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1. —'Konya Üyesi Mehmet Varışlı'nm, 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına olan 
borçlarının dondurulması, ertelenmesi ve 
taksi ilendirilmesin e dair gündem dışı de
meci, 3 :4 

2. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca' 
nm, Ege Bölgesi tütün ' ekicisinin 1372 
yılı Ege Tütün Piyasasında karşılaştığı 
güçlükler ve Hükümetçe alınması gerekli 
tedbirlere dair gündem dışı demeci. 5 :6 

3. — Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı' 
nm, traktör, ziraî alet ve kamyon satışla-
rmdaki bâzı gerçeklere dair gündem dışı 
demeci. 6:7 

Sayfa 
4. — Kayseri Üyesi Hüsnü DikeçligiT 

in, fiyat artışlarını önleyici âcil tedbirlere 
dair gündem dışı demeci. 7 :10 

5. — Yurt dışına gidecek olan Çalışma 
Bakanı Ali Naili Erdem'e Sanayi ve - Tek
noloji Bakanı Nuri Bayar'm, vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/317) 10 

•6.—• Devlet Bakanı Nizamettin Erk-
men'in, Millî Eğitim Temel Kanunu tasa
rısının havale edilmiş olduğu komisyon
lardan alınacak beşer üyeden kurulacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (1/204, 4/128) 10 

7. — A. P. ve C. G. P. Grup Başkanla
rının, 6 . 6 . l'G'7'3 Çarşamlba günü görüşü
lecek kanun tasarısını ve teklifinin bulun
maması nedeni ile Genel Kurulun 12.6.1973 
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Salı günü toplanmasına dair önergeleri. 
(4/127) 

IV.— Siomüiaır tye cevaplteur 

Sayfa 

10 
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A) Yazılı sorular ve cevapları 
1. — Cumhuriyet Senatosu Amasya 

Üyesi Macit Zeren'in, Amasya iline oto
matik telefon santralı kurulmasına dair 

11 

Sayfa 
soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Saba
hattin Özbek'in yazılı cevabı. (7/133) 11 

2. — Cumhuriyet Senatosu Amasya 
Üyesi Macit Zeren'in, hububat fiyatları
nın tespit ve ilânına dair soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı 
cevahi (7/128) 11:13 

» © • « 

I. — ÇEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tahiî Üye Suphi Karaman, Ankara'nın kış ; 
\ 

aylarındaki kirli havasının sağlığa zarar ver- \ 
\ mesi sehe'biyle Hükümetçe alınması gerekli ; 

kısa vâdeü tedbirler ve; j 
Eskişehir Üyesi Ömer Ucıızal'da, Eskişehir j 

de vuku bulan âfetlere, dair gündem dışı birer j 
demeçte bulundu. | 

Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu'mm, Ada- j 
na'daki sel felâketine dair gündem dışı deme- | 
oine Tarım Bakanı Ahmet Nıısret Tuna cevap j 
verdi, j 

Vazife ile vurt dışına giden Dışişleri Bakanı S 
Halûk . Bayülken'e Başbakan Naim Talû'nun \ 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna j 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun 

Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu ta
sarısının gelen kâğıtlardan gündeme alınıp 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak, 
maddeleri kabul olundu ve tümü açık oya su
nuldu, oyların ayrımı sonucunda tasarının ka
nunlaştığı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 164 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki İçtüzük 
teklifinin gelen kâğıtlardan gündeme alınıp 
öncelikle görüşülmesi onaylanarak, maddeleri 
ve tümü kabul olundu. 

Farukoğlu, 1950 doğumlu Mete Yatmaz'm 
Özel Affı hakkında kanun tasarısı ve; 

Üste fiilen taarruzdan hükümlü 1944 do
ğumlu M eh m et oğlu. Ayşe'den doğma Ali Mut
lu hakkında Özel Af Kanunu teklifi öncelik ve 

»lu. 1933 doğumlu Abdülkadir Şe-

bilgisine sunuldu. 
Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere gös- j ivedilikle görüşülerek, maddeleri ve tümü ka 

terilen adaylar seçildiler. i bu] olundu. 
193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun 104 ncü \ M; 

maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi hakkın- j ner hakkında ve; 
da. kanun teklifi tekrar açık oya sunuldu ve oy- j İsmailoğlu. 1931 
larm ayrımı sonucunda kahul olunduğu bildi- \ 
rildL İ 

5:539 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
'Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunda bâ
zı değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarı
sı açık oya sunuldu ve oyların ayrımı sonucun
da kanunlaştığı bildirildi. 

503 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi öncelik ve ivedilikle görüşülerek madde
leri ve tümü kabul olundu. 

doğumlu İlhan Cumhur 
Türker hakkında Özel Af kanunu tasarıları 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek, maddeleri ve 
tümü kahul olundu, kanunlaştığı bildirildi. 

5 . 6 . 1973 Sah günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 18,05'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Vnaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 
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SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Malatya Sümerbank Mensucat 
fabrikası mamullerinin toptancılara doğrudan 
doğruya verilmesi hususunda bir işlem yapılıp 
yapılmayacağına dair yazılı soru önergesi, Sa

nayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/140) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, İş ve İşçi Bulma Kurumu şu
be müdürlerinin kadro durumları ile Tekstil iş
çilerinin bâzı sorunlarına dair yazılı soru öner
gesi, Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/141) 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 

1. — Millî Eğitim Temel kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 1/754; Cumhuriyet Senatosu 1/201) 
(Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları
na) (Müddet : Birer hafta) 

Raporlar 
2. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) 

işaretli cetvelin Cumhuriyet Senatosu kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mecli
si 2/887; Cumhuriyet Senatosu 2/57) (S. Sayı
sı : 273) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 

3. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında ka

nun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/860; Cumhuriyet Senatosu 
2/56) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
4 . 6 . 1973) 

4. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 2/848; Cumhuriyet Sena
tosu 2/54) (S: Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 
4 . 6 . 1973) 

5. — 1973 yılı Bütçe Kanununun Millet 
Meclisi kısmında değişiklik yapıılması hakkın
da kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 2/883; Cumhuriyet Se
natosu 2/55) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tari
hi : 4 . 6 . 1973) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkiaııvekiili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolat (Konya); Mietorurle Aksolöy (istanbul) 

BAŞKAN — 71 nci Birleşimi açıyorum. Müzakerelere başlıyoruz. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Dört sayın arkadaşımız gün
dem dışı söz istemişlerdir, kendilerine sırasıy-
le söz vereceğim: 

1. — Konya Üyesi Mehmet • Varışlı'nm, çift
çilerin T. C. Ziraat Bankasına olan borçlarının 

dondurulması, ertelenmesi ve taksitlendirilmesine 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Varışlı, çiftçi vatandaş
ların T. C. Ziraat Bankasına olan borçlarının 
dondurulması, ertelenmesi ve takside bağlan-

— 3 — 
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ması hakkında söz istemişlerdir, buyurun efen
dim. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Soym Baş
kan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Çiftçilerimizin T. C. Ziraat Bankasına olan 
borçlarının dondurulması, ertelenmesi ve tak-
sdtlendiril.me.si konusunda söz almış bulunuyo
rum. Sözlerime başlarken çiftçinin hizmetin
de büyük faydalar temin eden Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasının hizmetlerini şükran
la kaydetmek isterim. 

Sayın senatörler, evvelki yıllarda olduğu 
gib] bu yılda da yurdumuzun bâzı bölgelerinde 
hüküm süren kuraklık sebebiyle üretimlerd a-za-
lan ve ürün alamayacak durumda olan çiftçi
lerin borçlarının ertelenmesi ve yine bâzı böl
gelerde 3 - 5 yıldan beri üstüste kötü giden ha
va şartları nedeniyle geniş ölçüde borç ödeme 
gücü zayıflamış, çiftçilerin Ziraat Bankasına 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan vâdesi 
geçmiş borçlarının taksitlendirilnıesi için bu 
bölgelerde Ziraat Bankası şubeleriyle Genel 
Müdürlükten gönderilein ekiplerin tespit çalış
malarına başladıklarım ilgililerden öğrenmiş bu
lunuyorum. 

Son günlerde Konya'ya yaptığım seyahat
lerimde çiftçilerimizin ynıe kuraklıktan şikâyet 
ettiklerini', bu borçlarını ödeyemeyecek durum
da olduklarını üzüntü ile ifade etmişlerdir. Ti
caret Bakanımız Sayın Ahmet Türkel de Kon
ya seyahatmda bu durumu bizzat görmüştür. 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün tespit so
nuçlarına göre «Gerekli erteleme ve taksitlen-
diume işlemleri süratle yapılacaktır.» denmekte 
ise de, tespitin sadece Ziraat Bankası müdür
lerine bırakılması kanaatimce uygun görülme
mektedir. Mahallinde kurulacak bir komisyon 
•marifetiyle bu tespitin a^ele yapılması uygun 
olacağı kanaatini taşımaktayım. 

Borçlar, faizleriyle birlikte büyük meblâğ
lar tutmaktadır. Bu yetmiyormuş gibi, onibin-
lerce dosya icra dairelerinde muameleye kon
muştur. Yine, köylünün üretim vasıtalarının 
dahi haczi mevzubahis edilmektedir. Bu durum 
Tüi'k köylüsünü ziyadesiyle üzmelktedir. Türlk 
Milletinin her ferdi borcuna sadıktır. Kaldı 
ki, çiftçinin Ziraat Bankasından aldığı borçlar 
müteselsil kefalet, gayrimenkul ipotek karşılığı 
ve hattâ menkul vasıtaların ipotek edilmesiyle 
borçlandırılmıştır. 
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I Sayın senatörler, Türk köylüsünü huzura 
i kavuşturmamız için bu konuya ciddiyetle ve 
| süratle eğilmemiz gerekmektedir. Faizler ana-
| borcu geçmiş, avukatlık ücreti gibj masraflar 
' asıl borcun üzenine binince köylü vatandaşımız 
| bu yükün altından kalkamaz hale gelmiştir. 
j Köylünün, icra marifetiyle tenceresini, tava

sını ve altındaki -kilimini, keçesini, hattâ ha
sırını sattırmak hiçbir zaman doğru değildir. 
Artık kaderini Allah'ın yağmuruna bağlamış 
(kişilere faza ıstırap çektirmeye tahammül et
mek imkânsız hale gelmiştir. Hükümetimizin 
bu konudaki hassasiyetini köylü vatandaşımız 
ümitle beklemektedir. 

Sayın senatörler, yine yaptığım tetkiik ne
tle eslinde Tüıüdye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğü, gerek radyo ve gerekse 
.gazetelerdeki beyanlarıyla borçların sadece er
teleme ve talksitlendirme durumu üzerinde ısrar 
etmektedir. Halbuki, erteleme ve taksitlen-
dirme olduğu takdirde borçlar ileride faiziyle 
birlükte yine köylünün bir ıstırabı haline gele
ceğini şimdiden kesinlikle söylemek mümkün
dür. 

Sayın senatörler, çiftçilerimizin ıstırabına 
son verilmesini ısrarla istemekteyim. Köylü 
vatandaşımızın ıstırabına çare bulmak için ya
pacağım teklifin Hükümetimiz tarafından de
ğerlendirilmesini istirham ediyorum. Tddifim 
şudur : 

Borçları olan ve kuraklığa, mâruz kalan 
bölgeler zaten Hükümetimizce bilinmektedir. 
Kuraklığa mâruz kalan bölgelerde çiftçi borçları
nın dondurulması; yani bugüne kadar, faiz üc
reti vekâlet, daha doğrusu icraya intikal etmiş 
dahi olsa bu borçlar dondurulup, Hükümetimi
zin tensip edeceği sene kadar ertelenip ondan 
sonra bu borcun takside bağlanması köylümüz 
için ferahlatıcı bir çıkar yol olduğu kanaatini 
tasımaiktavım. Şayet, burada Ziraat Bankası-i l nın herhangi bir zararı mevzubahis ise, bunun 

\ da Hazineden karşılanmasının uygun olacağına 
! (inanıyorum. 
I * . . . . 

Sayın senatörler, Türk çiftçisinin güçlen-
ı mesi, huzur içinde olması hepimizin en büyük 

arzusudur. Hükümetimizin bu konuyu en kı-
I sa zamanda ele alacağına inanıyorum. 

Sözlerime son verirken Yüce Senatonun 
I değerli üyelerine en derin saygılar sunarım. 

http://sdtlendiril.me.si
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2. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm, Ege 

bölgesi tütün ekicisinin 1972 yılı Ege Tütün Pi
yasasında karşılaştığı güçlükler ve Hükümetçe 
alınması gerekli tedbirlere dair gündem dışı de
meci. 

"BAŞKAN — Sayın Hüseyin Atmaca, tütün 
üreticisinin dertlerini dile getirmek üzere, bu
yurunuz. 

HÜSEYİN ATMAĞA (Denizli) — Sayın' 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

1972 Ege tütün ürününün satışı üzerinden 
beş aya }\akm bir zaman geçti ise de tüccara 
tütün satan köylülerden bir kısmı, büyük bir 
çoğunluğu hâlâ tütün bedellerini alamamışlar
dır. 1972'de yetiştirdiği tütün ürününün para
sını alamayan köylü, 1973 yılı tütün ekimini ! 
bitirmiştir. Yeni ürünü için fide al'mışhr, çapa j 
yaptırmıştır, ilâç almıştır; bütün bu işler için" j 
yeniden borçlanmıştır. Tütün yetiştirilmesi çok 
güç ve çok meşakkat isteyen bir ziraat türü
dür. Yetiştirme zorluğu kadar satışı da büyük 
güçlüklerle yapılır. Köylü tüccardan tütünü
nün parasını alamamakta, her yıl büyük zor
luklarla karşılaşmaktadır. Bu yüzden tütüncü
nün çilesi bitmez. Bin bir emekle yetiştirdiği 
tütünün parasını alamayan köylü, bankaya 
olan borcunu ödeyememiş, ailesinin geçimi ve 
yeni mahsulünün ekimi için tefeciden büyük 
faizlerle borç almak durumunda kalmıştır. Tü
tün eken bu köylülerin tütünden başka da ge
çim kaynağı olmadığından sıkıntıları, geçim 
zorlukları katbekat artmaktadır. 

1969 yılında bir Tütün Tekeli Kanunu çı
karıldı. Bu kanunla güya tütüncünün çilesi bi
tecek, köylü korunacaktı. Kanun teminatına 
rağmen, köylüye sahip çıkan maalesef olma
mıştır. Köylü yine almterinin karşılığını ala
mıyor, yine kaderi ile başbaşa bırakılmış du
rumdadır. Tekel Bakanlığı yazın sıcağında, kı
şın soğuğunda yanıp kavrularak köylünün ye
tiştirdiği tütün mahsulünü gereğince değerlen
dirmemektedir. Binlerce köylü ailesinin bir 
avuç tüccar elinde perişan olmasına seyirci ka
lınmaktadır. Anayasa, ziraî ürünlerin değer
lendirilmesini hükümetlere bir görev olarak 
verdiği halde, maalesef ilgisizlikten köylü eme
ğinin karşılığını alamamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, konuyu fazla zama
nınızı almadan tütüncünün derdini dile geti-
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ren Denizli, Güney, Acıpayan, Tavas ve Çal köy
lülerinden aldığım mektuplardan birkaç örnek 
•okumakla yetineceğim. İşte bir mektup, Güney 
köylülerinden : 

•«'Sayın Hüseyin Atmaca'ya! 
1972 yılı tütün mahsullerimizi İzmir tütün 

tüccar!arından Haker Kolektif Şirketine sattık. 
Bu şirket, tütünü halen bizden teslim almadı. 
Biz ise, yeni tütün dikim devresini tüketmiş 
bulunuyoruz. Bu tüccar işi alıcısı Kasım'la an
laşamamış şayiasını duyduk. Bu bakımdan izin 
alınmış, o süre de 30 M ayış'ta bitiyormuş. Biz 
çok sıkışık bir durum içine düştük. Tütün para
larımızın verilmesi hususunda, mezkûr şirketin 
harekete geçmesini sağlamak bakımından gere
ğinin ifasına müsaadelerinizi dileriz. 

Selâm ve hürmetlerimizle. 

Mustafa Alıcı, Veli Boz, Osman Çakar, Ah
met Yılmaz» isimlerindeki köylü kardeşlerimi
zin mektubu. 

İşte Acıpayan köylülerinin feryat eden bir 
başka sesi : 

«Senatör Hüseyin Ağaibey! 
Köylülerimizin selâmlarını yolluyoruz. 

1972 tütünümüzü tüccara 12 liradan vermiş
tik. Tüccar, tütün koçanlarımızı aldı. Tüccar, 
hepsi İzmir'de oturuyor. 15 gün içinde para
mızı ödeyecek, tütünlerimizi alıp götürecekti. 
Bekledik, 15 gün oldu haber yok. Bir ay geçin
ce, bir haber salmış bize; (Tütün piyasası düş
tü. Eğer 4 lira eksiğine vermeye razı iseniz, alı
rım. Vermezseniz vazgeçiyorum) diyor, haıber-
de. Zor karşısında boyun eğenlerimiz oldu. Tüc
carın adamı geldi, her balyadan beş, altı kilo 
ıskarta çıkafdı. Alıp götürdü, tütünleri. Tütü
nümüzün fiyatı düştü 6 liraya. Yazık değil mi 
bize? Siz orada rahatınıza bakın, biz köylüle'i'i 
düşünmüyorsunuz. Biz seni niye yolladık An
kara'ya, hakkımızı arasın diye, değil mi?... 
Dört eksiğine vermeyenler, daha çok şaşırdık 
yolumuzu. Tütünler elimizde kaldı. Ye yenmez, 
öküz dönüp bakmaz. Biz ne yapanı simdik1? Biz 
ne yapacağız bildir. Tekel İdaresi «Ben garış-
mam» diyor. Kime şikâyet edecez, görüyon ha
limizi? Tüccar aldattı, Tekel garışmaz, başımı
za kaldık. Köylünün sahibi yok mu? Sizi sahip 
çıkar sanmıştık, bize. Banga para istiyo, çocuk
lar lâstik. Kız, (Nazilli basması giycenı.) diyor. 
Evdeki; duz, sabun istiyor. Usandık köylü ol-
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maktan. Allaîı aşkına gurların bizi. Almanya'
ya. işçi gönderin diye gae defa yazdık, onu da 
yapmadın. Gözümüz yollarda galdı.» demiş ve 
eklemiş altma : 

«Lâstik delik, mintan yırtık, 
Biz tüccardan bıktık. 
Hane yıkık, bu hayattan bıktık. 
Söyle Hükümetimize bizi birazcık görsün, 

azıcık. 
Cevap bekliyor, hepimiz selâm ederiz. 
Veli Kazmaz, Hüseyin Durmaz. Ali Acar» 

isimli köylü kardeşlerimiz. 
Değerli arkadaşlarım, bu iç burkucu köylü

nün sesine ilâve edeceğim bir şey kalmadı. 
Ben cevap vermiyorum, köylülerin dertlerini iç
tenlikle biliyorum çünkü. Gece yarısı kalkıp, 
tarlada tütün kırmanın, küfeyi sırtlanıp çar
dak altında dizmenin, ele sakız gibi yapışan ni
kotinin ne demek olduğunu biliyorum. Bu ba
kımdan Hükümetin, Tekel Bakanının cevap 
vermesini bekliyorum. 

Önerim şudur : 
Tüccar eğer tütünleri alıp götürmüş ise, bu 

tütünlerin bedelinin bir an evvel tahsili için 
Hükümetin köylüden yana olmasını bekliyoruz. 
Eğer tüccar tütünleri mektupta yazıldığı gibi 
almaktan vazgeçmiş ve hâlâ köylünün elinde 
ise, bu tütünlerin Tekel tarafından derhal sa
tın alınıp, köylüye parasının ödenmesini dili
yorum. 

Üçüncü önerim de, tüccar tefeciden % 50 -
60 faizle para almak zorunda kalmıştır. Banka, 
kapısına yapışmış mallarım haczetmektedir. 
Banka borçlarının tecili ile bunlara yeni kredi 
vermek suretiyle, tütünlerinin değerlendirildik
ten sonra tahsiline gidilmesini Hükümetten di
liyorum. 

Hepinizi saygılarla selâmlarım. 

3. — Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın, trak
tör, ziraî alet ve kamyon satışlarındaki bâzı ger
çeklere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Traktör, ziraî alet ve kamyon 
satışları ile ilgili olarak bâzı gerçekleri Hükü
metin dikkatine sunmak üzere, Sayın Nejat Sar-
lıcalı buyurunuz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Bugünkü gündem dışı konuşmalar, genellik
le köylünün ihtiyaçları ve ıstıraplarını kapsa-
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! mış oluyor. Benden önce konuşan arkadaşları-
[ ma ilâve olarak ben de memleketimizdeki ziraî 
i aletler ve traktör satışları ile ilgili bâzı izlenim-
! ilerimi Hükümetin dikkat nazarına arz etmek 

ve gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı ol-
I mak istiyorum. 

Çiftçinin büyük ölçüde kullandığı vasıtala
rın başında biliyorsunuz traktörler geliyor. 
Traktör konusu, senelerden beri bu kürsülerde 
daima dile getirilmiş ve Hükümetlerin dikkati
ne sunulmuştur; ama ne çare ki 1973 yılında 
bile traktör meselesi henüz Türkiye'de halledi-
lemediği gibi, öbür yandan traktörlerin almış 
ve satılışlarında da hukuk dışı, teamül dışı, 
kontrollar dışı bâzı muameleler cereyan etmek
tedir. Sanayi Bakanlığının bir holünde, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının tavassutu ile bir 
traktör sergisi açılmıştır. 14 Mayıs'dan 4 Hazi-
ran'a kadar devam etmiştir. Bu traktör sergisi
ni gidip, görmüş olan arkadaşlar hiç şüphesiz 
bu gelişmeden ancak memnun olmuşlardır; ama 
gelin görün ki, o traktörlerin illerde ve ilçeler
de köylülere satış şekilleri tamamen distribü-

I türlerin, bayilerin, acentelerin biııbir çeşit oyun-
larıyle cereyan etmektedir. Yalnız sergiyi aç
mak ve vatandaşa bunu göstermek kâfi değil, 
vatandaşın ihtiyacına arz etmek için gerekli 

i tedbirleri de beraber alıp, getirmek gerekiyor. 

Şimdi, elimde o sergiden almış olduğum bir 
broşür vardır. Bu broşürde, Türkiye'de imal 
edilmekte bulunan traktörlerden bir tanesine 
bakıyorum. Meselâ Ford marka traktörler Zi
raî Donatım Kurumu iştirakiyle yapılmaktadır; 
ama Ziraî Donatım Kurumu eliyle tevzi edil
mekte olduğu için bunun satışlarında köylüden 
bir fark talep edilmemekte ve köylü bu trak
törlere açıktan para ödememektedir; ama ge
lin görün ki, yine bu sergide önemli yer almış 
olan ve Türkiye'de traktörcülüğün önderliğini 
yaptığı iddiasında bulunan Massey - Ferguson 
tipi traktörlerin satış fiyatlarını arkadaşlar 
broşürden aynen okuyorum. 

«135 tip nolu traktörün müstehlike peşin sa
tış fiyatı 64 bin, kredili satış fiyatı 65 200 lira.» 

İddia ediyorum ki Türkiye'de bu tip ve bu 
marka traktörleri peşin para ile satın almaya 
imkân ve ihtimal yoktur. Bayiler ve acentalar 
bu tip traktörleri asla peşin satmamakta, vere-

i siye satmakta ısrar etmektedirler. Neden vere-
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siye satmakta ısrar ettiklerini kolaylıkla anla
yacağınızı tahmin ediyorum. 

MEHMET GÜLER (Balıkesir) — Balıkesir-
deki acentası sizin partiden. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Sayın 
Mehmet Güler, işte bizim önemli tarafımız; ken
di arkadaşlarımızı, kendi dostlarımızı da bu 
kürsüde tenkit edebiliriz, teşhir edebiliriz. 

BAŞKAN —• Efendim, usulümüz karşılıklı 
konuşmaya müsait değil. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Aramız
daki önemli fark buradadır. Bu konular bu
ralarda konuşulurken arkadaşlık ve dostluk his
leri mutlaka beşinci plânda kalmaya mahkûm
dur. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Ha
yır, biz kimlerin olduğunu söylemek istedik. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, görüşmenizi ya
pınız efendim. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, ben bu konuşmamla Sanayi Bakan
lığının dikkatini çekmek ve bu bayiler üzerin
de müessir kontrollarmı yürütmesini istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şahıs 
meselesi değil bu. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Benim 
taleb'm budur. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, on dakikalık 
zamanınızı cevapla israf etmeyiniz, düşündükle
rinizi söyleyiniz. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, lütfen sataşanlara ikaz buyursanız 
büyük ölçüde bendenize yardım etmiş olursu
nuz. 

BAŞKAN — Siz merak etmeyiniz efendim. 
Söyledim efendim; «Usulümüz müsait değil» de
dim. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Şimdi 
135 tip nolu Massey - Fergson traktörün; kredi
li, bu broşürdeki Sanayi Bakanlığı resmî fiyatı 
65 200 liradır, havideki fiyatı 85 bin liradır. 
Bunun 40 bini peşindir, 45 bini vadelidir. Vadeli 
alındığı takdirde üç dört aylık bonolara % 40'a va
ran faizler eklenmek suretiyle köylüden büyük 
farklar talebedilmekte ve kolaylıkla alınmakta, 
tahsil edilmektedir. 

Yine aynı traktörler için 165 tipi olanlar, 
müstehlike kredili olarak bu broşüre göre 97 800 
liraya intikal ettirümesi gerekirken asgarî 115 

j bin liraya intikal ettirilmekte, bunun 50 bin li
rası peşin, 65 bin lirası dört ay vâde ile veril
mektedir. Kanunî faiz hadlerine vurduğumuz 
takdirde bile, köylüden, en azından açıktan tale-
bedilen ve mutlaka alınabilen para 15 bin lira
dır. 

Arkadaşlar, gözlerinizin önüne illerde ve ilçe 
merkezlerinde ziraat âleti ve traktör ihtiyacı 
olan çiftçilemizi işte bu yoldan soyulmaktadır. 
Bunu söylerken elbette bir parça acı gelecektir; 
ama işte köylünün bu suretle soyulmasına el-

I betteki Sanayi Bakanlığı Kontrol Teşkilâtı mü
saade etmemelidir. 

Şimdi, sayın Sanayi Bakanımız emrederlerse 
ben bu traktörleri satan acenteleri ve bu acente
lerden traktörlerini farklı olarak satınalan köy
lülerin isimlerini kendilerine verebilirim. 

Arkadaşlar, kamyon satışlarına geldiğiniz 
takdirde aynı hâdiseyle karşılaşırsınız. Türkiye' 
de âdeta büyük imalâtı ilgilendiren traktör ve 
kamyon satışlarında peşincilik kalkmış. Cebin
de parası, bayiye gidip saydığı halde malı ala
mıyor ve kendisine teklif edilen veresiye satış 
şeklini kabul etmeye mecbur kalıyor. Çünkü, 
araya bonoculuk ve faizcilik girdiği takdirde, 
işte gerek kamyon satıcıları, gerek traktör bayi
leri büyük ölçüde farkları bu yollardan alabil
mekte ve sattıkları traktörlerin faturalarını satış 
bedelleri üzerinden değil, kanunî miktarlar üze
rinden bu faturaları vermek suretiyle de ayrıca 
Devlete vergi vermemektedirler, vergilerini ka
çırmaktadırlar. Bu hususu ehemmiyetle Hükü
metin ve Sanayi Bakanımızın dikkatine arz ede
rim. 

Teşekkürler. 

4. — Kayseri Üyesi Hüsnü DikeçMğil'in, fi
yat artışlarını önleyici âcil tedbirlere dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Fiyat artışlarını Önleyici âcil 
tedbirler üzerinde konuşmak üzere Sayın Dikeç-
ligil, buyurunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, teşekkür ederim. 

Arkadaşlarımız umumî dertlere dokundular. 
Haddizatında bu dertlerin nedeninin bulunma
yışının sebebi benim kanaatimce, bakanlık kol
tuklarında oturan arkadaşlarımızın bakanlığın 
ağırlığını hissedememelerinden ileri gelmektedir. 

— 7 
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Çünkü, gazetelere baktığımız vakit bir bakanın 
söylemeyeceği beyanlar her gün, sık sık gazete
lerde tekerrür ediyor. Bu, aynı zamanda Türki
ye'yi içerisinde hayat pahalılığmında bulunmuş 
olduğu çıkmazlara doğru sürüklüyor ve götürü
yor. Esas mesele buradadır. Şimdiye kadar hü
kümetlerin hükümet ağırlığını kendilerinde, 
vicdanlarında hisseclemedikleri iein Türkiye bu 
hale gelmiştir, bütün millet mustariptir. Sena
törler, milletvekilleri milletin mustarip olduğunu 
bilmeli ve yarın halkın karşısına nasıl çıkacak
larını da peşinen düşünmeleri iktiza etmektedir. 

Sanayi Bakanı Sayın Nuri Bayar vaktiyle 
şu beyanlarda bulunuyor : 

«1. — Demire zam yok, 
2. — İki aya kadar demir kütükleri gelecek.» 
Yeni beyanı ise : 
«Kooperatifler çoğalırsa fiyatlar istikrar 

bulaca.k.» 

Beyefendiler, bu ne demek. Rica ederim, 
bunu bir bakan söylemez. Diyor ki; «Kütük de
mirler iki aya kadar gelecek.» Bu, siz ey demir 
stok edenler, parası olup da vaktiyle Karabük'e 
para yatırıp demiri alanlar, fiyatına da zam 
yapılmayacak bu demirlerinizi el altından, ka
raborsadan halka fiyatlı alarak satın demek
tir. Bu söylenmez. Bakan ıbıınu içinde tutar. 
Kütük geleceğini ifşa etmez. Aynı zamanda de
mire zam yapılmayacağını da söylemez. Nerede 
istifçiler varsa bu istlfeilere elkoyar. Bakanlık, 
Hükümet bu demektir. Bunu idare edemediği
niz takdirde fakir fukara ezilir. Dünyanın hiç
bir yerinde böyle beyanda bulunan bakan san
dalyede oturamaz, Sanayi Bakanlığı yapamaz; 
bu bir. 

İkincisi; diğer beyanlara gelelim. Ticaret 
Bakanının beyanı; «Çimento sıkıntısı çekilen 
yerlerden çimento ihracatı durdurulacak.» 

Yine Bakanın beyanı : «Buğday fiyatlarına 
yapılan zamlardan isonra ekmek fiyatları da 
mâkul ölçüde artacak.'») 

Yine Bakanın bir beyanı : «Fakat bu zam
lardan dolayı diğer maddelerin fiyatlarına em-
Jsal olarak haksız artışların yapılmasına Hükü
metimiz müsaade etmeyecektir. Demir, çimento 
darlığı yüzünden bu mallar karaborsaya düş-
ımüş». 

Hükümete bakın; karaborsaya düşmüştür 
diyor, Ticaret Bakanı. 

Sıkıntı çekilen mallar, gerekirse hemen it
hal edilecektir, hayat pahalılığıyle mücadelede 
halkın tutumu da önemlidir; .halik, pahalılık 
psikozuna kapılmamalıdır. İşe bakm siz. 

Şimdi gelelim şunun tahliline, beyefendiler. 
Ticaret Bakanı tayin ediyorsunuz, o da /be

yan da bulunuyor. Bu beyan ise bir Ticaret 
Bakanına yakışır derecede mi değil mi; bir 
Ticaret Bakanı nasıl böyle bir beyanda buluna
bilir diye düşünüyor halk kendi kendine. 

Buğdaylara zam olmayacak... Elemek fiyat
ları Türkiye'nin muhtelif yerlerinde gelişigüzel 
zamlarla artmıştır. Dikkat ediniz, her vilâyette 
aynı değildir. Halbuki, buğdaya zam belli. Aynı 
zamanda, bu buğday geçen seneden alınmıştır; 
hattâ bu ekmeklere zam yapılmaması lâzımdır; 
fukaranın sırtından geçinilmemesi lâzımdır. 
Çünkü, daha bu senenin mahsulü alınmamıştır. 
Stok buğdaylardan verilen bu buğday eski fiyat
tandır. Kimin sırtından çıkıyor bu? Umumî ef
kârın. Ama, Hükümet, o Hükümettir ki, ekmek 
fiyatlarını Türkiye çapında ayarlaması lâzım. 
Bu ayarlamayı maalesef, yapmaktan acizdir; ya
pamıyor, yapamamaktadır. 

Diğer taraftan, diyor ki, «Çimento ihracatı 
olan yerlerde bu ihracat durdurulacaktır.» Ay
nı zamanda, karaborsa olduğundan dert yanı
yor. 

Eica ederim, bir bakan, çimentoyu karabor
sa ettirebilir mi? Çimento fabrikaları kimin 
elinde? Çimentoya ihtiyaç varsa, niye vaktiyle 
ihraç yapılmış, önlenmemiştir bu? 

Bütün bunlar önemli .meselelerdir. 
Diyor ki, «Bu fiyat artımı diğer .mallara sıç-

rayamayaeak» Beyefendiler; her şeye sıçramış
tır, her şeye, her mala % 2'0'nin üzerinde zam 
konmuştur. Yok mudur Hükümet? Ben Ankara 
çarşısında dolaşıyorum : Fakir fukara gelmiş 
yataklık pamuk alıyor; on liraya olan pamuk 
olmuş onbeş lira. Nereden geliyor bu zam? 

Giyecek eşyalarına zam, her şeye zam. Rica 
ederim, Hükümet nerede burada? Güya fiyat 
artışları diğer nıaddeleıe sıçramayacaktı. Hal
kı da mücadeleye davet ediyor. Bir defa, Hükü
met, ağırlığını hissettirecek ki, halk da müca
deleye devam etsin. Bu, vaktiyle1 otobüse binen
leri engelleyenlere karşı, devrin Başbakanının 
halkı karşı koymaya çağırmasına benziyor bu 
iş. Zihniyet hiç değişmemiştir, doğrusu. 
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Bir de diğer Bakanların, beyanlarına baka
lım ; Maliye Bakanı, Ticaret Odaları Genel Ku
rurunda konuşuyor; çok acı. Bir memleketin 
Maliye Bakanı, «Spekülatif kazançla ortak mü
cadele edelim»1 diyor. 

Bu, ne dernek? Kiminle ortak mücadele ede
ceksin? Kime dert yanıyorsun; karşındaki in
sanlar, istifçi. Onlara, gelmiş tâviz veriyorsun 
sen; istifçiliği onlar yapıyor ve ondan sonra 
particilik oyuyla oraya particiliği sokuyorsun; 
Ticaret Odaları Başkanlığına şu seçilsin, bu se
çilsin diyorsun; sonra beraberce ortak mücade
le yapalım diyorsun. Hangi ortak mücadele? 
Onlarla ortaklık yapıyorsun. 

Samimiyetle söylüyorum ki; bu ortakların
dan yarın, seçimde para alacaklardır. Akın akın 
bu ortaklar para vereceklerdir; bu tâvizler de 
ondan gelmektedir. 

i'Saym Başbakanın son beyanına da dokun
mak isterim. Çünkü, Sayın Başbakan, Başbakan 
olmadan önce, bir gün 'önce konuştum ve «Ti
caret Bakanlığında muvaffak olmamış bir Baş
bakan olarak tarihe geçecektir» dedim. Şimdi 
de diyorum ki, tarihe iktisadî hayatta muvaf
fak olmamış bir Başbakan olarak da geçecektir. 
Çünkü, insanların nazarî hilgisi kâfi değildir. 
Cemiyeti bilecek; bu cemiyeti bilmedikten, hal
kın içinde yaşamadıktan sonra, Bakanlık öyle 
kolay şey değildir, iktisadî meselelerle mücade
le de kolay şey değildir. 

«Efendim, fiyat artışını önlemek için nerede 
neyi bulursak ithal edeceğiz.» diyor. Sayın Baş
bakan. 

Öyleyse, Türkiye'de fiyat hep artıyor, her 
şeyi ithal etsin 'Sayın Başbakan. Türkiye'nin ya
tırımlara harcanacak dövizini ithal mallarına 
versin. Bunu söylemek kolay; ama bu söz bir 
Başbakanın söyleyeceği söz değildir. Doğrusu
na bakılırsa; Hükümet olarak bu pahalılıkla 
mücadele etmesi ve bu pahalılığın nereden gel
diğini bilmesi lâzımdır. 

Başbakan diyor ki, «Efendim, ortaya mesele 
koysunlar.» diyor. 

Bir Bakanlığa daha temas etmek istiyorum. 
iSayın Devlet Bakanı; Din işlerine bakan arka
daşımız, «Dindarların siyasete karışmamasını»1 

söylüyor. Ben de şu kürsüden söylüyorum : Kı
zılcahamam Müftüsü, cami içerisinde ve dışarı-
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•sında Adalet Partisinin propagandasını yapmak
tadır; şikâyet edilmiştir eikonulmamışitır. 

Şimcli tekliflere geliyorum. 
1. -Maliyetler mutlaka hesap •edilmelidir. 

Maliyet hesabı yapılmadığı müddetçe Türkiye' 
de, bu fiyat artımının önüne geçilemeyecektir. 

2. Kalite kontrolüne dikkat gösterilmesi 
lâzımdır. Türkiye'de kalite konitrolü maalesef, 
yoktur. 

3. Faturalar el cleğiştirmemeli. Üç fatura 
•esası hâkim kılınmalıdır : Top'tancı, perakende
ciye verecek, birisi kendisinde kalacak, birisi de 
maliyeye gidecek. Bütün fiyatların artmasına 
sebep, aile şirketleridir; fatura usulü o ona dev
reder, o ona devreder ve fiyatlar da alır yürür, 
gider. Türkiye'de olan, budur. Akıllı, milliyet
perver bir hükümet, çıkarcı olmayan bir hükü
met, yaran bendeğân olmayan hükümet, başka
sına menfaat sağlamayan hükümet, bunun önü
ne geçer ki, bu kolay bir şeydir. 

4. Müstahsilden alınan malların faturası 
da tek elden olmalıdır. Bu faturalara da dikkat 
etmek lâzım. Çünkü bu da d değiştiriyor, müs
tahsil, en ucuza malını satıyor, pazara gelince
ye kadar, emtia fiyatlanıyor. 

5. Fiyatlar bir vilâyetin dahilinde başka 
başka olmamalı. Bırakın Türkiye'yi Ankara'nın 
içinde dahi fiyatlar ayrı ayrıdır. 

4vrupa eliyoruz, medenî memleket diyoruz; 
bırakalım da; onların metodunu, kafasını ala
lını, kravatını giyimini değil. Örneğin, Alman 
y a y a gidersiniz, memleketlerinin her kösesinde 
fiyatlar birbirinin aynıdır. Atatürk Türkiye'si 
diyorsak, millî çıkarlara hizmet ediyorsak, mil
lî menfaatleri düşünüyorsak Türkiye'de bu 
fivat istikran olmalıdır. 

İstif çiler; demir çimento istif çileri bellidir; 
nereye stok yaptıkları da bellidir. Hükümet, bu 
karaborsayı önlemek için bunlara derhal el 
koyması lâzımdır. 

Sayın Ticaret Bakanı, «Çimentonun torbası 
ondokuz - yirmi liraya satılıyor» diye gazete
lere beyanat veriyor. Çok acı. Hükümet ola
caksın, Ticaret Bakanı olacaksın, ondört liralık 
çimentonun karaborsada 19 - 20 liraya, demirin 
450 - 500 kuruşa satıldığını söyleyeceksin. 

Beyefendiler, bu Hükümetin tutumu ile 
Adalet Partisi Hükümetinin tutum ve zihniye
ti arasında hiçbir fark yoktur. 
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Arkadaşlarımdan istirham ediyorum, . Hü
kümetleri iyi kontrol etsinler. Millet zor duru
ma gelmiştir. Bir Balalı vatandaş ifade ediyor; 
«Köylünün bugün % 80yi Ziraat Bankasına ve 
tefeciye borçludur.» 

Bu memlekette ihtilâfları önleyecekseniz, 
demokrasiyi yerleştirecekteniz, ben parlamen
terim diyecekseniz, meselelerin üzerine ciddi
yetle eğilmek mecburiyetindeyiz; kanun hâki
miyetin^ kanunun tatbikini istemek mecburi
yetindeyiz Yoksa, aldığımız para, samimiyetle 
söylüyorum, haramdır. Böyle hükümetleri de 
Parlâmentonun iyi kontrol etmesi lâzımdır, me
sele kanunların çıkmasında değildir. 

Saygılarımı sunarım, efendim. 
5. — Yurt dışına gidecek olan Çalışma Ba

kanı Ali Naili Erdem'e Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Nuri Bayar'ın vekillik etmesinin uıujıin gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/317) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalışma 

Bakanı Ak Naili Erdemin dönüşüne kadar; Ça
lışma Bakanlığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Nuri Bayar'ın vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutünk 
Cnınhıırkaşıkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulur. 

6. — Devlet Bakanı Nizamettin Erkmen'in, 
2IİUÎ E yitim Temel Kanunu tasarısının havale 
edilmiş olduğu komisyonlardan •alınacak beser 
üyeden kurulacak bir geçici komisyonda görü
şülmesine dair önergesi (1/201, 4/128) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millî Eğitim Temel kanunu tasarısının hava
le edilmiş okluğu Millî Eğitim ile Bütçe ve 
Plân komisyonlarından katılacak beşer üyeden 
kurulu bir geçici komisyonda görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı Başbakan 
Yardımcısı 

Nizamettin Erkmen 
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BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. efendim. 
Gün demimizin «iSorular ve Genel Görüşme» 

ile ilgili kısmı ile gündemimizin IV neü bölüm
de «Tüzük Gereğince Bir Defa Görüşülecek İş
ler» mey anında bulunan ve bunlardan herhan
gi bir maddeden birisi ile ilgili olarak görüş
mek isteyen Sayın bakanlar? Yoklar. 

Bu itibarla adı geçen bölümlerin görüşülme
si mümkün değildir. 

Gündemimizde bugün için görüşülecek baş
ka bir konu henüz yok. 

j Ancak, «Gelen Kâğıtlar» arasında- bâzı ak-
; tarma tasarıları var ve bunları görüşmeye vak

timiz de müsaittir. 
Bütçe Komisyonu burada ise ve görüşülmesi-

: ne ait teklif de varsa görüşebiliriz. («Bütçe Ko-
j misyonu yukarıda toplantı halinde» sesleri) 
I Komisyonun toplantısı var, Genel Kurulda 
j hazır bulunamayacaktır. 
i O halele, görüşülecek başka bir meselemiz 
| yok. 

7. — A. P. ve -C. G. P. Grup Başkanlarının, 
6 . 6 . 1973 Çarşamba günü görüşülecek kanun 
tasarısı ve teklifinin bulunmaması nedeni ile Ge
nel Kurulun 12 . 6 . 1973 Salı günü toplanma
sına dair önergeleri. (4/127) 

BAŞKAN — Bir önerge var. okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Gündemimizde yarınki Çarşamba günü gö

rüşülecek bir kanun teklif veya tasarısı bulun
madığından Millî Eğitim Temel kanunu tasa
rısının Karına Komisyonda görüşülmesiyle Yü
ce Senatoda müzakeresine başlamak üzere Cum
huriyet Senatosunun 12 Haziran 1973 Salı günü 
saat 15'te toplanmasına karar verilmesini arz 
ve teklif ederiz, 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyetçi Güven 
A. P. Grubu Bşk. Partisi Gr. Başkanvekili 
Fethi T evet oğlu Sami Turan 
BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu teklif veçhile Birleşimi 12 Haziran 1973 
Salı günü saat 15,55'te toplanmak üzere kapa
tıyorum. 

I Kapanma ısaaıti : 15,4ö 
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IV - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zer en'in, Amasya iline otomatik telefon 
santralı kurulmasına dair soru önergesi ve Ulaş
tırma Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı ce
vabı (7/133) 

C. Senatosu Başkanlığına 

lAmasya Ziraat Odası Başkanlığınca, Ulaş
tırma Bakanlığına yazılan 10 . 5 . 1973 tarihli 
yazı için çevre Senatörü olarak aracılığını is
tenmekte ve cevap beklenmektedir. 

Tüzüğümüzün 120 nci maddesi gereğince ya
zılı soru olarak havalesini saygılarımla arz ede
rim. 

Macit Zeren 
C. Senatosu Başkanvekili 

10 . 5 . 1973 

Konu : Otomatik Telefon Santralı 

Ulaştırma Bakanlığı Yüksek Makamına 

Vilâyetimizde halen sayısı bine ulaşan te
lefon abonesi mevcuttur. Ancak tesisler çok 
iptidaî ve kifayetsiz olduğundan umulan fayda 
sağlanamamaktadır. Sayın Cumhuriyet Hükü
metinin yapıcı ellerinin uzanmasiyle Amasya-
mızda da iş, ticaret ve sanayi bakımından ge
lişmeler olacağına muhakkak nazariyle bakıl
dığından halen pek ilkel olan telefon tesisleri
nin modernize edilerek otomatik hale getirilme
sine müsaade ve emirlerinizi saygılarımızla arz 
ederiz. 

Hasan Apaydın 
Ziraat Odası 

Meclis Başkanı 

'Saip Ergin 
Z. Yüksek Mühendisi 

Yönetim Kurulu Başkanı 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 2 

Haberleşme Genel Müdürlüğü 
12. 908. 5311 - 9351 

6 . 1973 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 18 . 5 . 1973 günlü 1439 - 619 - 7 - 133 

sayılı emir. 
Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 

Zeren'in, Amasya iline Otomatik Santral kurul

ması ile ilgili soru önergesine ait Bakanlığımı
zın yazılı cevabının ilişikte sunulduğunu arz 
ederim. 

:S. Özbek 
Ulaştırma Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren tarafından verilen soru önergesine cevap 

Amasya Telefon şebekesi (1400 prensipal 
ve 1750 lokal olmak üzere) 1967 yılında inşa 
olunmuştur. Amasya'da halen 990 hat kapasi
teli lokal bataryalı bir santral mevcudolup ta
mamen dolu bulunmaktadır. 

1973 Mart ayı sonu itibariyle 31 telefon is
teklisi sıra beklemektedir. 

3 ncü 5 yıllık programa göre Amasya'da 
1976 yılında 1500 hatlık otomatik krosbar 
santral kurulacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren'in, hububat fiyatlarının tespit ve 
ilânına dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Ahmet TürkeVin yazılı cevabı (7/128) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Amasya Ziraat Odası Başkanlığınca, Ticaret 

Bakanlığına yazılan 9 .5 .1973 tarihli yazı için 
çevre senatörü olarak aracılığım istenmekte ve 
cevap beklenmektedir. 

Tüzüğümüzün 120 nci maddesi gereğince 
yazılı soru olarak havalesini saygılarımla arz 
ederim. 

Macit Zeren 
C. Senatosu Başkanvekili 

Amasya Ziraat Odası 9 . 5 . 1973 
Konu : Hububat fiyatları Hk. 

Ticaret Bakanlığı Yüksek Makamına 
Ankara 

Ulusumuzun Myük çoğunluğunu çiftçilerin, 
özellikle küçük çiftçilerin teşkil ettiği ve bunla
rın gelir kaynaklarınında büyük oranda ürettik
leri hububata dayandığı yüksek malûmlarıdır. 
Hububat fiyatları taban fiyatı 4 seneden beri 
aynı seviyede durduğu halde üretime etkili olan 
bütün faktörler (ziraat alet ve makineleri, güb-
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re, tohum, işçi, akaryakıt ve emsali gibi.) yüzde 
yüze yakın bir artış göstermişlerdir. Bu yüzden 
çiftçimizin başlıca geçim kaynağı olan hububat 
taban fiyatı maliyetin çok altında kalmıştır. 
Her nekadar hububat fiyatlarına yapılacak zam
mın hayat pahalılığını artıracağı iddia edile'bi-
lirsde hububatın dışında kalan her türlü emtia 
fiyatları alabildiğine artarken hayat pahalılığı
na sebebolacağı endişesi ile yirmi milyonu müte
caviz köylü ve çiftçi vatandaşlarımızı tasavvu
run üstünde bir sıkıntı içerisinde bırakmanın ve 
her fedakârlığın bu cefakâr zümreden bekleme
nin, titizlikle uygulamak istediğiniz sosyal adalet 
prensipleriyle bağdaşıp bağdaşmayacağı yüksek 
takdirlerinize kalmıştır. 

Bu durum gözönüne alınarak buğday fiyatla
rının beher kilosu 150 arpanın 125 Krş. olarak 
tespit ve ilânına müsaade ve emir buyurulması-
nı saygılarımla arz ederiz. 

Hasan Apaydın Saip Ergin 
Ziraat Odası Z. Yüksek Mühendis 

Meclis Başkanı Yönetim Kurulu Bşk. 

T C. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Gn. Md. 
Dosya No. : XII. 08. F/87 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın A 
İlgi : 18 . 5 . 1973 tarih ve 1442 - 622 - 7/128 

sayılı yazınız. 

Kararname ile 

Makarnalık Trakya 
Makarnalık Güney doğu 
Ekmeklik I Grup 
Ekmeklik II. Grup 
Ekmeklik III. Grup 
Çavdar 
Beyaz arpa 
ıSiha beyaz arpa 
ıSiha arpa 
Beyaz yulaf 
ıSiha beyaz yulaf 
ıSiha yulaf 

1972 -1973 

Alış 
fiyatı 

106 
103 
103 
100 

98 
75 
80 
75 
65 
73 
70 
65 

1973 -1974 

Alış 
fiyatı 

125 
123 
123 
120 
115 

90 
95 
90-
78 
88 
84 
78 

Cumhuriyet Senatosu Amasya üyesi Macit 
Zerenln hububat fiyatlarının tespit ve ilânına 
dair yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

3491 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü
ne göre her yıl Haziran ayının birinci yarısın
da hububat p a t l a r ı n ı n Bakanlar Kurulunca 
tespit edilerek ilân edilmesi gerekmektedir. 

Bu hükme uygun olarak 1973 - 1974 döne
mine ait hububat alını ve satım fiyatları 
17 . 5 .1973 tarih ve 7/6397 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı ile tespit edilerek 22 . 5 . 1973 ta
rih ve 14542 sayılı Resmî Gazetede yayımlan
mış bulunmaktadır. 

1973 - 1974 dönemi hububat fiyatlarının tes
pitinde gözününde bulundurulan en önemli he
def, genel ekonomide fiyat istikrarını bozma
mak ve değişik iklim karakteri arz eden mem
leketimizde, bölgesel fiyat uygulamaları sure
tiyle üretici gelirlerini aynı düzeyde tutmak ol
muştur. 

Bu görüşe uygun olarak hazırlanan karar
name hem üretici, hem tüketici yönünden aşa
ğıdaki özellikleri ihtiva etmektedir : 

Bu yıl, hububat alım fiyatları ortalama 
% 20 oranında artırılmış, tüketiciyi korumak 
amacıyle satış fiyatlarında bu nispet daha dü
şük olarak tespit edilmiştir. Şöyle ki; 

tespit edilen 

1972 • 1973 

Satış 
fiyatı 

116 
113 
113 
110 
108 

85 
90 
85 
75 
83 
80 
75 

1973-1574 

(Satış 
fiyatı 

130 
128 
128 
125 
120 

95 
100 

95 
83 
93 
89 
83 

Artış 
Alışta 

17.9 
19.4 
19.4 
20 
17.3 
20 
18.8 
2-0 
20 
20.5 
20 
20 

yüzdesi 
Satış 

12.1 
13.3 
13.3 
13.6 
11.1 
11.8 
11.1 
11.8 
17.3 
12 
11.3 
10.7 
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Toprak Mahsulleri Ofisince şimdiye kadar 
10 kuruş üzerinden uygulanmakta olan alış -
satış fiyat farkı bu yıl, tüketiciyi korumak 
amacıyle 5 kuruşa indirilm.ist.ir. 

Baş fiyatlara esas olan bâz; vasıfların uy
gulamada eşitliği sağlamak üzere hububat 
gruplarında çavdar ve yaıbancı madde nispetle
ri yeknesak hale getirilmiştir. 

Geçen yıl Mersin, İskenderun, İzmir, Hay
darpaşa ve Samsun limanlarında Ofise üretici 
tarafından teslim edilen bir kilo hububat için 
ödenen 2 kuruşluk taşıma ücreti, bu yıl üretici 
lehine 3 kuruşa çıkarılmıştır. 

Ayrıca, birinci grulba dahil Bezostaja, Wan-
ser ve benzeri buğdaylarda züccaci clane nispe
tine göre yapılan tenzilât üretici lehine kaldı
rılmıştır. 

Şimdiye kadar un ve ekmek fiyatları bele
diyeler tarafından jtespit edilmekte idi. 

Bu yıl kararnamenin 5 nci maddesine ilâve 
olunan bir hükümle illerde vali veya veldlinin 
Başkanlığında, Belediye, Toprak Mahsulleri 

Ofisi yetkilileri, değirmenci ve fırıncıların tem
silcilerinden müteşekkil komiteler; şehir ve ka
sabalarda un fiyatlarıyle, ekmek gramajı, ev
saf ve fiyatlarını ve diğer hususları tespitle gö
revlendirilmişti r. 

Buna ilâveten bu yıl kararnamede Ofise 
halk ekmeklik ihtiyacı olarak nüfus başına ay
da 10 kilo üzerinden veriden ekmeklik buğday
lardan 80 randımanlı un çekilmesi hükmü yer 
almıştır. 

Bu sebeple bu seııeki hava şartlarının üreti
me etkisi, dünya buğday fiyatlarındaki gelişme, 
maliyet unsurları, üreticinin ve tüketicinin sa
tmalıma gücü hesaba katılmak suretiyle tespit 
edilmiş bulunan hububat fiyatlarında yazılı 
soru önergesine konu olan Amasya Ziraat Oda
sı Başkanlığının teklif ettiği şekilde (buğday 
için 150, arpa için 125 kuruş) bir artırma müm
kün bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
'Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

>»-<«»- - • 
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GÜNDEMİ 
71 NCİ BİRLEŞİM 

5 ." 16 .1973 Saik 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
secim, 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Ilanıdi Özer'in Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de, bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıealı'nm, Türkiye Smaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan. sözlü sorusu (6/575) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan >sözlü sorusu (6/2) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

•6. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in Türk Hava Yollarına dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

7. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçme'nin, Türk sporunun durumu
na dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so
rusu (6/19) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nm, tarım ürünlerinin fiyatlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/18) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, haşhaş ekiminin yasaklan
masına dair Barbakandan sözlü sorusu (6/20) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete tes
limi hususunda Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/45) 

2, — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması steyen önergesi 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'iu, Sosyal Sigortalar Kurumunun için
de bulunduğu duruma dair Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/3)' 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mecli
si Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 .1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, son birkaç ay içinde-, özellik-

(Devamı Arkada) 
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le İstanbul'da vukubulan yangınlara dair Sena
to araştırması isteyen önergesi (10/4) l 

7. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (IO/Ü'3) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 3 .1973) | 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman- | 
lığının Aralık 1972 ve Ocak, Şubat 1973 aylan- ! 
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarım İnceleme Komisyonu Raporu (5/9) 
CS. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 15.5.1273) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Şevket Akyürek'in, çimento ihracı konusunda 
Senato Araştırması isteyen önergesi (10/5) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının ne
denleri ve çözüm yolları konusunda Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/6) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

• • • • > • • > © < • • < ' • • • 


