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İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÜZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

NEL KURULA SUNUŞLARI 

Sayfa 
568:569 
569:570 

570 
GE-

570.583 
1. — Antalya Üyesi Reşat Oğuz'un, Antalya 

turizmi ve Kemer Bucağı turizmi projesine dair 
gündem dışı demeci. 570:573 

2. — Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coş-
kun'un, Antalya turizmi ve Kemer Bucağı tu
rizm projesine dair açıklaması» 573:577 

3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi Çelik-
baş'ıu, güvenlik kurullan içindeki dernekler ve 
faaliyetleri hakkında gündem dışı demeci. 577:580 

4. — Toplumu etkileyen bunalımın köken
leri ve nedenlerini hazırlayanlar ile olayların de
vamının önlenmesi hakkında kurulan Araştır 
ma Komisyonu Başkanlığının, Komisyon Baş
kanlığına Artvin Üyesi Recaî Kocaman'ın seçil
diğine dair tezkeresi. (3/1418, 10/29-41) 580 

5. — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 -
1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama bel
gelerine dair kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin iki 
ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1420, 10/45) 580 

Sayfa 
6. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüseyin Nail 

Kubah'nın, mazeretine binaen 30 gün izinli sa
yılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/1421) 580 

7. — İşkence olayları hakkında (10/73) ku
rulan Araştırma Komisyonu üyeliklerine seçim. 580: 

581 

8. — Çay üretimi ile ilgili (10/74) kurulan 
Araştırma Komisyonu üyeliklerine seçim. 581:582 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızüay altgeçidi ve çarşı yapımı 
inşaatıyla ilgili Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/24) 582 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultan-
hamam'da vukubulan yangınlar hakkında Sena
to Araştırması isteyen önergesi. (10/27) 582 

11. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Nejat Sarhcalı'nın, ithal edilen bitkisel yağ 
ve margarin konusunda Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/63) 582 

12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köy 
lerindeki YSE ve bayındırlık hizmetlerine dair 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/66) 583 
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Sayfa ] 
13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş

kanınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 
1 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul Taksim Cum 
huriyet Alanında meydana gelen olaylara dair i 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/67) 583 j 

14. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi j 
Hayri Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa i 
ilişkin kurulmuş şirket ve holdingler hakkında i 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/70) 583 j 

15. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi j 
Hayri Öner'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatla
rının tespit ve ilanı hakkında Senato Araştır- \ 
ması isteyen önergesi. (10/71) 583 ; 

16. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla 
mücadele hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/72) 583 

I. — GEÇEN 1 

Başkanvekili Fevzi Hakkı Esatoğîu, Başkanvekil-
liğine seçilmesi dolayısıyla üyelerin hakkında göster
dikleri itimat ve teveccühe teşekkür eden demeçte 
bulundu. 

Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce, ABD'nin 
Türkiye'ye uyguladığı ambargo ve Başbakan Bülent 
Ecevit'in ABD Başkam Carter'e yazmış olduğu mek
tup; 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zeyyat Baykara, ülke
mizin üç güvenlik ortamı; 

Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım, Kars ili ve ilçe
lerinde vuku bulan anarşik olaylar; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

İçişleri Bakam İrfan Özaydınh, Kars Üyesi Yu
suf Ziya Aynm'ın gündem dışı konuşmasıyla ilgili 
konuda açıklamada bulundu. 

TBMM Birleşik Toplantısının, gündeminde bulu
nan işleri görüşmek üzere 24 . 5 . 1978 Çarşamba 
günü saat 15.00'te yapılacağına dair Başkanlık tez
keresi; 

Antalya Üyesi Şerafettin Paker'üı, Devlet Plan
lama Müsteşarlığıyîa alâkalı Araştırma Komiyonun-
dan çekildiğine dair önergesi. 

25 . 5 . 1978 O : 1 

Sayfa 
V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 583 
1. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, mü

racaat ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra> 
poru. (10/30) (S. Sayısı : 704) 583 

2. — Ankara İmar Limited Şirketinin Arı-
soy Kolektif Şirketi lehine sağlamış olduğu 
menfaat ve keyfi davranışlar hakkında kurulan 

j Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
| raporu. (10/2) (S. Sayısı: 781) 583 
I VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 583 

I A) Yazılı Soru ve Cevabı. 583 
1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Ta-

! lât Doğan'ın, Rize ilinde tiroid hastalığının in
celenmesi için yapılan hazırlıkların ne olduğuna 
dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Mete Tan'ın yazılı cevabî. (7/887) 583:584 

ÖZETİ 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucu-

zal'ın, Köy - Koop'un ithal ettiği traktörlere dair 
(6/77) Köy İşleri Bakanından sözlü sorusunu, Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz; 

Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet 
Demir Yüce'nin, Ticaret Bakanlığı binası giriş kıs
mındaki «Ergenekon efsanesini tasvir ve temsil eden 
tabloya» dair (6/92) Ticaret Bakanından sözlü so
rusunu, Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler; 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Adile Ayda'nın, Ankara'nın hava kirliliğine dair 
(6/95) Devlet Bakanından sözlü sorusunu, Devlet 
Bakam Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan; 

Cevaplandırdı. 
6/79, 6/80, 6/81, 6/82, 6/84, 6/86, 6/88, 6/93 nu

maralı sözlü soruların görüşülmeleri, soru sahipleri 
ve ilgili bakanların; 

10/24, 10/27, 10/63, 10/66 numaralı araştırma 
önergelerinin görüşülmesi, önerge sahiplerinin; 

Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle 
ertelendi. 

1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat ve 
dağıtım tarihleri hakkında. (10/30) kurulan Araştır-
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ma Komisyonu raporunun görüşülmesine başlana
cağı sırada : 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

25 . 5 . 1978 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 18.00'de son verildi. 

Tezkere 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo

durdun yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakanlık 
tezkeresi. (3/1419) (Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna) 

Sözlü Sorular 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tığı seyahatlere dair sözlü sorusu, (6/96) (Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir.) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkal Üyesi İs
mail Kutluk'un, Merkez valisi ve müşavir kadrola
rına dair sözlü sorusu. (6/97) (Başbakanlığa gönde
rilmiştir.) 

Yazdı Sorular 

4. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir Merkeze bağlı Sulusaray kasa
bası yolunun asfaltlanması işinin 1978 yılı içinde 
tamamlanıp tamamlanmayacağına dair yazılı sorusu. 
(7/900) (Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir.) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir ili merkezi ile köy ve kasaba 
camilerindeki münhallere 1978 yılı içinde imam ta
yini yapılıp yapılmayacağına dair yazılı sorusu. 
(7/901) (Devlet Bakanlığına gönderilmiştir.) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir ili Boğazköy civarmdaki 
(Tümosan fabrikasının) yapımına devam edilip edile
meyeceğine dair yazılı sorusu. (7» 902) (Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir.) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir ilinde bir suma fabrikası ya
pımı için teşebbüse geçilip geçilmediğine dair yazıh 
sorusu. (7/903) (Gümrük ve Tekel Bakanlığına gön
derilmiştir.) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir merkeze bağlı Kavak ka
sabası yolunun 1978 yılı içinde tamamlanması için 

Başka» Divan Üyesi 
Başkanvekili Afyonkarahisar 

Fevzi Hakkı Esatoğlu Mustafa Çelik 
Divan Üyesi 

Tabii Üye 
Emanullah Çelebi 

yapılan çalışmalara dair yazılı sorusu. (7/904) (Köy 
İşleri Bakanlığına gönderilmiştir.) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir Merkeze bağlı Çal kasabası 
yolunun ikmali için yapılan çalışmalara dair yazılı 
sorusu. (7/905) (Köy İşleri Bakanlığına gönderil
miştir.) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in Nevşehir'in Güîşehir'e bağlı Karacaşan 
kasabasının yolunun asfalt yapımı için yapılan ça
lışmalara dair yazılı sorusu. (7/906) (Köy İşleri Ba
kanlığına gönderilmiştir.) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir'e bağlı Gülşehir ilçesi ile 
Tuzköy arasındaki yolun asfaltlanma işine ne zaman 
başlanacağına dair yazılı sorusu. (7/907) (Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir.) • 

12. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir'e bağlı Avanos ilçesi ile öz-
konak kasaba*-, arasındaki yolun ıslahı için yapılan 
çalışmalara dair yazılı sorusu. (7/908) (Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir'e bağlı Ürgüp ilçesi ile Ak
salın- kasabası arasındaki yolda bir tünel açılması 
hususunda yapılan çalışmalara dair yazılı sorusu. 
(7/909) (Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir.) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir'e bağlı Kozaklı ilçesi ile Ka
laba kasabası arasındaki yolun ne zaman tamamla
nacağına dair yazılı sorusu. (7/910) (Bayındırlık Ba
kanlığın gönderilmiştir.) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'hı, Akçadağ Öğretmen Meslek Lisesine dair 
yazılı sorusu. (7/911) (Milli Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir.) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
İsmail Kutluk'un, Çanakkale iline bağlı Gökçeada 
Devlet Üretme Çiftliğine 3 ton göztaşı tahsis edildi-

II. — GELEN KÂĞITLAR 

— 569 — 
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ğinin doğru olup olmadığına dair yazılı sorusu. 
(7/912) (Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
gönderilmiştir.) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir ili merkeze bağlı Göre kasa
basında yapımı durdurulan afet evlerine dair ya
zılı sorusu. (7/913) (İmar ve İskân Bakanlığına gön
derilmiştir.) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir merkeze bağlı Uçhisar kasa
basında yapılacak oian afet evlerine dair yazılı so
rusu. (7/914) (İmar ve İskân Bakanlığına gönderil
miştir.) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir ili «Avcılar - Göreme» kasa
basında yapılması düşünülen afet evlerine dair ya
zılı sorusu. (7/915) (İmar ve İskân Bakanlığına gön
derilmiştir.) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir merkeze bağlı Nar kasaba
sındaki 96 evin inşaatına ne zaman başlanacağına 

dair yazık sorusu. (7/916) (İmar ve İskân Bakanlığına 
gönderilmiştir.) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir'e bağh Avanos ilçesi merkezin
de yapılmakta olan afet evlerine dair yazdı sorusu. 
(7/917) (İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir.) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir merkeze bağlı Tatîarin kasaba
sında yapılmakta oian afet evlerine dair yazılı soru
su. (7/918) (İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiş
tir.) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir ili merkezinde Mesken Ge
nel Müdürlüğü tarafından yapımı kararlaştırılan 
eviere dair yazılı sorusu. (7/919) (İmar ve İskân Ba
kanlığına gönderilmiştir.) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir'e bağh Gülşehir üçesinde ya
pımı durdurulan afet evlerine dair yazılı sorusu. 
(7/920) (İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir.) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fevzi Hakkı Esatoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar)- Enrsanultah Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 60 ncı Birleşimi açıyorum. 

III, — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama esnasında bulunmayan ar
kadaşlar lütfen işaret buyursunlar. 

Yeter sayı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I. — Antalya Üyesi Reşat Oğuzun, Antalya turiz- \ BAŞKAN — Gündem dışı görüşme istekleri var-
! dır. Gündem dışı söz isteyenlerin isimlerini okuyorum. 
] Sayın Reşat Oğuz, Sayın Fethi Çelikbaş, Sayın Hay-

,,' ve Kemer Bucağı turizm projesine dair gündem dış; 

demeci. i ettin Erkmen. 

570 
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Sayın Reşat Oğuz'un gündem dışı söz isteyen öner
gesini okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
23 S . 1978 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul 

toplantısında «Antalya turizmi ve Kemer Bucağı tu
rizm projesi» konulu gündem dışı bir konuşma yap
mak istiyorum. 

Gereğine müsaadelerinizi saygı iîe arz ederim. 
Antalya 

Reşat Oğuz 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuz. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, saygı 

değer arkadaşlarım; 
Bu konuşmamla sizlere Antalya'nın «Konyaaltı» 

adım taşıyan plajından başlayan, televizyon ekranla
rına yansıyan bugünlük Kemer kıyı şeridinin serüven
lerini dile getirmek istiyorum. Lütfen dinlerseniz pek 
sevinirim. 

Antalya'nın, doğal güzellikleri içinde Türkiye'nin 
gerek iç, gerek dış turizminde eşsiz bir kaynak olduğu 
gerekçesi, artık üzerinde durulmaya değmeyecek bir 
hakikatin ifadesini taşır. 

Tanrı baharla kışı, yazla sonbaharı renkli ve ahenk
li bir uyum içinde buraya armağan etmiştir. 

Güneşli günlerde görkemli Beydağı'ndaki kar göz
lerinizi kamaştırırken, Antalya'da bahar yeşili, çiçek 
kokusu içinde başka bir âlemde olduğunuzu hisseder
siniz. Ayrıca, Beydağı'nda kar, Antalya'da bahar ve 
hurma ağaçlarının dalları arasında da yeni bir mevsi
min burada da bulunduğunu ihbar eden sevimli man
zaralar mevcuttur. 

Dünyanın hiç bir denizi Antalya'yı kucaklayan de
nizler kadar temiz, yumuşak, renkli ve kışları öfkeli 
değildir. Lacivert denizi, lacivert dağları başka bir ül
kenin serveti olarak bulamazsınız; tektir. 

Kıyılarının kumlarının renginde altın pırıltısı, sizi 
inceliğinin sıcaklığına davet eder. 

Sizleri, bu güzel tablonun büyülü etkisi içinde; ça
kılların, kumların, fundalıkların ve çam ağaçlarının ıs
lak yeşiü içinde Kemer bucağına doğru götürmek isti
yorum. 

Kemer bucağına gitmek için, Konyaaltı plajı (Ki, 
bidayette Koyaltı olmak lazımgelir; halk dilinde 
Konyaaltı olmuştur, Konya ile ilgisi olmayan upuzun 
bir plaj) kilometrelerce uzanır. 

Bu plajda beton binalar dikkati çeker. Düne kadar 
obalarla da güzelliği ayrı bir üzüntü konusu olan Kon
yaaltı, belediyenin açtığı halk plajlarryl» halkı sevin
dirir; ama bir turistik yer ohna durumunu değerlendir
mek zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkar. 

Çalışmalarında soyadının coşkunluğunu taşıyan Sa
yın Turizm ve Tanıtma Bakanının, Antalya'nın Kon
yaaltı plajına lütfen önem vermesinin zorunluluğu üze
rinde duracağına inanıyorum ve kendisinden bu husu
su bilhassa bekliyorum. 

Varyanttan bakarsınız sayısız obalar; ama öylesine 
bir plajdır ki, betonlarla dolmuştur ve halikın yazlarını 
geçirdiği bir memleket haline gelmiştir. Ama dışarı
dan gelenlerin buna bakınca; «Bu güzel diyar böylesi
ne obalarla, böylesine beton binalarla değeri kaybet
tirilir mi?» şeklinde bize karşı dudak büktüğüne, bü
keceğine şüphe taşımıyorum. 

Kemer'e gitmek için önce (Ki, Karayollarının da 
kendine göre bir plajı vardır, her müessese kendine gö
re bir plaj yeri ayırmıştır) bir yokuşa tırmanırsınız. 
Yollar biraz virajlıdır, tehlikeli gibi görünürse de ya
pılmıştır. Ayrıca solunuzda masmavi deniz, sağınızda 
çamlıklar vardır ve bir müddet sonra yokuşları terk 
eder BeMibi'ne doğru gidersiniz. 

Arkadaşlar; 

Beldibi, Kemer'e giderken bir yerin adıdır. Bura
ları, Beldibi'ni Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev 
Coşkun'la beraber dolaştık. Mütemadiyen beton üs
tüne beton, çam ağaçlarının arasında karışık sitilde 
mimarının ucubelerine de rastlarsınız. Sayın Alev 
Coşkun çalışan bir ustanın yanına ve bu işin patron
larının yanına gelerek dedi ki, «Arkadaş, beyhude uğ
raşıyorsunuz, buralar ayıklanacaktır.» diye ikazda bu
lunmuştu. Yuvarlak bir hesapla buraya milyonlar har
canmıştır. Küçümsenmeyecek çalışmalarla alın teri bu
ralara dökülmüştür; ama Kemer yolu, çamlıklarına 
veda ederek bir yığın evin istilası içine girmiştir. 

Vatandaşların bir bölümü buraları köylüden tapu 
ile aldıkları iddiasındadırlar. Bir kısmı, köylünün yıl
lardır zilyetliğinde bulunmasının verdiği hakkın ta
sarrufuna dayanarak satın almıştır. Karar verilmiş, 
tapuya bağlanan binalar kamulaştırılacak, Hazine 
arazisine oturanların da hesalbına bakılacaktır. Gel 
gör ki, dün konuştuğum eski bir öğrencimden (ki, 
belediye meclisi üyesidir) öğrendim, kıyı inşaatı sür
dürülmektedir. Bakan «Yapmayın, yıkılacaktır» diyor, 
halkımızda da kıyıya karşı sanki bir susuzluk var; 
köylerin arazilerinin üzerinde anlaşarak bina yapma
ya devam etmektedirler. 

Kulakları çınlasın; iktidar değişikliğinden sonra 
nöbeti teslim eden vali beyden işitmiştim; «kaçak in
şaatı jandarmalarla yıktırıyorum, önüne geçtiğiiBİ 
sandığını bir anda bir - iki gün içinde aynı inşaatın 
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tekrar yükseldiğini ve aralarına yenilerinin ikame 
edildiğini görüyordum, başa çıkamadım» diye yalan
mıştı. 

Kimlerin binaları, villaları yoktur burada; Antal
yalının, Ankaralının bilmem nerelinin... Kıyı dopdo-
ludur. Bina sahipleri; «Devlet milli servete hürmet
kardır. Bu olup bittiiere elbette bir çare bulacaktır, 
bir çareye bağlayacaktır.» mantığına sığınmakla bera
ber bir huzursuzluğun sıkıntılı terini dökmektedir. 

Bir kısım sorumsuzlar da Sayın Turizm ve Tanıt
ma Bakanının bizzat uyarısından ve Dünya Bankası 
Genel Müdürünün tetkikinden sonra vurdum duy» 
mazlığm pişkinliği içinde yaptığı işin zararından ken
disini de, diğerlerini de yakacağından sanki habersiz 
görünmektedir. 

Asıl huzursuzluk bizzat Kemerlinin bağrında bir 
ur sızısı gibi bağdaş kurmuş durumdadır. Üzerinde 
durulacak konuların başında Kemerlinin acıklı yakın
ması gelmektedir. Bugün Kemer halkı ameliyat ma
sasına uzatılmadan önce yüzünün kanı çekilen bir 
hasta gibi âdeta tirtir titremektedir. 

Bugün elde «Kemer Turizm Projesi» diye bir pro
jenin uygulanması söz konusudur. Kemer Dünyanın 
en güzel bucaklarından biridir. Portakal, limon bah
çeleri ile çam ağaçlarına karışan seraları ile emsalsiz 
koy ve plajları ile sıcak kanlı, konuksever, zeki, duy
gulu halkı ile çam kokulu kaynak suyuna benzeyen 
bir özelliğin simgesini taşır Kemer. Gözlerinde hile 
ve hud'adan asla bir eser yoktur; tertemiz insanlar 
ve tertemiz köylülerdir, Bütün dertleri, «Bu proje 
uygulamasında benim malım ne olacaktır» sorusunun 
cehennemi endişesi yatmaktadır. 

Hemen bir parantez açmak gerekiyor. Bu konu
da temas ettiğim, bu davaya kendini adamış olduğu
nu bizzat gördüğüm, uzun gezilerde müşahade ettiğim 
Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun Beye
fendi demiştir ki; «Kemer Köyünün toprağının de» 
ğerlendirilmesinde ona kıyılmayacaktır. Hocam..» Bu
nu büyük bir müjde ve büyük bir teminat olarak ka
bul ediyorum. Parantezi kapadım. 

Kemer'in turistik değerinin kokusunu çoktan alan 
sermaye, Kemer'in bazı bölgelerine ahtapot gibi sark
masını becermiştir. Bu sermaye Antalya'dan deği1, 
şüphesiz burnu av kokusu alan zağarlardan gelmek
tedir. Hatta dolaylı yollardan Kcmer'liye şöyle bir tel
kinin yapılmakta olduğu da rivayet olunmaktadır. Bu 
rivayet de, ateş olmayan yerde duman çıkmayacağı
na göre, böylesine sinsi, simsarca davranan kimsele
rin de Kemer halkının arasında gezdiğine şüphe taşı
mıyorum. 

Kemer kadastro içindedir, Kemer'e kadastro gir
miştir. Yarım asırdan önce Kemer yolsuz, uğraksız, 
çürük teknelerle gidilip gelinen, portakalı, limonu para 
etmez köşe köylerinden biriydi. Yolsuz, vilâyeti An
talya'ya gemici motorlarıyla bağlı, boynu bükük bir 
mahzun bucaktı Kemer. Kemerli yıllardan beri bu
ranın sakinidir, sahibidir, toprağından faydalanır, 
ağaç diker, meyva toplar, yaşantısını sürdürürdü. Ke
mer'e yollar yapılınca, toprak verimli bir hareket için
de göze batınca, toptan bir Kemer sömürücülüğü şa
ha kalktı. 

Kemer'in en güzel koylarından birine içinde bir 
miktar Türk sermayesinin de bulunduğu, yanılmıyor
sam (Yabancı isimlere karşı hafızamda sadakatsizlik 
vardır) «Val-Tur» adıyla söylenen «İtalyan Tatil 
Köyü» adıyla anılan turistik bir sayfiye plaj tesisleri 
de yapıldı. Kemerlinin işçi olarak çalıştığı ve fakat 
İçine serbestçe giremediği bir sınıfa özgü yasak bölge 
görünümü sürdürmektedir. 

Turizm gelirlerine ihtiyacımız var. Kemer'in için
de yaşayan bir insan sıfatıyla bu bir kıskançlık ya
ratmaktadır, âdeta orayı, «Biz işçiyiz, ama onlar eğ
lensinler); drye hayıflanırlar. Turizm geliri de, mem
lekete para getirecek bir unsur olması itibarıyla bu 
konuda artık onların isyan ve sitemlerinin biraz da 
müsamaha ile karşılanarak affedilmesi icap eder. 

Kemer'e giren kadastro, uygulanacak turistik te
sisler projesi Kemer için meçhulün korkunçluğunu 
yaşamaktadır, yaşatmaktadır. «Büyük Otelin personeli 
içlü koy'un bir kcşösise personel lojmanı yapılacak» 
denir. Kemerli, «Bu toprak benim; ancak bu kıyının 
tad-m başkalar» çıkaracaktır.» diye söylenmektedir. 

Sayın Turizm Bakanı ile Kemer'e gittiğimiz za-
am^ bucak kahvesinin çınarının altında oturduk. Sa-
ynı Alev Coşkun köylüyü dinledi. Onlarla sohbet etti. 
Onların konuşmalarına geniş şekilde fırsat ve imkân 
tamdı. 

Köylülerden biri uygulamaların yarattığı bir pra
tik zekâ ile, «Biz yıllardan beri her yeni şeyi tered
düt ve kuşku ile karşılayan bir toplumuz. Biber gibi, 
domates gibi ısınp tutmadıkça yenecek şeyin bize do
kunmasından korkarız.» Turizm korkusu... 

B»j söz karşısın :1a Sayın Alev Coşkun bir gerçeğe 
parmağını basarak bana döndü, «Hocam bu konuş
mada 609 yıllık ihmalin köyde, köylüde dile gelen si
tem dolu 'acısı vardır.» dedi. 

O gün Çmar altı sohbetinde köylüde bir coşkun
luk vardı, hatta köylülerden birkaç kişi yanıma yakla
şarak, bu derece yakın bir kişinin, bir Devlet adamı-
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mn, bir Bakaran kendileriyle köyleri üzerinde, yapıla
cak işler üzerinde anlaşmaya varmak, kendilerine za
rar gelmeyeceğini temin etme havasının yaratılması 
suretiyle, «Hocam biz Kemer'e Coşkun Kemer de
mek istiyoruz.» diye de coştular. 

Burada, örneğin, bir milli park konusu ortaya 
atıldı. Buraya «parayla giriş ayarlanıyormuş» dediler 
Kemerliler. Çocuklarımızın elini kolunu sallaya sal
laya gireceği toprağımızın parkına da mı para verece
ğiz?... Park parayla, deniz parayla adımımızı atacağı
mız her yer parayla...» Mırıltıyı aşan bir konuşma 
ve dert dökme ifadesiyle 

Heyetin içinde Sayın İmadettin Elmas arkadaşı
mız vardı. Bir çözüm şekli önerd'i. «Kemer yöresi
nin tarımcı, ormancı, turizm uzmanlarından kurulu, 
bucağın muhtarım da içine alan, bir komisyon eliyle 
projenin gözden geçirilmesi, Kemer'in, Kemer'imin 
daha az zarar göreceği hale getirilmesi uygun olur» 
diye bir öneride bulundu. 

Arkadaşlarım; 
Turizm davasına çalışmalarıyla inandığını ve ve

rimini vermekte bulunduğunu gördüğümüz Sayın Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'un bu konu
ya önemle, ciddiyetle eğileceğine katiyette inanıyo
rum. 

Kemer pfojesi, gökten nazil olmuş, Tanrı buyru
ğu değil şüphesiz; kul yapısıdır. Kamu hizmeti; ka
muyu fazla zarara sokmadan düzeni yaratmaktır ve 
bu düzenin yaratılacağına da inanıyorum. Çünkü, Ba
kan, bu konuda hassas; gelmiştir, lütfedip burada din
liyor, memnunum, müteşekkirim. Bu konuşmamızın, 
ilgililerin yüksek dikkat ve ilgilerine armağan edildi
ğini ifade etmek isterim ve memleket hizmetinde, cid
den öyle volkan olmasını bilen, milli meselelere has
sasiyet gösteren Sayın Alev Coşkun'un kendisine has 
ciddiyetle, olgunlukla ve coşkunlukla eğileceğine ina
narak sizleri saygıyla selamlıyor; lütfedip beni dinle
diğiniz için de ayrıca teşekkürü borç biliyorum arka
daşlarım. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
REŞAT OĞUZ (Devamla) — Sayın Başkan, ben 

de size bilhassa teşekkür ederim. 

2. — Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkunun, 
Antalya turizmi ve Kemer Bucağı turizm projesine dair 
açıklaması. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap vermek istediği
nizi bildiriyorsunuz. 

Buyurun. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun değerli üyeleri; 

Sayın Antalya Senatörü Reşat Oğuz hocamızın 
yaptığı konuşma sonucu, Güney Antalya Turizm Pro
jesi hakkında kısa da olsa bir izahat vermek imkânı, 
olanağı doğduğu için kendilerine müteşekkirim. 

İzin verirseniz bu çok önemli Turizm Projesi, hat
ta uluslarararsı düzeydeki bazı uzmanların belirttikle
rine göre, Avrupa'nın en büyük turizm projesi hakkın
da kısa da olsa izahat vermek imkânına kavuşmuş 
bulunuyorum. 

İzin verirseniz konuyu kısaca huzurunuza getir
mek islerini. 

Önce, 1 8 . 9 . 1969 tarihli Resmi Gazetede yayın
lanan bir Bakanlar Kurulu kararıyla Çanakkaîe - Ba
lıkesir il sınırı, Antalya - Mersin il sının arası üç ki
lometre derinliğinde kıyı şeridi turistik gelişme böl
gesi ilan edilerek, buranın planlanması ve geliştirilme
sinin eşgüdüm görevi Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığına verilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı, bir Danimarka firma
sıyla anlaşarak bölgenin incelenmesini ve bu incele
meye göre öncelik kazanan Doğu ve Batı Antalya 
kesimlerinin planlarını hazırlattırarak geliştirilmesini 
istemişti. 

Sonrada, 24 . 11 . 1971 tarihinde bu görev bir ka
rarname ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığına verilmiş
tir. 

Daha sonra Devlet Planlama Teşkilatı, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı ve İmar ve İskân Bakanlığının 
müşterek çalışmalarıyla bu gelişmenin sağlanması is
tenmiştir. 

Böylece yeni bir kararnameyle Batı Antalya yö
resi, İmar Kanununun ek sekizinci maddesine daya
lı olarak imar düzeyine alınmış ve Bakanlığımız 1975 
yılı başında Güneybatı Antalya kıyı bandı 1/25 OOft 
ölçekli çevre düzeni planı önerisini iki Bakanlıkla be
raber çalışarak tamamlamış ve İmar ve İskân Bakan
lığına onaylanmak üzere sevk etmiştir. 

Ayrıca, 1975 yılı başlarında Bakanlığımda kuru
lan bir ekip, Birleşmiş Milletler teknik yardım prog
ramından sağîanan üç yabancı uzmanüa birlikte aynı 
yöre için büyük bir program, proje hazırlığına gir
miştir. 

1975 Eylülünde tamamlanan proje Devlet Plan
lama Teşkilatına ve Dünya Bankasına iletildi. Dünya 
Bankasının uygun görüşüyle 1 303 145 000 Tl. lık 
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toplam proje ödeneği, 1976 - 1985 yılları arasında 
kullanılmak üzere, 1976 yılı yatırım projeleri listesine 
alındı. 

1/25 000 ölçekli plan önerisi ve buna bağlı Gü
ney Antalya Turizm Gelişim Projesi, 16 . 3 . 1976 
tarihinde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulunun kararıyla Turizm Koordinasyon Ku
rulundan onay alınarak kesinleşti. 

1976 yılında Hükümetimizin temsilcisi He Dünya 
Bankası arasında 26 milyon dolarlık bu konu ile il
gili olarak bir dış kredi anlaşması imzalandı; fakat 
bu kredi anlaşması günümüze kadar sürdü, bir ger
çekleşme aşamasına giremedi. 

Bu projenin son aşamada aldığı şekle geçmeden 
önce, yine bu olanaktan yararlanarak Yüce Senato
nun üyelerine bu projenin sağlayacağı sosyal ve eko
nomik yararlardan söz etmek istiyorum. 

Bu proje gerçekleştirildiği zaman, gayri safi milli 
hâsılaya yılda yaklaşık 500 milyon Ti. katkıda bulu
nacaktır. Yıllık döviz girdisi bugünün koşullarında 
40 - 45 milyon dolar olarak hesaplanmaktadır. Yılda 
ortalama fiili olarak 3,5 milyon gecelik kalıcı tatil 
olanağı, günde 150 - 200 bin kişiye günübirlik din
lenme ve denize girme olanağı sağlayacaktır. 

Ayrıca bu projeyi gerçekleştirdiğimiz takdirde, 
17 - 20 bin kişiye yeni iş alanı yaratılmış olacaktır. 

Bunun yanında, yöresel ve bölgesel tarımsal üre
time ve tüketime ve diğer ekonomik olaylara geniş 
bir olanak yaratılacak, geniş bir pazar elde edilecek
tir. 

Bu derece geniş ve büyük bir projenin, ulaştığı 
bugünkü aşamaya da bir nebze olsun dokunmak isti
yorum. 

Ocak ayında göreve başladığmıız sıralarda, Dün
ya Bankasının bu kredisinin yürürlüğe girebilmesi 
için çeşitli kez ertelendiğini dosyalardan öğrendik. 
Özellikle, Hükümetimiz tarafından taahhüt edilen 
önemli koşulların yerine getirilmediğini ve eğer 
31 . 1 . 1978 tarihinde o sözü edilen koşullar yeri
ne getirilmezse, kredinin tüm olarak kaybedileceği 
bir noktaya ulaştığını dosyadan ve elimizdeki resmi 
belgelerden anladık. Bunun üzerine, bunları anladı
ğımız zaman, 5 Ocakta Hükümetimizin göreve baş
ladığı dikkate alınırsa, son tarih 31 Ocak 1978 bu 
meseleyi ele aldığımız tarih de Ocak ayının ortaları, 
1 2 - 1 5 Ocaktı. Önümüzde iki haftalık bir zaman ka
lıyordu; ya bu proje bir tarafa kaldırılacak, Dünya 
Bankası kredisi artdc bir dalıa işlemez hale getirile
cek ya da başka bir alternatif, ne yapıp yapıp bu pro
jenin gelişmesini sağlamaktı. 

Biz, ikinci yolu seçtik ve bu olumsuz durumu ya
ratan tüm nedenlerin üzerine giderek ve eğilerek baş
ta Maliye Bakanlığı olmak üzere, tüm ilgili ve ilişkili 
kurulların ve kurumların da desteğiyle kısa bir süre 
içinde eksik koşulları tamamladık ve dosyayı gerekli 
yerlere gönderdik. Aldığımız cevap, 1 Mart 1978 tari
hinden itibaren kredinin geçerli olduğuna dair resmi 
yazı oldu. 

Böylece, yıllardan beri uyuyan ve neden uyutul-
duğunu da gayet iyi bildiğim, senatör Sayın Reşat 
Oğuz Hocanın burada bir nebze değindiği nedenlerle 
uyutulduğunu iyi bildiğim; çünkü nasıl- ülkemizde bo
zuk düzenin çeşitli yansımaları, çeşitli sektörlerde gö
rülüyorsa, özellikle turizmde de görülmektedir. Bu
nu hepimiz bilmekteyiz, değerli senatörlerin çok iyi 
bildiğine inanıyorum. 

Kıyı yağmacılığını inkâr edemeyiz. Altyapıları gö
türdüğümüz Kemer Tatil Köyü ve şeridinde asfaltla
ma başladığı andan itibaren ormanla denizin, orman
la güneşin birleştiği kilometrelerce uzanan o güzelim 
kıyı parçası, işgal edilmiş Devletin tapusunda, Ha
zinenin elinde olan arazilerin üzerine irili ufaklı; fa
kat düzensiz bir biçimde villalar, evler, yarı kalmış 
binalar pıtrak gibi sarmış bulunuyordu. 

Hatta, Sayın Hocanın biraz önce belirttiği gibi 
Kemer Projesini görmek üzere, Antalya'dan Kemer'e 
doğru hareket ederken, meşhur tünelden geçip o gü
zelim sahil şeridini görebileceğimiz bir noktada dur
duğumuz zaman, değil kıyı şeridini; fakat kumun, ya
ni plajın, denizin hemen iki metre ötesinde kumun 
içine beton kazıklar çakılarak villaların yükseldiğini 
görebiliyorduk; halen de o villalar orada bulunuyor. 

Demek ki, (Kimseyi herhangi bir itham altında bı
rakmak istemiyorum kesinkes bırakmak istemiyo
rum, tenzih ederim burada Devletin, ülkemizin, mem
leketimizin önemli bir projesi üzerinde konuşuyorum. 
Biraz önce projenin maliyetlerim ve getireceği olanak
ları sıralamaya çalıştım, çok kısa tuttum.) bu derece 
önemli bir proje, âdeta pıtrak gibi saran o ayrık otları 
gibi bitirilmek, öldürülmek isteniyordu. 

Şimdi, bu projenin geliştirilmesi için biz, oku 
yaydan fırlattık, hatta sayın senatörümüz burada be
ni çok aşan, çok güzel sözler söyledi, kendilerine 
minnettarım, teşekkür ederim. O güzel beldeye 
Dünya Bankasının Genel Müdürü Mc Namara ile 
gittiğimiz zaman, o güzel beldeyi görünce aynı his
lerle «Bu kadar güzel-doğa parçası ve daha önceden 
hazırlanmış bu önemli projeyi eğer gerçekleştirebi-
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lirseniz, dünya turizm Kteratüründe Türkiye çok 
önemli bir yer tutabilir.» diye bir ifade de bulundular 
ve arkasından da (Dört yıldan beri uyuyan bu pro
je nasıl uyandı ona da aklım ermiyor; ama bu pro
jenin gerçekleşmesi için her halde «şu kıyı şeridini 
işgal eden bu düzensiz yapılar ne olacaktır?» diye 
herkesin kafasında bir soru işareti var. Evet siz, bü
tün koşulları tamamîadıız, dört yıldan beri uyu
yan projeyi bizim önümüze getirdiniz, biz de im
zayı attık; ama hâlâ uzmanlarımız «Buradaki bina
lar ne olacak?» diye sormaktadırlar.) diye belirterek 
hem bu projenin yürürlüğe girmesi konusunda gös
terilen çalışmayı, hem de sorunları açıkça koymuş 
oluyordu. 

Şu veya bu şahsın, kim olursa olsun şu veya bu 
proje hakkında söyledikleri bizi ilgilendirmez; bizim, 
oradaki eylemimiz önemli. Biz, bu projeyi yürüt
mek istiyoruz. Çünkü biz, turizmi ülkemizde bir 
doğal kaynak olarak görmekteyiz. Nasıl petrol, na
sıl madenler bir doğal kaynaksa; turizm de bir do
ğal kaynaktır, bir ekonomik kaynaktır ve Türki
ye'nin ekonomisine katkıda bulunmak durumunda
dır. Eğer bunu iyi organize edebilirsek, dış ödeme
ler dengesine de katkıda bulunmak durumundadır. 
Sadece 1977 yılında İspanya turizmden dört milyar 
dolar gelir elde etmiştir. Şöyle düşünüyorum, acaba 
yıllardan beri turizme önem verse idik, geçen yıl 
eHe ettiğimiz, İspanya kadar elde edeceğimiz bu 
parayla belki tüm borçlarımızı ödemek olanağına, 
imkânına kavuşabiîirdik. Demek ki, biz turizmi, 
bir partizanlık meselesi değil, bir memleket meselesi 
olarak ele almak zorundayız ve turizme yaklaşırken 
ideolojik değil, memleket severKkle yaklaşmalıyız. 
Esnekçe yaklaşmalıyız ve bu kıyılarımızın çarçur edil
mesinden ziyade, buraların geliştirilmesi için çalı
şan tüm sektörlere buralarda olanak tanımalıyız. Bu 
felsefeden hareket ederek, Antalya'daki Kemer Ta
til Köyü projesini biz ülkemizde gerçekleştirilebilecek 
Organize Turizm Bölgesi olarak görüyoruz. Çünkü, 
tüm altyapılar yapıldığı zaman oradaki tesisler üst
yapı tesisleri, konaklama ve diğer tesislerle, eğlence 
tesisleriyle buranın biraz önce belirttiğim, ekonomik 
artık değeri yaratacağına inanıyoruz. 

Yüce Senatonun bu kürsüsünden açıklamak im
kânım bulduğum için de bahtiyarım. Eğer buradaki 
yapılar, Hazine arazilerine yapılmışsa, bu yapıla
rın sahiplerinden bu yapılar geri alınacaktır. Buna 
kimsenin kuşkusu olmasın. Eğer bu yapılar, kendi 
arazileri üzerine yapıldıysa, buradaki düzenli tu

rizm organize sanayiini bozmaması için bu yapılar, 
Anayasamızın ve kanunlarımızın gösterdiği çerçeve 

I içinde kamulaştırma yoluna gidilecektir. 
I Açık söyleyeyim arkadaşlarını; buraları dolaşır-
I ken bana çok arkadaşımız, buraların, bu villaların 
I kolay kolay alınamayacağını; çünkü buralarda büyük 
I insanların da villalarının okluğunu söylediler Dev-
I letin kanunları ve Anayasanın sistemi içerisinde, bu 
I yapıların, bu düzen içerisinde alınabileceğine ve 
I tüm ülkenin, tüm halkımızın, tüm milletimizin ya-
I rarına kullanıma bırakılacağına inanıyorum. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Oradakiler 
I inanmıyorlar ama... 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Savaş, müdaha
le etmeyin. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hep yağma 
I ettiler, AP'Si kenet şirketler hep yağma ettiler. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — .Buradaki amacımız, topluma 

I ve halka ait bulunması gerekirken, hemen tümüyle 
yasalara aykırı bir biçimde kısıtlı sayıda bireylerin 
ayrıcalıklı tekeline terk edilmiş bu kıyı parçasının, 

I tekrar ediyorum, Anayasa ve yasalar çerçevesinde 
tekrar toplumun en yaygın biçimde yararlanmasına 

I sunulması en büyük amacımızdır Her gün ortalama 
olarak 100 - 200 kişinin değil, en az 20 - 30 bin va
tandaşımızın deniz kıyısından yararlanabileceği, me-

I sire ve plaj olanaklarının sağlanacağı bu parça açık-
I ça ifade edeyim ki, 200 ailenin inhisarına terk edil

meyecektir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Ne zaman 
efendim? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Sanıyorum Senatoda karşılıklı 
konuşma diye bir şey yok; ama Sayın Tahtakılıç 

I bana bu konuda bir soru... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, siz konuşmanıza de-

I vam edin; karşılıklı konuşmaya fırsat vermeyin 
I efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakanın coşkun izahatından esinlenerek, bek
lediğim şeyi, «Ne zaman gelecek?» diye sormak su-

1 retiyle bir duygumu ifade ettim; geri alıyorum efen-
I dün. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (Devamla) — Çok teşekkür ederim. Ben... 
( AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Geri aldım 
j efendim. 
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TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Sayın Tahtakılıç, siz geri aba
nız da, biz sizden çok şey öğrendik. Onun için 
ben o geri aldığınız soruya cevap vermek istiyorum. 
Yıllardan beri politikanın içindesiniz, siz hocamız-
sınız. 

Bir politik cevap değil; ama size şu kadarını söy
leyeyim, en kısa zamanda. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Teşekkür 
ederim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Bunun için tüm Devlet organla
rı ve yetkili bakanlıklar, özellikle Orman Bakanlığı 
iîe çök sıkı ilişkiler içindeyiz ve bu sıkı iKşkiferîe 
bu milli görevi yerine getirebileceğimize inanıyorum. 

Turizm Bakanlığı ve Turizm Bakanlığının dene
timi altında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Turizm 
Bankası bu konularda koordinatör rolü oynayacak
tır ve oynamalıdır. 

Ayrıca, Orman Bakanlığı ile çok sıkı ilişkiler 
içindeyiz Orman Bakanlığının bünyesinde bulunan 
Or - Köy ile çok sıkı ilişkiler içindeyiz. 

Değeri arkadaşlarım; 
Sözlerimin başında belirttiğim gibi, turizm ko

nusunda uluslararası düzeyde uzmanlığa sahip kişi
lerin ifadeleriyle, Avrupa'nın en büyük turizm pro
jesi olan bu proje hem kendimin, (şahıs olarak) hem 
Turizm Bakanlığının ülke turizminin gelişmesinde bir 
mihenk taşı olacaktır. Yüce Senatonun bu kürsü
sünde böylece kendimi de bağlamış ohryoram. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri) Çünkü, ancak bu pro
jeyi bir milli mesele olarak, bir memleket meselesi 
olarak ele alıp, üzerine yürüyüp gerçekleştirebilir-
sek, o zaman belki 8 bin kilometrelik o büyük kıyı 
şeridimizin yağmasını bir ölçüde durdurabileceğimize 
inanıyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Van gölünü 
de dahil edelim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Yaklaşık 70 kilometre uzunlu
ğundaki bu kıyının 3 ile 10 kilometre arasında de
ğişen derinliğini kapsayan yörede, uygun noktalara 
yerleştirilmiş milli parklarla buranın doğal güzelliklrei, 
tarihi değerleri, iskân ve tarım dokusuyla bütünleş
miş 25 bin yataklık bir konaklama, 200 bin kişilik 
günübirlik mesire ve plaj kapasitesi hedef alınacak 
ve inanıyorum ki, gerçekleştirilecektir. Böylece Ül
kemizde turizm açısından neyi gerçekleştirip, neyi 
gerçekleştirmeyeceğimizm de bir sınavını vermiş ola
cağız. 
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Sayın senatör; yaptığınız konuşmada. (Sözlerimi 
bağlamak istiyorum) (Kemer halkı tir tir titriyor, 
«benim malnn ne olacak, toprağım ne olacak?» di
yor) diye cümleleriniz geçti 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Doğrudur. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ-
Kun (Devamla) — Kemer halkının ve tüm turizme 
yakın yerlerdeki köylü vatandaşlarımızın tu* tir tit
remesine gerek yok. Turizmi biz halktan yabancı
laşarak kuramayız. Örneğim, Val - Tur İtalyan ta-
til köyü. Evet, söyledikleriniz doğrudur; 'ama tu
rizmin de bazı önemli öğeleri vardır Bir taraftan 
turist getireceksiniz, bir taraftan döviz isteyeceksi
niz, bir taraftan da onlara bu imkânı vermeyecek
siniz, bu da olmaz. Ancak, Kemer halkının tir 
tir titremesine gerek yok. Çünkü ben; Kemer halkı, 
Ahnanya'daki işçilerimiz, Antalya'daki halkımız, 
işçimiz, <esnafımız hatta zengin vatandaşımız ve tüm 
Ülkedeki halkımızın ister İstanbul'da ister Anka
ra'da olsun, katılabileceği bir Batı Antalya Kemer 
Turizm Türk Anonim Ortaklığı kurma çabasında-
yım. 

Bu ortaklığa kimler dahil olabilir?.. Bu ortak
lığa Kemer halkı dahil olabilir; ister parasıyla dahil 
olabilir, ister arazisi ile dahil olabilir. Bu ortaklığa 
Antalya'daki işçi dahil olabilir, esnaf dahil olabilir; 
Antalya'dan Avrupa'ya, Almanya'ya gitmiş işçileri
miz dahil olabilir, Kars'tan, Van'dan gitmiş işçileri
miz dahil olabilir; istiyorlarsa, arzu ediyorlarsa, bir 
yatırım istiyorlarsa. Bunlar dahil olduğu zaman 
hiçbir şey ifade etmez. Belediyeyi dahil etmemiz la
zım. Belediye halkın yerel yönetimidir. Bugün bu 
parti kazanır, yarın öbür parti kazanır; ama haflon-
dır, kendi seçtiği yönetimdir. İl genel meclisim da
hil etmemiz lazım. Kooperatifleri dahil etmemiz la
zım; ama bunlar da kâfi değildir. Çünkü, o zaman 
«Bu işin yönetimim kim yapacak?..» Sorusu çok hak
lı olarak sorulur ve çok doğru, çok ciddi, çok haklı 
bir sorudur. 

Bu yönetim sorununu nasü çözeceğiz?. Bu yöne
timin yönlendirilmesi, projelendirilmesi, yürütülmesini 
de Devletin bir uzman kuruluşu olan Turizm Banka
sını bu işin içine sokarak yapacağız ve Turizm Ban
kasına özelKkle projelendirmede, işin yürütülmesin
de, yönetilmesinde, işletilmesinde Turizm Bankası
na öncelik vereceğiz Yoksa istediğiniz kadar yapı
ları yapınız, dünyanın en güzel yapılarım yapınız, 
içerideki istetme işletme olmazsa, o bir başarı sağ-
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Iayamaz. Böylece biz, Kemer'de halkla bütünle
şerek turizmde ilk defa halk sektörünü yaratacağız. 

Bu bakımdan, Kemer köylülerinin tirtûr titreme
sine gerek yok Hocam. Çünkü, bunları halkla ve 
Kemer köyü ile yabancılaşmadan çözmeye çalışaca
ğız. 

Sizin konuşmanızda söylediğiniz doğrudur. Kemer 
köyünün o tarımsal dokusunu da bozmamak lâzımdır. 
O mastr planlar Allah yapısı değil Mastr planlar 
zarar vermeden yeniden gözden geçirilmelidir; ama 
köylü ile halk ile ilişki kurarak, onların da fikirle
rini alarak. Bunun için Kemer'e ilk gittiğim zaman, 
daha hiçbir yeri dolaşmadan İsmail Dayı'nm, Ah
met Dayı'nın bulunduğu yerde Kahveci Bekir'in ge
tirdiği çayı içtim, onlarla diyalog kurdum. 

Bunun için, 26 milyon dolar alacağımız; biz onu 
almadan da bu işleri yapabiliriz. Halkımız ve Dev
letimiz güçlüdür; ama krediyi almışızdır, uzun va
delidir, faiz oranı düşüktür. Onun için Dünya Ban
kasının Genel Müdürünü Kemer'e götürdüğüm za
man, Val - Tur'u dolaştı, güzel yerleri gördü. 
«Aman, uçağa yetişmem lazım, hemen binelim» de
diği zaman, «Yok Mister Kemer köyünün çınar al
tındaki kahvesine gideceğiz, bir çay içeceğiz. Halk 
da bilsin.» dedim. 

O bakımdan, bu konudaki duyarlılığımız çok üs
tündür ve bu noktaları da buraya getirdiğiniz için 
kıvanç duyuyorum, onur duyuyorum. 

Efendim, zamanınızı aldığım için ve beni dik
katle dinlediğiniz için minnettarım; çok teşekkür ede
rim. Böyle bir konuda, gerçekten çok yaygın dedi
koduların, çok yaygın spekülasyonların dolaştığı 
böyle bir konuda açıklama olanağını da bize verdiği 
için Sayın Snatöre ve tüm senatörlere sevgi ve saygı
larımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 

3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi Çelikbaş'ın, 
güvenlik kurulları içindeki dernekler ve faaliyetleri 
hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş'ın gündem dışı söz 
isteyen yazılarını okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
25 Mayıs Perşembe günkü toplantıda, güvenlik 

kurulları içindeki dernekler ve faaliyeıtleri hakkında 
maruzatta bulunmak üzere gündem dışı söz rica edi
yorum. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 
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I BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çeîikbaş, 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumuhurbaşkanmca S. Ü.) 

I — Saym Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

I Türkiye'de 1961 Anayasasının temin ettiği geniş 
I hürriyet rejimi içerisinde, maaîesef çok kere sorumlu 
I kişilerin gayretleriyle kuruluşlar; anayasal kuruluşlar, 
I dernekler devamlı olarak siyasetin içerisine itilmek 
I gayreti içerisinde bulunmuşlardır ve nnlesseseîerwniz 
I her tarafta politizc edilmiştir. Bu, parlamenter demok

ratik rejimin hastalığıdır. 
Bu hastalık, çok geçmeden, tarihte emsaline rast

lamak imkânı olmayacak şekilde Devletin güvenlik 
I kuvvetlerinin bünyesine de sirayet etmiştir. 

Memlekette kurulan dernekleri, mesleki teşekkül-
I lerj yelerince takip edemediğim için bu konuda fazla 
I bilgim yok; ancak 24 Nisan 1978 Pazartesi günü 
I sabahleyin Hürriyet Gazetesini alıp okurken şu başlı-
I ğı gördüm: «Polis, polisliği bıraktı.» Bir yazarın po-
I üs dernekleriyle yaptığı konuşmaların sonunda edin

diği intiba budur arkadaşlar: «Polis polisliği bıraktı.» 
I Türkiye'de üç tane pois derneği varmış. Aynen 
I Okuyorum, kendim bir şey söylemeyeceğim; sonunda 
I tahlil edeceğim: 

I (Soru : POL - ENS^in amaçları nedir, ne zaman 
I kuruldu, kaç yerde şubesi vardır? 

Yanıt: POL - ENS; 1968 yılında Ankara'da ku-
I ruîmuştur. İstanbul ve İzmir'de şubeleri, diğer iller-
I de de temsilcilikleri vardır, Polis Enstitüsü Yüksek 
I Öğrenim Mezunları Derneğinin amaçları, Tüzüğü-
I nün 3 ncü maddesinde «Konusu ve Amacı» başlığı 
I altında şu şekilde belirtilmektedir: 
I «Dernek üyeleri arasında maddi ve manevi da-
I yanışına sağlamak. Mezunların hukuki haklarının ta

nınması ve korunmasını sağlamak, lîmi ve mesleki ko-
J nuîarda konferanslar tertip etmek. Üyeler için din

lenme yeri ve lokal açmak. Üyelerin sosyal ve küitü-
I rel ve sportif gereksinmelerini karşılamak ve gerekti-
I ğinde yurt içinde aynı mahiyetteki teşekküllerle Işbir-
I ligi yapmak.») 

POL - ENS'in kuruluşu ve amacı buymuş. 
İkinci dernek; POL - BİR. 

I (Soru : POL - BİR'in amacı nedir, ne zaman ku
ruldu ve nasıl bir gelişme düşünüyorsunuz? 

I Cevap : POL - BİR'in amacı; Dernek Anatüzü-
I günün 2 nci maddesinde belirtildiği üzere; polis gö-
I revîisi her rütbedeki meslek mensupları arasında bir-
I lik ve dayanışmayı kuvvetlendirmek. Bütün emniyet 
I mensuplarına mesleki, kültürel, hukuki ve sosyal yar-
J dunlarda bulunmaktır. 
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POL - BİR, Şubat 1978>de genel merkezi Anka
ra'da olmak üzere kurulmuştur. Gayemiz, POL - BİR*i 
şimdiye kadar kurulmuş olan diğer dernekler gibi ta
raflı olmaktan uzak, Devletten ve kanunlardan yana 
taraflı, dürüst, haysiyetli vazifesine müdrik bir seviye
de tutmaktır. Kurulduğundan ba yana faaliyetleri
miz Lm yönde olmuştur ve bu yönde olmaya devam 
edecektir.) 

Üçüncü dernek; POL - DER. 

(Soru : Poiis teşkilâtının daha etkili ve tarafsız 
özellik kazanması için neler düşünüyorsunuz, öneri
leriniz nelerdir? 

Cevap : Polis teşkilatının daha etkili olabilmeği; 
genel ilkeye, özü biî'irosel eğilime dayalı, bilimsel di
sipline, bunu planlayıp uygulayacak merkezi örgüte 
bağldır. Polis örgü/tünün özerk hale getirilmesi düşü
nülebilir. 

«Tarafsızlık» sözü çok çeşitli anlamlarda kullanıla
bilir. Esasen bilindiği gibi tarafsrzltk, bir anlamda ta
raf olmaktır. Polisin tarafsızlığı başta, Anayasa
mız olmak üzere yasalar ve demokratik ilkelerde ifa
desini bulan insan hak ve özgürlüklerine saygılı kal
mak koşulu ile halka karşı suç istemeye hazırlanan
ların, suç işleyenlerin ve suç işlemiş olanların kar
şısında hakm yanıflda yer almak, bu anlamda taraf 
olmaktır.) 

Muhterem arkadaşlar; 

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin kendisine ema
net edildiği Devlet kuvvetleri b»y!e bir Dünyevi hastalı
ğa tutulunca, bunun vakit kaybetmeden süratle teda
visi Hükümetin kaçınılmaz vazifesi olmak lazım gelir. 

O tarihten bu yana olayları tabii takip ettim. Du
rumun Ira olduğunu görünce, hastalığı görünce ifade 
edeyim ki, yapılan çalışmalara yer yer takdir etmek
le beraber, yeter müessiriyette bulmadım. Çünkü, bü
tün bu dernekler Türkiye'de Dernekler Kanununa 
tabidir,, bir. 

iki: Bu derneklerin kurucuları veya yönetim ku
rularında vazife alanları o müessesenin disiplin hü
kümlerine tabidir. Bu yönlerden gerekli bir fabMkata 
girişidiğini bugüne kadar görmedim. 

Şu neşriyattan sonra yapüacak iş şu idi; derhal 
İçişleri Bakanlığı konuyu Dernekler Kanunu yönün
den ve vazifeli kişilerini de düsiph'n kurulu yönünden 
takibata geçecektir. Bu yapılmayınca cesaretlenen 
güçler maaksef en son yaphidan bir kongrede ba
kınız neler söyleyebilmişlerdir: 

Arkadaşlar, 
Bu Devletin herhangi bir memur statüsü değil

dir, güvenlik kuvveti. Havsalam almadı. Eğer samimi 
olarak, yeminimize sadık Parlamento üyeterî isek, 
samimi olarak Türkiye*de hürriyetçi parlamenter re-
pminin kökleşmesi ve gelişmesini istiyorsak, evvel
emirde kanun hakimiyetinin kurulması için mücadele 
etmeliyîz. Hükümeti kanunları tatbik etmeye ve ken
dimi?: de kanunların tatbikatında Hükümete yardımcı 
oîmaya, kanunları ihmal ettiği yerde Hükümete sual 
tevcih ederek murakabeye tabi tutmak mecburiyetin
deyiz. Eğer Hükümet kanunların taftibastnda, uygu
lanmasında parlamenterlerin yardımım yanında gör
mez ise, o zaman hükümetlere kabahat bulmak müm
kün değildir. 

Bu itibarla, güvenlik kuvvetlerindeki bu disiplin
siz tutum hiçbir suretle affedilmemek lazım geSr ka
naatini taşıyorum. Bzkın geçen Pazar yapılan kong
rede en son okuduğum POL - DER Derneği Genel 
Başkanının ağzından polisi nasıl tarif ediyor: 

«Gerçek polis iktidarların güdümüne girmez. Hal
kın yanında, halkın polisi olmak için yasal mücadele 
eder. Biz bunu yaptık; ama bu sloganımızdan kor
kanlar oldu. Kim, kimler korkar bu slogandan? Halk 
mı?.. Demokrasiyi savunanlar mı? Yoksa, balkı sö
mürenler mi? Basın tröstleri başta olmak üzere ay
dınlıktan korkan tüm yarasalar P O L - D E R ' e gerici
lerle el ele vererek saldırmaya başladı, saldırıları de
vam ediyor, sermaye korkuyor, faşizmi kurtuluş 
görenler korkuyor ve bunların yandaşları korkuyor. 
Muhalefette iken POL - DER'İ ve POL - DER'IÎ polis
leri örnek gösterenlerde mi, polise sendika hakkı ve
receklerini söyleyenlerde mi, halk önünde polise sos
yal haklar vereceğiz diyenlerde mi korkuyor?» 

Muhterem arkadaşlar, 

Tepeden tırnağa politikanın içerisinde bulunan bir 
demek, yani mevzuatın böylesine boş olabileceğine 
ihtimal vermiyorum, Dernekler Kanununu tetkik et
tim, amacı dışında faaliyette bulunmayı yasaklamış. 
45 nci maddede de kapatılmasının usullerini vesaire-
sini göstermiş. Gazetelerin başka yazdarına inanmak 
istemiyorum. «Hükümet gider, POL - DER kalır.» 
Ne demek arkadaşlar. Devletten güçlü bir organizas
yon yoktur, eğer Devleti temsil edenler bu gücün sa
hibi ise. 

Muhterem arkadaşlar, 
Devlet bir çocuk teşkilatı değildir arkadaşlar. İn

sanın gücüne gidiyor. Emin olunuz Devlet karşısında 
böyîestfne kaba kuvvet gösterenleri gördükçe vatan-
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daş olarak fevkalâde üzülüyorum. Ben sorumluluk 
taşıdığım arkadaşlar. Çay - Kur'un fiyatlarımı tespit 
içki oraya gittiğim zaman arkadaşlarım «Nasıl gitti?» 
demişler. Gittim.. Silah atmışlar iki sene evvel. Müs
tahsilin hepsini topladım, anlattım, Dedim ki, Dev
lete kafa tutacak kimse olamaz, aklınızı başınıza 
alın. Çünkü, daha evvel oraya komando birlikleri 
gönderdik, tertibat aldık. Dediler, isyan mı ettik kî, 
komando birlikleri gönderdiniz. Hayır İsyan etmedi
niz; ama Devlet idaresi önceden tedbir azmayı gerek
tiren bir idaredir. Hangi birinizin gönderdiğimiz ko-
manfdolarca burnu kanatıldı, yüzünüze, sırtınıza bir 
fiske vuruldu? Hiçbir şey yapılmadı. 

Bu itibarla, süratle Devletin güvenlik kuvvetlerini 
politikanın bu girdabından sıyırmak lazımdır. Gere
kirse disiplin kurulları vasıtasıyla burada vazife alan 
yüzlerce kişi açsğa çıkarılabilir; ama Devlet ayakta 
kabr arkadaşlar. 

Bu yönde Sayın İçişleri Bakanının 67 ilin valileri 
ile yaptığ! toplantıdaki konuşmasında ferahlatıcı be
yanlar gördüm. Konuşmalarının bir yerinde; «Güven
lik Kuvvetleri içine politika sokulmaması kesin bir 
ilke olarak saptanmıştır.» diyorlar. Bu fevkalade bir 
şey. Sonunda, «İnsanlarımızı sahip oldukları siyasal 
düşünce ve inançlarına göre değil, yurttaş olmanın 
onuruna göre değerlendirilmesini çok önemli görmek
teyim. 

Mülki idare amirlerimiz Devletin valisi olmanın 
bilinci içinde tam bir yansızlıkla hareket etmelidirler. 
Hangi siyasa! partiye mensup olurlarsa olsunlar, her
kese eşitlikle işlem yapılmalı ve vicdanlarda büyiik 
yaralar açılmasına asla neden olunmamahdır.» Beya
nat olarak fevkalade iyidir; fakat kâfi değildir. Bu 
beyanatın icraata dönüştüğüne dair sokaktaki vatan
daşta bir kanaat hâsıl olmahehr. Şu veya bu kişşde 
değil, sade vatandaşta. 

Memleketin işlerinin yolunda yürümesini isteyen, 
politikaya seçimlerde oy vererek katılan, kendi kö
şesinde hayatını, çoluk çocuğunun nafakasını kazanç
ken siyasi hadiseleri takip eden, şu veya bu partiye 
girmiş veya militan olmuş kişi değil; sade vatandaşlar 
bu icraatın gerçekten beyanda belirtildiği gibi yürü
tüldüğü kanaatinde olurlarsa, hiç şüphe etmeyiniz en
gin tarihinden gelen büyük tecrübe ile Türk Milleti 
kanunları tatb?k eden hükümetinin, bakanlarının ya
nında olacaktır. 

Geçen gün burada bir arkadaşımızın beyanlarını 
duydum, tüylerim diken diken oldu. Herhalde herkes 
üzüklü. Türkiye fevkalade derin bir buhranın içerisin

de arkadaşlar. Bu buhrandan sıyrılmanın yolu, sizle
rin elinde. Hükümet sizin murakabeniz altında. Hü
kümetin ortak arkadaşları Umumi Heyet toplantısında 
hükümeti murakabe edemezler; ama parti gruplarında 
ederler. 

O çok tenkit edilen tek parti devri olan Halk Par
tisi devrinde dahi gruplarından istifaya mecbur edilen 
bakanlar olmuştur. Neden?.. Murakabeden; ama ba
kam murakabe edecek de kanun hâkimiyetini iste
yecek. Tarafgir tutumda bakanı zorlamaya kalkarsa 
yazık olur; yeminine sadık kalmaz, ihanet etmiş olur. 
E, biz bir yeminle buraya geldik, vazifeye başladık. 
Görüyorum ki, bir çok Parlamento üyeleri sağda sol
da yeminlerinin dışında davranışın içinde bulunu
yorlar. 

Kanunları beğenmemek mümkün. Yapılacak şey, 
meri kanunlara saygılı olmak, beğenmediğiniz kanun
ların tadili için teşebbüse geçmektir. Kanun yürürlük
te olduğu müddetçe ona hürmetkar olmak asli vazi
femizdir. Türkiye bu çığrından çıktığı ve kurtulması 
için bocaladığı buhrandan ancak bu suretle kurtula
bilir. 

Bendeniz, hatırlarsınız zabıtlarda var; 30 haziran 
tarihinde burada Sayın Ecevit azınlık Hükümetini 
kurduğunda demiştim ki, «Eğer Türkiye'deki cereyan 
eden olaylar, isabetle teşhis edemezseniz hangi hükü
metler gelirse gelsin, bu tedhiş olayları kolay kolay 
önlenemeyecektir.» 

Sayın Ecevit verdiği cevapta, «O gün yapılan im
tihanlarda talebe hadisesi olmamış, imtihanlara giren 
350 bin kişi arasında hiç bir hadise çıkmamış, olaylar 
kısa zamanda önlenecektir.» dediler ve önlenmedi. 
Neden?,. Çünkü, teşhis isabetli değil arkadaşlar. Ka
mın hâkimiyetinden ayrılanın yakasına hükümet kuv
vetleri yapışmadığı sürece bu işin hakkından gelmeye 
imkân yoktur arkadaşlar. 

Bu itibarla, hükümetlerden istediğimiz kanunları 
behemahal tatbik etmesidir. Kanunları müsamaha 
eden, ihmal eden, irnhal eden bir hükümetin Türkiye' 
de hu olayları önleyebilmesini mümkün görmüyorum. 
Kardeşiniz olsa dahi bu olaylarda bulunan kişileri 
kanun yolunda takibata tutmadığınız takdirde ve bu
nu vatandaşın vicdanına hak etmediğiniz müddetçe 
Türkiye'de bu işler kolay kolay maalesef önlenemeye
cektir kanaatini tekrar ifade ediyorum; ama bütün ar
kadaşlardan çok rica ediyorum, son derece derin ve 
fevkalade tehlikenin yakın olduğu bu günlerde grup
lar vazifesine sahip çıkarsa ben eminim ki, büyük 
Türk miHeti kendi tarihine yakışır bir civanmertlikle 
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bu buhranı atlatmasını bilecektir; ama bu Parlamen
todan gelecektir arkadaşlar. 

Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. (Alkış
la*) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelikbaş. 

Sayın Hayrettin Erkmen?., Yoklar. 
4. — Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve 

nedenlerini hazırlayanlar ile olayların devamının ön
lenmesi hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyon Başkanlığına Artvin Üyesi Re-
cai Kocaman'in seçildiğine dair tezkeresi. (3/1418, 
10/29-41) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Bir tezkere var 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve neden
lerini hazırlayanlar ile olayların devamının önlenme
si hakkında kurulan Araştırma Komisyonunun Baş
kanı Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fevzi Hak
kı Esatoğîu'nun Cumhuriyet Senatosu Başkanvekil-
îiğine seçilmesi ile boşalan Komisyon Başkanlığına, 
Araştırma Komisyonunun ıg Mayıs 1978 günlü top
lantısında; 

'Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Recai Koca
man seçilmiştir. 

Saygı ile arz olunur. 
Araştırma Komisyonu 

Başkam 
Recai Kocaman 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 -
1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama belgeleri
ne dair kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin iki ay uzatılmasına da
ir tezkeresi. (3/1420, 10/45) 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 ~. 1976 yıl
larında verilen teşvik ve uygulama belgeleri hakkın
da kurulan Araştırma Komisyonumuzun görev sü
resi 19.5.1978 tarihinde sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edüen, Danışma Ku
rulunun 19.4.1978 tarih ve 3 no. lu kararının 1 - a, 
b ve geçici c fıkralarına göre 19.5.1978 tarihinden iti

baren bir kereye mahsus olmak üzere 2 ay müddetle 
uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Cengizhan Yorulmaz 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama bel
geleri hakkında kurulan Araştırma Komisyonunun 
görev süresi bitmiştir. 19.5.1978 tarihinden itibaren 
bir kereye mahsus olmak üzere 2 ay müddetle uzatıl
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Cumhurbaşkanınca S.. Ü. Hüseyin Nail Kü
balının mazeretine binaen 30 gün izinli sayılmasına 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/1421) 

BAŞKAN — Senato Başkanlığının bir yazısı var 
okutuyorum : 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Hüseyin Nail Kübalı'nın, mazeretine binaen 
1=6.1978 tarihinden itibaren 30 gün müddetle izinli 
sayılması hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık 
Divanının 24.5.1978 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Sim Atalay 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Sayın Hüseyin Nail Kübalı'nın 
mazeretine binaen 1.6.1978 tarihinden itibaren 30 gün 
müddetle izinli sayılması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7. — İşkence olayları hakkında (10/73) kurulan 
Araştırma Komisyonu üyeliklerine seçim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet 
Partisi, Mitti Birlik Grupu ve Cumhurbaşkanınca Se-
çjîen Üyeler Grupu başkanları tarafından gönderil
miş tezkereler var bunları okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 15.5.1978 tarih ve 

10/73 sayılı yazı K. : 
Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi Un

saldın işkence olayları hakkmda Senato Araştırması 
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isteyen Komisyona grupumuza isabet eden 4 üyenin I 
adlan aşağıda gösterilmesi kararlaştırılmıştır. I 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. 
CHP C. Senatosu Grupu 

Başkanvekili 
Hasan Fehmi Güneş 

1. İbrahim Öztürk (Ankara Üyesi) 
2. Şebib Kaıamullaoğlu (Bursa Üyesi) 
3. Sadettin Demirayak (Aydın Üyesi) I 
4. Niyazi Unsal (Erzincan Üyesi) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
15 . 5 . 1978 tarih ve 13073 - 5902 - 10/73 sayılı 

yazıya : 1 
Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi Ün- | 

sal'ın İşkence olayları hakkında Genel Kurulun 
11 . 5 . 1978 tarihli 56 ncı Birleşiminde kurulması I 
kabul edilen 11 kişilik Araştırma Komisyonuna gru-
pumuzdan aşağıda adlan ve seçim bölgeleri yazılı 
sayın senatörler seçilmişlerdir. 

Saygılanmla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Adalet Partisi Grup Başkanı 
Ömer Ucuza! 

1. Ömer Naci Bozkurt (Gümüşhane) 
2. Münir Daldal (İzmir) 
3. Adnan Karaküçük (Kahramanmaraş) 
4. Münif İslamoğlu (Kastamonu) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Sayın Ni

yazi Ünsal'ın işkence olayları hakkında verdiği öner
ge Genel Kurulca kabul edilen Araştırma Komisyo
nuna grupumuz üyesi Sayın Suphi Gürsoytrak seçil
miştir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılanmla. 

Milli Birlik Grupu Başkan Yrd. 
Mucip Ataklı 

Cumhuriyet Senantosu Başkanlığına 
İlgi : 15 . 5 . 1978 gün ve 10/73 - 5902 - 13073 sa-

yılı yazınız. 

İlgide belirtilen ve Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kuıulunca kurulması kabul edilen «İşkence oîaylan 
hakkında» Senato Araştırması Komisyonuna, grupu
muz adına Sayın Kemal Cantürk adaydır. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılanmla. I 

Cumhurbaşkanınca Seçilen j 
Üyeler Grupu Başkam 

Zeyyat Baykara J 
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BAŞKAN — Efendim Cumhuriyet Senatosu Er
zincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın işkence oîaylan hakkın
da vermiş olduğu Araştırma Önergesi üzerine kuru
lan 11 üyelik Araştırma Komisyonunun gruplarca 
gösterilen adayları beîii olmuştur. Ancak grup kura
mayanlar tarafından da bir adayın gösterilmesi ge
rekiyor. 

AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Sayın Süleyman Er-
tuğrul Ergin'i aday gösteriyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bu durum karşısında adayları teker teker oyları

nıza sunacağım efendim. 
İbrahim Özliirk. Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Üyeliği kabul olunmuştur. 
Şebib Karamullaoğm. Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Üyeliği kabul edilmiştir. 
Sadettin Demirayak. Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Üyeliği kabul edilmiştir. 
Niyazi Unsal. Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Üyeliği kabul edilmiştir. 
Cmer Naci Bozkurt. Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Üyeliği kabul edilmiştir. 
Münir Dalda!. Kabuî edenler... Kabul etmeyen

ler... Üyeliği kabul edilmiştir. 
Adnan Karaküçük. Kabul edenler... Kabul etme

yenler.., Üyeliği kabul edilmiştir. 
Münif İslamoğlu. Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Üyeliği kabul edilmiştir. 
Suphi Gürsoytrak. Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Üyeliği kabul edilmiştir. 
Kemal Cantürk. Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Üyeliği kabul edilmiştir. 
Süleyman Ertuğrul Ergin. Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Üyeliği kabul edilmiştir. 

8. — Çay üretimi ile ilgiii (10/74) kurulan Araş
tırma Komisyonu üyeliklerine seçim. 

BAŞKAN — Yine Araştırma Komisyonuna üye 
adayı gösteren tezkereleri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 15 . 5 . 1978 tarih 

ve 10/74 sayılı yazıları Kar. 
Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın 

Çay üretimiyle ilgili Senato Araştırma Komisyonuna 
grupumuza isabet eden 4 kişilik üye adaylarının isim
leri aşağıda gösterilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. 
CHP C. Senatosu Grupu 

Başkanvekili 
Hasan Fehmi Güneş 
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1. Beyti Arda (Kırklareli Üyesi) ı 
2. Ali Cüceoğlu (Giresun Üyesi) 
3. Talât Doğan (Rize Üyesi) 
4. Behiç Sombay (Zonguldak Üyesi) 
BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

15 . 5 ., 1978 tarih ve 13191-5948-10/74 sayılı 
yazıya : 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, 
çay üretimi hakkında Genel Kurulun 11 . 5 . 1978 
tarihli 56 ncı Birleşiminde kurulması kabul edilen 11 
kişilik Araştırma Komisyonuna Grupunrazdan aşa-
ğîda adlan ve seçim bölgeleri yazılı sayın senatörler 
seçilmişlerdir. 

Saygılarımla arz ederim. 
C. Senatosu Adalet Partisi 

Grup Başkam 
öme* Ucuzal 

J. Hayrettin Erkmen (Giresun) 
2. Yusuf Ziya Ayrım (Kars) 
3. Şaban Denıirdağ (Samsun) 
4. Alamet Cemil Kara (Trabzon) 
BAŞKAN — Bir başka tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Saym Talât Do
ğan'ın, çay üretimi ile ilgili önergesi hakkındaki Ge
nel Kurulca kurulması kararlaştırılan Araştırma Ko-
misyonuîia Gruptunuz Üyesi Sayın Sami Küçük se
çilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Milli Birlik Grupu 
Başkan Yardımcısı 

Mucip Ataklı 
BAŞKAN — Bir diğer tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 15 . S . İ 978 gün ve 10/74 - 5948 - 13191 sa

yılı yazınız : 
İlgide belirtilen ve Cumhuriyet Senatosu Genel Ku

rulunca kurulması kabul edilen, «çay üretimi i!e ilgi
li» Senato Araştırma Komisyonuna, Grupumuz adı
na Saym Prof. Dr. Hüseyin Nail Kubah adaydır. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü, 
Grupu Başkam 
Zeyyat Baykara 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi 
Talât Doğan'ın, çay üretimi hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi üzerine kurulan 11 üyelik Araş
tırma Komisyonuna gruplarca gösterilen adayları oku
duk efendim, Grup kuramayanlar için de bir aday 
gösterilmesini rica ediyoruz. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sami Turan'ı aday 
gösteriyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bu adayları oylarınıza sunuyorum : 
Beyti Arda : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Ali Cüceoğlu : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Talât Doğan : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Behiç Sonbay : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Hayrettin Erkmen : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Yusuf Ziya Ayrım ; Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Şaban Demirdağ: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Ahmet Cemil K a ra : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Sami Küçük : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Hüseyin Nail Kübalı: Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Sami Turan : Kabul edenler.., Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay al t geçidi ve çarşı yapımı inşaatıyla 
ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin 4 ncü bölümü
ne geçiyoruz. 

Saym Yiğit Köker?.. Yoklar, 

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

BAŞKAN — Saym Koker?.. Yoklar. 

/ / . — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
S arlıca! t'um ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63> 

BAŞKAN — Saym Nejat Sarlıcalı?.. Yoklar. 
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12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
Öner in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki YSE 
ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10166) 

BA.ŞKAN — Sayın Hayri Öner?.. Yoklar. 

Bu araştırma önergeleri ertelenmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1975 ytlı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) 

BAŞKAN — Senato Araştsrma Komisyonunun 
raporu var. 

Komisyon Başkam Sayın Ahmet Demir Yüce?.. 
Yoklar. 

Sözcüsü Mehmet Ali Pestilci?.. Yoklar. 

Başkanvekili Hikmet Savaş?.. Yoklar. 

Müzakere ertelenmiştir. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

13. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Çelebi?.. Yoklar. 
14. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

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

BAŞKAN — Sayın Hayri Öner?.. Yoklar. 
15. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Önerin, Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si. (10/71) 

BAŞKAN — Sayın Hayrı Öner?.. Yoklar. 
16. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Önerin, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

BAŞKAN — Sayın Hayri Öner?.. Yoklar. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. -—• Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy Ko
lektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve key
fi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayı
sı : 781) 

BAŞKAN — Yine bir Komisyon raporu var. 
Başkan İbrahim öztürk?.. Yoklar. 
Sözcü Hilmi Nalbantoğlu?.. Yoklar. 
Bu da ertelenmiştir. 

Dilekçe Karma Komisyonunun raporları var. 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanı, Sözcüsü?.. 
Yoklar. 

Gündemde başka müzakere edilecek madde kal
madığından, 30 Mayıs 1978 Sah saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.35 

» M 1 > > » » I • 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğanın, Rize ilinde Tiroid hastalığının incelenmesi 
için yapılan hazırlıkların ne olduğuna dair sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın yazılı 
cevabı. (7/887) 

20 . 4 . 1978 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Rize Senatörü 
Dr. Talât Doğan 

Soru : 
Milli Eğitim Bakanlığının ilişikte sunulan 4.4.1978 

gün ve 95 sayılı cevabı yazısının son fıkrasında An
kara Üniversitesi Tıp Fakültesi tçhastalıkları Kürsü-
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sii Rize ilinde yüksek insidansda görülen Tiroid has-
tahklarının incelenmesini 'mümkün görmüştür. An
cak; gerekli yardımların yapılması şart koşulmakta
dır. 1978 yılında Rize'de Bakanlığınız Nüfus Planla
ması Genel Müdürlüğünce yürütülecek çalışmalarla 
bu uygun teklifin koordine edilerek tiroid hastalık
larının incelenmesi de çok iyi bir iş olacaktır görü
şündeyim, Bakanlığınızın bu halk sağlığı hizmetini 
de benimseyeceğine şüphem yoktur. Bunun için ge
rekli hazırlıklara başlanılmasına ilginizi ve emirleri
nizi öğrenebilir miyim? 

TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 95 4 . 4 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Dr. Talât Doğan'm 
yazılı soru önergesi i& ilgili cevabımız 

Rize ilinde görülen Throide guddesi hastalığı ile 
ilgili Hacettepe Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi 
Tıp fakültelerince verilen bilgiler aşağıya alınmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrino
loji Bölümü bu konu hakkında şu görüşü belirtmiştir. 

«Rize ilinde kadın ve erkeklerde tiroid bezi has
talıklarının, bu raeyanda guatrın sık görüldüğü bir ger
çektir. Bununla beraber bu tiroid hastalıklarının böl
geye özel o'duğu anlamına gelmektedir. Gözlemleri
miz göstermiştir ki Türkiye bütünü ile guatr vakaları
nın fazla olduğu coğrafi bölgelerden biridir. Rize ile 
ve Doğu Karadeniz bölgesi dışındaki birçok yörede 
yurdumuzda zaten yüksek olan ortalamanın da üzerin
de guatr görülmektedir. Guatr etiolojisinde rol oyna
yan çok çeşitli etkenler arasında yurdumuzda en önde 
gelen neden su ve toprağın ve dolay ısı ile gıdaların 
iyottan fakir oluşudur. Bu hakikat gözönünde iken bö
lümümüz Rize ilinde herhangi bir araştırma yapmayı 
düşünmemektedir. 

Sadece Rize ilinde değil, bütün Türkiye çapında 
yeni guatr vakalarının önlenmesi tek başına üniversite
lerin gayreti ile sağlanamaz. Bu iş Devlet eli ile yapıl-
maîıdur. Ve piyasaya '% 0.M oranında potasyum iyo
dür ihtira eden tuz verilmesi bunun en ucuz ve en pra
tik çaresidii*. Klinik bulgu veren guatrlarda iyot te
davisinin sağlayacağı yararlar çok sınırlı olduğu halde 
yetişmekte olan yeni nesilleri guatrlardan korumakta 
iyotım değeri tüm dünyada kabul edilmiştir. 

Her sene guatrh hastaların tetkiki, tıbbi veya cerra
hi yöntemlerle tedavileri ve sonraki takipler ile gerek 
aile gerekse devlet bütçesine yüklenen masraflar ve cer-
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ra.hi tedaviye ait bazı kalıcı komplikasyonlar gözöraine 
alınırsa ucuz ve pratik bir koruyucu önlemin faydast 
daha da artmaktadır», 

Yine aynı konuda Atatürk Üniversitesi Tıp Fakül
tesi İç Hastalıkları Kürsüsünün görüşünde de : 

«Rize İlindeki yüksek insidansda görülen tiroid has
talıklarının kürsümüzce incelenmesi mümkündür. An
cak kürsümüzden asistan ve uzmanları içeren bir gru-
pun Rize'de biokimya îaboratuvarımnda desteği altın
da üç ay kadar çalışmasına yetecek araç, gereç ve mad
di yardımın yapılması gerekmektedir. Bu şartlar yeri
ne getirildiği takdirde yaz aylarında bu çalışma kürsü
müzce organize edilebilir» denilmektedir. 

Saygılarımla. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 
TC 

Sağlık ve Sosyal Yardım 22 . 5 . 1978 
Bakanlığı 

Bakan 
Sayı : 1129 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Rize 
Üyesi Dr. Ta-ât Doğan'm 3razıh so
ru önergesi Kk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İ'gi : 24 , 4 . 1978 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

1495G.--64C9-7/887 sayılı yazmız. 
Rize ilinde görülen tiroid hastalıklarının Atatürk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından incelenebilmesi 
için Rize Valiliğine verilen emrin mahiyeti aşağıya çı
karılmıştır. 

Durumun Sayın Dr. Talât Dağarra duyurulmasına 
emirlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Mete Tan 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Eki : ! Bakanı 
Verilen emrin mahıYeti : 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Rize ilindeki 

guatr vakalarının iç haftalıkları kürsü günce incelen
mesini teklif etmekte ve bu amaç?a Bakanhğumzdan 
araç, gereç ve bazı maddi yardımın sağSanmasını is
temektedir. 

Bakanlığımızca olumlu karşılanan bu teklif için adı 
geçen fakülte ile temas kurularak müştereken düzen
lenecek çalışma programına iliniz olanaklarına göre 
araç ve personel bakımından yardımcı olmanızı ve ça
lışmalardan Bakanlığa bilgi verilmesi. 
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A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

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

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

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

5. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtım tarihi : 18 . 4 , 1977) 

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

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

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, Tanım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilânı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge-* 
si. (10/71) 

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

10. — Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy 
Kolektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Manisa eski Üyesi Or
han Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 .11 .1969 tarih ve 71 sayıh 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 sayıh raporlar 
hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) S. Sa
yısı: 1574'e 5 nci ek) (Dağıtım tarihi : 22.2.1978) 

12. — 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) 

13. — Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun (Eski 
Adalet Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 4257 sayıh 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-ı 



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 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

14. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün (Eski 
içişleri Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4276 sayılı Mustafa Altmok'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 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) 

15. — 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 İpkin'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 saydı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/283) (S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek) (Dağıtım 
tariM : 22.2.1978) 

16. — Milli 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 sayıü 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) 

17. — Milli 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 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) 

I 18. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu İzmir eski Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale 

I eski Milletvekili Zekiye Gülsen'in Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 15 . 4 . 1975 tarih ve 3 sa-

I yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan 
I Göksel'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
I dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 

21 . 2 . 1977 tarih ve 155 - 156 - 157 sayılı rapor
ları ile Komisyon Başkanlığımn 8 . 2 . 1978 tarih ve 
155, 156, 157 sayılı raporlar hakkında tezkeresi. (G, 
Senatosu: 4/287) (S, Sayısı: 678'e 2 nci ek) (Dağıtım 
tarihi: 23.2.1978) 

19. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Milli 
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 tarilf 
ve 154 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/286) (S. Sayısı : 679'a 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 
23 . 2 . 1978) 

20. — İstanbul eski Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakam) llhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haf
talık 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 Başkanlığımn 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) 

21. — Prof. Dr, Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye 
Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29 . 11 . 1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık 

I Karar Cetvelindeki 16459 sayılı İshak Şafak'a ait ka-
I rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
j 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 . 197S tarih ve 52 sayılı 

I rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/282) (S. 
Sayısı : 681'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

I 22. — Cumhuriyet Senatosu Ordu eski Üyesi Selâ-
I hattin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık 
I Kara:r 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) 

23. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5872 sayılı îhsan 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) 

24. — 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) 

25. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık 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) 

26. — 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 
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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) 

27. — 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 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Korniş* 
yonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları ile Ko-i 
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) 

28. — Ziya Müezzinoğlu'nun (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
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/181) 
(S. Sayısı : 399'a 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 s 3 . 1978) 

29. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 .: 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) 

30. — Eski Milli Savunma Bakam Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4243 sayılı Abdussamet 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) 

31. — îzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitmi 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
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 sayılı 

.raporu. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 775) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

32. — îzmir 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 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 sayılı 
raporu. (C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

33. — Bursa Milletvekili Milli 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
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 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
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978) j 

35. — 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 sayılı Yusuf Aktaş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 169 saydı ra
poru. (C. Senatosu ; 4/336) (S. Sayısı : 779) (Dağı
tım tarihi : 27 . 4 . 1978) 

36. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'm Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet 
Gökşin'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 
31, 6 . 3 . 1975 tarih ve 31, 21 . 2 . 1977 tarih ve 31 
sayılı raporları ve 3 . 5 . 1978 tarihli tezkeresi. (C. Se
natosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 11 .5.1978) 

37. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 152 sayılı raporu ve 3 . 5 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/284) (S. Sayısı : 673'e 1 nci ek) (Da
ğıtım tarihi : 11 . 5 . 1978) 

38. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 tarih ve 6 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 164 sayılı raporu ve 
3 .5 .1978 tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/292) 
(S. Sayısı : 674'e İ nci ek (Dağıtım tarihi : 11.5.1978) 
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