliği için kurulan İslâm konferansları
na turist gibi gidilmiş, bu toplantılarda alkışlarla kar
şılanan diplomatlarımız bu kardeşlerimize, «Biz mi
safiriz, biz üye olamayız» demişlerdir. Kıbrıs mese
lesi gibi önemli bir konuda, Birleşmiş Milletlerde hep 
yalnız kalınmış, hatta kardeş İslam ülkelerinin bile 
darıltılan delegelerinden destek sağlanamamıştır. 

Dış ülkelerdeki tanıtma faaliyetleri tek kelimeyle 
başarısız ve tam bir israf tatbikatı olmuş; aleyhteki 
propagandalara, hele «Barbarlık» iddialarına devamlı 
seyirci kalınmıştır. 

Türkiye'nin bir siyasi tercih olarak kayıtsız Ba
tıya teslimiyetinin sembolü olan NATO'ya üye ol
duğu yıldan bugüne kadar, dünyanın genel politika
sında yer alan; fakat bizim bigâne kaldığımız birta-

] kim önemli değişiklikler olmuştur. Kuvvet blokları 
arasında nükleer bir eşitlik tessüs etmiştir. Silahsız
lanma konusunda salt mutabakatlar hâsıl olmuştur. 
Büyük devletler arasında yumuşama, yani detant te
min edilmiştir. 

Üçüncü dünya ülkeleri yeni bir güç olarak ortaya 
çıkmıştır. Hammadde üreten bu ülkeler başta OPEC 
olrnak üzere, birtakım iktisadi birlikler kurmuşlar, 
sanayileşmiş memleketlere kafa tutmak ve onlardan 

I haklarını almak şahsiyetini kazanmaya başlamışlar
dır. 

I Bağımsızlığını yeni kazanan ülkeler de yer yüzün-
I de problemler meydana getirmişlerdir. Çin'in benimse

diği son politika, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı
lıların Milliyetçi Çin'i yapayalnız bırakıp Rusya'ya 
rağmen. Komünist Çin ile çok geniş iktisadi ve si
yasi yakınlaşmaya girişmeleri çok dikkat çekici bir 
husustur. 

Arap - İsrail ihtilafının son yıllarda İsrail lehine 
devamlı inkişaf kaydetmesi; İsrail'in ilk sınırlarına 

i nazaran bugün 10 misli genişlemiş bulunması ve Ku
düs'ün devlet merkezi yapılmak için çabalar sarf edil
mesi; Kıbrıs Türklerine, onların can emniyetini te
min için el uzatan Türkiye'ye silah ambargosunu re
va gören Amerika ve Batılılar, Arapların içerisinde 

j büyük bir tehlike olarak haksız bir iktisapla meşgul 
olan İsrail'i silah deposu haline çevirmektedirler. 

Rusya'nın, Mısır'dan çekilip yerini Amerika Bir
leşik Devletlerine terk etmesi çok dikkat çekici bir 
husustui. CENTO'ya rağmen, Pakistan'ın bölünmüş 
olması, Afganistan'ın Rusya'ya göz açıp kapayınca
ya kadar bir peyk haline gelmesi, İran'ın son duru
mu. Rila. aydınlığa kavuşamayan bu komşumuzun, 
CENTO'nun üyesi Müslüman kardeş ülkenin alacağı 
durum hakkındaki politikamızın ne olacağının belir-
lenmcmesi. 

I Bütün Afrika ve Yemen, Amerika ve Rusya'nın 
I menfaat çekişmelerine sahne olmaktadır. Yunanistan, 
I bütün dünyaca şımartılan bir çocuk gibi aleyhimize 
j birtakım faaliyetlere girişmekte ve buna benzer pek 

çok değişiklikler yer yüzünde hüküm sürmektedir. 
I Artık görünen şudur muhterem senatörler : İki 
I bloklu dünyanın yerini, çok bloklu dünya almakta

dır. Soğuk harp yerine yumuşama, siyasi anlaşmaz
lıklar yerine iktisadi mücadeleler, askeri ve siyasi it-

I tifakîar yerine müttefiklerini bir anda yalnız ve yüz 
üstü bırakivcrme. Mesela en büyük müttefikimiz 
Amerika Birleşik Devletlerinin yer yüzündeki önem
li ittifaklarını tek yönlü özel olarak bozduğunu ibret-

I le müşahede etmekteyiz. 

— 232 — 
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Bugün rahatlıkla bütün dünya, ciddi olarak yeni 
bir ekonomik düzenden söz etmekte ve bunu tatbikat 
mevkiine koymaya çalışmaktadır. 

Bütün bu gelişmeler sürüp giderken, Türkiye'nin 
dış politikasının mihrakını teşkil eden Kıbrıs konu
sunda iktisadi ve mali müesseselerde başta Amerika 
olmak üzere, Batı ittifakının önemli üyelerinin takın
dıkları âdeta hasmane tavır göstermektedir ki, Tür
kiye'nin kendisine geleneksel ve âdeta çaresiz bir şe
kilde çizdiği dış politika çerçevesinin ne kadar ye
tersiz ve tek yanlı olarak Türkiye'nin elini kolunu 
bağlayan, Türkiye aleyhine bir model olduğu orta
ya çıkmaktadır. Bu gerçekler karşısında Türkiye'nin 
milli yararlarını ve Devletin güvenliğini sağlam bir 
şekilde idame ettirmesi için dış politikasının yapısını, 
aksayan, ve yetersiz yönleriyle elden geçirmesi, dün
yanın değişen şartlarına göre hep Türkiye lehinde 
çalışır bir hale getirmesi lazımdır. 

Kıbrıs konusu, Türk askerinin müdahalesiyle 
Türk toplumunun güven içinde yaşayabileceği, ikti
sadi bakımdan kendine yeter, savunulabilir, federe 
bir Devlet haline getirilmek suretiyle belli bir sevi
yeye ulaştırılmıştır. 

Siyasi çözümün gecikmesi, bir bakıma fiili duru
mu, karşı tezdekileri bile istemeyerek de olsa, kabul 
edebileceği bir noktaya getirmiştir. Bir zamanlar dü
şünülmesi bile mümkün olmayan iki bölgeli, iki top
lumlu, bağımsız bağlantısız federasyon fiilen yürü
mektedir. Kim ne derse desin; Kıbrıs'ta müstakil bir 
Türk Devleti tezi mutlaka devam etmeli ve kuvvet 
kazanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kıbrıs konusu kendi başına bir sorun olduğu hal

de; Yunanistan bunu Türk - Yunan ilişkilerinde ken
di lehinde bir denge haline çevirmek için beynelmilel 
sahada istismarlarda bulunmakta; kıta sahanlığı, ka
rasuları, adaların silahlanması, FIR hattı, ve Batı 
Trakya Türkleri konularında inisiyatifi kendi elinde 
tutmak için usandırıcı bir gayret sarf etmektedir. 

Ege müzakerelerinde adım adım Yunanistan'a ta
vizler verilip, toplantılar, Yunanistan'ın matlup hane
si hep kabartılarak onlar lehine ertelenmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs konusunda 
hukuken ve siyaseten asla taraf olmadığı halde Bir
leşmiş Milletler paravanası ile önce işe burnunu sok
maya çalışırken, biz kendi elimizle Amerika Birle
şik Devleterini söz hakkı sahibi haline getirmekte
yiz. Amerika Birleşik Devletleri, silah ambargosunda 
gösterdiği katı ve izahı mümkün olmayan tutumunu, 

nasıl Yunanistan'ın bu maksatlarına geniş ölçüde yar
dımcı olmak için takınmış ise, iktisadi ve mali prob
lemlerde de IMF'ye ve Dünya Bankası aracılığı ile 
aynı moksatla Türkiye'yi kıskaç altında tutmak üzere 
talimat vermektedir. 

Bugünkü iktidarın tutumu ile Türk - Amerikan, 
Türk - Yunan, hatta Türkiye - AET ilişkilerinde 
Türkiye'nin, inisiyatifi karşı tarafa kaptırdığı maa
lesef müşahede edilmektedir. 

NATO'nun askeri kanadından pervasızca çekilen 
Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan, bu sefer Ame
rika Birleşik Devletleri tarafından ne hikmet ise, 
NATO vasıtasıyla NATO'ya dönüş için teşvik ve 
lanse edilmektedir. Bu durum karşısında NATO üyesi 
olan Türkiye'nin tutumu ne olacaktır? 

Geçmiş yıllar boyunca Türkiye'nin izlediği tek 
yollu politika, bir yerde ülkemizi alternatifsiz ve bu 
sebeple de çaresiz bırakmıştır. Türkiye'nin problem
lerine çare ararken amacının ve bu teşebbüsleri ya
parken niyetinin ve Türk stratejisinin çok iyi tarif 
edilmesi ve böylece tatbiki ve takibi gerekir. 

Kıbns konusunun halli için ortaya konmakta olan 
tekliflerin, giderek Amerikan Kongresinin Türkiye 
hakkında daha iyi intiba elde etmesini teminen top
rak, nüfus ve Maraş gibi can alıcı konularda olduğu 
endişesi gerçekleşmektedir. 

Toprak terki için açık bonolar verilmekte, göç
menlerin kendi evlerine dönmeleri, müzakerelerin pe
şin şartı olarak dünyaya deklere edilebilmektedir. 
Maraş'ın Rumlara geri verileceğinden artık rahatça 
söz edilmekte olduğunu müşahede ediyoıuz. 

Kesin olarak ifade etmek isterim ki, Mehmetçiğin 
kanı pahasına alınmış haklar, yüzbinlerce Kıbrıs'h 
Türk soydaşımızın can emniyeti ve refahı için asla 
geri verilemeyecektir. Bunları almaya kimsenin gücü 
yetmeyecektir. Yukarıda da arz ettiğimiz veçhile ya
pılacak tek işi fiili durumu tescil ettirmekten ve mu
hafazadan ibarettir. Tavizin sonu yoktur. Amerika 
Birleşik Devletlerinden alınacak 300 milyon dolar 
için taviz veriliyorsa, iyi bilinmelidir ki, Yunanistan'a 
elini veren kolunu, kolunu veren eteğini kaptırır. 
Aslında bu 300 milyon dolar muhayyel kredi daha 
ele geçmeden, Sayın Ecevit Hükümeti Türk Parası
nın kıymetini % 100'e yakın bir nispette düşürmekle 
1958 - 1978 senesinde olduğu gibi, her yıl bu mik
tar parayı bizden Amerika Birleşik Devletlerine ken
diliğinden aktarmaktadır. 

Bu sebeplerden dolayı Türkiye'nin her türlü taviz 
politikasından şiddetle kaçınması elzemdir. Bunu 
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Hükümet cesaretle ilan etmeli, sözü ile ameli birbi
rine mutlaka uymalıdır. Yunanistan'ın karşısına Kıb
rıs konusunda denge için diğer konulara ağırlık ve
rilerek, siyasi bir balans temin edilmelidir. 

Kıbrıs meselesinin tarafları razı edebilecek bir 
çözüme ulaşacağı noktaya gelinmesi çok seneler is
teyebilir. Dolayısıyla Türkiye'nin milli güvenliği baş
ta olmak üzere pek çok hassasiyet taşıyan meselesi
ni, bünyesine zor bir sorunun çözümüne bırakmak 
menfaatlerimize ters düşer. Yıllardır avutulan Türk -
Amerikan Savunma Anlaşmasına ümit bağlayarak 
vakit geçirilmiş olması hiç de iç açıcı bir durum de
ğildir. Gözümüzün önünde cereyan eden Pakistan, 
Afganistan, Milliyetçi Çin ve işte Iran olayları bize 
uyarıcı bir ders olmalıdır. 

Türkiye'nin kaderini bir yerde dolaylı yoldan ha
sımlarının eline teslim etmek demek olan Amerika 
Birleşik Devletleri ve Batı fasit dairesinin kırılmasın
da maalesef başarılı olunduğu iddia edilemez. O hal
de, Türkiye'nin kendi kaderine önce kendi sahip çık
ması, çok süratle gerçekçi, becerikli, milli menfaat
lerimizi daima ön planda tutan kararlı bir davranışla 
hareket etmesi gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ülkelerin ekonomik kalkınmaları, sanayi ve tarım 

alanındaki gelişmeleri dış ilişkilerindeki başarılarının 
veya başarısızlıklarının bir ölçüsü olmaktadır. Dün
ya yüzünde cereyan eden hadiseler bize milli güven
liğimizi sadece askeri, siyasi ittifaklara terk etmenin 
ne kadar yanlış olduğunu, başka içe dönük tedbirlere 
de ihtiyaç bulunduğunu bir kere daha ispat etmiştir. 

Milli menfaatlerimize göre, her an insiyatifi Tür
kiye'nin elinde bulundurabileceği şahsiyetli bir dış 
politika ancak harp sanayiini milli olarak ve en ile
ri teknolojiyle kurabilecek güçte bir sanayi kalkın
ma ile mümkün olabilir. Yüce Türk Milletinin kahra
man Ordusu sahip olduğu manevi ve ahlaki değerler
le moral bakımından dünyanın en gözde bir ordu
sudur. Askerinin tepeden tırnağa her an modern araç 
ve gereçlerle donatılması, her türlü güçlüğe rağmen 
hakiki kalkınma hareketinin milletimizin süratle ba
şarması ve sanayileşmeyi bir an evvel gerçekleştir
mesine bağlıdır. 

Dünya dengesinde son söz kuvvetin olduğuna gö
re, Türkiye bizatihi sahip olduğu askeri gücünü en 
zinde bir şekilde ancak bu yoldan ayakta tutabile
ceği içindir ki, dış güçler kalkınmamızı şu veya bu 
tarzda engellemek için her türlü hileye başvurmakta, 
anarşiyi ve ekonomik sıkıntıları körükleyerek daima 

dışa, kendilerine bağlı bir Türkiye görmek arzusunu 
taşımaktadırlar. 

Ortak Pazara gelince : Ortak Pazar, Türkiye için 
tıpkı Kıbrıs gibi bizim çemberini kırıp çıkamadığı
mız bir çember haline gelmektedir. Nimet - külfet 
dengesi burada da dikkate alınmadan, tek taraflı ola
rak yalnız Türkiye'yi pazar yapan zihniyet yıkılma
dığı için bugün Türk ekonomisi, özellikle kalkınan 
Türk sanayii tam bir çıkmaza girmiştir. Halbuki, An
kara Anlaşması Türkiye'nin temel dış politika ilkele
riyle bağdaşan bir şekilde Ortak Pazara girmesini ön
görmüş ve mümkün kılmış iken, Türkiye'nin milli 
hedefleri sanayileşerek kalkınma, yeraltı zenginlikleri
ni bu yolla değerlendirme ve tarım dahil her sektör
de yeterli bir hale gelme şeklinde ifade edilebileceği
ne göre ve senelerin tecrübesiyle görülmüştür ki, cari 
şartlar içerisinde bu Ortak Pazar Türkiye'nin yararı
na değil, zararına çalışmaktadır. Öyleyse Türkiye'nin 
Ortak Pazara katılma kararının hâlâ ısrarlı ve anlam
sız bir şekilde sürdürülmesi bir hevesten öteye gitme
yen bir husustur. 

Türkiye'nin içine düştüğü bütün sıkıntıların sebe
bi genel olarak kapitalist âlemin temsilcisi IMF, özel 
olarak da yakınımızdaki temsilcisi AET'dir muhte
rem arkadaşlar. Bunların Türkiye'ye gösterdiği do
lambaçlı yolların neticede bizi uçuruma götürmekte 
olduğu artık gün yüzüne çıkmıştır. Ortak Pazar - Tür
kiye ilişkileri, her geçen gün tedbir alınmadan geçti
ği için memleketimizi geri dönülmesi imkânsız bir 
şekilde Ortak Pazarın bağımlı ve ikinci sınıf bir üye
si ülke haline getirmekte, müstakbel Avrupa devletine 
bir eyalet halinde yaklaştırmaktadır. Ortak Pazar 
Anlaşması, Türkiye'nin sağlıklı ve güçlü bir sanayi 
toplumuna dönüşmesini engelleyecek bir şekilde uy
gulanmaktadır. Bunu asla kabul etmemiz ve buna ra
zı olmamız mümkün değildir. Acilen Ortak Pazar 
ile olan organik ve konjonktürel meseleler süratle 
ele alınmalı, sağlıklı hal tarzları araştırılmalı, bunlar 
Türk Parlamentosunun karar vereceği en mühim ko
nu olarak Meclislerimizin huzuruna cesaretle getirile-
bümelidir. 

Müslüman kardeş ülkelerle olan ilişkilerimize ge
lince, bu husus çok seneler sanki bize komşu, tarihi 
müşterek, inançları aynı olan bu milletler yeryüzünde 
yokmuş farz edilerek yürütülmüştür. Bugün dünya 
iktisadiyatını ayakta tutan hammaddelerin sahibi bu 
kardeş Müslüman ülkeler ile aramızda tel örgüler 
çekmiş ve mayın tarlaları vücuda getirmişiz. Halbu
ki, Türkiye'nin menfaatlerinin ayakta tutulabilmesi, 
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sadece tek taraflı olarak Batılılarla ittifak ile müm
kün olamayacağı açıktır. Beynelmilel taahhütlerimi
ze milli menfaatlerimizin müsaadesi nispetinde sadık 
kalırız. Ancak, bu diğer dünya memleketleri ile ve 
bunların kendi aralarında hâsıl ettikleri işbirliği ve 
paktlarla münasebetlerimizi engellememelidir. Kararlı 
ve uzun vadeli düşüncelerle bu âlem ile de ilişkiler 
kurulması ve devamı mutlaka menfaatlerimiz icabı
dır; ama şunu da iyi bilmek gerekir ki, Türkiye'nin 
İslam ülkeleriyle başlatılmış olan münasebetleri, ez
cümle İslam Konferansına dahil oluşumuz ve hele 
1976 senesinde bu konferansın İstanbul'da akdedil
mesi bazı ekonomik ve çok yönlü işbirliği temenni 
ve teşebbüsleri birtakım devletleri rahatsız etmiştir. 
Türkiye'nin İslam devletleriyle ilişkiler kurmasında 
tarafiarın çok büyük yararları olacağı muhakkaktır; 
ancak bu ilişkilerin istenen seviyeye ulaşmasını en
gelleyen sebepler mevcuttur. Bu şöylece izah edile
bilir. 

İslâm ülkeleri 35 senedir hukuken siyasi bağım
sızlıklarına her ne kadar kavuşmuşlarsa da iktisadi 
bakımdan hammadde sömürücüsü olan eski emper
yalist ülkelerle bağımlılıkları büyük ölçüde devam et
mektedir. Bunun sürüp gitmesinde sanayileşmiş ül
kelerin büyük yararları olduğu için, devamı ve za
yıflamaması hususunda gerekli her tedbiri almakta 
ve Türkiye ile İslam âleminin yaklaşmasında bu se
beple güçlükler çıkarılmaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin 
İslam ülkeleriyle 50 senedir sürüp giden kopuk ve 
sırt çevirme politikası sebebiyle Türkiye'nin bu ül
kelerle irtibatı kaybolmuş, ilişkilerin yeniden eski can
lılığa dönüşmemesi ve hâlâ kopuk olarak sürüp git
mesi için gayret gösteren dış çevrelerin bu politikası 
da maalesef büyük ölçüde başarı kazanmıştır. 

İktisadi, ticari, kültürel ilişkilerin gelişmesi için 
Türkiye'nin Türk - İslam işbirliği konusunda, bu ko
nunun taşıdığı öneme müdrik olarak tanzim edilecek 
milli bir stratejiyi büyük bir ehemmiyetle ve titiz
likle uygulaması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Tam bir yıl süre ile başta Sayın Başbakan olmak 

üzere Hükümetçe üst üste yapılan seyahatlerle Doğu 
ve Batı Blokunun ülkeleri âdeta eksiksiz ziyaret edil
miştir. Bunlara da temas edip sözlerimi toparlamak 
istiyorum. 

Bu seyahatler genel olarak dünyaya şu mesajları 
vermiş görünüyor : Sosyalist ülkelerle temaslar, Tür
kiye'nin sol doktrin çizgisinde olduğu ve yürüyeceği. 
Batı kapitalist ülkelerle yapılan temaslar ise, Türki

ye'nin, «Bize ne yaparsanız yapın, biz NATO'da ka
lacağız. Bize muameleniz ne olursa olsun, biz Ortak 
Pazarda kalacağa» demesi. IMF'ye gidilip şu söyle
niyor : «Sen ne emredersen yapacağız, yeter ki bana 
taze para ver, borçlarımı ertele.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Aslında Batı ile bu temaslar daha önceki zaman

larda da yapiîmış, bu ricalar tekrarlanmış ve Batılı
lar her seferinde bizi kibarca ve olumlu karşılamış
lar; fakat her zaman yine bildiklerini okumuşlardır, 
şartlar yine bizim aleyhimize devam edegelmiş, bir 
şey değişmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, süreniz doldu efendim, 
eğer mümkünse toparlayın efendim. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Toparlı
yorum efendim, çok az bir söz edeceğim. 

Milli Selâmet Partisi Genel Başkanı Sayın Nec
mettin Erbakan, 14 Haziran'da Sayın Başbakan Ece-
vit'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısında dış seyahat konularında yaptığı açıklamalar
dan sonra aynen şu tarzda bir ifade kullanmıştı : 
«Değişmeyen bir gerçek vardır. O da, Batının bize 
karşı uydu muamelesi yaptığı, sömürü ve tahakküm 
politikasında devam etmek istediği hususudur. Neden 
böyle oluyor?.. Çünkü, bizim Batı ile temel zihniye
timiz arasında bir büyük fark vardır; bizim milleti
miz hakkı her şeyin üstünde tutar, Batı ise menfaati
ni ve kuvveti her şeyin üstünde tutar. Dolayısıyla, 
bu üslupta bizim elde edebileceğimiz herhangi bir 
netice yoktur. Batı karşısında netice almak için gidil
mesi lazım gelen yol; hakikaten millet olarak kendi
mizin güçlenmesi yoludur. Eğer Batı ile münasebetle
rimizde bu haksızlıkları azaltmak, bir denge kurmak 
istiyorsak, kendimizi güçlendirmeye ağırlık vermek 
mecburiyetindeyiz.» Bu konuşmanın üzerinden tam 
7,5 ay geçti, durumda bir değişiklik yoktur. IMF'nin 
talimatları harfiyen yerine getirildiği halde, elimize 
taze para geçmemiştir, zaten alacaklıların kendiliğin-
den yapmak zorunda bulundukları borç ertelemele
rinden başka bir şey elimize geçmemiştir. Ne IMF, ne 

• AET, ne NATO, sıkıntılarımıza samimi bir yardım
da bulunamamışlardır. Bu kuruluşlar, bize güneşli 
havada cömertçe verdikleri şemsiyeyi, bugün fırtınalı 
ve sıkışık havada elimizden almak istemektedirler. 

Bu boşuna emekler yerine, Sayın Ecevit İktidarı, 
bir kere de içtenlikle İslâm devletlerine dönmeli ve 
geçen yıllar başlatılan münasebetleri en iyi noktalara 
götürmeli, milli menfaatlerimizi korumak için yar
dımlaşmalar temin etmeli değil miydi?.. Politikada 
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güçlü olmak için, milletçe güçlü olmamız üzerine 
eğilip, eğer sanayi hamlemiz mutlaka hedefine ulaş-
tırılsaydı, başka neticeler alınırdı. İhracat seferberliği 
hamlesi de hedefine ulaştırılabilirdi. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, 20 dakikadır yazılı 
konuşma hakkınız, 25 dakika oldu, rica edeceğim to
parlayın lütfen. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Tamam 
efendim. 

13 ay dışarıda vakit geçirileceğine, altın yumurt-
layacak tavuklar misali bulunan fabrikaların nasıl bi
tirileceği hesaplanmalı ve bunun üzerinde çalışılma
lıydı. İhracat dengesi içinse, üretim durdurulmamalı, 
kamçılanmalıydı. 

Bütün bu beyanatımızdan sonra vereceğimiz hü
küm şu olacaktır : Bir süre önce başlatılmış şahsiyetli 
dış politika yerine, Cumhuriyet Halk Partisi İktida
rının dış politikası; yeniden, sadece üslup değişiklik
leriyle maskelenmek suretiyle bizim inancımıza göre, 
körü körüne Batıya bağlılık politikasına, uydu poli
tikasına yeniden dönüşün ifadesidir. Böyle bir politi
kayı MSP olarak tasvip etmemiz mümkün değildir. 
Aziz milletimizin, bu hataları kendi öz temsilcisi Par
lamento eliyle en kısa zamanda düzelteceğine ümit
lerimizi ifade eder, Yüce Heyetinizi saygıyla selam
larım. 

Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hatip. 
Sayın üyeler, bir yeterlik önergesi var, okutuyo

rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Dış ilişkiler konusunda yapılmakta olan Genel Gö

rüşme, gruplar ve şahısları adına yapılan konuşma
larla yeteri kadar olgunlaşmış bulunmaktadır. 

Yakında gündeme gelecek olan Bütçe Kanunu Ta
sarısı vesilesiyle de aynı konuların tartışılabileceği ve 
Ateşli Silahlar Kanunu gibi önemli kanunların büt
çeden evvel görüşülmesi gereği gözönünde tutularak 
müzakerelerin yeterliliğini arz ve teklif ederiz. 

Eskişehir Kırşehir 
Hikmet Savaş Akıp Aksaç 

BAŞKAN — Efendim grupların konuşmasından 
sonra altı sayın üye konuşmuştur. 

Aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Ben istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın İnan. 
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KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

Sayın Başkan, bu Genel Görüşmenin açılması ri
casında bulunan Adalet Partisinin Sözcüsü olarak, Ge
nel Görüşmenin esasen bitmesine iki konuşmacı kal
mıştır. Ayrıca bu Genel Görüşmeyi talep eden bir Par
ti olarak burada konuşan Sayın Bakan ve diğer sa
yın konuşmacıların bazı noktalarını saygı itibariyle 
de olsa açıklığa kavuşturmak ve bir monolog olmak
tan çıkarabilmek için bize bir kere daha konuşma 
imkânının tanınması lazımdır. 

Aslında bizim, bilhassa Millet Meclisinde ve kıs
men de burada parlamenter sistemimizin büyük bir 
noksanlığı monolog şeklinde. Bir sayın üye çıkar veya 
Hükümetin bir sayın üyesi burada bir beyanda bu
lunur, orada kalır. Parlamento diyalogdur, karşılıklı 
fikirlerin açıklığa kavuşturulmasıdır ve öyle sanıyo
rum ki, bu Yüksek Senatodaki bütün sayın üyeler 
açılmış bulunan müzakerelerin ve konuşmaların son 
derece faydalı olduğunda mutabıktırlar. 

Binaenaleyh, iki tane konuşmacı kalmış iken ye
terlik önergesi ile bunu bağlamak ve burada konuş
mak lütfunda bulunan Sayın Bakan ve diğer sayın 
konuşmacılara, bunu açan bir Partinin Sözcüsü ola
rak bize cevap vermek ve dolayısıyla onların konuş
malarına karşı saygımızı ifade etmek imkânını ta
nımamak, zannederim yapıcı bir yaklaşım değildir. 

O bakımdan önergenin geri alınmasını ve bu gö
rüşmelerin usulü dairesinde kapanmasına imkân ta
nınmasını arz ve rica ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Efendim, önergenin aleyhinde konuşan değerli üye

yi dinlediniz. Şimdi, yeterlik önergesini oylarınıza su
nuyorum. Yeterlik önergesini kabul eden sayın üye
ler... Kabul etmeyen sayın üyeler... Lütfen indirin 
efendim. Tereddüt hâsıl oldu, bir daha rica edeceğim. 
Yeterlik önergesini kabul eden... (CHP sıralarından 
«Zili çalın» sesleri) 

Zil olmaz efendim. 
Yeterlik önergesini kabul eden sayın üyeler lütfen 

ayağa kalksınlar efendim... Yetrelik önergesini kabul 
etmeyen arkadaşlar... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan ek
seriyet yok. 

BAŞKAN — Rica edeyim oylamadayız, lütfen 
efendim. (CHP sıralarından «Oylama esnasında ol
maz bu» sesleri) 
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I1L — YOKLAMA 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan 
ekseriyet yok, yoklama istiyoruz. 

(Konya Üyesi Muzaffer Demirtaş, Kahramanma
raş Üyesi Adnan Karaküçük, Elazığ Üyesi Cahit Da-
lokay, Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Ankara Üyesi 
M. Atıf Benderlioğlu ayağa kalkarak yoklama iste
minde bulundular) 

BAŞKAN — Peki, beş üyeyi göreyim efendim. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Parla

mento çalışıyor sayenizde... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Reddedersiniz, 

konuşturmazsınız, otururuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Efendim, yoklama istediler. Konu

şun, bir mutabakata varın. Konuşmak için üç üye 
var. Belki iki kişi de konuşmayacak; bir kişi konu
şacak. Bir mutabakata varın efendim. 

Sayın Gündoğan, siz de lütfen görüşün; dağılma-
yalım, çalışmaya devam edelim. 

Beyefendi, pazar-
Yoklama istiyor-

yok. 

EKREM KABAY (Burdur) -
lıkla Senato çalışması yapılamaz. 
lar; lütfen... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Pazarlık 
içtüzüğün bize verdiği hakkı kullanıyoruz. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim; fakat Senato
nun çalışmasından da bir noktada sorumluyum Bey
efendi. 

HASAN ÎLDAN (Elazığ) — Sayın Başkan, yok
lama yapın lütfen. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Demirtaş, Sayın Karaküçük, Sayın Dalokay, 

Sayın Ucuzal, Sayın Benderlioğlu yoklama istemiş
lerdir; ad okunarak yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, müzakerelere devam 

edecek gerekli çoğunluk kalmadığından, 30 Ocak 1979 
Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanıma Saati : 16.15 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 
Âdemoğlu nun yurt dışına seyahat eden Bakan ve 
heyetlere ödenen döviz miktarına dair soru önergesi 
ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı ceva
bı. (7/1019) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olaralk Malvye Balka

nı tarafından cevaplandı almaş m ı müsaadelerinize 
arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi 
Nuri Âdemoğlu 

1. 1 Mart 1977 ila 31 Aralı'k 1977 ve 1 Mart 1978 
'ila 31 Aralık 1978 tarihleri arasında yurt dışına seya
hat eden balkanlara ve heyetlere ne miktar döviz tah
sisi yapılmıştır? 

2. Dış memleketlerdeki elçilik ve konsolosluk
larda bulunan bütün bakanlıklara ait memur ve müs
tahdemlere ayda nie miktar döviz ödenm'öktedir? 

TC 
Maliye Bakanlığı 22 . 1 . 1979 

Anikara 
Hazmİiit - Biş 

Sayı :« 513-/11 -6241 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ligi : 13/12/1978 tarih ve 16976 - 6944-7/1CJ 9 sa

yılı yazı. 
İlgide 'kayıtlı yazınızla belirtilen, Cumhuriyet Se

natosu Adana Üyesi Nuri Âdemoğlu'nun Bakanlığı
ma yönelttiği soruların yanıtı aşağıda sunulmuştur, 

1. Yurt dışına seyahat eden bakanlara ve he
yetlere; 

a)* 1/3/1977 - 31/12/1977 tarihleri arasında yol ve 
gündelik giderleri olarak 274 822 $, 

ib) 1/3/1978 - 31/12/1978 tarihleri arasında yol ve 
gündelik giderleri olarak 344 812 $, karşılığı döviz 
ödenm:şiir. (23/3/1978 tarih ve 7/15/56 sayılı Bakan-
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lar Kuru'a Kararıyla harcırahlarda ortalama % 119 
artış olmuştur) 

2. Büyükelçilik, elçilik ve konsolosluklarda bu
lunan bakaniikiara ait memur ve müstahdemlere ay
lık tahsis; 

Aralık İ977 de S 3 511 996, 
Aralük 1973 de $ 3 C 59 844 olmuştur. 
Bilgilerine arz olunrar. 

Ziya Müezzin oğlu 
Maliye Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğan'in, Rize ili liman inşaatı ile bazı ilçelerin sahil 
tahkimatı, balıkçı barınağı yapım işlerine ve PTT 
hizmetlerine dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı ı 
Güneş Öngüt'ün yazdı cevabı. (7/1036) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

17 . 1 . 1979 

Rize Senatörü 
Dr. Talât Doğan 

Soru 1. Rize - Liman inşaatı ne zaman bitecek
tir? Kapasitesi ne olacaktır? Liman içinde ofis si- j 
loları yapümasına müsait saha vardır. Rize'min buğ
day ihtiyacı yılda ortalama 50 bin tondur. Bu ih- > 
tiiyacı karşılamak için ofis siloları yapılması planlan- I 
mış mıdır? 1979 yılında liman inşaatı için tahsis j 
edilen ödenek miktarı ne kadardır? j 

2. Rize ili Çayeli ilçesinde 7 km. uzaklıkta bü- j 
yükdere üzerinde Maden köyünde bakır kompleksi
nin işletilmesine başlanmıştır. 6 milyar liralık yatı
rım yapılacaktır, günde 3 bin ton cevher işlenecek 
ve sevk edilecektir. Bu bakımdan Çayeli ilçesine bir 
liman yapılması zarureti doğmuştur. Bu limanın ya
pımına ne zaman başlanacaktır? 

3. Çayeli sahil Taşhane mahallesi çekek yeri ne 
zaman bitirilecektir? 

4. Çayeli sahil tahkimatı ikmal inşaatı ne zaman 
bitirilecektir? j 

5. Fındıklı Kıyıcık köyü barınma yeri ne zaman j 
yapılacaktır? j 

6. İyidere barınma yeri onarımı ne zaman ya
pılacaktı! ?• ! 

i 
7. iyidere, Sarayköy, Ardeşen sahil tahkimatı ! 

ne zaman yapılacaktır? { 

8. Pazar - Kirazlık mahallesi balıkçı banmağı 
ile Balıkçılar, Ikiztepe ve Ardeşen barınma yerleri 
ne zaman yapılacaktır? 

9. Fındıklı - Aksu mahallesi çekek yeni ne za
man yapılacaktır? 

10. Rize - Söğütlü köyü balıkçı barınağı ona
rımı ile Balıkçılar köyü balıkçı barınağı ne zaman 
yapılacaktır? 

11. Rize merkez Çiftekavak köyü balıkçı barınağı 
ne zaman yapılacaktır? 

12. Rize Derepazarı balıkçı barınağı ne zaman 
yapılacaktır? 

13. Derepazarı Yanıktaş çekek yeri noarımı ne 
zaman yapılacaktır? 

14. Gündoğdu sahil tahkimatı ne zaman yapı
lacaktır? 

15. Rize telefon haberleşmesdnde şehirlerarası 
kanallar yetmemektedir; 

a) İlave kanal tahsisi ne zaman yapılacaktır? 

b) Radyoling - Kuranportör ilavesi ne zaman 
yapılacaktır? 

c) Rize'de bakım müdürlüğü ne zaman kurula
caktır? 

16. Rize PTT binası inşaatı ne zaman başlaya
caktır? 

17. Rize radyo-ling tesisleri ne zaman bitirile
cektir? 

18. Rize ticari iş sahası ve hacmi önemli • şekil
de gelişmiştir. Buna rağmen 2 teleks tahsis edilebil
miştir. İhtiyaca yetecek teleks adedinin en az 20 
olması gereklidir. Ne zaman yeterli teleks tahsis 
edilecektir? 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 26.1.1979 

Araştırma ve Geliştirme 
Kurulu Başkanlığı 
010.1.79/108-2100 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi 
Talât Doğan'ın soruları 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19.1.1979 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 17603-7054 - 7/1036 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Sayın Talât 

Doğan'ın Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soruları 
kapsayan ilgide kayıtlı yazınız 23.1.1979 tarihinde 
alınmıştır. Sorulardan Rize ilü liman inşaatı ile bazı 
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ilçelerin sahil tahkimatı ve balıkçı barınağı yapım 
işleri 6327 isayrlı Kanunun gereği olarak Bayındır
lık Bakanlığına verilmiş olduğundan, bu sorular 
incelenerek cevapları doğruca makamlarına sunul
mak üzere adı edilen Bakanlığa intikal ettirilmiştir. 

PTT hizmetleri konusundaki sorularla ilgili cevap
ların ise PTT Genel Müdürlüğünden alındığında tara
fınıza sunulacağını bilgilerine arz ederim. 

Güneş Öngüt 
Ulaştırma Bakanı 

....... 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

29 NCU BİRLEŞİM 

25 . 1 . 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Ouımlhuriyet Senatosu Elazığ Üyesıi Cahit 
Dalokay ve arkadaşlarının, Türkiye'nin dış ilişkileri 
üzeninde bir Genel Görüşme açılmasına dair önerge-. 
iteri. (8/9) 

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 
isteyen önergesi. (10/27) 

3. — 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) 

4. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırm Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi: 18.4.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 
tarihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında 
meydana gelen olaylara dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/67) 

1 6. — 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. (10/70) 

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

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

9. — Ankara İmar Limitet 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) 

10. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

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

12. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hak
kında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu. (10/59-60) (S. Sayısı: 797) (Dağıt
ma tarihi: 26 . 6 . 1978) 

13. — 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: 
2 9 , 8 , 1978) 

14. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarım ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

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



16. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (10/79) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

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

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

20. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, eğitim politikamızın ve düzeninin yur
dun gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun 
olup olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli ted
birler hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/83) 

22. —..Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

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

24. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
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 
sonuçlandırılamadığına dair 29 a 9 E 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

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

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 t 10 £ 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç^ 
Iandırılamadığına dair, 10 . 1Q . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

28. — 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 a 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahirnıoğlu'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) 

30. — 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
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi, 
(10/61) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğittim Bakam tara
fımdan yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

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

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



34. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yıUnda 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 v 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

35. — 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) 

36. — 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) 

37. — 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) 

38. — 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) 

39. — Cumhuriyet Senatosu îçel 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, 
7.1 Ll978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

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

41. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKl Şark Linyitleri Aşkale iş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 

sonuçları hakkmda Şenatp Araştırmacı isteyen öner
gesi ye Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di 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) 

43. — 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 ye Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

44. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erçpsş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suîistlimalere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonjuçlandırılaımıadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekeresi. (10/78) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naci Bozkurt'un, Yasama dokunulimazlığı hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) 
(S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12,1978) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Bey
ti Arda'nın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1468) (S. Sayısı: 876) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. 
Remzi Hatip'in yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1491) (S. Sayısı : 
877) (Dağıtma tarihi : 19 ,1 , 1979) 



50. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref 
Bakşık'ın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1482) (S. Sayısı: 878) 
(Dağıtma tarihi: 1 9 , 1 . 1979) 

51. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet 
Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1441) (S. Sa
yısı : 879) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sü
leyman Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1564) (S. Sa
yısı : 880) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 , 1979) 

53. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana

yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1467) (S. Sa^ 
yısı : 881) (Dağıtma tarihi: 19 , 1 . 1979) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hak
kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ek ve maddesinin değiştirilmesi
ne ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları. (M. Meclisi: 1/160; 
C. Senatosu: 1/614) (S. Sayısı: 875) (Dağıtma tari
hi : 17 , 1 . 1979) 


