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CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

55 ncî Birleşim 

9 . 5 . 197S Salı 

İÇtNDEKÎLER 

Sayfa 
T. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 447:448 

II. — GELEN KÂĞITLAR 448 

III. — YOKLAMALAR 448,464 

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 448 

1. — Eskişehir Üyesi Ömer UcuzaPın, 359 
sayılı TRT Kanununun 13 ncü maddesinin ek
sik uygulandığına dair gündem dışı demeci. 443:449 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ti
caret Bakanı Teoman Köprülüler'e, Yerel Yö
netim Bakanı Mahmut Özdemir'in vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1378) 449 

3. — Görev ile yurt dışında bulunan Dışiş
leri Bakanı Gündüz Ökçün'e vekâlet eden Dev
let Bakam Hikmet Çetin görev ile yurt dışına 
gideceğinden, Dışişleri Bakanlığına, Milli Sa
vunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1373) 449:450 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakam Hikmet Çetin'e, Ticaret Bakanı 

Sayfa 
Teoman Köprülüler'in vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/1374) 450 

5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ma
liye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'na, İşletmeler 
Bakam Kenan Bulutoğlu'nun vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/1375) 450 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Baş
bakan Bülent Ecevit'e, Devlet Bakanı - Başba
kan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1376) 450 

7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Gündüz Ökçün'e, Milli Savunma 
Bakanı Hasan Esat Işık'ın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/1376) 450 

8. — Görev ile yurt dışında bulunan Devlet 
Bakam Hikmet Çetin'e vekâlet eden Ticaret 
Bakam Teoman Köprülüler görev ile yurt dı
şına gideceğinden, Devlet Bakanlığına, Devlet 
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Sayfa j 
Bakam Ahmet Şener'in vekillik etmesinin uygun I 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1379) 450 

9. — TBMM Birleşik Toplantısının, gün
deminde bulunan işleri görüşmek üzere 10.5.1978 
Çarşamba günü saat 15.00'te yapılacağına dair 
Başkanlık tezkeresi. (3/138P 450 

10. — Keban Barajı hakkında kurulan Araş
tırma Komisyonunun görev bölümüne dair Ko- I 
misyon Başkanlığı tezkeresi. (3/1380, 10/50) 450:451 

11. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/1386) 451 

12. — Devlet Planlama Teşkilatınca kuru
lan Kalkınma Fonuna ayrılan dörtyüz milyon 
liranın dağîtıırî şekîi hakkında kurulan Araş
tırma Komisyonunun görev süresinin 8.5.1978 
tarihinden İtibaren iki ay uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (3/1369, 10/32) 451 

13. — Lockheed ve Mc. Donnel - Douglas I 
Uçak Şirketiyle bu şirketlerin kontrolü altında I 
bulunan firmaların Türkiye'deki satış faaliyet
lerine IMşkin kanun dışı olduğu ileri sürülen iş
lemlerin kovuşturulması ile ilgili olarak Was- i 
hington Büyükelçiliğimiz ile ABD Adalet Ba- I 
kanlığı arasında teati edilen mektuplara dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/1389) 451:452 

14. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim. 452 

15. — Başkanlık Divanmda açık bulunan bir 
Başkanrekili seçimi. 452:453 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 453.465 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 453 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka-

nınca .Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, ku
rulması düşünülen alka'oid fabrikasına dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/69) 453:456 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Öraer Ucuzai'tn, Köy - Koop'un ithal ettiği 
traktörlere dair Köy işleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/77) 456 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüjeyin Özîürk'ün, öğrenim çağındaki gençli
ğin içinde bulunduğu duruma dair Başbakan- j 
dan sözlü sorusu. (6/79) 456 

.4. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi 
Osman Albayrak'm, 26 Haziran tarihli gazete
lerde yayınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/80) 456 

Sayfa 
5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

Sadettin Demirayak'ın, Aydın Belediye Baş
kanına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/82) 456 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Akıp Aksaç'ın, Kırşehir ilinde, 1977 yılında 
buğday mahsulüne arız olan «Kınacık» hastalı
ğına dair Gıda - Tarım ve Hayvancılık Baka
nından sözlü sorusu. (6/83) 456:458 

7. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Sadettin Demirayak'ın, Aydın ilinin Kuşadası 
ilçesindeki bir çay bahçesine dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. (6/84) 458 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Uğur Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli 
Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan «1599 sa
ydı Tabanca» başlıklı yazıya dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/86) 458 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şe-
bib Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Baş
bakan Yardımcısına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/88) 458 

10. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi 
Mukbil Abay'ın, Konya İlinin Güney bölge
sindeki üzüm üreticilerinin durumuna dair 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık ve Gümrük ve 
Tekel Bakanlarından sözlü sorusu. (6/89) 458:460 

11. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Nejat Sarhcah'nm, 11 Aralık 1977 tarihin
den 5 Ocak 1978 tarihine kadar geçen süre 
içinde Maliye Bakanlığı tarafından hangi bele
diyelere ne miktar yardım yapıldığına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/91) 460:463 

12. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Ticaret Bakanlığı 
binası giriş kısmındaki «Ergenekon efsanesini 
tasvir ve temsil eden tabloya» dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu. (6/92) 463 

13. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Ankan'ın, Mardinli vatandaşların 
Alman Federal Devleti makamları tarafından 
Almanya'ya kabul olunmadıklarının doğru olup 
olmadığına dair Dışişleri Bakanından sözlü so
rusu, (6/81) 463 

14. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş-
kanınca Seçilen Üye Metin Toker'in, boş Bü
yükelçiliklerin doldurulması ve diğer atama-
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Sayfa 
ların yapılması için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/93) 463 

15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, ilaç sana
yimize dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/94) 463:464 

B) Yazdı Sorular ve Cc vaplan 465 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Kemâl Sarıibrahimoğiu'nun, Karaisalı İlçesi 

Sayfa 
dahilindeki «Çatalan Barajı» yapım ve ihale 
hazırlskîarmm ne safhada olduğuna dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka
nı Deniz Baykal'm yazılı cevabı. (7/881) 465:466 

2, — Cumhuriyeî Senatosu Tabii Üyesi 
Kadri Kaplan'ın, sahillerimizden özel ve top
lumsal olarak yararlanma koşullarının yasal 
esaslara bağlanması hususunda ne düşünül
düğüne dair soru önergesi ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Alev Coşkun'un yazılı cevabı. 
(7/883) 466:469 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İzmir Üyesi Süleyman Tuncel, Milli Eğitim Ba
kanlığı Talim Terbiye Dairesine yapılan gayri huku
ki atamalar; 

Kastamonu Üyesi Ali Münif İsîâmoğlu, son hadi
seler karşısında Hükümetin tutumu; 

Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk, Çanakkale İlinde 
yapılan öğretmen tayinleri* 

Konularında gündem dışı demeçte bulundular. 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur, İzmir Üyesi 

Süleyman Tuncel ve Çanakkale Üyesi İsmail Kut-
luk'un gündem dışı konuşmalarıyla ilgili konularda 
açıklamada bulundu. 

Lice'de depremden sonra yapılan konutlar hak
kında (10/25) kurulan Araştırma Komisyonu Başkan
lığının, Komisyon Başkanlığına Muş Üyesi İsmail 
İlhan'ın seçildiğine dair tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Çocuk mahkemeleri kurulması konusunda (10/38) 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının 23.4.1978; 

Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş yörelerinde 
husule gelen deprem dolayısıyla yapdan yardımlara, 
inşa edilen konutlara ve bu hususta meydana geldiği 
söylenen suiistimallere dair (10/78) kurulan Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının 2 . 5 . 1 9 7 8 ; 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında 
yapılan anlaşmalara dair (10/21) kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının 28 . 4 .1978; 

TKİ Şark Linyitleri Aşkale İşletmesine dair 
(10/76) kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının 
2 . 5 . 1 9 7 8 ; 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki denetimin 
etkinliği, mahiyet ve şümulü hakkında (10/77) kuru
lan Araştırma Komisyonu Başkanlığının 2 . 5 . 1 9 7 8 ; 

DİSK'e kayıtlı işçiler hakkında (10/56) kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının 28 . 4 .1978; 

Yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın sorun
ları hakkında (10/62) kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının 3 . 5 . 1 9 7 8 ; 

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

TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve bunlara 
bağlı harcamalar hakkında (10/69) kurulan Araştır
ma Komisyonuna gösterilen adaylar seçildiler. 

10/24, 10/27, 10/53, 10/63, 10/66, 10/67, 10/68, 
10/70, 10/71, 10/72, 10/73. 10/74, 10/75 numaralı Se
nato Araştırması isteyen önergelerin görüşülmesi öner
ge sahiplerinin; 

1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat ve 
dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporunun (10/30) (S. 
Sayısı : 704); 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Öz-
güneş'in, Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporlarının Genel Kurulda ne şekilde 

447 — 
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işleme tabi tutulacağına dair önergesi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporunun. (S. Sayısı : 761); 

Dilekçe Karma Komisyonu raporlarının; 
Yasama dokunulmazlıklarıyla ilgili Anayasa ve 

Adalet Komisyonu raporlarının; 
Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Öz-

güneş'in, Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporlarının Genel Kurulda ne şekilde 
işleme tabi tutulacağına dair önergesi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporunun. (C. Senatosu : 5/6) 
(S. Sayısı : 761); 

Görüşülmesi, ilgili Komisyon yetkililerinin Genel 
Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle ertelendi. 

Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yönetmelik 
hakkında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/16) (S. Sayısı : 688) görü
şüldü. 

9 . 5 . 1978 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 16.15'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bingöl 

Mehmet Ünaldı Mehmet Bilgin 
Divan Üyesi 

Bilecik 
Mehmet Erdem 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Yazılı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa 

Yalçuk'un, Adana, Kütahya, Eskişehir illeri ile An

kara'nın, Gazi Mahallesinde yapılmakta olan işçi ev
lerine dair yazılı sorusu. (7/888) (Sosyal Güvenlik Ba
kanlığına gönderilmiştir) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Kılıç (Gaziantep) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 55 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; ismi okunmayan 

veya ismi okunduğu sırada burada bulunmayan arka
daşlar lütfen söylesinler?.. 

Efendim, çoğunluğumuz vardır, görüşmelere baş
lıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, 359 saydı 
TRT Kanununun 13 ncü maddesinin eksik uygulan
dığına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — İki sayın üye gündem dışı söz iste
miştir, onlara söz vereceğim. 

Sayın Başkanlığa 
359 sayılı TRT Kanununun 13 ncü maddesinin 

eksik uygulanması nedeniyle gündem dışı kısa bir 
konuşmama müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

448 
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BAŞKAN — Sayın Ucuzal buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Anayasamızın 121 nci maddesine dayanılarak çı

karılan 359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kuru
mu Kanunu 15 seneden beri meriyettedir. 359 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesi aynen şöyle tedvin edilmiş
tir : 

«Madde 13. — Kurum, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Genel Kurullarının görüşmelerini ya
yınlamak için, bunların toplantı günlerinde, uygun 
dinleme saatlerinde 20 dakikadan az olmamak ve leh 
ve aleyhteki fikirleri ve gerekçelerini özetlemek üzere 
bir yayın süresi ayırır.» 

Kanunun bu maddesine uygun olarak 15 yıldan 
beri her gece saat 22.00'de Meclislerin toplandığı gün
lerde bir Türkiye Büyük Millet Meclisi saati ihdas 
edilmiştir ve o gün her iki Mecliste cereyan eden 
görüşmeleri bu 20 dakika içerisinde özetleyerek ver
meye devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
10 yıldan beri Türkiye'de radyonun yanında tele

vizyon da neşriyatına devam etmektedir ve geçen 10 
yıl içerisinde televizyon neşriyatı giderek vatan sat
hında görülmeye, seyredilmeye başlanmış ve böylece 
nüfusumuzun aşağı yukarı % 80'ine yakını artık rad
yo saatlerini dinlememekte ve tamamen televizyonu 
seyredip olayları takip etmektedir. 

Benim Sayın Başkanlıktan istirhamım şu : 
Parlamentonun milletle bir arada devamının ve 

Parlamentoya olan saygıyı devam ettirmenin bir yö
nü de, milletin bizim çalışmalarımızı özet de olsa 
günü gününe bilmesinde yarar vardır. Bu bakımdan, 
13 ncü madde hükmü sadece radyo saatlerinde kul
lanılıyor ve televizyonda bu 13 ncü madde hükmü 
yerine getirilmiyor. 

Memleketin % 80'inin seyrettiği veya takip ettiği 
televizyon neşriyatında Meclis saatinin özetlenmemesi 
büyük bir eksiklik olduğu gibi, 13 ncü maddeyi de 
yürürlüğe koymamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Elimizde TRT Kurumunun bir yayını var; prog

ramları buna göre tespit ediyor. Burada Meclis ça
lışmalarına dair ancak parti gruplarının başkan, baş-
kanvekilleri ve sözcülerinin yayınladıkları bildirileri 
televizyon haber bültenine alıyor; onun dışında Mec
lisin içinde cereyan eden hadiseler televizyon seyir-

— 449 
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cilerince meçhul kalmaktadır. Bu da vatandaşla Par
lamentonun irtibatım kesmektedir. 

Mademki vatandaşın % 80'i televizyon seyircisi 
haline gelmiş; o halde '% 20 dinleyicisi olan radyoda 
ayrılan bu saat gibi her gün Meclislerin çalıştığı za
manlarda bir 20 dakikalık programın da televizyon 
ekranına alınmasında büyük yarar var. 

Ancak, hadiseyi canlı veya resimle birlikte tespi
te lüzum yok. Radyoda saatinde yaptıkları gibi her 
iki Meclisin çalışmalarını özetlemekte ve vatandaşa 
günü gününe intikal ettirmekte yarar var. 

Bu bakımdan Yüce Heyetin zamanını aldım. Sayın 
Başkanlıktan tedbir alınarak 13 ncü maddenin tele
vizyonda da işletilmesini istirham eder, Yüce Heyeti
nize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Sakarya) —. Haklısın 
Ucuzal. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 

Bakam Teoman Köprülüler'e, Yerel Yönetim Bakanı 
Mahmut Özdemir'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1378) 

BAŞKAN — Yüksek Heyetinizin bilgilerine su
nulacak tezkereleri okutuyorum efendim : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret Baka

nı Teoman Köprülülerin dönüşüne kadar; Ticaret 
Bakanlığına, Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özde
mir'in vekülik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Görev ile yurt dışında bulunan Dışişleri Ba

kanı Gündüz Ökçün'e vekâlet eden Devlet Bakanı 
Hikmet' Çetin görev ile yurt dışına gideceğinden, Dış
işleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Hasan Esat 
Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1373) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yurt dışında bulunan Dışişleri Bakanına vekâlet 

eden Devlet Bakanı Hikmet Çetin görev ile yurt dı
şına gideceğinden; Dışişleri Bakanlığına, Milli Sa
vunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı Hikmet Çetin'e, Ticaret Bakanı Teoman Köp
rülülerin vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1374) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı 

Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı
na, Ticaret Bakanı Teomar Köprülüler'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

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

Bakam Ziya Müezzinoğlu'na, İşletmeler Bakanı Ke
nan Bulutoğlu'nun \ekilik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1375) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye Ba

kam Ziya Müezzinoğîu'nun dönüşüne kadar; Maliye 
Bakanlığına, İşletmeler Bakanı Prof. Dr. Kenan Bu
lutoğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

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

Bülent Ecevit'e, Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcı
sı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1376) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Başbakan Bü-

!ent Ecevit'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
«örülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

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

Bakanı Gündüz Ökçün'e, Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat İşık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol-
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1376) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev i!e yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı 

Prof. Gündüz Ökçün'ün dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık' 

| m vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy-
I gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
I Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

I ' & — Görev ile yurt dışında bulunan Devlet Ba-
I kanı Hikmet Çetine vekalet eden Ticaret Bakam Teo-
J man Köprülüler görev ile yurt dışına gideceğinden 

Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Şener'in 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 

I Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1379) 

{ Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 27 Nisan 1978 gün ve 4-412 sayılı yazımız. 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler görev ile yurt 

dışına gideceğinden, yurt dışında bulunan Devlet Ba-
I kanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Devlet Ba-
I kanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekillik et-
I meşinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
I olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

I BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
9. — TBMM Birleşik Toplantısının, gündeminde 

bulunan işleri görüşmek üzere 10 . 5 . 1978 Çarşam
ba günü saat 15.00'te yapılacağına dair Başkanlık tez
keresi. (3/1381) 

I BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanının bilgilerinize sunulmak üzere bir tezkeresi var; 

I okutuyorum. 

Genel Kurula 
Gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 

10 Mayıs 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Birleşik Toplantı yapması, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı İçtü-

I züğü gereğince kararlaştırılmıştır. 
I Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun bilgile

rine saygı ile arz olunur. 
Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 

BAŞKAN — Efendim, yarın; yani 10 Mayıs 1978 
Çarşamba günü Birleşik Toplantı vardır, bilgilerinize 

I sunulur. 

10. Keban Barajı hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonunun görev bölümüne dair Komisyon Başkan
lığı tezkeresi. (3/1380, 10/50) 

I BAŞKAN — Bir araştırma komisyonunun Baş-
j kanlık Divanı seçimi tezkeresi var; okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 3.5.1978 gün ve 10286-5029-10/50 sayılı ya

zınız. 
Keban projelerine dair kamulaştırmalar, kamulaş-

tırmaüarla ilgili ödemeler, projede olduğu halde ya
pılamayan işler ve bu projenin uygulama sonucu or
taya çıkan iskân işlemleri hakkında kurulan Araştır
ma Komisyonu 4.5.1978 tarihli üçüncü toplantısında 
aşağıdaki sayın üyeler Başkanlık Dîvanına seçilmişler
dir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu 
Başkam 

Tahsin Türkay 
Başkan : Tahsin Türkay (Sivas Üyesi) 
Sözcü : Niyazi Unsal (Erzincan Üyesi) 
Kâtip : Ergun Özkan (Niğde Üyesi) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
/ / . — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 

dair Başkanlık tezkeresi. (3/1386) 
BAŞKAN — Bazı senatör arkadaşlarımızın hasta

lık veya mazeretine binaen izin tezkereleri ve bu izin
lerin Başkanlık Divanından geçmiş şeklini okutuyo
rum : 

Genel Kurulla 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üyele

rinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sayıl
maları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Di
vanının 5.5.1978 tarihli toplantısında karalaştırılmış
tır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin Demir-
ayak'ın hastalığına binaen 25.4.1978 tarihinden itiba
ren 14 gün, 

Chımhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Kâ
zım Karaağaçhoğlu'nun mazeretine binaen 9.5.1978 
tarihinden itibaren 15 gün, 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
h'nm mazeretine binaen 25.4.1978 tarihlinden itibaren 
15 gün. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Sadettin Dem'irayak'm hastalığına binaen 25.4.1978 
tarihinden itibaren 14 gün izinli sayılmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Kâ
zım Karaağaçhoğlu'nun mazeretine binaen 9.5.1978 ta
rihinden itibaren 15 gün izinli sayılmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan 
Adah'nın mazeretine binaen 25.4.1978 tarihinden iti
baren 15 gün izinli sayılmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12. — Devlet Planlama Teşkilatınca kurulan Kal
kınma Fonuna ayrılan dört yüz milyon liranın dağı
tım şekli hakkında kurulan Araştırma Komisyonunun 
görev süresinin 8.5.1978 tarihinden itibaren iki ay 
uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 
(3/1369, 10/32) 

BAŞKAN — Bir araştırma komisyonunun süre 
uzatma talebi var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devlet Planlama Teşkilatınca kurulan Kalkınma 

Fonuna ayrılan 400 milyon liranın dağıtım şekli hak
kında kurulan Araştırma Komisyonumuzun görev sü
resi 8.5.1978 tarihinde sona ermiştir. 

İçtüzüğümüzün 136 ncı maddesi gereğince 8 Ma
yıs 1978 tarihinden başlamak üzere iki ay müddetle 
çalışma süresinin verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Solmaz Belül 

Araştırma Komisyonu 
Başkam 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatınca kuru
lan Ka'kınma Fonuna ayrılan 400 milyon liranın da
ğıtım şekli hakkında kurulan Araştırma Komisyonu
muz, 8 Mayıs 1978 tarihinden itibaren 2 ay müddetle 
süre istemektedir. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13. — Lockheed ve Mc. Donnel - Douglas uçak 
şirketleriyle bu şirketlerin kontrolü altında bulunan 
firmaların Türkiye'deki satış faaliyetlerine ilişkin ka
nun dışı olduğu ileri sürülen işlemlerin kovuşturulma
sı ile ilgili olarak Washington Büyükelçiliğimiz ile 
ABD Adalet Bakanlığı arasında teati edilen mektupla
ra dair Başbakanlık tezkeresi. (3/1389) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi var okutu
yorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. Bilindiği üzere, Lockheed Uçak Şirketi ve 

Mc. Donnel - Douglas Uçak Şirketiyle bu şirketlerin 
kontrolü altında bulunan firmaların Türkiye'deki satış 
faaliyetlerine ilişkin kanun dışı olduğu ileri sürülen iş-
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lemîerin kovuşturulması sırasında; Türk ve ABD adli 
kovuşturma madamları arasında karşılıklı yardımlaş
ma yapılmasını öngören bir anlaşma 8 Temmuz 1976 
talihinde Washington'da imzalanmış ve anlaşmanın 
metni, Resmi Gazetenin 17 Temmuz 1976 tarihli ve 
15649 sayılı nüshasında yer alan 7/12202 sayılı karar
nameye ek olarak yayınlanmıştı. Sözkonusu anlaş
ma, sağlanacak bilgi ve belgelerin, adli kovuşturma 
yapma yetkisine haiz makamlarca yürütülecek soruş
turma aşamasında gizli tutulması, ancak bu soruştur
ma sonucunda yargılama kararı alınacak olursa, açık
lanabilmesi esasını getirmekteydi. Anlaşma ayrıca, bu 
kuralın ihlal edilmesi halinde, ilgili tarafın, işbirliğine 
son verebileceğini de öngörmüştü. 

2. Anlaşma çerçevesinde sağlanan bazı belgele-
rin, Anayasamızın 88 nci maddesine göre kurulan Mil
let Meclisi Özel Araştırma Komisyonuna verilmesi 
üzerine Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı 
Kasım 1976'da, sözkonusu Araştırma Komisyonunun, 
anlaşmada belirlenen nitelikte bir adli kovuşturma 
makamı olmadığını, bu durumda anlaşmanın tarafı
mızdan ihlal edildiğini ileri sürerek bilgi ve belge sağ
lanmasını durdurmuştur. Anlaşmaya işlerlik kazandı
rılması amacıyla yapılan uzun müzakereler sırasında 
Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri iddialarında ıs
rar etmişler, adli kovuşturma süresince Amerikan 
Kongresinin Komisyonlarına dahi bilgi verilmediğini, 
öte yandan Amerika Birleşik Devletlerinin benzer an
laşmalar imzaladığı diğer 15 ülkeye tanınmayan bir 
istisnanın Türkiye'ye tanınması olanağı bulunmadığı
nı belirtmişler ve anlaşmanın tekrar yürürlüğe konu-
labilmesini, Anayasamızın 88 nci maddesine göre ku
rulan bir Araştırma Komisyonunun, adli kovuşturma 
makamı olmadığı anlayışının yazılı olarak bildirilme
si koşuluna bağlamışlardır. 

3. Bu koşulun karşılanmaması halinde, Amerika 
Birleşik Devletlerinden hiç bir bilgi ve belge sağla
namayacağının kesinlikle ortaya çıkması üzerine, is
tenilen yazılı bildirimin yapılarak söz konusu anlaş
maya işlerlik kazandırılmasına karar verilmiş ve 
Washiıijg£on Büyükelçimizle, Amerika Birleşik Dev
letleri Adalet Bakanlığı arasında 6 Aralık 1977 ta
rihinde teati edilen mektuplarla anlaşmanın süresi 8 
Temmuz 1977 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
bir yıl İçin uzatılmıştır. 

Teati edilen mektuplar ve bunları onaylayan Ba
kanlar Kurulu Kararnamesi, 17 Nisan 1978 tarihli 
ve 16262 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
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4. Sözkonusu mektupların örnekleri, 3 1 . 5 .1963 
tarihli ve 244 sayıh Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci 
paragrafı uyarınca Cumhuriyet Senatosunun bilgi
sine sunulmak üzere ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla izinlerine sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
M- — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko

misyonunda açık bulunan üyeliğe seçim. 
BAŞKAN — Efendim Cumhuriyet Halk Partâisi 

Senato Grup Baı kanlığının bir tezkeresi var okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ligi : Kanunlar Müdürlüğünün 4 . 5 . 1 9 7 8 tarih 

ve 6426 sayılı yazıları K. 
Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi Selahattin 

Cizrelioğlu'nun Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonundan istifayla boşalan üyeliğe, istanbul Se
natörü Solmaz BeJüPün aday olarak gösterilmesi 
kararîaştırılnııştır. 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 
Erdoğan BakkaSbaşı 

CHP Cumhuriyet Senatosu 
Grupu BaşikanveME 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır 
üyesi Sayın Selahattin Cizrelioğlu'nun Kamu İkti
sadi Teşeibıbüisleıii Karma Komisyonundan istifasıy
la boşalan üyeliğe İstanbul Senatörü Sayın Solmaz 
BeMil aday olarak gösterilmiştir. İş'ari oylarınıza arz 
edeceğim. 

Sayın Solmaz BeMiFün bu Komisyona üye ol
masını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir Bas-
kanvekili seçimi. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, gündemimizde Se
nato Başkanlık Divanında boş bulunan BaşkanvekiMi-
ği için Cumhuriyet Halk Partisinin aday talebûıi oku^ 
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Açık bulunan Cumhuriyet Senatosu Başkanvekil-

liğine, İstanbul Senatörü Fevzi Hakkı Esatoğlu'nun 
Grupumuzca aday gösterildiğini saygıyla arz ederiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupu Başkanvekilleri 

Hasan Fehmi Güneş Erdoğan Bakkalbaşı 
BAŞKAN — Sayın Rahmi Erdemlden boşalan 

Cumhuriyet Senatosu BaşkanvekiBiğine, Cumhuriyet 
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Halk Partisi, Sayın Fevzi Hakkı Esatoğhı'nu aday gös-, 
termiştir. 

Sayın üyeler «bu, elimize son dakikalarda geçti.» 
Şimdi boş oy pusulalarını dağıtacağız, bunlara isim 
yazılmak suretiyle oylarınızı alacağız. 

Lütfen boş oy pusulaları dağıtılsın. 
VELİ UYAR (Yozgaii) — İş'ari oyla yapın Say*n 

Başkan. 

BAŞKAN — BaşkanvekiHiği seçimi fış'ari oyla ol
maz efendim. 

Şimdi üç kişilik tasnif heyetini seçiyorum efen
dim. 

Fevzi özer?.. Burada. 
Ergiin Ertem?... Burada. 

ÖMER UCUZAL (Eslkişehir) — Sayın Başkan, 
ben gönüllüyüm efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Tasaif Heyeti seçilmiştir, lütfen yerlerini alsınlar 
efendim. Oylamaya Sayın Sami Küçük'ten başîıyo-ı 
raz efendim. 

(Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Sami Kü
çükten başlanarak oyîar toplandı) 

„.;-.» 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı efendim?.. Oyunu kullanmayan sayın üye?.. Oyunu 
kullanmayan sayın üye?.. Yok. Oylama işlemi bit
miştir. 

Lütfen oyları tasnif heyetine götürünüz. 
(Oyların aynımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Başkanlık Divanında 

münhal bulunan Başkanvekiöiği seçiminin neticesi 
gelmiştir. Oylamaya 111 sayın üye katılmış, 101 oy 
ile İstanbul Senatörü Sayın Fevzi Hakkı Esatoğhı 
seçilmiştir. 

Kendisini tebrik eder, başarılar dileriz. (Alkışlar) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Gündemimizin 
«Sorular» kısmına gelmiş bulunuyoruz. Soruları 
sırası ile okutup gereğini yapacağım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hükümet yok, 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Olanlar var efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Nerede?.. 
BAŞKAN — Sayın Çelebi?.. Buradalar. 
Başbakanın yetki verdiği bir Sayın Bakan var mı 

efendim?.. Var mı efendim?... («Var, var Bakan var» 
sesleri) Bakan var da.. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Kayseri Milletvekili) — Bir 
konuda yetkim var efendim. 

BAŞKAN — Var mı efendim?.. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Kayseri MiHetveldB) — Al-
kakvidler konusunda yetkim var. 

BAŞKAN — Tamam efendim, o zaman görüşece
ğiz. 

Soruya okutuyorum efendim. 

27 . 4 . 1976 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Sayın Başbakan veya görevlendireceği bir yardım
cısının, aşağıdaki sorularımı sözlü olarak cevaplan
dırmaları için aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Hüsamettin Çelebi 

Haşhaş ekimine izin verilen il ve ilçelerdeki üreti
cilerin emeklerini değerlendirmek ve Türkiye'de ilaç 
sanayiinin temel ürünlerini üretmek için kurulması 
kararlaştırılan Alkaloid Fabrikasının temeli, 23 Ni
san 1976 Uhısal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü 
Afyon ilinin Bolvadin ilçesinde atılmıştır. . 

24 Nisan 1976 günü Afyon'da çeşitli meslek ve 
çevrelerden yurttaşlarla görüşürken şu bilgileri aldım: 

«Afyon ilinin 4 - 5 ilçesi alkaloid fabrikasının ken
di sınırları içinde yapılması için istekli olmuş, ilçeler 
ve partiler arasında başlayan tartışmanın olumsuz 
gelişmelere yol açmasının önlenmesi için, Adalet 
Partisi ve MiBi Selamet Partisi ilçe başkanları ile Af
yon'un bağımsız Belediye Başkanının da yer aldığı 
bir heyet Ankara'ya gelmiştir. Devlet Bakam Baş
bakan Yardımcısı ve MiIM Selamet Partisi Genel Baş
kam sıfatlarım taşıyan Sayın Necmettin Erbakan ile 
bir görüşme yapan heyet, fabrikanın birkaç ilçede 
istendiğini, ilçelerden birinin tercih edilmesi duru-
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rumda tartışmaların artacağını, esasen Afyon il mer
kezinde kurulması için hazırlanmış teknik raporlar 
bulunduğunu bildirmiştir, tfade edildiğine göre, Er
bakan, önce «öbür ilçe kardeşlere de bârer elma şe
keri buluruz» biçiminde konuşmuş, sonunda ise, 
fabrikanın Afyon çevresinde kurulacağını bildirmiş
tir. Bağımsız Belediye Başkam Sami Öznur bu beya
nın tartışmayı kesecek bir ciddiyette olduğunu be
lirterek, Erbakan'a teşekkür etmiş ve heyet ayrıl
mıştır. 

Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Sayın Er-
bakan, 23 Nisan 1976 günü, yanmda Devlet Bakanı 
Aksay, Adalet Bakam Müftüoğlu, Bayındırlık Bakam 
Adak, Çalışma Bakanı Paksu ve partisinden bazı 
milletvekilleri ile özel müşaviri Hacı Yahya Oğuz 
olduğu halde, Bolvadin'e uğramış ve alkaloid fabri
kasının temelini burada atmıştır. 

Afyon'da iddia olunduğuna göre, Erbakan bu
rada yaptığı konuşmada, (25 yıl önce burada şeyhi
min elini öperek duasını almıştım. Bana, eline fır
sat geçince Bilvadin'e hizmet etmeni isterim diye 
emir vermişti. Bu emri bugün yerine getiriyorum) 
biçiminde bir de cümle kullanmıştır. 

Sayın Erbakan ve yanındakiler, aynı gün Bol
vadin'den Afyon'a gelmişler, belediyede yapılan top
lantıya katılmışlardır. Belediyeye girişinde, bir yurt
taşımız esnaf adına bir dilekçe vererek «yağcılarla 
ilgili kararnameyi siz tutuyormuşsunuz» demiş, bu
na kızan Başbakan Yardımcısı Erbakan, yanındaki 
Adalet Bakanına, bu cümleyi söyleyen yurttaş hak
kında soruşturma açılması için emir vermiştir. 

Afyon'da pek çok kişi, Milli Selamet Partisi Ge
nel Başkanının, 23 Nisan 1976 tarihli Kocatepe Ga
zetesinde çıkan (Erbakan geliyor) başlıklı ve (Kurt-
oğlu) imzalı yazıda kendisinden cevabı istenilen so
rulara da kızdığını ve Kocatepe Gazetesi hakkında 
yine Adalet Bakanına emir verdirip, savcı yardım
cılarından birine soruşturma açtırdığını söylemişler
dir. Kocatepe Gazetesinde cevap istenen sorular 
şunlardır: 

«Afyon Alkaloid fabrikası üzerinde oynanan si
yasi oyunu MSP'ye maîediyorlar, doğru mu? Doğru 
ise MSP'nin Afyon ilini bölmeye hakkı var mı? Af
yon Merkezi ile Bolvadin, Emirdağ ve Sandıklı ilçe
lerini birbirine düşman edercesine oynanan çirkin 
oyun ne zama sona erecek?» 

Sorular : 
1. Alkaloid fabrikasının kurulacağı yerin tesbiti 

için kaç çalışma yapılmış, kaç rapor hazırlanmıştrı? 

En son tespitini yapan Tümaş şirketine ne kadar 
para ödenmiştir? Son tespit hangi tarihte, hangi ku
rulca yapılmıştır? Kararm numarası nedir? Yer 
tespitinde göz önünde tutulan ölçüler neler olmuştur? 

2. Alkaloid fabrikasının Afyon çevresinde ku
rutması yolunda teknik nitelikte raporlar bulunduğu, 
yatırımlarla ilgili kararları veren organların bu ra
porları değerledirme eğiliminde oldukları; Bolva
din'in, buna rağmen, Erbakan ve özel müşaviri 
olan Bolvadinli Hacı Yahya Oğuz'un kararları ve em
rivaki ile seçüdiği doğru mudur? 

3. Başbakan Yardımcısı ve MSP Genel Başkam, 
Bolvadin'i seçerken 25 yıl önce şeyhine verdiği sözü 
yerine getirdiğini söylemiş midir? 

4. 23.4.1976 günü, alkaloid fabrikasının temeli
nin atıldığı arazi ne zaman, hangi kurul kararıyla ka
mulaştırılmıştır? Ne kadar kamulaştırma bedeli 
ödenmiştir? Karar ve ödeme tarihleri nedir? 

5. Geniş bir bölgeyi ilgilendiren ekonomik bir 
sorunun dini düşünceler ve emrivakilerle çözülmek 
istenilmesi, Devletin laiklik ilkesi, Devlet adamının 
inandırıcılığı ve planlı kalkınma düşüncesiyle bağ-
daştırılabilir mi? 

6. Bir partinin genel başkanı durumundaki Baş
bakan Yardımcısının yanında bulunan kendi parti
sinde bir Bakana, halk önünde dilekçe veren bir yurt
taş ve halkın dileklerini yazmak durumunda bulunan 
bir gazete hakkında soruşturma açılmasını emretmesi, 
savcı yardımcısını buldurup bu emri tebliğ ettirmesi, 
halkın basın özgürlüğü ile yargı organları hakkında
ki inancını sarsacağına göre, bu davranışların önlen
mesi için ne gibi tedbirler alınmasını düşünüyorsunuz? 

7. Alkaloid fabrikasının yerini tespit eden Tü
maş Şirketinin yöneticileri kimlerdir? Kaç ortağı 
vardır, her ortağın hissesi ne kadardır? 

8. Tümaş Şirketinin MSP Genel Başkan Yar
dımcısı Recai Kutan'la ilgisi nedir? Recai Kutan'ın 
başka hangi kamu kuruluşlarında görevi vardır? 

9. MSP'nin 1973 yılındaki milletveküi genel se
çiminde Afyon merkez ilçesi ve öteki ilçelerinde al
dığı oy miktarı ve oranları nedir? MSP'nin sadece 
Bolvadin'de öteki partileri geçtiği doğru mudur? 

10. Bolvadin'de temel atılan arazide DSt'ce ya
pılan sondaj çalışmalarında olumsuz sonuç alındığı 
doğru mudur? 

BAŞKAN — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kam Sayın Mehmet Yüceler, Başbakan adına so
ruyu cevaplandırmak üzere buyurunuz efendim. 
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LÜTFİ DOĞAN (Erzurum) — Saym Başkan, 
bir şey istirham edeceğim. Saym Bakan konuşma
sına başlamadan önce, bazı hususları belirtmeme izin 
var mı acaba?.. 

BAŞKAN — Böyle bir usul yoktur efendim. So
ru sorulmuştur, Bakan cevap verecek. 

LÛTFÎ DOĞAN (Erzurum) — Yalnız burada 
şahsen bildiğim çok hilafı hakikat hususlar var da. 

BAŞKAN — Şimdi anlayacağız efendim, Bakanı 
dinleyelim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Kayseri Milletvekili) — Sa
ym Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Saym Hüsamettin 
Çelebi'nin Sayın Başbakanımıza yönelttiği sözlü soru 
önergesine, Başbakanımızın bana vermiş olduğu ya
zdı yetkiye dayanarak cevaplarımı arz ediyorum: 

Alkaloid fabrikasının kurulacağı yerin tespiti için 
üç çalışma yapılmış ve üç rapor düzenlenmiştir. 

Birinci rapor, 14.1.1975 tarihinde Afyon Müdür 
Yardımcısı Dr. Ahmet Yalçın, Fen İşlerinden Tu
ran Akkuş ve Afyon Bölge Müdür Muavini Ahmet 
Atasoy tarafından düzenlenmiştir. 

İkinci rapor, 14.5.1975 tarihinde Afyon Müdür 
Muavini Sadi Özgen, Fen İşlerinden Turan Akkuş 
ve Afyon Bölge Müdür Muavini Turgut Apsar tara
fından düzenlenmiştir. 

Üçüncü rapor, TÜMAŞ Şirketince 20.6.1975 ta
rihinde Genel Müdür Recai Kutan ve Genel Müdür 
Yardımcısı Çetin Atuk, Dr. Kimyager Ulvi Meto 
ve Ziraat Yüksek Mühendisi Aydın Tuna tarafından 
düzenlenmiştir. 

En son tespiti yapan TÜMAŞ Şirketine 60 bin li
ra ödenmiştir. Son tespit, TÜMAŞ Şirketince 
20.6.1975 tarihinde yapılmıştır. Yönetim Kurulu
nun bu kouda 4.7.1976 tarihinde 11/8485 sayılı ka
ran ile yer seçimi TÜMAŞ Şirketine bırakılmıştır. 

Alkaloid fabrikasının Afyon çevresinde kurulma
sı için, birinci maddede zikredilen teknik raporlar 
vardır. Bu raporda kriterler, arazinin işletmecilik 
ve tesisin kurulmasına erverişEKği, seçilen arazinin 
temel tecrübelerinin yapılması, hammadde nakli, 
enerji, su durumu, çevresinin az gelişmiş olması gibi 
faktörler; fabrikanın Bolvadin'e kurulmasına neden 
olmuştur. Bütün bunları, mevcut dosyalardan öğren
diğime göre, arz ediyorum. 

Alkaloid fabrikasının yerini tespit eden TÜMAŞ 
Şirketinin yöneticileri, Genel Müdür Recai Kutan, 
Genel Müdür Yardımcısı Çetin Atuk'tur. Kaç or

tağı olduğu ve hisselerinin ne kadar olduğu malu
mumuz değildir; arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, buyurunuz efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, saym senatörler; 
Normal sayılamayacak bir süre sonunda, muha

tapları değişmiş, zamanı değişmiş bir sözlü soruyu 
görüşmek ve cevap almak durumundayız. Sayın Ba
kan, benim sorumun hacmini bile bulmayan bir 
metni veya bir konuşmayı sunmak suretiyle konuyu 
geçiştirmek istedi. 

Haklı olabilirler. Çünkü benim muhatabım ken
dileri ve bugünkü Hükümet değildir. Benim muha
tabım, bir fabrikanın temelini attığını önergemde 
ve şu dosyadaki belgelere dayanarak anlattığım zat
tır. O zat da, iki yıl, bu soruya cevap vermemek için, 
bu Cumhuriyet Senatosundan kaçmıştır. 

Ben aslında o zatla da ilgili değilim. Benim il
gili olduğum husus, yanlış ise, yalan ise, Sayın 
Doğan'dan rica ediyorum, bu iddiayı, «Şeyhime 
25 sene önce verdiğim sözü yerine getiriyorum» iddi
asını yazmış olan Afyon'da yayınlanır Kocatepe Ga
zetesine gönderilmiş bir tekzibi bana göstersinler. 

Saym Başkan, 
Şimdi ben bu meseleye nasıl.. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Ama o günlerde ben 

söyledim sana, ben toplantıda bulundum... 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Affeder
siniz ben oradan aldım şeye... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sana izahat verdim; 
ama buna rağmen, bilmediğimiz bir mahalli gazete
ye atfen buraya bunu getiriyorsun, yakışır mı yani?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım rica ederim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Beyefen
di, böyle bir görüşme usulü yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ederim. 
Buyurun. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Şimdi 

efendim, ben bu dosyayı buraya çok taşıdım ve de
ğişen zamana göre değişen gelişmeleri de kapsayan 
metinler yazdım. Hangisini sunacağımda, bugün 
de böyle bir görüşmemin yapılabileceğini düşüneme
diğim için, biraz müteredditim. 

Sayın üyeler; 
Mesele şudur: Dikkat buyurmuşsanız benim öner

gemin tarihi 27.4.1976'dır ve 23 Nisan Bayramının 
56 ncı yıldönümünün kutlanması gününde cereyan 
eden bazı olaylara değinmektedir. Biz bu yıl 58 nci 
yıldönümünü kutladık; iki ydı geçti. 

— 455 — 
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Sayın Erbakan, iddia edilen sözü söylediği top
lantı günü, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu bir 
haber yayınlamıştır. Yalan ise, doğru değil ise, o 
haberi o gün, «Hayır, Sayın Erbakan temel atmamış
tır» diye tekzip edebilirlerdi, etmediler. 

Bakınız ne diyor: 
«Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmet

tin Erbakan, Türk çiftçisinin kendi ziraatını kendi
sinin tayin edebileceğinin afyon ekimine yeniden izin 
verilmesiyle ispatlanmış olduğunu söyledi..» Böyle 
başlıyor ve «Ben burada bugün temel atıyorum» 
diyor ve temel atıyor. 

Bundan dört ay sonra şu belge, zamanın Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakam tarafından sizler gibi, 
bana da günderiüyor, bir temel daha atihyor. 

İddiaların hepsim bir tarafa bırakalım, bu temel 
atmalar neye mal oluyor?... Ben, plansızlığı plan ha
line getirmiş bir zihniyeti teşhir için, teşrih için bu 
önergeyi vermiştim. Ama muhatabım kaçtı, gelmedi 
ve önerge bugün, hiç ilgisi olmayan insan tarafın
dan, şurasından burasından, cevaplandırılmış olmak 
için cevaplandırıldı. Meseleyi, başka bir prosedürü 
işleterek huzurunuza getireceğini. Onun için teşek
kür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Müsaade eder misiniz 

muhterem Başkan, birkaç cümle ile cevap vereyim?». 
BAŞKAN — Rica ederim efendim böyle bir şey 

yok Siz gelecek celse başka bir şekilde, Tüzüğün 
başka bir maddesine istinaden söz istersiniz veririm 
size. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Bu söylenenlerin hepsi 
hilafı hakikattir ve iftiradır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
IJcuzal'ın, Köy - Koop'un ithal ettiği traktörlere dair 
Köy İşleri Bakarımdan sözlü sorusu. (6/77) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal?... Yok. Sayın Ba
kan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Ozîürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk?... Yok. Sayın Başba
kan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'm, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa», dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) 

BAjŞKAN — Sayın Albayrak?... Yok. Sayın Ba
kan?... Yok, Soru ertelenmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

BAŞKAN — Sayın Sadettin Demirayak?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Akıp 
Aksaç'ın, Kırşehir ilinde, 1977 yılında buğday mah
sulüne arız olan «Kınacık» hastalığına dair Gıda -
Tarım ve. Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/83) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... Buradalar. Sözlü 
sorunun sahibi Sayın Akıp Aksaç?... Buradalar. 

Soruyu okutuyorum. 
Sayın Senatörler uzun sorular vardır. Arkadaşı

mız Sayın Çeîebi'nin oturarak okumasını oylarınıza 
arz ediyorum, Kabul edenler... Kabul ermeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Aşağıda belerttiğim hususların İçtüzük hükümle
ri gereğince sayın Gıda -. Tanm ve Hayvancıldt Ba
kanından sözlü olarak cevaplandırılması dileğiyle du
rumun yerine getirilmesine delaletlerinizi arz ve is
tirham ederim. 

1. Üyesi bulunduğum Kırşehir ilinde 1977 ydın-
da buğday mahsulüne arız olan kınacık hastalığı do-
îasıyia yerel olarak buğday tohumluğunun mev
sim icabı temininin zorlaştığı anlaşılmakladır. Bu du
rum nazara alınarak Kırşehir iline tohumluk buğday 
tahsisi evvelce ve şifahi taleplerimiz üzerine yapddı-
ğı belirtilmiştir. Şayet tahsis yapılmış ise kaç ton ol
duğunun?... 

2. Buğday mahsulü sarar gördüğünden ve Kır
şehir iline bağlı 263 köyden 200'ünde bu hastalıktan 
dolayı randımanlı buğday alınmamıştır. Bu sebeple 
çiftçilerimizin tam ihtiyaçları tespit edilmek suretiy
le mi mezkûr tahsis yapılmıştır?... 

3. Halen yapdan tahsis kafi gelmediği takdirde 
artırılması veya ilave tahsis mümkün müdür? 

4. Mezkûr hastalık nedeniyle çiftçilerimiz elde 
edecekleri kârdan mahrum kaldığı gibi, Hükümetin 
bu yılki buğday mahsulüne vermiş olduğu fiyatlar
dan dolayı da zarar gördükleri anlaşılmış bulunmakta-
dır. <f0 60 - 70 nispetinde zarar durumu tespit edil
miştir. Bu sebeple bilhassa küçük çiftçilerimiz peşin 
para ile tohumluk elde etmek imkânından mahrum 
kalmıştır. Bu çiftçilerin borçlarının gelecek yıla erte-
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lenmesi için bir önlem alınmış mıdır, alınmamışsa 
milli afet mahiyetinde olan bu zarardan dolayı borç-
iann tecilinin mümkün olup olmadığının sayın Ba
kanca sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve istir
ham ederim. 

Saygılarımla. 
6 . 10 . 1977 

Cumhuriyet Senatosu 
Kırşehir Üyesi 

Akıp Aksaç 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

MEHMET YÜCELER (Kayseri MüIetvekiK) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyele
ri; 

Biraz önce de cevaplandırdığım sözlü soru gibi, 
bu soru da bir yıl evvelki tarihe ait bir sözlü soru
dur. O bakımdan, mevcut dosyaları tetkik etmek su
retiyle cevaplarımı arz etmek zorunda kalıyorum. 

Sayın Senatör Akıp Aksaç'ın Kırşehir'de buğday 
mahsulüne arız olan Sanpas hastalığına ilişkin ola
rak Bakanlığımıza yönelttiği Sözlü Soru Önergesine 
cevaplarımı arz ediyorum : 

1. 1977 yılı Kırşehir ilinde buğday mahsulüne 
arız olan Sanpas hastalığından zarar gören üreticile
rin ihtiyacına karşılık muhtelif türden 735 ton kre
dili, 1 049 ton da 5254 sayılı Kanuna göre olmak 
üzere toplam 1 784 ton tohumluk buğday tahsis edil
miştir. 

Ayrıca, Devlet Üretme Çiftlikleri tarafından yü
rütülen «Sözleşmeli Hububat Üretimi Projesi» gere
ği olarak da çiftçilere iki bin ton civarında buğday 
tohumluğu dağıtılmış bulunmaktadır. 

2. Çiftçinin zarara uğramasına neden olan Sarı
pas hastalığının, aynı zamanda tohumluk üreticisi 
bir kuruluş olan Devlet Üretme Çiftliklerindeki ekil
miş bulunan anaç tohumluk mahsulünü de etkilemiş 
olduğundan, tahsise ayrılacak tohumluk miktarı maa
lesef hedefin altında kalmıştır. Bu bakımdan değerli 
Senatör arkadaşımızın haklı yönleri vardır. 

3. Zarar gören çiftçilere 1977 yılında verilen to
humluk miktarı yeterli olmadığı ve mahallince ihti
yaç bildirildiği takdirde bu noksanlığın Bezostia-1 ile 
karşılanması hususunun da ilgililere bildirildiği dos
yaların tetkikinden öğrenilmiştir. 

4. Sanpas hastalığından ürünü zarar görmüş 
üreticilerin 5254 sayılı Kanuna göre Bankaya olan 
borçlarının ertelenmesinin il koordinasyon kurulun
ca kararlaştırıldığı ve bu kararın mahalli Ziraat Ban

kası tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğüne bildirilerek tecil işleminin ta
mamlandığı anlaşılmıştır. Ancak, genel borçların erte
lenmesi konusunda teklifte bulunulmadığı için bu tür 
borçlar üzerinde bir işlem yapılmadığı görülmüştür. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
Siz söz istiyor musunuz Sayın Aksaç? 
E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Evet efendim, kı

saca maruzatta bulunmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

İlim dilinde «sanpas» halk dilinde «kınacık» has
talığı tabir edilen bir hastalığa maruz kalmıştı Orta 
Anadolunun büyük il çevreleri ve bu meyanda Kır
şehir de dahil bulunmaktadır. 

Bu hastalığın tesiri hakikaten küçük çiftçilerimiz 
üzerinde büyük olmuş, hatta piyasaya getirilen mah
suller ne Ofis tarafından ne tüccar tarafından ne de 
halk tarafından satın alınmamış, affedersiniz yemlik 
için kullanılma mecburiyetinde bırakılmak suretiyle 
çok dûn bir fiyatla küçük çiftçimiz bu mahsullerini 
satmak mecburiyetinde kaldığı gibi, ayrıca tohumluk 
temin edememiştir; en mühim derdimiz oydu zaten. 
Kendi elinde bulunan bu hasta buğdayı elemek sure
tiyle tohumluk ihtiyacını temin etmeye tevessül etmiş 
ve bugün de bu hastalığın o kullanılan tohumdan do
layı etkileri mesela Toklömen ismindeki bir köyü
müzde görülmeye başlamıştır. 

Çiftçimizin çok büyük ihtiyacı vardı, 1977 yılı 
ekim döneminde. Bendeniz bu sualimi de zamanında 
vermiştim; ama geç cevap alabildim. Yeni Bakanıma 
bu hususta teşekkür ederim, ilgilerinden dolayı, Şu da 
gösteriyor ki, Kırşehir çiftçisine mevcut ihtiyacından 
çok aşağı bir tohumluk tahsisi yapıldığı istatistiki 
malumatlardan anlaşılmaktadır. 

Verilen malumata göre, 1 700 ton buğday tahsisi, 
200 ton da Devlet Üretme Çiftliklerinden sözleşmeli 
olarak tahsis yapılmış. Arz ettiğim gibi, zamanın hü
kümetleri tarafından sanpas hastalığına maruz kalan 
buğdayı tohumluk olarak kullanmak mecburiyetinde 
bırakıldığı için bunun acısını bu seneki mahsulde 
Kırşehirliler çekmek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Halkın dostunun kim olduğu anlaşılıyor. Affeder
siniz, geçen sene bangır bangır o hükümetlere bağır
dık. «Fakir çiftçinin kısa yoldan ihtiyaçlarım karşı
layacak tohumluk ihtiyaçlannı bari temin edin» de
dik, sesimiz 9 ay geçtikten sonra Mayısın 5'inde du-
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yulablidi. Onu da yeni hükümetin yeni bakanının ver
miş olmasından dolayı kendilerine minnettarım. 

Yalnız şu hususu arz etmek isterim : 
Mevsim icabı çiftçilerimiz yine kıvranmaya başla

mışlardır. Çiftçinin, ziraatçının buğday mahsulünün 
fiyatının değerlendirilmesi, tespit edilmesi zamanı 
gelmiştir. Yeni Bakanımızdan bu ciheti bilhassa is
tirham etmekteyim. Geçen senelerde gördüğümüz ak
saklıkları bakanlık camiasında tekerrür ettirmemesini 
istirham ediyorum. Zira bizde şöyle bir hadise oldu : 

Kırşehir'in Malya Devlet Üretme Çiftliği vardır. 
«Tohumluğu oradan verin bizim çiftçilere» dedik, o 
zamanın Hükümeti fakir çiftçiye tohumluğu Urfa' 
nın Ceyîanpınar Çiftliğinden vermek mecburiyetinde 
kaldı ve oradan alınmasını mecbur inttu. Üç liralık 
buğday veya üç liralık tohum fakir çiftçinin eline 
altı liraya mal edilmek suretiyle köyüne getirtildi. 
Halkın, köylünün dostu olmak demek, Hükümet ola
rak fiiliyatta icraatını göstermek elemektir. Köylünün 
ihtiyacına anında cevap vermeyi temin etmek demek
tir. Köylüsün zaruri ihtiyacını, hele hele tohumluk 
gibi bir zaruri ihtiyacını anında ucuz ve kolay ola
rak en kısa yoldan temin etmektir. Yeni Bakacımdan 
da bunu istirham ediyorum. Böyle bir hataya düşme
sin ve küçük çiftçimizi himaye edecek tarzda tedbir
leri bugünden almasını temenni etmekteyim. 

Kredi imkânlarının, kooperatifler finansman ve 
sermayelerinin artırılmaları yoluyla da küçük çiftçi
lerimize fayda temin etmelerini istirham eder, bel
denizi de dinlemiş olduğunuzdan dolayı minnetlerimi 
nrz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
7. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 

Demirayak'ın, Aydın ilinin Kuşadası ilçesindeki bir 
çay bahçesine dair Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/84) 

BAŞKAN — Sayın Sadettin Demirayak?.. Yok. 
Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı?.. Yok. Soru erte
lenmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakapîan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı Tabanca» baş
lıklı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu, 
(6186) 

BAŞKAN — Sayın Uğur Alacakaptan?.. Yok. Sa
yrı İçişleri Bakam?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebİb 
Karamıdlaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) 

BAŞKAN — Sayın Şebîb KaramuHaoğlu?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Mukbil 
A bay'in, Konya İlinin Güney bölgesindeki üzüm üre
ticilerinin durumuna dair Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/89) 

BAŞKAN — Sayın Mukbil Abay?.. Buradalar. Sa
yın Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı?.. Burada
lar. 

Soruyu okutuyorum efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda yönelttiğim soruların Gıda -. Tarım ve 
Hayvancılık Bakam ile Tekel Bakanı tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla di
lerim. 

Konya 
Mukbil Abay 

Konya İlinin Güney bölgesinde özellikle Kara
man, Bozkır, Hadim ve Ermenek ilçelerinde halkın 

büyük bir kesimi geçimini üzüm ürününe bağlamış 
bulunmaktadır. Tahıl tarımına uygun ve yeterli top
rağı bulunmayan bu dağlık yöre halkı çetin doğa ko
şulları içinde ürettiği üzümleri taze olarak pazarlama 
olanağından yoksun bulunduğundan kurutup satmak
ta tüm geçimini bununla sağlamaktadır. 

Son yıllarda yaygınlaşan külleme hastalığı ile mü
cadele için gerekli ilaçların kükürtün bulunamaması 
ya da karaborsada çok yüksek fiyatlarla satılması 
üzüm bağlarının geleceğini tehdit etmekte üretimi de 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu yoksul bölge halkının türlü güçlüklerle üretip 
kuruttuğu üzüm öteden beri Tekel İdaresi tarafın
dan peşin para ile satınahnmakta iken birinci ve 
ikinci MC hükümetleri döneminde bu uygulama de
ğiştirilmiş üretici ile Tekel İdaresi arasına TASKO-
BİRLİK adında bir aracı kuruluş konulmuştur. Üreti
cinin bir yıllık yaşamını ve umudunu bağladığı üzüm 
ürünü TASKOBİRLİK tarafından ucuz fiyatla dev
redilmektedir. 

Üzüm üreticisi bölge halkını güç ve perişan duru
munda bırakan bu uygulama ile ilgili olarak yukarıda 
adı geçen iki sayın bakanın aşağıdaki sorulanım söz
lü olarak cevaplandırmasını istiyorum. 

1. Külleme hastalığının önlenmesinde kullanılan 
kükürtün eskiden olduğu gibi Zirai Donatım ya da bir 
başka Devlet kuruluşu tarafından sağlanması üretici
nin karaborsadan kurtarılması için gereken önlem ne 
zaman alınacaktır? 
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2. Devletin şarap imali için sanraaldığı kuru üzüm
lerin mubayaasında TASKOBİRİLÎK adındaki aracıya 
üreticinin sırtından aşırı kazanç sağlanmasını amaç
layan ve üreticinin sömürülmesini sağlayan bugünkü 
uyguîama devam edecek midir? 

3. TASKöBİRLİK'in üreticiye ödediği kuru 
üzüm taban fiyatı ve Tekel idaresi TASKOBİRLİK'e 
uyguladığı taban fiyatı nedir? 

4. Üreticinin elinden TASKOBİRLİK tarafından 
yaklaşık iki ay önce alınan kuru üzüm bedelleri üreti
ciye ne zaman ödenecektir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Kayseri Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Sayın Mukbil 
Abay'ın 2)1:12Jİ977 tarihinde Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına vermiş olduğu önergeyle, Gıda - Tanm 
ve Hayvancılık Bakanlığı iîe Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
istediği ve benim Bakanlığımla ilgili bulunan husus
ları, önce özetlemek, sonra da cevaplandırmak iste
rim. 

Sayın Mukbil Abay bu sözlü sorusunda, «Konya 
ilinin Güney bölgesinde; özellikle Karaman, Bozkır, 
Hadim ve Ermenek İlçelerinde halkın büyük bir ke
siminin geçimini üzüm ürününe bağladığını, buna rağ
men son yıllarda yaygınlaşan külleme hastalığıyla kü
kürt bulunmaması ya da fiyatların yüksek ohişu yü
zünden gerekli mücadelenin yapılamadığım, bu yüz
den bağcılığın geleceğinin tehdit edildiğini ve üretimin 
de düştüğünü» iddia etmektedir. 

Üîkemiizde özellikle bağlarda külleme hastalığının 
geniş çapta üretimi menfi şekilde etkilediği bilinmek
tedir. Onun için bu hastalıkların mücadelesinde kulla-
nıîan göztaşı ve kükürt temel mallar arasına alınmış
tır. 

Geçen yıl Konya bölgesine yetecek kadar kükürt 
gönderilmiş olmasına rağmen yine de sıkıntıların çe
kildiği Öğrenilmiştir. Üreticimizin bu yıl aynı sıkın
tıları çekmemesi için, 1978 yılı Programında tespit edi
len kükürtten daha fazla kükürt tedariki gerçekleş
tirilmiş ve temin edilen kükürtün karaborsaya ve sa
nayie kaymaması için Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 
ile Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünün müş
terek çalışmalarıyla gerekli önlemler alınmış bulun
maktadır. 

Binaenaleyh, ilgili kuruluşlardan üreticinin bel
geye dayanarak kükürt almasına ağırlık verilmiştir. 

i Bu konuda gerekli genelgeler teşkilata gönderilmiş, 
I ilgililerin dikkati çekilmiştir. 
I Sanayiciler bu yüzden kendi ihtiyacı olan kükürt-
I leri başka kanallardan temin etmeye çalışmışlardır. 

Sayın üyeler; 
Şimdi, ülkemizde zirai mücadelede kullanılan kü-

I kurt sorununun özetini rakamlara dayanarak, 1978'e 
ait rakamları açıklamak istiyorum. 

I 1977 yılı programı kükürt ihtiyacı ülkemizde 32 
bin tondur. 1977 yılı tüketimi ise, 29 910 tondur. Ra-

I kamların tetkikinden de anlaşılacağı üzere ihtiyacın 
I aşağı yukarı karşılanmış olduğu görülmektedir. 

1978 yılı programı ise; 41 bin tondur. 1978 yılın-
I da, bu 41 bin ton kükürtün tamamının dış ülkeler

den ithali kararlaştırılmış ve 22 bin tonu yurda ithal 
I edilmiş bulunmaktadır. Geri kalan kısmı da peyder

pey yurda gelmektedir. 
İthal edilmiş bulunan 22 bin ton kükürte ilave 

olarak, geçen yıldan devredilip stokta bulunan 2 285 
I ton kükürt ile birlikte; yılın ilk altı ayı için 24 285 
I ton kükürt hazır bulunmaktadır. Geçen yılın ilk altı 
I ayındaki tüketim ise, 21 136 tondur. Bu duruma gö-
I re ilk altı ay için 3 149 ton kükürt yurdumuzda de-
I polarda fazla bulunmaktadır. 1978 yılının sonu itiba-
I nyîa ve programa göre, 2 285 ton fazla kükürt bu-
I lunmaktadır. ihtiyaç olan bölgelere bir program da

hilinde gönderilmektedir. 

1977 yılı programına göre, göztaşı ihtiyacı 5 300 
tondur. Bunun 4 176 tonu tüketilmiştir. 

1978 yılı programı ise 8 bin tondur. Bunun 5 bin 
tonu ithalden, bin tonu yerli üretimden temin edil-

I mistir. Yıl sonuna kadar da yerli üretimden 2 bin 
ton ve geçen yıllar stokundan da 1 124 ton göztaşı 
olmak üzere, yıl sonuna kadar toplam olarak 9 124 

I ton göztaşı bulunmaktadır. 
Bu yılki programa göre i 124 ton, geçen yılki tü

ketime göre de 4 948 ton fazla göztaşı bulunmakta-
I dır, arz ederim. 
I Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. Sa-
I yun Abay bir söyleyeceğiniz var mı efendim? 

MUKBİL ABAY (Konya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
MUKBÎL ABAY (Konya) — Sayın Başkan, Sa-

I ym Bakan ve sayın üye arkadaşlarım; 
Bugün Sayın Gıda - Tanm ve Hayvancılık Baka-

} nı tarafından cevaplandırılmış bulunan sözlü soru, 
İkinci Cephe Hükümeti döneminde görev başında 
bulunan Sayın Gıda - Tarım ve Hayvancılık Baka-

I nma yöneltilmişti. 

459 — 



C. Senatosu B : 55 9 . 5 . 1978 O : 1 

Bugünkü Hükümet üyesinin Sayın Bakanın bü
yük bir sorumluluk duygusu içerisinde konuyu ince
leyerek bize aktarması gerçekten bizi duygulandırmış 
bulunuyor. 

Şimdiye kadar uzun şiiredir işlerliğini kaybetmiş bir 
sözlü soru müessesesi böylece bugünkü oturumda iş
lerlik kazanmış bulunuyor. Bu ayrıca sevinilecek bir 
konudur ve umuyoruz ki, Ecevit Hükümeti üyeleri 
bundan böyle Cumhuriyet Senatosu sözlü soru mües
sesesine bugün Sayın Bakanın örneğini verdiği biçim
de önem verirler ve bundan böyle bu müessesenin 
normal bir şekilde, İçtüzük hükümlerine uygun bir 
şekilde işlerliğini yemden sağlarlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu soru konusu olan, kuru üzüm sadece Kon

ya'nın bir bölgesini ilgilendiren bir konu değil, Tür
kiye'de şaraplık üzüm, çekirdekli kuru üzüm, siyah 
üzüm üreten tüm üreticileri yakından ilgilendiren 
bir konudur ve Sayın Gıda - Tarım ve Hayvancdık 
Bakanı kendi Bakanlığını ilgilendiren bir yönüne ya
nıt verdiler sorunun; fakat diğer yönü, asıl önemli 
olan yönü cevapsız kaldı, bu da sanıyorum Tekel Ba
kanı tarafından cevaplandırılmak gerekiyor. 

Çünkü, asıl şikâyet, asıl sızlanma kuru üzüm üre
ticilerinin ürettikleri maiı doğrudan doğruya Devle
te satmak imkânından yoksun bulunmaları. 1974 yı
lma kadar tatbikatta kuru üzüm üreticileri ürettikle
ri tüm üzümü Tekel idaresine teslim ederler ve para
sını peşin olarak alırlardı; ama 1974 yılından sonra
ki uygulama değişti, merkezi Nevşehir'de bulunan 
Taskobirllk denilen bir birlik aracı bir firma olarak 
çalışmaya başladı. Taskobiriik üreticinin elinden ku
ru üzümünü alıyor ve daha büyük bir bedelle Tekel 
İdaresine satıyor. Burada ne Devletin bir kazancı 
var, ne de üreticinin, arada bir aracı firma Tasko
biriik sadece semizleniyor ki, bugün üreticiye, üreti
me emeğe değer veren, emeğe saygı gösteren bir 
Cumhuriyet Hükümetinin iş başında olduğunu bili
yoruz. 

Binaenaleyh, bundan sonra bu Hükümetin bu ko
nuda çok daha hassas olması ve aracıdan ziyade üre
ticiyi koruyacak tedbirleri alması gerektiğine inanı
yor ve bu umutla hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Abay. 
Şimdi sizin sorunuz iki bakanla ilgili idi, bu şe

kilde bu soruyu cevaplandırmış kabul edelim mi 
efendim? 

MUKBİL ABAY (Devamla)'— Evet efendim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nın, 11 Aralık 1977 tarihinden 5 Ocak 
1978 tarihine kadar geçen süre içinde Maliye Bakan
lığı tarafından hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına dair Maliye Bakanından sözlü sorusu, 
(6/91) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Nejat Sarlıcalı'nın 11 Aralık 1977 tarihinden 
5 Ocak 1978 tarihine kadar geçen süre içinde Maliye 
Bakanlığı tarafından hangi belediyelere ne miktar 
yardım yapıldığına dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. 

Sayın Sarlıcah? Burada. Sayın Bakan? Burada. 
Soruyu okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda sorumun Maliye Bakanı tarafından söz

lü olarak yanıtlamasına ön olmanızı dilerim. 
Balıkesir Senatörü 

Nejat Sarhcalı 

Yerel seçimlerin yapıldığı 11 Aralık 1977 tarihin
den İkinci MC hükümetlerinin görevi devrettiği 
5 Ocak 1978 tarihine kadar geçen süre içinde Maliye 
Bakanlığı tarafından hangi belediyelere ne miktar 
yardım yapılmıştır ayrı ayn hangi tarihlerde? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sayın Sarlı
calı'nın sözlü sorusuna cevap arz etmek üzere huzu
runuzda bulunuyorum. 

Sayın Sarhcalı bu sorusunda yerel seçimlerin ya
pıldığı 11 . 12 . 1977 tarihi ile yeni Hükümetin gö
reve başladığı 5 . 1 . 1978 günü arasında bundan 
önceki Hükümet zamanında Hazinece hangi belediye
lere ne miktarda yardım yapılmış olduğunun açıklan
masını istemiş bulunuyor. 

Bakanlığımızdaki kayıtlara göre sözlü soruda üze
rinde durulan dönem içinde, yani yerel seçimlerin 
yapıldığı 11 . 12 . 1977 tarihi ile, yeni Hükümetin 
göreve başladığı 5 Ocak 1978 tarihi arasındaki dö
nemde bundan önceki Hükümet tarafından belediye
lere 40 milyon lira ikraz edilmiş ve ödenmiş bulun
maktadır. Elimizdeki kayıtlara göre bu toplamm 11.5 
milyon lirası Kocaeli İzmit Belediyesine, 10 milyon 
lirası Balıkesir Belediyesine, 8 milyon lirası Balıkesir 
Erdek Belediyesine, 2,5 milyon lirası Balıkesir Edre
mit Belediyesine, 2,5 milyon lirası Balıkesir Havran 

] Belediyesine, ayrıca 2,5 milyon lirası Balıkesir'e bağlı 
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bulunan Dursun bey, Gönen, Susurluk, Kepsut, Man
yas ve İvrindi Belediyelerine 500'er bin lira olmak 
üzere; yine Balıkesir'e bağlı Marmara, Aksakal, Edin-
cik, Küçakköy, Gökçcyazı, İskele, Salur, Karapürçek, 
Şamlı, Ilıca ve Sarıköy belediyelerine de 250'şer bin 
lira ödenmiştir. 

Aynı dönemde 380 belediyeye 250 milyon lira ay
nı şekilde ödenmek üzere tahsis edilmiş ise de, bütçe 
ödeme durumunun buna elverişli olmaması nedeniyle, 
sonradan bu miktar iptal edilmiş bulunmaktadır. 

Bu münasebetle şunu arz etmek isterim ki, bele
diyelerin kendi kaynaklarına sahip olmamalarından 
doğan bu durum yanında, kuşkusuz bu dağıtımın ay
rıca üzerinde durulacak bir yanı da vardır. Bunu bir 
tarafa bırakarak, belediyelerimizin bu güç durumla
rının bugün de sürdüğünü ve bir çok belediyemizin 
maaş ve ücretlerini dahi ödeyemeyecek durumda ol
dukları için, Hazineye devamlı müracaat halinde bu
lunulduğunu görüyoruz. Bu müracaatları karşılamak 
üzere, söz konusu belediyelerin ücret ve maaşlarını 
dahi ödeyemeyecek durumda bulunmaları nedeniyle, 
Hazinede bir fon oluşturmak yoluna gidilmiştir. Bu 
çerçeve içinde bu durumdaki belediyelere yeni Bele
diye Geiürieri tasarısı kanun'aşıp yürürlüğe girdikten 
sonra oluşacak gelirlerinden, ileride mahsup edilmek 
üzere, bir miktar borç verilmesi üzerinde durulmakta
dır. 

Sanıyorum ki, sözîü soru nedeniyle ortaya koydu-
ğum bu durum, belediye gelirlerinin: belediyelerin 
gelir kaynaklarından yoksun olmasının beraberinde 
getirdiği sakıncaları, aynı zamanda bununla ilgili ta
sarının bir an önce kanunlaşarak yürürlüğe konulma
sını da ortaya koyacak niteliktedir. 

Yüce Senatoya bu vesileyle saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Sarlıcalı, söz istiyor musunuz efendim?.. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Lütfen efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Bugün gündemin «Sorular» bölümüne geçileceği 
sırada bazı arkadaşlarımız tarafından «Hükümet yok, 
Hükümet nerede?» tarzında sorular sorulduğunu ha
tırlıyorum; ama bazı bakanların burada oldukları ve 
sorulara cevap verdikleri biliniyor. Ne çare ki, bu de
fa da bakanlar var, senatörler yok> 

Sayın arkadaşlarım; 
Benden önce cevaplandırılan soruları vermiş olan 

arkadaşlar, bundan önceki Hükümetle ilgili konulan 
dikkate almışlar ve bundan önceki Hükümetin ba
kanlarına sorularını tevcih ettiklerini ifade etmişlerdi. 
Ben sorumu bugünkü Hükümetin Bakanına tevcih 
ettim ve beni de bu soruyu vermeye tahrik eden unsur 
şu olmuştur : 

Hükümet değişikliğinin son haftası içinde tesadü
fen tanık olduğum bir yardım, planı, o günkü Ma
liye Bakanı Balıkesir Milletvekili Sayın Cihat Bilgc-
han'ın, temsil ettiğim il belediyeleri arasında nasıl bir 
ayrıcalık gözettiğinin meydana çıkması bakımından 
önem taşımıştı. Bu maksatla sorumu kısıtlı olarak ver
dim ve aşağı yukarı Hükümet değişikliğinin son 10 -
15 günü içinde yapılan yardımın şeklini ve miktarını 
sordum. Aslında bu yardım, eski Hükümet düşme
den dört beş gün içinde yapılmış bir yardım idi. 

Sayın senatörler; 
Balıkesir'in 38 tane belediyesi vardır. 38 belediye

nin bugün 15 tanesi Cumhuriyet Ha3k Partili, 23 ta
nesi Adalet Partilidir. Yapılmış bulunan ve kuşku
suz el değiştirdiği için mükâfatlandırılan İzmit Bele
diyesine 11,5 milyon liradan ayrı olarak, Balıkesir 
belediyelerinden yalnız Adalet Partili olanlara 28,5 
milyon lira yardım yapılmıştır. Bu belediyeleri, Sa
yın Bakanın az evvel saydığı gibi, ben de tekrar et
mekte yarar görüyorum. Bu 23 tane Adalet Partili 
belediyeler şunlardır : 

Dursunbey 500 bin, Erdek 8 milyon, Gönen 500 
bin, Edremit 2,5 milyon, Marmara 250 bin, Aksakal 
250 bin, Edincik 250 bin, Küçükköy 250 bin, Gökçe-
yazı 250 bin, İskele, Salur 250'şer bin, Susurluk 500 
bin, Karapürçek, Şamlı, Ihça, Kepsut, Bucak beledi
yeleri 250'şer bin, Manyas 500 bin, Kepsut 500 bin, 
Balıkesir Merkez 10 milyon, Sarıköy 250 bin, Havran 
2,5 milyon, İvrindi 500 bin. Yekûn, 28,5 milyon lira. 

Geriye kalan 15 tane Cumhuriyet Halk Partili be
lediyeye bir kuruş yardım yapılmamış Balıkesir Mil
letvekili Sayın Maliye Bakanı tarafından. 

Şimdi listeyi tetkik ettiğim zaman, hemen gözüme 
çarpan bazı rakamlar var. Bandırma Belediyesi uzun 
süre Adalet Partisinin elinde kalmış, geçmiş dönem
lerde çok çok yardıma müstahak olmuş; ama bu se
çimlerde el değiştirmiş, Cumhuriyet Halk Partisine 
geçmiş, Cîhat Bilgehan'ın yardımından nasibini bir 
kuruş dahi alamamıştır. 

Bunun gibi, Gönen Belediyesi, son seçimlere kadar 
Cumhuriyet Halk Partisinin elindedir, son seçimlerde 
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el değiştirmiş, Adalet Partisine geçmiştir, hemen son 
tevziatta 500 bin liralık mükâfata mazîıar olmuştur. 

Sayın senatörler; 
Bunun gibi, son seçimlerde Balıkesir ilimizde 7 ta

ne belediye Adalet Partiden CHP'ye geçmiş, bu so
nuçtan dolayı bu tevziatın dışında tutulmuş, tam 7 ta
ne belediye de Cumhuriyet Halk Partisinden Adalet 
Partisine geçmiş ve bu yardımın çerçevesi içine alın
mıştır. 

Yerel konudaki bu tevziatı uzun senelerden beri 
yakından izlemiş ibir arkadaşınız Olarak ben, geçen 
dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
bir soruşturma önergesi verdim. Kuşkusuz, iktidarlar 
ellerinde ve kendi taraflarında olan belediyelere yar
dım yapma konusunda taraflı davranıyorlar. Bunu 
ifade etmek benim için görev. Konuya objektif girdi
ğimi ispat etmek bakımından görevdir; ama 1974'ten 
öncesini bir tarafa bırakıyorum, 1974'teki Cumhuri
yet Halk Partisi Hükümeti dahil 1975'te, 1976'da, 1977' 
de yapılan ve bir yazılı soru sonucu olarak İmar ve 
İskân Bakanlığından almış olduğum listelerden çıkar
mış olduğum sonuçlara göre, koalisyon hükümetleri
nin iktidarda bulunduğu devrelerde koalisyon hükü
metlerine mensup olan belediyelere yapılan yardım, 
tüm yardımın % 88'inden fazıladır. 

İktidarda bulunan bir partinin (Türkiye maalesef 
öyle bir ortama gelmiştir.) kendi yanında olan ku-
ru'uşlara yardım etme gibi, inşallah son bulmasını te
menni ettiğimiz bir devreye girmiştir; ama koalisyon 
hükümetleri zamanında, örneğin 1975 senesinde Af
yon'da Cumhuriyet Halk Partisinin 11 belediyesi var
dır, Adalet Partili belediyelere 2 milyon 360 bin lira 
tevzi edildiği halde, Afyon ilinde 11 Cumhuriyet 
Halk Partili belediyeye bir kuruş yardım yapılma
mıştır. 

Ayrıca, Aydın'da Adalet Partisinin 1975'te 20 be
lediyesi vardır, Halk Partisinin 16 belediyesine hiç 
yardım yapılmamıştır, Demokratik Partili bir belediye
ye 100 bin lira yardım yapılmış; ama Adalet Partili 
bs'ed iyelere 2 milyon 623 bin lira dağıtılmıştır. 

Bir başka örnek; Çankırı'da Cumhuriyet Halk 
Partisinin 4 belediyesine hiç yardım yapılmamış, Milli 
Selamet Partili belediyeye 250 bin, Demokratik Par
tili belediyeye 450 bin, bağımsıza 300 bin, Adalet Par
tili belediyelere ise 2 milyon 164 bin lira para dağı
tılmıştır. 

1975'te Denizli'de, Cumhuriyet Halk Partisinin 23 
belediyesinden yalnız ikisine 550 bin, Demokratik Par
tili olanlara 750 bin, AP'li olan 17 belediyeye ise 3 
milyon 570 bin lira verilmiştir. 

1975% yine, Bursa ilinde Cumhuriyet Halk Par
tili olan 10 belediyeden hiçbirisine yardım yapılma
mışken, Adalet Partili 7 belediyeye 1 milyon 135 bin 
lira yardım yapılmıştır. 

Bunlardan başka, Eskişehir'de kurulu 19, Antep'te 
kurulu 17, İzmir'de kurulu 16... 

BAŞKAN — Sayın Sarhcalı, bir dakikanızı rica 
edeyim efendim. 

Şimdi efendim, sizin sorduğunuz sözlü soru Ba
lıkesir ile ilgili bir soruydu. 

Siz şimdi bütün Türkiye'yi anlatıyorsunuz. Bu so
ruyla bunun münasebeti yok. Bunu hatırlatmak için 
sözünüzü kestim. 

Siz elinizdeki bir genel görüşme önergesini oku
yorsunuz galiba. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Okusam saat
ler yetmez Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ama beyefendi, bizim Tüzüğümüze 
göre soru - cevap müessesesi vardır. Siz bunun dışına 
cılktınız. Ben epey sabrettim; sorunuza Bakan cevap 
vermiştir, bunun sizi tatmin edip etmediğini, etmediy
se Balıkesir ile ilgiM başka bilgilerinizi (Zaten söyle
diniz) söyleyin. Bu Tüzüğü işletenleyiz aksi takdirde 
beyefendiler. Buna riayet etmemiz lazım. Rica ediyo
rum. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben de-Balıkesir örneğinde yapılan büyük hak-
sız.ığı, başka belediyeleri de örnek göstermek sure-. 
tiyle teşhir etmek için bu izahata girmiş bulundum. 

Sayın senatörler; 
1976'da 350 milyon, 1977'de 567 milyon bu esasla

ra göre tevzi edilmiş ve bunun son örneğini de Ba
lıkesir teşkil etmiştir. 

Belediyelerimizin büyük mali zorluklar içinde bu-
lunduğunu herkes biliyor. Özellikle son yıllarda per
sonel ücretlerinde meydana gelen farklılıklar beledi-
ye!erim;rin işçi ücretlerini bile ödemekte büyük güç
lükler içine düştüğünü meydana koymuştur. 

Parlamentoya sunulmuş bulunan vergi tasarısı içe
risinde, belediyelerin mali yönden iyileştirilmesi için 
yapılmış bulunan bazı önerilerin ne dereceye kadar 
itibar göreceği bugünden belli değildir; ama Sayın 
Maliye Bakanından, belediyelere bugüne kadar yapıl
mış o'an yardımlarda gözetilen haksızlığı, ayrıca ye
re' örneklerini verdiğim konularda, yine belediyelere 
bugüne kadar yapımuş bulunan bu farklı muameleyi 
telâfıi etmesi için, önemli ölçüde ricada bulunmak 
karsrmdayını. Sayın Maliye Bakam belediyeleri ba 
zor durumdan kurtarmak için bazı yardımlarda, ola-
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nakîar içinde bazı tevziatta bulunabileceğini ifade et
miştir. Ama öncelikle ve evIeViyetle bugüne kadar 
yapılmış bulunan haksızlıkların mutlaka tedavi edil
mesi için bu girişimde bu hususların gözönünde bu-
lüîîduiulnıa~i:îî da Hükümetten ve Sayın Maliye Ba
kanından rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
12. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah

met Demir Yücenin, Ticaret Bakanlığı binası giriş 
kısmındaki «Ergenekon efsanesini tasvir ve temsil 
eden tabloya» dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/92) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yok. Sayın Demir 
Yüce?.. Burada. Soru ertelenmiştir. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan?.. Yok. Sayın Bakan?.. 
Yok. Soru ertelenmiştir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, boş Büyükelçiliklerin 
doldurulması ve diğer atamaların yapılması için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/93) 

BAŞKAN — Sayın Toker?.. Buradalar. Sayın Ba-
kai3?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, ilaç sanayimize dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/94) 

BAŞKAN — Sayın Çelîkbaş?.. Buradalar. Sa
yın Bakan?.. Yok... 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, müsaade buyurursanız sorumla il
gili genel olarak maruzatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan yok efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Soru müessesesiyle alakalı olarak... 
BAŞKAN — Ama Tüzüğümüzde böyle bir mad

de yok. Sorunun muhatabı bulunmadığı takdirde, so
ru ertelenir efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Hayır, geçen yıl aynı mahiyette tatbik ettik, bu 
müessese muayyen bir ölçüde işlerlik kazandı. Müsaa
de buyurursanız.., 

BAŞKAN — Hayır, sorunuzdan vaz mı geçecek
siniz, geri mi alacaksınız efendim?.. 

FETIÎİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanmca S. Ü.) 
— Hnyır efendim, ne suretle soruma cevap alabile
ceğim hakkında Başkanlık Divanına bu vesileyle bir 
maruzatta bulunacağım. İşinizi kolaylaştıracağım. 

BAŞKAN — Böyle bir şey Tüzükte yok efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Geçen yıl tatbik ettik. İzin verirseniz arz ede
yim. 

BAŞKAN — Bu hususta Tüzükte bana bir mad
de gösterin. Tüzükte soru müessesesiyle ilgili böyle 
bir uygulama yok. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bakan 
olmadan da konuşulur. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sorunun muhatabı
nın bulunması lazım. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Aynı mahiyette geçen yıl söz istedim, Başkanlık 
Divaumdaki arkadaş söz verdi ve o tarihten itibaren 
dar bir ölçüde işlerlik kazandı, yararlı oldu. İzin ve
rirseniz konuşayım. 

BAŞKAN — Böyle bir şeyi hatırlamıyoruz efen
dim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.j 
— Belki gtri alacağım; onun gerekçesini izah edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Geri alacaksanız, gerekçesini izah 
için hayhay buyurun. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Senatosunun kanun ve tüzükler gere
ğince çalışmasını sağlamak Başkanlık Divanının Tü
zük gereğince vazifesi. Tüzüğümüz, Bakanlardan ve
ya Hükümet adına Başbakandan sorular sormak im
kânını üyelere sağlamış ve üyeler Tüzükte belirtilen 
esasi?.!" dahilinde yazılı veya sözlü sorular sormak im-
kânıRa sahip bulunuyor. Bununla alakalı hükümler 
kssaca şunlardan ibarettir : 

Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi lazım
dır; 120 nci maddenin son fıkrası. 

Sözlü soru da 121 nci maddede tanzim edilmiş : 
«Soruya sözlü cevap istenmişse, soru, Başkanlık 

yazısının Bakanlığa gönderilmesinden sonraki üçüncü 
birleşim gündemine alınır. 

Bakan, o gün soruya Cumhuriyet Senatosu kürsü
sünden cevap verir. Cevaptan önce Başkan soruyu 
Divsn Kâtiplerinden birine okutur.» Bütün bu konuş
malar için de 125 nci maddenin son fıkrası gereğin-
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ce, «Ceyap ve düşünceleri bildirme süreleri, her de
fasında, 15 dakikadan fazla olamaz.» diyor. 

Şimdi, sarahaten bu müessesenin nasıl çalışacağı, 
işeyeceği tespit edildiği halde, maalesef yıllardan beri 
ne yazılı soru müessesesi, ne de sözlü soru müesse
sesi şu Tüzükle belirtilen esaslar dahilinde işlemiyor. 
Geçen yıl bu vesile ile alakalı maruzatta bulunur
ken, Başkanlık Divanına rica ettim; «Başbakana bu 
soru müessesesinin işletilmesi için Başkanlık Divanı
nın alacağı bir kararı lütfen ulaştırınız.» dedim. Çün
kü, parlamenter sistem hükümet çalışması demek de
ğildir, parlamentonun çalışması demektir; adı üze
rinde. Parlamentonun çalışması dışında Hükümetin ic
raatının büyük manası yoktur arkadaşlar. Hükümet, 
gerek kanunları tanzim ederken, gerek icraatta bu
lunurken Parlamento ile beraber çalıştığı takdirde par
lamenter sistem gerçeklik kazanır, aksi takdirde Hü
kümet icraatına milletin mümessilleri olan parlamen
terler seyirci kalmış olur. Buna mani olmak için be
hemehal yazılı ve sözlü soruların kolay çalıştırılması 
gerekir. Müddetler bellidir, mehil istenebilir; ama bu 
işlemediği müddetçe Parlamentoya devam edenlerin 
de alakası kesilir arkadaşlar. 

Şimdi, Başkanlık Divanına bir telkinde bulunmak 
istiyorum; sırf bu müesseseye işlerlik kazandırmak ve 
Parlamentoya hakkı olduğu itibarı kazanmak ve mu
hafaza etmek imkânım sağlamak için. Bakanların bu
lunmadığı toplantılarda, baksın, «Bakanlar bulunma
dığı için, İçtüzük gereğince Senatonun çahşması 
mümkün olamayacağından toplantıyı açmıyorum.» 
desin. Bunu telkin ediyorum; Divanda konuşsunlar, 
eğer müspet çıkarsa Dîvanın kararım Hükümete bil
dirsinler ve Hükümet de buna göre çalışsın arkadaş
lar. Demin bir soru geçti, iki yıl evvel sorulmuş, bu
gün burada tartışılıyor. Halbuki soru müessesesinin 

vazifesinin ifasında bakanlar nezdinde bir uyarıcüık 
vasfı da vardır. Bendenizin üç defa yazıh olarak sor
duğum suali sözlü sormamın sebebi, kamuoyu önün
de konuyu bu vesile ile izah etmek maksadına matuf 
idi. 

Türkiye'de 1928'de çıkan ilaç sanayi ile alakalı 
bir kanun var; İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar 
Kanunu. O zaman Türkiye'de ihracatla alakalı bir 
ilaç düşünülebilir mi arkadaşlar? Kanun düşünme
miş, çünkü şartlar yok o zaman. Bugün Türkiye'de 
ilaç endüstrisi büyük bir ihracat potansiyeline ulaş
mış. Üç kere yazılı sual soruyorum; «Efendim ka
nun müsaade etmiyor» deniyor. Kanunda menedki 
hüküm yok. Büro hazırlıyor getiriyor, sayın bakanlar 
imza ediyor, bizim sual yazılı olduğu için hiç kim
seye duyurulamıyor. 

Her hükümet değiştiğinde tekrar ettiğim bu konu
yu, bu defa sözlü olarak sordum ki, Sayın Bakan ge
lirse, bu hükmün nasıl çalışabileceği hakkında örnek
ler vermek suretiyle konuyu açıklayayım ve dövizsiz-
lîkten kıvranan Türkiye, hiç olmazsa büyük bir İhraç 
potansiyeline sahip ilaç endüstrisini ihraca yöneltsin ve 
Türkiye de muayyen bir ölçüde döviz kazanır hale 
gelsin, pazar kazansın. 

Bunu izah etmek için sordum. Bu imkândan mah
rumum; Sayın Başkan da konuşturma imkânını bu
lamadığı için söz veremeyeceklerini ifade ettiler. 'Ben 
de ne için söz aldığımı kendilerine izah ederken; «So
rumu geri alacağım» dediğim için, şimdi sorumu bu 
izahtan sonra geri alıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, hakikaten Başkan

lık Divanı da bu iş üzerinde titizdir, bu öneriniz dik
kate alınacaktır efendim. 

HI. YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Şimdi gündemimizdeki sıraya göre araştırma öner

geleri meselesi var. Yalnız salonumuzda da pek ço
ğunluk yok; bakanlar ve Hükümet de yok. Yoklama 
yaptırtacağım efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Başkanlık Divanı Hü
kümeti buraya getirememektedir. 

BAŞKAN — Ne buyurdunuz Sayın Melen? 
FERİD MELEN (Van) — Başkanlık Divanı Hü

kümeti buraya getirememektedir, dedim. 

BAŞKAN — Efendim, onu Sayın Çelikbaş'a da 
söyledim. Gereğine yeniden tevessül edilecektir. 

Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, çoğunluğumuz 
yoktur. 

Birleşimi 11 Mayıs 1978 Perşembe saat 15.00'te 
toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.00 

ti a ı«ına»ttı 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Karaisalı ilçesi dahilindeki «.Ça
taîan Barajı» yapım ve ihale hazırlıklarının ne safha
da olduğuna dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Deniz Bay kal'in yazılı cevabı. 
(7/881) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini rica ederim. Saygıyla. 3.4.1978 

Kemâl Sanibrahimoğlu 
Adana Senatörü 

Karaisalı ilçesi dahilinde Çataîan Barajı'mn yapım 
hazırlıklarının tamamlandığı ve ihaleye çıkarılacağı 
söylenil* ve bu nedenle : 

Fcttahh (Sarı Konak), Ömerli, Döşekevi, Tatık, 
Tümenli, Mahhıdırh, Eyeciuşağı, Kösefakılı, Topalh, 
köylerinin eîektiriği verilmemekte, yol ve soyu yapım
ları durdurulmaktadır. 

Baraj ihale ve yapımı gecikecekse bu köylerin 
en doğal hakları ihmal edilmiş olmaktadır. Bu ne
denle. 

1. Çataîan Barajı yapım ve ihale hazırlıkları ne 
safhadadır? Kaç yılda baraj inşaatı bitebilir? 

2.. Adı geçen köylerin yol, su ve elektrik işleri
nin halli için ne gr'bi tedbir düşünülmektedir? 

Baraj yapımı gecikecekse bu köylerin yol, su ve 
elektrik işlerinin yapımı düşünülmekte midir? 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 9.5.1978 

Bakanlığı 
Sayı: 112/052, 2-21-946 

Sn. Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İ lgi : 11 . 4 , 1978 gün ve 14306/6359 - 7/881 sa

yın yazılan. 
İlgfde kayıtlı yazdan ekinde Bakanlığımıza gön

derilen Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun Çataîan Barajının yapımı 
ile çevredeki bazı köylerin yol, su ve elektrik sorun-
Iarmın çözümü için ne gibi önlemler düşünüldüğüne 
ilişkin yazdı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuş-
tu*. 

Derin saygılarımla sunanın. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakam 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi sayın Kemal Sarı
ibrahimoğlu'nun, Çataîan Barajı ile çevredeki köyle
rin yoL su, elektrik sorunîannm çözümü için ne gibi 
önlemler düşünüldüğüne ilişkin yazılı soru önergesinin 

cevabıdır 

Soru : 1. Karaisalı ilçesi dahilinde Çataîan Ba
rajının yapımı hazırlıklarının tamamlandığı ve ihale
ye çıkarılacağı söylenir ve bu nedenle, Fettahh (San 
Konak), Ömerli, Döşekevi, Tatık, Tümenli, Mahhıdır-
h, Eyeciuşağı, Kösefakılı, Topalh köylerinin elektriği 
verilmemekte, yol ve suyu yapından durdurulmakta
dır. 

Baraj ihale ve yapımı gecikecekse, bu köylerin 
en doğal haklan ihmal edilmiş olmaktadır. Bu ne
denle, 

Çataîan Barajı yapım ve ihale hazırlıkları ne saf
hadadır? Kaç ydda baraj inşaatı bitebilir? 

Cevap : 1. Çataîan Barajının projesinin yapımı 
iş;, 1 . 7 . 1977 tarihinde Avusturya, Romanya ve 
Türkiye firmalarından oluşan bir firmalar grupuna 
ihale edilmiştir. 

Bu konuda Maliye Bakanlığı ve Sayıştay ile ilgili 
*ş]emler tamamlanarak akreditif açtırılmak üzere 
Merkez Bankasına karşılıktan yanrıhmş, ancak dö
viz transferleri henüz yapdamamsştır. 

Sözleşmeye göre, işin başlangıcı olarak, akrediti
fin açtırıldığı tarih esas alınmış ve projenin, akredi
tifin açtınkhğı tarihten 30 ay sonra bitirilmesi ön
görülmüştür. 

Adı geçen barajın, site tesisleri ve bara? ulaşım 
yolu gibi yardımcı tesislerin yapımı işi, 1978 yılı ic-
raaî: programına, 1977 ydından kalan iş olarak alın
makla birlikte; faaliyet, programdaki ödenek dum-
muyla kısıtlı bulunmaktadır. 

Çataîan Barajının inşaatının başlaması ise, 1.7.1977 
tarihinde ihalesi yapılan projenin tamamlanmasına ve 
bütçe olanaktanım bağlı bulunmaktadır. 

Soru : 2. Adı geçen köylerin yol, su ve elektrik 
işlerinin halli için ne gibi tedbir düşünülmektedir? 

Baraj yapımı gecikecekse, bu köylerin yol, su ve 
elektrik İşlerinin yapımı düşünülmekte midir? 

Cevap : 2. Çataîan Barajının yapımının gecik
mesi halinde, adı geçen köylerin yol, su ve elektrik 
sorunîanna nasıl bir çözüm yolu bulunabileceği hu
susunun saptanabilmesi amacıyla, Devlet Su İşleri, 
Türkiye Elektrik Kurumu ve Yol, Su, Elektrik Genel 
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Müdürlükleri arasında koordinasyon ve işbirliğine 
gidilmesi yararlı görülmektedir. DSÎ ve TEK Ge-
neî Müdürlüklerine, YSE ile temasa geçmeleri huşu* 
sanda talimat verilmiştir. Bu temas ve işbirliğinden 
alınacak sonuç ayrıca bildirilecektir. 

Saygılarımla sunarım. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri 

Kaplan in, sahillerimizden özel ve toplumsal olarak 
yararlanma koşullarının yasal esaslara bağlanması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Tu
rizm. ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkunun yazılı ceva
bı. (7/883) 

7 . 4 . 1978 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın îmar ve îskân, Maliye, 
Turizm ve Tanıtma bakanlıklarınca yazılı olarak ve 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 120 nci maddesi 
gereğince belirli süre içerisinde cevaplandırılmasına 
aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Senatör 

Kadri Kaplan 
A) Durum : 
îmar Yasası ek 7 ve 8 nci maddeleri ve bunlara 

dayan öbür ilgili mevzuat gereğince kıyıların Devlete 
ait olduğu ve buraların kamunun yararına açık tutul
ması gerektiği düşüncesinden hareket edilerek, cidden 
zorunlu ve yararlı bir girişimin başlatıldığı bilinmek
tedir. Burada konu edilen husus bu yararlı girişimin 
uygulamadaki aksaklıklarından önemli bir tanesidir. 

Kıyılarımızın âdeta bir (yağmalama) tavrı ile, do
ğal dengeyi ve doğanın güzelliklerini, sağlığı, turistik 
ve rekreasyonel planlama ve düzenlemenin gerçek
lerin/, ekonomik koşullan, toprak yapışım hiç gözö-
nünde tutmadan ve bunların etkilerini hesaba katma
dan en çirkin biçimde İşgalinin toplumsal vicdanda 
ve ulusal düşüncelerde yarattığı tepkiler sonucudur 
ki1, ciddi önlemler alınması düşüncesi de gelişmeye 
başlamıştır. Bu konuda bütünleşmiş ve kesinleşmiş 
bir düşüncenin ve düzenli bir uygulamanın içine he
nüz girilememrş olunduğu da açıktır. Bu nedenledir 
ki, bîr sakıncalı tutumdan kurtulmak istenirken bir 
başka sakıncalı uygulamayla karşılaşılmış, bir çirkin 
tablonun izleri silinmek istenirken bir başka çirkin* 
ilk davet edilmiştir. 

Şöyle ki : 
Pîan ve projeleri ilgili bakanlıkların ve mercilerin 

onayından geçirilerek ve uygar ilişkilerle gereksinim

ler gözönünde tutularak modern tekniklerle inşa edi
len tatil köyü, kamping, büyük oteller gibi bir ücret 
aracılığı ile umuma açık olan ve d olayı sı ile ayırım 
gözetmeden tüm kamuya hizmet arz eden tesislerin 
hemen önlerindeki kıyı alanları bile çok yanlış bir an
layışla bu tesislerin bütünlüğünden koparılarak aynl-
mış ve tamamen düzensiz bir kullanıma açık tutul
muştur. Sözü geçen bu tesislerin oralardaki mevcudi
yetleri, yaptıkları düzenlemeler ve sundukları hizmet
ler nedenleriyle değerleri ve çekicilikleri artan bu 
kumsallar ve kıyı alanları özellikle tatil günlerinde bi
rer (mesire) yerine döndürülmekte, at arabalarıyla, 
kamyonlarla buralar işgal edilerek sofralar kurulup 
don gömlekle denize girilip çıkılmaktadır. Devlet gö
revi olarak büyük halk kitlelerisin sakillerden yarar
lanması için olanaklar sağlanması ve bu olanaklann 
uygar ve çağdaş esaslar ve gereksinimler İçinde ucuz 
ve düzenli olarak haîkm hizmetine sunulması zorun
luluğu başka şey; bunu yapmak yerine, kalkın yu
karda açıklanan düzensiz ve gereksiz bir uygulamaya 
-adeta zorla itilmesine neden olmak başka şeydir. Tu
rizm bir bakıma da ülkelerin birbirini tanıması ulus
ların kaynaşması olayıdır. Bu gerçek ortadayken özel
likle yabancıları sıkıcı, rahatsız edici ve onların dü
şüncesinde halkımız hakkında yankş izlenimlere neden 
olucu olayların adeta Devlet tarafından sergilenir bir 
uygulamaya girişilmesinin anlaşılması gerçekten çok 
güçtür. Sözü edilen turistik tesislerin pek çoğu dış 
turizme açık olarak gereken vasıf ve niteliklerle ku
rulmuş ve hemen hepsi îmar ve Turizm bakanlıkla
rının onaylanndan geçerek Turizm Bankasınca kre
diyle de desteklenmiştir. Bunlar yapılırken elbette 
ilk önce kişilerin ve bazı şkketleıin keyfi para kazan
masından çok, ülkemizin turistik potansiyelinin de
ğerlendirilmesi ve döviz gelirlerinin artırılması düşü
nülmüştür. Şimdi ise belirtilen uygulamalarla düzen
li işletmelerin hevesleri kınlıp olanakları ellerinden 
alınmakta dolayısıyla devlet kredileri remae ve sonuç
larından saptınlmakta ve hiç kuşkusuz; kötü bir pro-
pogandaya neden olunarak turistik kaynaklarımızın 
değerlendirilmesi baltalanıp bu yolla sağlanacak dö
viz gelirlerinin gelişmedi önlenmektedir. 

Bu konuda çeşitli şikâyetleri dinlemiş olmakla bir
likte en son ve canlı örneği Kuşadası yöresindeki 
Kuş - Tur tatil köyünde gördüm. Mal müdürlüğünce 
gönderilen yıkım ekipleri kumsalı düzenlemek için 
yapılmış olan ve sahilden yararlanma bakımından 
bir hizmet niteliği açık bulunan duvar ve platform 
gibi betonları kınyorfardı. Bunların tümü plan ve pro
jeleri Turizm ve İmar bakanlıklarının onayından geç-
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miş olup ayrıca Turizm Bankasından da 6 milyon li
ralık kredi ile desteklenmiş bulunan ve turistik yolla 
ülke döviz gelirlerini artırmak için kendisinden hiz
met beklenen ve gerçekten de üç beş yıl öncesine ka
dar yazlık kapasitesinin yandan fazlasını Alman ve 
Fransız turistleri ile doldurulabilen Kuş - Tur ta
til köyünce yapılmıştı. Ve eîbetteki önündeki 200 m. 
lik sahil kuşağını da ; modern tesislerinin ve sunduğu 
uygar hizmetlerin bir devamı ve bütünleyicisi olarak, 
düzenli bir biçime sokmak zorunda idi. Sahillerin 
Devlete ait olduğu doğru düşüncesinin, âdeta Devle
tin aleyhine kullanılması sonucunu davet eden kötü 
bir uygulamaya dönüştürülmesi nedeniyledir ki, bu 
sahildeki tesisler (bunlar tamamen plaj tesisleri olup 
hem geçicidir, hem de Hazine mülkiyetine terk edile
ceği doğaldır) yıktırılmaya başlanmıştır. Ve giriş kont-
rollan da kaldırtıkmştır. Bugün burası (umuma açık
tır) fikrinden hareket edilerek ve Hazineye de hiçbir 
bedel ödenmeden düzensiz biçimde işgal edilmekte 
birtakım hoş olmayan olaylar yaratılmakta hatta ta
til köyünün müşterileri bazı duygularla kasten rahat
sız edilmekledir. Bu «uruma tanık olan yabancılar da 
eîbetteki ülkelerine gidince Türkiye'miz hakkında iyi 
şeyler söylememektedirler. Bu tatil köyünün önünden 
yol geçmesinin h'ûyU bir uygulamanın mazur göste
rilmesinin bir gerekçesi olarak ileri sürülmesi akla gel
mekte olduğundan hemen belirtmek isterim ki asıl 
Devlet yolu köyün arkasından geçirilmektedir. Bura
sı açılana kadar tatil köyünün sahilden gereğince ya
rarlanması oîanağsmn kısıtlanmasını gerektirecek hiç
bir durum da yoktur. 

Bizzat gördüğüm ve i'gili bulunduğum için bu ör
nek üzermde durdum. Öbür yerlerde örneğin aynı yö
renin Arslaaburnu mevkiindeki ve Foça'daki Emekli 
Sandığana ait tatil köylerinde (Fransız tatil köyleri de
nen) de (sahiller Devletindir) düşüncesi için aynı bi
çimde mi hareket olunuyor bilmiyorum. Ya da özel
likle Marmara'da yoğunlaşmış olup, hemen bütün 
sahillerimizde yaygınlaşan sivil ve askeri resmi kamp
ların önlerindeki sahillerde de aynı işleme tabi tutu
luyor mu bilmiyorum. Böyle hareketin yararına inan
madığımı tekrar belirtmek isterim. 

B) Sorularım : 
Soru 1. Doğal görünümleri ve değerleri eşsiz 

olan sahillerimizden hem halkımızı gereğince yarar
landırmak hem de turizm yolu ile gelir sağlamak 
için : 

a) Düzenli kurulmuş olup modern işletme olarak 
faaliyet gösteren turistik tesislerin önlerindeki sahil 

bantlarından tam yararlanmanın gerektiğinde Hazine
ye yıllık ücret ödenerek bu tesislere bırakılması, 

b) Büyük kumsalların (Ayvalık'ta, Çeşme'de, 
Kuşadası Karoba'da, Antalya'da, İskenderun Körfe-
zin'de ve daha çok yerlerde örnekleri olduğu gibi) 
buralardaki özel ve resmi tesislerin tümü kaldırıldık
tan sonra, büyük kapasiteli bir yerleşim ve kullanım 
planlamasına dayandırılacak olan yeni bir düzenle
me ile ucuz ve uygar koşullarla büyük halk kitleleri
nin yararlanmasına açılması düşünülmekte midir? 

c) Yukardaki iki husus hakkında düşünülen ön
lemler ne zaman ve ne gibi koşullarla uygulamaya ko
nulabilecektir? 

Soru 2. Sahillerin her yerinin her zaman ve hiç
bir koşul gözetmeden dileyen herkesin düediği gibi 
yararlanmasının açık tutulması düşünülüyorsa kıyı 
hattı ve kumsallar Devlete ait olduğuna göre buralar
da eskiden kurulmuş ve halen kurulmakta olan öze! 
ve resmi bütün tesislerin önlerindeki sahil bantının 
kamuya açılması buralardaki sahil düzenleme tesisle
rinin yıktırılması, buralara giriş yerlerindeki kapıların 
ve kontrollarm kaldırılması düşünülmekte midir? Dü
şünülüyorsa bu uygulama ne zaman başlayacak ve 
kimler eliyle yürütülecektir? Böyle bir uygulama 
düşünülmüyorsa kasıtlı veya değil fakat ayırıma neden 
olacak biçimde bazı yerlerde başlanan uygulama dur
durulacak ve düzenli tesislere sahillerden gereğince 
ve uygarca yararlanma olanağı verilecek midir? 

Soru 3. Devlete ait olan kıyıların yıllık bir üc
retle ve Devletin izni ve yardımı ile öncelikle o bölge
de kurulmuş olan turistik tesislere kiraya verilmesi 
ve bu yolla Hazineye hatın sayılır bir gelir sağlan
ması düşünülmekte midir? Düşünülüyorsa bu kayna
ğın kaba bir gelir tahminini bildirmek mümkün mü
dür? 

Soru 4. Bu konuyu daha belirlli ve gerçekçi bir 
düzene sokmak için rejimimizin hem özgürlükçü hem 
de sosyal karakteri gözönünde tutularak sahillerimiz
den özel ve toplumsal olarak yararlanma koşullarının 
yasal esaslara bağlanması düşünülmekte midir? Bu ko
nudaki düşüncelerin başlıcalannın açıklanması müm
kün müdür? 

TC 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 3 . 4 . 1978 

HM-422-838C 
Konu : Sahiller 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

t g i : 14 . 4 . 1978 tarih ve 14826-6374/7/383 sayı
lı yazınız. 
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Cunıhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri Kaplan 
tarafından yöneltilen ve Bakanlığımız tarafından ce-
vaplandmlması istenen, sahillerimizin durumuyla il
gili soruları hakkındaki görüşler aşağıda belirtilmiş
tir: 

Bilindiği gibi, Devletin hüküm ve tasarrufu al ın
daki yerler ile özel mülkiyeltindeki yerler hakkında 
yürürlükteki mevzuatta çeşitli hükümler yer almak
tadır. 

Medeni Yasanın 641 nci maddesinde; sahipsiz şey
lerle, menfaati umuma ait malların Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunduğu ve umumum menfaa
tine alt sular, tarıma elverişli olmayan yerler, kaya
lar, tepeler, dağ'ar ve onlardan çıkan kaynakların 
kimsenin mülkü olmayacağı belirtilmiştir. 

Bu maddenin tabii bir sonucu olarak, denizler özel 
mülkiyette konu olamamakta, umumum menfaatine 
mahsus olmak üzere, Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki yerlerden bulunmaktadır. 

Bu gibi yerlerin, işgal veya zilyetlik yollarıyla ka
zanılması mümkün değildir. 

«Menfaati umuma ait oîan malîarm» yorumu iç-
tîhaüara bırakılmıştır. Yargıtay kararlarında ise 
kumluk, çakıîMç, taşlık ve kayalığın denizlerin tema
disi oKuğu, ondan aynîmasının mümkün olamaya
cağı denizden yararlanmanın kıyılan vasıtasıyla, on
dan faydalanma hususunda zaruri bir unsur, bir ke
lime ile denizin mütemmim cüzü olduğu, bu nedenle 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olması gerek
tiği» kabul edilmiştir. 

Yine 26 . 7 . 1972 tarihinde yürürlüğe giren 1617 
sayıh Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Yasa
sının 20 nci maddesinin son fıkrasında: «Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile yasalar uya
nnca Devlete kalan taşınmaz mallar tapuda kayıt
lı olsun veya olmasın kazandırıcı zaman aşımı yoluyla 
kazanılmaz» hükmü yer almış bulunmaktadır. 

Ayrıca 20 . 7 . 1972 tarihimde yürürlüğe giren 
6785/1605 sayılı İmar Yasasının ek 7 nci madde son 
fıkrasıyla; «Bu şerit içinde bulunan ammeye ait bi
ralı ve binasız arazi ve arsalar özel mülkiyete intikal 
ettirilemeyeceği gibi, bu yerlerde denizden doldur
ma ve bataûiiik kurutma suretiyle özel mülkiyet adına 
ETRZİ ve arsada kazanılmaz» hükmü getirilmiştir. 

Aynı zamanda 6785/1605 sayılı Yasanın ek 7 ve 
ek 8 nci maddelerine ilişkin 18 . 1 . 1975 tarihinde 
yürürlüğe giren yönetmeliğin 107 nci maddesinde; 
«Deniz, göl ve nehirlerden herkesin mutlak bir eşit
lik ve serbestlikle yararlanmasını sağîamak için kı-
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yılarda ve kıyımın 30 m. den dar olduğu yerlerde ül
ke niveîman ağma göre saptanmış sıfır kotlu doğal 
eşyükselii eğrisinden (tesviye münhanisinden) kara 
yönünde en az 30 metre içinde hiçbir yapı ya da du
var, çit, parmakhk, tel örgü, hendek, kazık Vb. engel
ler yapılamaz» hükmü yer almaktadır. 

Ayni yönetmeliğin 106 nci maddesi son fıkrasın
da; «Kıyıların düzenlenmesinde, imar planı kararı 
ile toplumun yararlanmasına açık çayhane, kahve
hane, lokanta, soyunma yeri Vb. yapılar bir kesimi ya 
da tümüyle su üstünde yapılabilir. Bu yapılar hiçbir 
b'çimde özel mülkiyete konu olamaz, kıyının kulla
nımını engelleyecek biçimde planlanamaz» hükmü ge
tirilmiştir. 

Yukarda belirtilen önleyici Yasa hükümlerine rağ
men, Devletin hüküm ve tasarrufu ile özel mülkiyeti 
atındaki yerlerin (Deniz, göl ve nehir kıyıları dahil) 
işgal edilerek, üzerine kaçak yapılar, turistik otel, mo
tel, lokanta, gazino, bina Vb. inşaatlar yapıldığı bir 
vakıadır. 

Bu durum karşısında, fuzuli işgaller hakkında, 
meni müdahale, yapı ve tesislerin yıkımı ve işgal taz
minat alacakları için Maliye Bakanhğı Yerel Örgütün
ce dava açılmaktadır. 

Kesinleşmiş mahkeme kararlan da infaz edilmek
tedir. 

Diğer yönden, Maliye Bakanlığı, ilgilileriyle 
24 . 1 . 1978 günü Maliye Bakanlığında yapılan öngö-
rüşnıe sonucunda; deniz, göl ve nehir kıyılarında, 
6785/1605 sayılı Yasanın ek 7 ve ek 8 nci maddeleri
ne ilişkin yönetmelik hükümlerine uyulması ve sap
tanan kıyı şeridi içinde kalan Devletin hüküm ve ta
sarrufu ile özel mülkiyeti altındaki yerlerdeki teca
vüzlerin yıktırılarak tasviyesi kıyı şeridi dışında ka
lan turistik tesis ve eklentilerinin ise, irtifak hakkı te
sisi suretiyle kiraya veriSmesi kararlaştırıldığından, 
bugüne kadar, yıkım kararlan infaz edilen turistik te
sisler dışındakilerin durumu kıyı şeridi yönünden, 
Bakanlığımızca incelenip, sonucu Maliye Bakanlığına 
bildirildikten sonra yukardaki açıklamalar uyannca 
iîgiîi Bakanlıkça işlem yapılacaktır. 

Ancak, deniz, göl ve nehir kıyılarının herkesin 
mutlak bir eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına ve 
kullanılmasına engel olunacak şekilde kapatılması, 
düşünülemez. 

Yurdumuzda deniz, göl ve nehir kıyılarını toplu
mun yararlanmasına açık tutacak yasal düzenlemele
rin yeterli olmaması, mevcut hükümlerin uygulanma-
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«ında görülen aksaklıklar gibi nedenlerle bu yerler 
gerek kamu kuruluşları, gerekse özel kişilerce mülk 
edinilmiş, bu yüzden bir yandan bu alanlardan her
kesin yararlanması önlenirken, diğer yandan speküla
tif nedenlerle arazi fiyatlarının süratle yükselişi ülke 
çıkarlarına uygun ve bilimsel bir turizm planlaması
nı olanaksız hâle getirmiştir. 

Bu durum kıyıların, toplumun yararına işleyen bir 
yasal düzene kavuşturulması zorunluluğunu ortaya 
çıkardığından, Bakanlığımızca «Kıyılar ve Turistik 

~..>». 

Alanlar Yasa tasarısı» çalışmaları yapılmıştır. Bu ta
sarının amacı sadece bir hukuk prensibinin ihyasını 
öngörmek olmayıp kamu yararının sağlanması yanın
da ülkemizin büyük turistik potansiyelini en optimum 
şekilde planlamayı ve bu planların uygulanmasını ola
nak dahiline sokacak bir yönde reorganizasyonu sağ
lamaktır. 

Bilgilerine arz olunur. 
Alev Coşkun 

Turizm re Tanıtma Bakam 

»>«*-<< .«<.. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

55 NCt BİRLEŞİM 

9 s 5 . 1978 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanjlık Divanında açık bulunan 'bir Başkan-
vefcli seçimi, 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 , 4 . 1976) 

2. — Cumhuriyet Senaltosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, Köy - Koop'un ithal ettiği traktörlere dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/77) (Günde
me giriş tarihi : 29 . 3 . 1977) 

3. — 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) 

4.: — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'm, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9 . 8 . 1977) 

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

6. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesii Akıp 
Aksaç'ın, Kırşehir İlinde, 1977 yılında buğday mah
sulüne arız olan «Kınacık» hastalığına dair Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/83) (Gündeme giriş tarihi : 25.10.1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadet
tin Demirayak'ın, Aydın ilinin Kuşadası ilçesindeki 
bir çay bahçesine dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/84) (Gündeme giriş tarihi : 
25 . 10 . 1977) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara, Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 

Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı Tabanca^ baş-» 
lıkiı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu, 
(6/86) (Gündeme giriş tarihi: 8 . 11 . 1977) 

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

10. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Mukbtil 
Abay'ın, Konya İlinin Güney bölgesindeki üzüm üre-ı 
ticilerinin durumuna dair Gıda - Tarım ve Hayvancı* 
lık ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından sözlü sorusu^ 
(6/89) (Gündeme giriş tarihi : 3.1.1978) 

11. — Cumhuriyet Senaltosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nın, 11 Aralık 1977 tarihinden 5 Ocak 
1978 tarihine kadar geçen süre içinde Maliye Bakan
lığı tarafından hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına dair Maliye Bakanından sözlü sorusu. 
(6/91) (Gündeme giriş tarihi: 24 . 1 . 1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah-i 
met Demir Yüce'nin, Ticaret Bakanlığı binası giriş 
kısmındaki «Ergenekon efsanesini tasvir ve temsil 
eden tabloya» dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/92) (Gündeme giriş tarihi: 24 . 1 , 1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Mardin, Üyesti Meh-i 
met Ali Arıkan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka-i 
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış-ı 
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi-. 
riş tarihi : 28 . 2 . 1978) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca, 
Seçilen Üye Metin Toker'in, boş Büyükelçiliklerin 
doldurulması ve diğer atamaların yapılması için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi: 28 .2.1978) 

il 5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca, 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, ilaç sanayimize dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu, 
(6/94) (Gündeme giriş tarihi : 28 . 2 . 1978) 
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ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI 
KARARLAŞTıRıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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

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

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

6. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S 
Sayısı : 704) (Dağıtım tarihi : 18 . 4 , 1977) 

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

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Ocak 1974 tari
hinden sonraki teşvik belgesi imalat izni ve fiyat tes
piti işlemlerine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/68) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulmuş şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

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

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

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan, Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, işkence olayları hakkında Senato Araş* 
tırması isteyen önergesi. (10/73) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Riza Üyesi Talât Do-
ğan'ın, çay üretimi ile ilgili Senato Araştırması iste* 
yen önergesi. (10/74) 

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

15. — Cumhuriyet Senatosu Manisa eski Üyesii Or
han Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12. 11 .1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 2-0 . 6 .1974 tarih ve 6, 3 , 3 . 1975 tarih ve 6, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 6 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 6 sayılı raporlar 
hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) S. Sa. 
yısı: 1574'e 5 nci ek) (Dağıtım tarihi : 22.2.1978) 

16. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı haftalık Karar cetvelin
deki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10 . 5 , 1972 tarih ve 17/1, 
20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 tarih ve 17, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 17, 17/1 sayılı ra
porlar hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 5 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

17. — Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun (Eski 
Adalet Bakam) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırır'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa« 
yılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince kararın Ge» 
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko-: 
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 166 sayılı raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve 166 
sayılı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/294) 
(S. Sayısı: 670'e 1 noi ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

18. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiitürk'ün (Eski 
İçişleri Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4276 saydı Mustafa Altmok'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
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140 sayılı Kanunuc 12 nci maddesi gereğince Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 165 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 165 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/293) (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 

il 9. — Antalya Milletvekili (eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek Ipkin'e ait Kara
sın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 151 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 151 sayılı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/283) (S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 

2Q. — Mlilli Savunma Bakanı Ferid Melen'in (es
ki Milli Savunma Bakanı) Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4254 sayılı Ramazan 
Kurt'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 161 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ta
rih ve 161 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/289) (S. Sayısı: 676'ya 1 nci ek) (Dağıtım ta
rihi : 22 . 2 . 1978) 

21. — Milii Savunana Bakam Ferid Melenen (es
ki Milli Savunma Bakanı) Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 162 sayılı raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 162 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/290) 
(S. Sayısı: 677'ye 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

22. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkış, 
C. Senatosu izmir eski Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale 
eski Milletvekili Zekiye Gülsen'in Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 15 .4 .1975 tarih ve 3 sa
ydı Haftalık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan 
Göksel'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 155 - 156 - 157 sayılı rapor
ları ile Komisyon Başkanlığının 8 , 2 . 1978 tarih ve 

155, 156, 157 sayılı raporlar hakkında tezkeresi. (Ç, 
Senatosu: 4/287) (S. Sayısı: 678'e 2 nci ek) (Dağıtım 
tarihi: 23.2.1978) 

23. — Prof. Dr. Safa Reüsoğlu'nun, (esiki Mi l i 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 6 . 1973 tarih ve 160 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Ok-
yay'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 154 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih 
ve 154 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/286) (S. Sayısı : 679'a 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 
23 . 2 . 1978) 

24. — Isıîanlbul eskii Milletvekili (eski Milli Savunmaj 
Bakam) Ilhami Sancar'm Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 1 1 ' . 1974 tarih ve 1 sayılı Haf-
çalık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis-; 
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 153 sa
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/285) 
(S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

25. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (eski Maliye 
Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29 . 11 . 1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 16459 sayılı İshak Şafak'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 52 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/282) (S. 
Sayısı : 681'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Ordu eski Üyesü Selâ-
hattin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 158 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 
8 . 2 . 1978 tarih ve 158 sayılı rapor hakkında tez* 
keresi. (C. Senatosu : 4/288) (S. Sayısı : 682'ye 1 nci 
ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

27. — Kütahya eski Milletvekilli Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 , 11 , 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 



Cetvelindeki 5872 sayılı thsan Önesen'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 ? 1974 tarih ve 7, 
3 , 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 
tarih ve 7 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/160) (S, Sayısı : 360'a 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 '. 1978) 

28. — Adana, Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 , 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 tarih ve 1 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 1 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 , 3 . 1978) 

29. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftahk Karar Cet
velindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 3, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 3, 21 . 2 . 1977 tarih ve 3 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 3 sayılı rapor hakkında tezkeresi, (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 , 1978) 

30. — Ziya Müezzinoğlu'nun (eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanununun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 29 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/164) 
(S. Sayısı : 365'e 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 . 3 . 1978) 

31. — Ziya Müezzinoğlu'nun (eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
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Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis* 
yonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları ile Ko-: 
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 33 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi (C. Senatosu : 4/169) (S. 
Sayılı : 377'ye 3 ncü ek( (Dağıtım tarihi : 14.3.1978) 

32. — Ziya Müezzanpğlu'num (eski Maliye Bakanı 
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 6 . 3 . 1975 tarih 
ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 34 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 34 sa
ydı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/181) 
(S. Sayısı : 399'a 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 s 3 . 1978) 

33. — Kütahya eski Milletvekili (eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 v 1969 tarih ve 64 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 tarih ve 
51 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/199) (S. Sayısı : 402'ye 3 ncü ek) (Dağıtım tari-: 
hi : 14 . 3 . 1978) 

34. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'irç 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4243 sayılı Abdussaraet Orhan Mestçi'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 163 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih 163 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/291) (S. 
Sayısı : 675'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 14 . 3 .1978) 

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

36. — İzmir Milletvekili (eskli Milli EğMm, Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bay-
ram'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 167 saydı 
raporu. (jC. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776) (Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 1978) 

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

38. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesii Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Öz-
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 172 sayılı 
raporu (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778) (Da^ 
ğıtma tarihi : 26 . 4 . 1978) 

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

4Q. — Cumhuriyet Senatosu Talbü Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını 
inceleme Komisyonu raporlarının Genel Kurulda 
ne şeküde işleme tabi tutulacağına dair önergesi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (C. Sena
tosu : 5/6) (S. Sayısı : 761) (Dağıtım tarihi : 
27 . 2 41978) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Yozgalt Üyesi Süley
man Ertuğrul Ergin'in yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru. (3/1218) (S, Sayısı : 769) (Dağıtım tarihi : 7.41978) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Talbü Üyesii Ahmet 
Yddız'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1275) (S. 
Sayısı : 770) (Dağıtım tarihi : 7.4.1978) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesii Se-
lahattin Çolakoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırdması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru. (3/1276) (S. Sayısı : 771) (Dağıtım tarihi: 7.4J978) 

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

45. — Cumhuriyet Senajtosu Erzincan, Üyesii Niya
zi Ünsal'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırdması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/1194) (S, Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi : 12.4.1978) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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(Cumhuriyet Senatosu 55 nci Birleşim) 




