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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Devlet Su İşleri Genci Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değ'lşiklik ya
pılması hakkında (S. Sayısı : 325) 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında (S. Sayısı : 326); 

1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında (S. Sa
yısı : 327) kanun tasarılarının Gelen Kâğıtlar
dan Gündeme alınıp öncelikle görüşülmeleri 
onaylanarak, maddeleri kabul olundu ve tümleri 
acık eya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda ka
bul olundukları bildirildi. 

A. P. ve C. H. P. Grup Başkanlıklarının, 
5 . 3 . 1974 tarihinde toplanılmak üzere Genel 
Kurul çalışmalarına ara verilmesine dair öner
gesi kalbul olundu. 

5 . 3 . 1974 Salı günü saat 15,00te topla
nılmak üzere Birleşime saat 12,50'de son verildi. 

Başkan 
Başkanveküi 

Necip Mirkelâmoğlu 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S Ü. 

Vahap Güvenç 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per

sonel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değiştiri
len 137 nci maddesiyle düzenlenen Gösterge tab
lolarında değişiklik yapılması ve ek geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/48; 
C. Senatosu 1/242) (Bütçe ve Plan Komisyonu
na) Müddet : 7 gün) 

Teklif 
2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir 

madde ve bir geçici madde eklenmesine dair 

kanun teklifinin Millet Meclisince kalbul olu
nan metni (M. Meclisi 2/106; C. Senatosu 2/70) 
(Bütçe ve Plan Komisyonuna) (Müddet : 7 
.gün). 

Rapor 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayla
rına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Konıisyonu raporları 
(5/9) (S. Sayısı : 261'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 27 . 2 . 1974) 

BÎRİNGt OTURUM 

Açılma ISaatd : 15,00 

BAKAN : İB^kaoıvekiK Zihni Betil 

KÂTİPLER : Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl), İEkrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimi açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAX — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere baslrvoruz. 



C. Senatosu B : 34 5 , 3 . 1974 0 : 1 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GE3T 

BAŞKAN — Dört arkadaşımız gündem dışı 
söz istemişlerdir. Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Orhan Kor, soıl uçak kazası dolavısıylc 
[gündem dışı söz istiyorlar. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be
ler, Köln Radyosunun yıkıcı neşriyatı ve Alman
ya'da çalışan bazı işçi ve talc'belerin memleke
timiz aleyhinde anarşik faaliyetleri hakkında 
söz istiyorlar. 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal, pancar müstahsilinin içinde bulunduğu 
sıkıntılı durumu arz etmek üzere söz istiyorlar. 

Konya Senatörü Sayın Canpolat, afyon eki
mi ile ilgili Hükümet çalışmaları üzerinde gün
dem dışı söz istiyorlar. 

Dört arkadaşımıza da gündem dışı söz ve
receğim. Yalmız, dört arkadaşımıza söz ver
diğimi ve gündem imi zluı kapsamımı da gözönün-
de bulundurarak, mümkün olduğu kadar 'kı
sa konuşmalarını rica ©diyorum. 

1. —• İzmir Üyesi Orhan Kor'un, 3 Mart 
1974 tarihinde Türk Hava Yollarına ait DC-10 j 
Ankara yolcu uçağının uğradığı kasaya dair 1 
gündem dışı demeci. j 

BAŞKAN — Sayın Orhan Kor, buyurun. 
ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler; 
3 Mart 1974 Pazar günü Paris civarında 

Türk Hava Yollarının DC-10 uçağının uğradı
ğı kaza aziz Milletimizi ve bütün insanlığı ma
teme boğmuştur. 

1974 yılının henıen başında Türk Hava Yol
larının son bir ay içinde hu iki mühim kaza 
dolayısıyle. uğradığı ağır kayıp ve korkunç ne
tice karşısında duyduğumuz derin üzüntünün 
acısı içinde şahsım ve Grubum adına Türk Ha
va Yollarına, Uluslararası 'Sivil Havacılık 
Teşkilâtıma, aziz Milletimizle ve bütün insanlı
ğa em kalbi ta niye ti erimizi sunmayı bir vazife 
failimin. 

Dünya sivil havacılık tarihinin en büyük, 
en feci, en korkunç uçaik kazasının vuku bul
duğu yer Fransa'da, Paris'in Kuzey bölgesin
de S anıt Lys kentinin yakınımda, il karayolu
nun takriben 600 metre iç Hasmında bir pik
nik yeri olan Ermenonville ormanıdır. 

EL KURULA SUNUŞLARI 

Kazaya uğrayan uçak Mc Donnell Douglas 
Corporation firmasının imal ettiği DC-10 ti
pi, Türk Hava Yollarının Amerika'dan yeni 
olarak satmaldığı uçaktır. 1972 Aralık ayın
dan beri Tünk Hava Yollarında ve Avrupa'da 
görev yapmaktadır. Avrupa ve Orta Doğu'da 
ilk olarak bu tip tayyareılerji uçurma şerefini 
de Türk Hava Yolları almıştır. Aynı uçaklar 
7 Ağustos 1971 yılından beri Amerika'nın muh
telif hava şirketlerinde uçmaktadırlar. 1972 
yılı Aralık ayı başında Amorikaın hava şirket
lerinde 65 adedi uçuş yapıyordu. Asgarî 500 
mil ilâ 4 400 mil arasında uçurulan ve bu men
zilde uçtukları takdirde bugün dünyanın en 
ımodern, en mütekâmil ve en avantajlı uçakla
rıdır. 

T ürik Hava Yollarının iç ve dış hatlarında 
büyük bir ferahlığını yaratılması için satmalı-
nan bu uçaklar, 195 tonu aşan azamî ağırlık
la kalkışını sağlayan üç adet, beheri 40 bin lib
re itme gücü veren General Elektrik Şirketi
nin CP 6-6 tipi jet motorları ile mücehhezdir. 

Normri:! seyahat hızı 600 mil (965 kilomet
re) dir. Yolcu kapasitesi 250 - 380 kişi ara
sında değişcibilir. Bagaj kapasitesi de 86,5 
metreküptür. Yaikıt kapasitesi 84 bin litre; 
66 tondur. Paris ile Si, Louis .arasında, 7 200 
'küoimetıvyi durmadan uçabilmöktedir. 

Bu acı günde daha fazla konuşmak yerine, 
Fransız, İngiliz, Amerikan, Türk Hava Yolla
rı ve Beynelmilel Sivil Havacılık Dairesinin 
tahkikatını bekilemenin daha uygun olduğu 
kanaatiyle Yüce Senatoyu tekrar selâmılar, 
aziz Milletimizle insanlığa başsağlığı dilerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

2. — İzmir Üyesi Beliğ Beler'in, Köln Rad
yosunun yıkıcı neşriyatı ve Almanya'da çalışan 
bazı işçi ve talebelerin memleketimiz aleyhinde
ki anarşik faaliyetlerine dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Belliğ Beler. 
BELİĞ BELER (İamir) — Sayım Başkan, 

ısaym senatörler; 
Meselenin ehemmiyetine binaen ve Türk 

Devletinin bdkası için çok önemli gördüğüm 
!bir husus'i arz etmek isterim. 
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•Son Türk Devleti olan, ulu önder Ata
türk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetini yıkıp, 
yerine Marksist ve Leninist bir rejim getirmek 
isteyea kişilerin neler yaptıkları hâlâ hafıza
larda taze olarak bulunmaktadır. Bunlardan 
yakalananların bazıları cezalandırılmış, bazıla
rının ise muhakemeleri hâlâ devam etmekte, 
'bazılarının da çeşitli şekillerde yurt dışına ka
çarak yurt dışında Türk Devleti aleyhinde ça
lışmakta olduklarının resmî raporları Hüküme
tin elindedir. 

Her gün şu veya bu vesile ile yurt dışımda, 
ibaşta Türk Ordusu olmak üzere; Devlete, Hü
kümete ve millî kuruluşlara en ağır bir dille 
saldıran kişiler ceplerinde beğenmeyip yırt
mak istedikleri Türkiye Cumhuriyetinin pasa
portları ile bu hıyanetlerini sürdürmektedir
ler. Bu iâkaydilliğe Tüıikiye dışında hiçbir 
Devlette rastlamak mümkün değildir. Türk 
Devleti ile rejimini beğenmeyen bu gibi vatan 
hainlerinin Türkiye Cıımihuriyeti pasaportla-
rıyle bu hianetlerini devam ettirmemesi, pasa
portlarının uzatılmaması yolunda bir tasarruf 
için Pasaport Kanununa madde 'konulmaması, 
bu yolda hiçbir harekete girişilmemesi, hem 
çok acı ve hem de çok ibret vericidir. Bunun 
hafife alınacak hiçbir tarafı yoktur ve olamaz 
da. Dışişleri Bakanlığı süratle bu konuya eğil
im ek ve Pasaport Kanununda, bazı tadilât tale
bi ile Türkiye Büyük Millet Meclisine müracaat 
mecburiyetindedir. Bu, aynı zamanda Hüküme
tin de tüm ve aslî vazifesidir. «Ben Türk de
ğilim; Marksist ve Leııinisıtim, bu yolun yol
daşıyım» diye haykıran kişilerin beğenmedik
leri Türkiye Cumhuriyetinin pasaportunu taşı
maya, bu pasaportlarla yurt dışında hıyanet
le rini devam ettirmeye asla hakları olamaz. 

Diğer bir önemli konu da ; Federal Alman
ya'da Türk işçilerime her gün Türkçe neşriyat 
yapan Köhı Radyosunun tutumu ve yayınları
ndır. Elbette ki bu radyonun Türkiye aleyhine 
-olan yayınlarından Dışişleri Bakanlığımızın 
haiberi vardır. Güya Federal Almanya dost bir 
memlekettir; İni radyo da Federal Almanya'da
dır, Doğa Berlin'de veya Moskova'da değildir. 
'Bu radyomun Türkçe neşriyatını İdare edenler 
ne hikmetse, Almanya'da bütün işçiler ve kon
solosluklar tarafından bilinen Marksist ve Le-
ninistlerdir. Hemen hemen her haber ve yo-
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num Türkçe olarak, Türk işçilerine bu açıdan 
verilmekte, Türk Devletine, Türk Ordusuna 
ve Hükümetine çeşitli vesilelerle saldırılmalkta-
dır. Aimacıya'dalki bütün Türklerin nefretini 
çeken bu radyo ve yayınları üzerinde 'bugüne 
kadar Dışişleri Bakanlığı ne gibi hareketlerde 
bulunmuştur; bizce bunlar malûm değildir. 
Bulunmuşsa bile devam edegelen fbu tip yılkıcı 
neşriyatlardan hiçbir neticenin alınamadığı or
tadadır. Aynı radyomun, yine Almanya'da bu
lunan Yunan, İtalyan, Yugoslav ve İspanyol 
işçileri için yaptığı bu memleketler dillerindeki 
neşriyatlarda, ne tuhaftır ki -bu memleketler ve 
hükümetleri aleyhine hiçbir neşriyata rastla
yamazsınız. Sadece istisna Türkiye'dir. Sebe
bi gayet basittir. Zira bu memleketler Köhı 
Radyosunda, kendi işçilerine program hazırla
yıp hitap edecek kişileri bu radyoya empoze 
etmektedirler. Köhı Radyosunun Türkiye'ye 
müteveccih bu fecî tutumu hakkında Dışişleri 
Bakanlığının ve Hükümetin bilgisiz olduğu as
la düşünülemez. Eğer böyle ise, Federal Al
manya'daki Büyük Elçilik ve konsolosluklar 
yani Türk Devleti ile Hükümetini temsil eden
ler en başta gelen görevlerini yapmıyorlar de
mektir; fakat beta şahsen ;bu radyo hakkında 
muhtelif zamanlarda Dışişleri Baikanlığına dört 
başı mamur bilgi verilidiğine eminim. 

12 Marta nasıl ve kimlerin yeraltı faaliyetle
riyle gelindiği malumdur. Şimdi başka Maltlar 
yurt dışında yakaneı radyo ve yayınlarla hazır
lanmaya çalışilmabiadır. Yarın, öbür gün 'bun
ların vebalinden bu hareketlere lakayt kalanlar 
Türk Mükıi önünde kendilerini asla kurtara
mazla.1. 

Sen zama-ılaıda da özellikle yoğunluk kaza
nan siım.-ız af kampanyası il1 Devleti yıkmak 
için hazırlık içinde bulunan komünist cepheyi ve 
on mı destekçilerini aziz mîlletimiz ve milliyetçi
ler a+la aıfctmiyccektir. Temennim, pasaport 
mc:\:k'.'i gliiji Köln Rad\ osu meselesini de Dışiş
leri Bakanlığının süratle iıallennes'ldir. 

Maruzatım bundan ibarettir Yüce Senatoya 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

3. — Eskişehir Üyesi Onur VcuzuVın, pan
car müstahsilinin irinde bulunduğu sıkıntılı du
rum ve Seker Şirketinin ımnceır müstahsiline olan 
borçlan;;! ödemesi konusunda gündem dışı ele-
m(('. 

636 — 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Ömer Ucuza]. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş-

!kan, değerli arkadaşlarım; 
Bugüne kadar çalışmalarımıza ara vermemiz 

sebebiyle seçim (bölgem Eskişehir'e gittim; il ve 
ilçeleri dolaştım. Her gittiğim, yerde pancar müs
tahsilinin şikâyetini dinledim ve hakikaten güç 
durumda olduklarını tespit ettim. Bu sebeple 
yüce huzurunuzu İşgal ediyerum. özür dil eıvm. 

Muhterem arkadaşlarım, başlıca gıda madde
miz olan şekerin iptidaî maddesi olan pancar Tür
kiye'de bildiğiniz gibi 53 ilimizde ekilmektedir. 
Başka illerdeki durumu bilmiyorum. Huzurunu
za iki ay kadar evvel de aynı mevzuu getirdim. 
Talû Hüküm'eti gereken tedbiri alarak Şeker Şir
ketinin muhtaç olduğu krediyi Bakanlar Kurulu 
kararıyle Merkez Bankasından temin ettiğini de 
gazetelerde okuduk ve pancar müstahsilinin ala
cağını da Şeker Şirketinin ödemeye başladığını 
'gördük. Nitekim Eskişehir'in bir ilçesinde pan
car müstahsilinin alacağı ödenmiş durumdadır. 

Şimdi, gezip ziyaret ettiğim yerlerde köylü va
tandaşımız iki hususu şikâyet etmektedir. Birinci
si; Eylül ayından itibaren Şeker Fabrikalarında 
teslim ettiği pancarın bugüne kadar bedelinin 
ödenmemesi. İkinci şikâyeti; şayet son alman 
zam kararları alınmadan evvel Şeker Fabrikala
rı alacağımızı ödemiş olsaydı alınmadan evvel, 
Şeker Fabrikaları alacağımızı ödemiş olsaydı Talû 
Hükümetimin geçen Haziran aynıda tarım ürün
lerine taban fiyatı tespit ederek pancarın da ki
losunu yirmi kuruştan otuz kuruşa yükseltmiş 
olması neticesi, pancar müstahsilinin eline bir nis
pet dâhilinde emeğinin değerlenerek intikali sağ
lanmış olacaktı. 

Halbuki, son zamlar sebebiyle alacağımız pan
car parasıyle ihtiyacımızı karşılamak üzere 'gide
ceğimiz pazarda bez, gaz, 'basma, pazen, çocukla
rımıza okul kitabı re defterleri gibi, bizi şehire 

.götürüp getiren vasıtalara yapılan zamlar gibi ni
ce zamlar bize pancarın kilosunu otuz kuruşa de
ğil, Devletin onıbeş kuruş veya daha altında bir 
bedelle ödediği güç durumu yaratmaktadır, der
ler. 

İlâveten, en baş gıda 'maddesi müstahsili olan 
pancar ekicisi köylüyü bir tarafa atarak, hattâ 
unutarak, başka müstahsillerin paralarının öden
diğini de radyolardan duyuyoruz, diye şikâyet 
ediyorlar. 
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Değerli arkadaşlarım,- Sayın Başkanın ten-
bihine uyarak sözümü kısa kesiyorum; Hükümet
ten ricamız şu : 

Yatan sathında yaptığı vaatlerin yerine geti
rilmesini, pancar müstahsili köylü vatandaş iste
miyor. Köylü vatandaşın istediği şey, 14 ay -evvel 
başlayan emeğinin, 14 aydan beri Şeker Şiıketi-
ne intikal eden hakkının Şeker Şirketince şekere 
çevrilerek piyasaya sürülmesi sonucu hâlâ eline 
geçmemesi sebebiyle şikâyetçi; köylü vatandaş 
Hükümetten hakkını istiyor. 

Bunu arz etmek üzere huzurunuza geldim, 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

4. — Konya Üyesi Osman Nuri Canpoıat'ın, 
Hükümetin afyon ekimi ile ilgili çalışmalarına 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Osman Nuri Canpolat, 
OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sa

yın Başkan, s'aym senatörler; 
Günlerdir basında takip ettiğimiz ve memnu

niyet verici bir mevzu üzerinde birkaç dakikanızı 
işgal edeceğimden beni bağışlamanızı rica ederim. 

Mesele, bir yönüyle güya tüm İnsanlığı kurta
racak ve Amerika'da afyon ve eroin müptelâsı 
bulunan hastaları tedavi edecek. Bir yönden, fa
kir ve namüsait şartlar altında geçimlerini temin 
etmeye çalışan Türk köylü ve çiftçisinin nafakası 
ve rızkı meselesi olarak mütalâa edilmek lâzım 
gelir. 

12 Marttan sonra Sayın Nihat Erim Hükü
meti, Amerikan Devletinin tazylk'iyle belki, Tür
kiye'de afyonun ekiminin meneelilmesine kadar 
ittihaz buyurdu. Bu kararın alınmasından evvel, 
basında kararın tevlit edeceği mahzurlar uzun 
uzun ifade çelikli. Adalet Partisi Grubun'a men
sup bazı arkadaşlarımız da meseleyi teferruatıy-
l'e etile getirdiler, 'kararın Türk köylüsü yönünden 
zararlarını ifade etmeye çalıştılar; fakat buna 
rağmen günün Hükümeti bahis mevzuu karan 
ittihaz buyurdu. Ancak, tatbikat göstermiştir 
ki, Türkiye'de afyonun ekiminin mencdilmiş ol
ması ne beşeriyette aıe de Amerikan Milleti bün
yesinde afyon ve dolayısıyle eroin zara.rla.rmi iza
le etmiş, azaltmış değil, bilâkis belki çoğaltmış 
görünür. 

Basından öğrendiğimiz kadarıyle bundan bir
kaç sene evvel üniversite seviyesindeki gençler 
arasında kullanılan eroin, bugün lise seviyesine 
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kadar inmiş, Amerika'nın doğu 'sahillerinden iç 
kes'Jml'ere kadar yayılmış, alabildiğine geniş bir 
kitlenin 'bugün istimal 'eder olduğu bir madde ha
il ine gelmiştir. Kaldıki, Türkiye'nin istihsal ettiği 
afyon miktarı 'dünyada istihsal edilen afyon mik
tarına nispetle % 12 dir. Güneydoğu Asya, Gü
ney Amerika, Kanada bol miktarda afyon istihsal 
etmekte ve bu, Amerika'ya girmekte hatta Ameri
kan polisi, yine basından öğrendiğimize göre 
müptelâsını; bu afyon ve eroini temin etmekte
dir. 

Dolayısıyle, Türk köylüsünü mağdur -etmek
ten başka hiçbir fayda getirmemiş bulunan af
yon ekiminin men'ine mütedair kararın kaldırıla
cağını gerçekten büyük bir memnuniyetle Türk 
köylüsü adına basından öğrenmiş bulunuyoruz. 

Mevcut Hükümet bu hususu tahakkuk ettire
bilirse en başta bendeniz kendisini canügönüiden 
tebrik edeceğim ve alkışlayacağım. 

Ancak, yine basından öğrenebildiğim kadarıy-
le 'dört vilâyetin ismi zikredilir, afyon ekimi için. 
Yeni Hükümet ıbu dört vilâyette afyon ekimine 
müsaade edecek. Aslında, Sayın Nihat Erim Hü
kümetinin ittihaz buyurmuş olduğu kararla, en 
Son defa ekimi menedilen vilâyetlerden biri de 
Konya'dır, i'kredilen bu dört vilâyet arasında 
Konya'nın ismine tesadüf etmek mümkün el ina
dı. Aslında, Konya'nın tamamı da afyon ekimiyle 
iştigal etmez. Nihayet, birkaç kazası vardır ve bu 
kazalar da daha ziyade arazisi mahdut, ekline el
verişli olmayan, yani geniş, türlü ziraate elverişli 
olmayan, mahdut arazisi bulun a r> kaza ve köyler
dir. 

Gerçi, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sı Sayın Necmettin Erbakan Beyefendi Konya 
temsilcisidir. Konya'nın bu sıkıntılarını bilme
yebilir. Biz, kendisinden bu mevzuda şüphesiz 
Konyalı olarak büyük yardım bekliyoruz. Ancak, 
yine basından öğrendiğimize göre, galiba Sayın 
Erbakan in da bugünlerde Konya'nın böyle me
seleleriyle değil de yakınlarını umum müdürlüğe 
getirmekle meşgul olduğu bir hava içinde 'bu
lunduğunu hissediyoruz. Yani, âdeta bir Dev-
let-i Erk abaniye'yi kurma gayreti içinde görü
nüyor. 

Biz, Sayın Başbakan Ecevit'ten «Hakça dü
zen getireceğini.» vaadine istinaden gayet tahak
kuk eittirilehıilirse afyon ekimi, Konya'nın dahi 
bu ekim -sabasına ithalini istirham ederiz. Afyon 
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ekimi mevzuunda büyük ilgi göstermiş elan, bü
yük hassasiyet göstermliş olan Türk 'basınını ba
husus Tercüman Gazetesini hararetle tebrik etme
yi de kaçınılmaz bir borç addediyorum. 

Sayın Başbakandan Konya için ıbu hizmetle
rini esirgemeyecekleri ümidi ile hepinizi saygı ile 
selâmlarım. 

5. — Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce' 
nin, Türkiye'de boğa güreşleri tertiplemek iste
yenlere Hükümetçe müsaade verilmemesine dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, Birleşimi açtıktan sonra Cumhuriyet Se
natosu Zonguldak Üyesi Sayın Ahmet Demir Yü
ce de boğa güreşlerine müsaade 'edilmemesi hak
kında gündem dışı söz istediler. Dört değerli üye 
arkadaşımız ricalarımızı da gözönünde bulundu
rarak gündem dışı konuşmalarını yarım saate 
sığdırdılar. Bu hususu gözönünde bulundurma
ları rleasnle Sayın Ahmet Demir Yüceye de söz 
veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Ahmet. Demir Yüce. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarını; 

iSaym Başkanımızın lütfedip bana gündem 
dışı konuşma imkânı bahşetmiş olmalarından 
dolayı teşekkürlerimi arz ederim. 

Konum, 'Türkiye'nin binıbir derdi bulunur
ken ve feci bir uçak kazasında 346 kişinin ölü
mü hadisesi ile bütün dünya efkârı çalkalanır
ken, benim konumun yavan telâkki edileceği
ni bile bile huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
O da. 54 ncü maddenin bize bahşetmiş olduğu 
gündem dışı konuşmalar, hadisenin tamir edi
lemeyecek derecede gecikmesini önlemek nıak-
sadıyle ilgilileri uyarma niteliğine sahip bu
lunduğu için, bendeniz de biraz yavan telâk
ki edilebilecek bu görüşmemi sizlerin huzuru
nu iki dakika işgal etmek suretiyle arz 'etmek 
lüzumunu hissettim. 

Efendim, duyduğumuza göre Türkiye'ye 
ispanya'dan birtakım kişiler boğa ve boğa gü
reşleri ile ün salmış matador, ve saire isimle 
tesmiye edilen meç hur zevatı getirerek, T üı İki
ye sathında boğa güreşleri tertip edeceklermiş. 
içişleri Bakanlığından da hu hususta müsaade 
istihsal etmiş olduklarını duydum. Binaena
leyh, henüz içişleri Bakanlığından müsaade is-
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tlhsal edilmemişse, bunun önüne geçilmesi için 
ıbu maruzatımı bu saatte yapmak lüzumunu 
hisse t tim. 

• Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de hoğa 
güreşleri "bugüne kadar yapılmamıştır. İki de
fa vaki teşebbüs o zamanın hükümetleri tara
fından önlenmiştir. Boğa güreşleri gayrı insa
nî bir spor dalıdır. Roraa'nm (gladyatörler dev-
ırinin insan - hayvan hunharca, çarpışmasına 
tatibik edilen şeklidir ve 20 ;nci Asrın ikinci 
yarısında 'İspanya'da ve Fransa'nın güneyinde 
bu nevi boğa güreşlerinin yapılması cidden 
dem vericidir. Bu kadar gayrî insanî hir tutu
mun 'bir spor ve gösteri olarak hâlâ dünya yü
zünde revaç Iralması 'bunun Türkiye'ye de sıç
ratılmış olması asla terviç edilmemelidir. 

Bugün Türkiye'de insan meseleleri halledil
memişken hayvanlara acımak gibi bir durum
la mı karşı karşıyayız diye daima bir tepki ile 
karşılaşmaktayız. 

Konu, bir merhamet konusudur; Allah'ın 
vasıflarının en üstünlerinden 'Diridir. Merha-
ımet suyu, hayvanı da, insanı da, dört tarafı 
yeşertir. Türkiye'de biz insanlar birbirimizi 
henüz sevmeyi üğra^em; ermişken, bir de vahşet 
tablosu halinde Türkiye'mize matador oyunla
rını ve boğa güreşi gibi gayrı insanî bir güste-
riyi getirmemeliyiz. 

Benim İçişleri Bakanından istirhamım, böy
le bir müsaadeyi vermişse vermemesini, bu mü
saadeyi akldırmasıdır. Şayet iSpor ve Gençlik 
Bakanı ibuna birtakım spor sahalarını tahsis et
mişse, ıbunun müsaadesini kaldırmalıdır. Hü
kümetten hu nevi gayrî insanî gösterilere mü
saade etmemesini istirham ediyorum. 

Hepinizi saygı i!e selâmlarım. (Alkışlar.) 

6. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

BAŞlKAN — Yüce Cumhuriyet iSenatosu-
ııun sayın üyeleri, gündemimizin 'birinci mad
desini «Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim» teşkil etmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grup 
Başkanvekilliğinden gelen ibir tezkere vardır; 
önce onu okutuyorum : 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 
26 . 2 . 1974 tarih ve 1890 sayılı yazıya : 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 

Ziya Ayrım'm Tarım - Orman - Köy İşleri Ko-

1 misyonu üyeliğinden istifası ile boşalan bu 
yere Aydın Üyesi İskender Cenap Ege aday 
gösterilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

j Adalet Partisi 
Grup Başkanvekili 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Tarım - Orman - Köy İşleri 
Komisyonu Üyesi S'ayın Yusuf Ziya Ayrım çe
kilmişler ; yenlerine Cumhuriyet Senatosu Ada
let Partisi Grubu tarafından (Sayın İskender 
Cenap Ege aday gösterilmektedir. 

'Aday tekdir; geleneğimize de uyarak Ta
nım - Orman - Köy İşleri Komisyonunda açılk 
bulunan üyeliğe aday gösterilen Sayın İsken
der Cenap Ege'nin hu Komisyon üyeliğine se
çilmesini işarî oylarınıza arz edeceğim : Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... (Sayın İskender 
Cenap Ege Tarım - Orman - Köy İşleri Komis
yonunda açık bulunan üyeliğe seçilmişlerdir. 

(Sayın senatörler, Malî ve İktisadî İşler Ko
misyonunda d, Millî Eğitim, Gençlik ve Spor 
Komisyonunda 1, Millî ISavunma Kornişonun
da 1, Sosyal İşler Komisyonunda 1 üyelik açık 
bulunmaktadır. Millî Eğitim, Gençlik ve Spor 
Komisyonundaki açık üyelik için 'Sayın Sami 
Turan (Kayseri), ıS'aym Hikmet İsmen •(Kocae
li), Sayın Lûtfi Doğan (Erzurum) .aday göste
rilmişlerdir. Basılı cetveli dağıtmış bulunuyo
ruz, bu üç adaydan birisi Millî Eğitim, Gençlik 
ve Spor Komisyonuna seçilecektir. -

İSayııı Lütfi Doğan (Erzurum), iSaynı Ali 
Oğuz (İstanbul) Millî ISavunma Komisyonun
daki ibir boş üyeliğe aday gösterilmişlerdir, bu 
ûki adaydan birisi seçilecektir. 

Mali ve İktisadî İşler Komisyonundaki boş 
(bir üyelikle, ISosyal İşler Komisyonundaki hoş 
hir üyelik için bağımsızlar arasından bir kişi 
seçilecektir, 'aday göstermenizi rica 'ediyorum. 
Malî ve İktisadî İşler Komisyonuna 1, Sosyal 
İşler Komisyonuna 1 üye 'bağımsızlar arasın
dan seçilecektir, aday göstermenizi rica ediyo
rum. 

I Değerli arkadaşlarım, >adayı önerge ile gös
terme zorunlu değildir, şifahen de gösterebilir-
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Değerli arkadaşlarım, >aday göstermede ko
laylık olmak üzere komıisyanlarda görev alma
mış bulunan arkadaşlarımın adlarını okuyo
rum; Ekrem Acun er (Tabiî Üye), Mehmet Öz-
ıgüneş (Tabiî Üye), Cevdet Sunay (Tabiî Üye), 
Hikmet İsmen (Kocaeli), Süleyman Ergin 
(Yozgat), 'Salim Hazerdağiı (Elâzığ) bu arka
daşlarımız hiçbir komisyonda üye değillerdir. 

.Sayın İsmen, Sayın Salih Tanyeri sizi Sos
yal İşler Komisyonuna aday gösteriyorlar. Sa
yın İsmen, ayrıca Millî Eğitim, Gençlik ve Spor 
Komisyonunda da aday gösteriliyorsunuz? 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — 
(Sosyal İşler Komisyonunu kabul ediyorum. 
M:T!î Eğitim, Gençlik ve 'Spor Komisyonuna 
.adaylığımı kendim koydum. 

BAŞKAN — 'Sosyal İşler Komisyonuna 
adaylığınızı kabul ediyorsunuz. Başka aday ol
madığına göre Sayın İşmcn'in seçimlerini işarı 
oylarınıza .arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... ISayın Fatma Hikmet İsmen 
Sosyal İşler Komisyonu üyeliğine seçilmişler
dir. 

Malî ve İktisadî İşler 
aday rica ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN 
Oğuz. 

BAŞKAN — Ali Oğuz. Sayın Ali Oğuz?.. 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Burada yok-

llar. Millî Savunma Komisyonundan feragat 
ediyorum, tek aday kaldıkları için işarî oya 
sunmak kabil olabilir. 

BAŞKAN — Efendim, Millî Savunma Ko
misyonu üyeliği için iki aday gösterilmiş bu
lunuyordu, Sayın Lütfi Doğan vazgeçtiler, Sa
yın Ali Oğuz tek iadaydır, 'başka aday da gös
terilmemiştir, işarı oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etaıej^ enler... iSayın Ali Oğuz 
Millî Savunma Komisyonu üyeliğine seçilmiş
lerdir. 

AHMET NUSBET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, ben de iSayın Lütfi Doğan'ı Ma
lî ve İktisadî İşler Komisyonuna aday gösteri
yorum. Eğer kabul buyururlarsa onu ela işarı 
oyla seçelim. 

BAŞKAN — Efendim, Millî Eğitim, Genç
lik ve Spor Komisyonuna da aday gösterildiği
niz için her iki komisyona da seçilebilirsiniz. 

Komisyonuna bir 

(İstanbul) — Ali 

Malî ve İktisadî İşler Kamisyonu üyeliğine 
İSayın Lûtfi Doğan aday gösterilmişlerdir. 
Aday tektir. İşarı oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... İSayın Lûtfi Doğan Malî 
ve İktisadî İşler Komisyonu üyeliğine seçilmiş
lerdir. 

Millî Eğitim Komisyonunda boş bulunan 
bir üyeliğe üç sayın arkadaşımız aday gösteril
mişlerdir; Sayın İSa.mi Turan, İSayın Hikmet 
ismen, Say m Lûtfi Doğan. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — 
B m fera.gat ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hikmet İsmen vazgeç
tiler. Şimdi iki adayımız var, Sayın Sami Tu
ran, Sajun Lûtfi Doğan. 

Seçime geçiyoruz. Evvelâ sayım ve döküm 
işlem1 eri için bir tasnif heyeti seçeceğiz. 

(MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Lüt
fi Doğan vazgeçti efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, vazgeçmedi. 
ISayım ve döküm işlerini yapacak olan tas

nif heyetini seçiyorum. 
Sayın Bahriye Üçok?.. Burada. 
Sayın Macii Zereu?.. Yok. 
iSayın Ahmet özmumcu?.. Yok. 
S.aym Ahmet Kara yiğit ?.. Yok. 
Sayın Mahmut Şevket Özçetin?.. Yok. 
İSayın Halil Üzmen?.. Yok. 
Sayın Cenmettin İnkaya?.. Yok., 
Sayın Lûtfi Tokoğlu?.. Yok. 
Sayın Osman Salilıoğlu?.. Yok. 
Sayın Fethi Cenkbaş?.. Yok. 
•Sıym Vehbi Ersü?.. Yok. 
iSayın Mustafa Tığlı?.. Yok. 
Sayın İsmail Yetiş?.. Yok. 
Sayın Beliğ Beler?.. Yok. 
Sayın Mehmet Varışlı?.. Yok. 
Sayın Cahit Ortaç?.. Yok. 
(Sayın Sakıp Hatunoğlu?.. Burada. 
iSayın Ömer Ucuza'l?.. Burada. 

Sayın Bahriye Üçok, 'Sayın Ömer Ueuzal, 
Hatunoğlu Tamif Heyetine, secil-•Sokı Sayın ocuvı 

mislerdir. 
Secime hangi sayın üyeden başlanacağına 

dair ad çekiyorum,.. Sayın iSaıbahattin Özbek. 

Adları okunan değerli arka ela şiarımın oyla
rını hazır bulunan sepete atmalarını' rica ediyo
rum. 
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(Cumhurbaşkanınca -Seçilen Üye Sabahat
tin Özbek'ten başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Adlarının okunduğu sırada ha
zır bulunmayıp da oylarını kullanmayan arka
daşlar varsa, lütfen oylarını kullansınlar. 

Oyunu 'kullanmayan sayın üye var mı?... 
Yok. 

Oy verme işlemi sona ermiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Tasnif Heyetinin tutanağı gel
miştir, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu 
Secim tutanağı 

Toplantı yılı : 13 
Tarih : 5.3.1974 
Birleşim : 34 
Tur : 

Yüksek Başkanlığa 
'Millî Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonun

da münhal bir bağımsız üyelik için yapılan se
çime (53) üye katılmış ve yeter sayının bulun
madığı anlaşıldığından tasnife gidilmemiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Cumhurbaşkanınca S. ü. Erzurum 

Bahriye Üçok Sakıp Hatunoğlu 
Üye 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Cumihuriye't Senatosunun de
ğerli üyeleri; 

Millî Eğitim, -Gençlik ve Spor Komisyonun
da açık bulunan bir üyelik için yapılan seçime 
53 sayın üyenin iştirak ettiği, Sayın Bahriye 
Üeok, Sayın Sakıp Hatunoğlu ve Sayın Ömer 
Ucuzal'dan kurulu Tasnif Heyöt'i tarafından 
tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle çoğunluğumuzun olmadığı anla
şıldığından, 7 Mart 1974 Perşembe günü saat 
15,00'te toplanmak üzere Birleşime son veriyo
rum. 

Kapanma saati : 16,05 

*amm 

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

1. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Ekrem Kabay'ın, Burdur Valisine dair, soru 
önergesi ve İçişleri Bakamı OğuzJıan Asiltürk'ün 
yazılı cevabı. (7/186) 

9 . 1 . 1974 

'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de-
lâlctlerûriizi saygılarımla rica ederim. 

Burdur Senatörü 
Ekrem Kabay 

Burdur ilinde : 
3 . 12 . 1973 günü mahallî seçimler nede

niyle; C. H. P. il örgütünce, BP. kahvesinde 
düzenlenen kapalı salon toplantısında; kahve 
sakini olmak, ya da konuşmaları izlemekten 

başka «günahı» bulunmayan 5 öğretmen hak
kında, Burdur Valiliği soruşturma açtırmıştır. 

Anayasamızın, kişiye tanıdığı demokratik 
haklarını kisıitlama baskı altına alma, bir bakı
ma yasalarımızı hiçe sayma anlamına gelen çağ
dışı, zorbacı ve keyfî düşüncenin (geçirdiğimiz 
bunalımlara rağmen) kışkırtıcılığını anlamak; 
örtüsü ne olursa lOİsun, mümkündür ve anlam
lıdır. 

Anayasal kuruluşların ve objektif yetkilile
rin, yasa dışı bu tür işlemlere izin vermiyece-
ği inancıyle; 

1. Propaganda konuşmalarını dinlemek 
Devlet memurları için suç mudur? 

2. Burdur Valisinin yasa dışı bu tutumu 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 
Öz. İş. On. Md. 

Şb. Md. Değ. ve Atama 731/4940 
2 . 3 . 1974 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 10 . 1 . 1974 tarih Kanunlar Müdür

lüğü 2292-1774, 7/186 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Sayın 

Ekrem Kah ay tarafımdan Bakanlığımızca yazı
lı olarak cevaplandırılması istenilen ve Burdur 
Valis'iniin «C. H. P. İl Örgütünce düzenlenen 
kapalı salon toplantısında dinleyici olarak bu
lunan 5 öğretmen hakkında» soruşturma açtığı 
konusunu kapsayan olay incelettirilmiştir. 

Mahallinden alman bilgiye g-öre; 3 . 12 . 1973 
tarihinde <C. H. P. İl Örgütünce düzenlenen ka
palı salon toplantısına iştirak eden 5 öğretmen 
hakkında Burdur C. Savcılığınca kovuşturma
ya geçilip dava açıldığı, ayrıca sözü edilen hak
kında 657 sayılı Kanunun 7 noi maddesine ay
kırı davranışta bulundukları gerekçesi ile Bur
dur Valiliğince de disiplin kovuşturması yapıl
dığı ve kendilerine birer kınama cezası verildi
ği anlaşılmıştır. 

Adlî organlarca el konulmuş bir konu da, 
Anayasamızın 132 nci maddesi uyarınca şimdi
den bir değerlendii'meye girişme olanağı bulun
madığından dâva sonucunun beklenmesinin uy
gun olacağı düşünülmektedir. 

(Bilgilerinizi arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüne^in, Toprak Mahsûlleri Ofisindeki 
buğday stokuna dair, soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı Fehim Adak'ın yazılı cevabı. (7/188) 

22 . 1 . 1974 
•Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Mehmet Öz gün eş 

Soru : 1 
Bugün (22 Ocak 1974) Toprak Mahsûlleri 

Ofisinin elindeki buğday stoku kaç tondur? 
Soru : 2 
Ofisin aylık buğday satışı kaç tondur? 
Soru : 3 

Ocak 1974'ten Temmuz 1974'e kadar, yani 
yeni kampanyaya kadar, 7 aylık buğday ihtiya
cını karşılamak için ne gibi tedbirler alınmış
tır? 

Soru : 4 
Ankara, İstanbul ve İzmir illerimizin gün

lük buğday ihtiyacı kaç tondur? Bu ihtiyacı 
karşılamak için bu şehirlerimizde halen kaçar 
tonluk stok vardır? 

iSorıı : 5 
1973 yaz aylarında, kampanya sonunda yur

dumuza yeterli alım yapılabilmiş midir! Yapı
lamamışsa, ithalât yapılması için Hükümetiniz 
Ofis tarafm'dan ikaz edilmiş midir'? 

Soru : 6 
Yurt. ihtiyaçlarını karşılamıak için buğday 

ithalâtı yapılıyorsa veya yapılacaksa, bu buğ
dayın tonu kaça malolaçaktır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 28 . 2 . 1974 

Teşkilâtlandırma Gn. Md. 
Dosya No. : Ix.09.F/3 

15/2008 - 2 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 22 . 1 . 1974 tarih ve 7/188 sayılı yazı
nız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüncşraı Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde
ki buğday stokuna dair yazılı soru önergesinde 
kayıtlı hususlar incelenmiş ve aşağıda ayrı ayrı 
cevaplandırılmıştır. 

1. — 22 . 1 . 1974 tarihi itibariyle Toprak 
Mahsulleri Ofisinin elindeki buğday stoku 
401 272 tondur. 

2. — Haziran 1973'ten Ocak 1974'e kadar 
ofisin buğday satışları aşağıda gösterilmiştir. 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
22 Ocak 

1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1974 

142 463 Ton 
94 155 » 

110 203 » 
125 824 » 
146 904 » 
158 448 y> 
159 613 » 

86 314 » 

1973 yılının son 5 aylık satışı evvelki yılla
ra ait aylık satışların 2 misline ulaşmıştır. 

3. — 18 . 8 . 1973 tarih ve 7/7020 sayılı Ka
rarnamenin Bakanlığımıza verdiği göreve isti-

642 
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naden ilk plânda 500 0CO ton buğdayın dış ül
kelerden temini, Ağustos 1973 ayı 2 nci yarı
sından itibaren programlanarak tatbikatına ge
çilmiştir. Bilahare artan talepler karşısında bu 
miktarın ihtiyaca cevap vermeyeceği anlaşıldı
ğından 750 000 tona çıkarılmış ve 22 . 1 . 1974 
tarihine kadar 372 000 tonun mubayaası tamam
lanarak 300 000 tonu memleketimize getirilmiş, 
geri kalan kısmın ise bugünlerde yurda gelme
si beklenmektedir. 

Ofis kısa aralıklarla ihale açmak suretiyle 
buğday mubayaasına devanı etmektedir. Mayıs 
1974 sonuna, katlar 750 000 ton buğdayın tama
mının roübayaia edilerek yurda getirilmesi için 
çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca, Dünya 
Gıda programından 27 473 ton buğdayın mem
lûk etlimize şevki teaılıı edilmiştir. 

4. — Ankara, İstanbul ve İzmir illerimizin 
ihtiyacının büyük bir kısmı 7/6397 sayılı Ka
rarnamenin 5 nci maddesine göre piyasadan te
min edilmektedir. Bu illere ofisçe tahsis edilen 
günlük buğday miktarı ile, 22 Ocak 1974 tarihi 
itibariyle ekmeklik stokları aşağıda gösterilmiş
tir. . 

İli 

Ankara 
İstanbul 
İzmir 

iG-ünlük tahsis 
Miktarı/Ton 

565 
710 
665 

Stok 
Ton 

14 559 
113 534 

62 265 

5. — 1972 - 1973 üretim yılında 1972 Eylül 
ve Ekim aylarında tatminkâr yağışlar alınmış 
ise de, Kasım ve Aralık aylarında o tarihe ka
dar görülmemiş bir kış kuraklığı yaşanmıştır. 
1973 Ocak ve müteakip aylardaki yağış ve sü
hunet durumu yurdun çeşitli bölgelerindeki 
mahsulü değişik şekillerde etkilemiştir. Netic-e 
olarak noksan yağışlar Güneydoğu Anadolu 
bölgesi ile Konya yöresinde ve kısmen de Gü
neyde menfi etkisini sürdürmüş ve bu neden
lerle 1973 buğday üretimi 1971 ve 1972 yılları
nın çok altında kalmıştır. 

!(1973 yılı san buğday üretimi tahmini 
10 000 000 ton, 1971 yılı buğday üretimi tahmi
ni 13 500 000 ton, 1972 yılmmki ise 12 200 000 
tondur.) -üretim noksanlığının yanında serbest 

piyasa fiyatlarının da çok yüksek" oluşu, karşı
sında alımlar 31 . 12 . 1973 tarihi itibariyle : ' 

535 982 Ton buğday 

187 » arpa 

1 488 » çavdar 

4 » yulaf 

olmak üzere 537 661 tona ulaşabilmiştir ki, bu 
miktar son iki alım devresine ait alımların çok 
altındadır. 

Şöyle ki : 
31.12.1972 1.12.1971 
i t iba rıyle it ib a n y 1 o 
alımlar alımlar 

(ton) (ton) 

Buğday 
arpa 
çavdar 
vulaf 

1 425 362 1 934 556 
32 174 174 224 
18 594 60 345 

264 1 832 

1 476 394 2 171 438 

Toprak Mahsulleri Ofisi mubayaalarının 
beklenen seviyeye ulaşamaması sebebiyle, önü
müzdeki kampanya yılma kadar memleket ihti
yacı için tedbir alınması zorunluluğu duyula
rak 9 . 7 . 1973 tarihinde ilgili teşekkül ve ku
ruluş temsilcilerinin iştiraki ile yapılan toplan
tıda konu detaylı bir şekilde görüşülerek üre
timin geçmiş son iki yıla oranla noksan olaca
ğı sonucuna varılmış ve ihtiyaç açığının temini 
hususundaki öneriler uyarınca bu tarihten son
ra, ofisçe, tahassül edecek yeni duruma göre 
'bir sitok planlaması yapılarak 6 . 8 . 1973 tari
hinde ilk tedbir olarak 500 000 ton buğday ile 
100 OC'O ton yemlik arpanın ithali için derhal 
lüzumlu çalışmalara başlanmıştır. 

6. — 750 000 ton buğday ithalâtının zorun--
lu okluğu yukarda belirtilmişti. Ancak, dünya 
fiyat konjonktürünün geçmiş yıllara kıyasla, 
büyük artış gösitemnesi ve buna paralel olarak 
akaryakıt buhranı neden'iyle navlun flyatarı-
nın büyük ölçüde artması, ithalât hububatının 
limanlarımılza maliyetinin yüksek olmasına se-
bebolmaktadır. Bu buğdayların limanlarımıza 
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•ton olarak maliyati 2 645 lira ile 3 527 lira ara
sında değişmektedir. 

©ilgilerinize arz olunur. 
Fehim Adak 

Ticaret Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, Kamu İktisadî kuruluşları memur
larına verilen ikramiyelere dair soru önergesi ve 
Başbakan Bülent Ecevit'in yazılı cevabı (7/189) 

30 . 1 . 1974 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularınım Sayın Başbakan ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassut buyurulmasını derin saygılarımla rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Ankara Üyesi 

Yiğit Köker 

iSorular : 
1. — Bazı kamu iktisadî kuruluşlarının yet

kili karar organlarınca 657 sayılı Kanunun 1327 
sayılı Kanunla muaddel geçici 9 ncu maddesin
de mâna bir hüküm mevcudolmadığı gerekçe
si ile 4-10 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi 
uyarınca teşekkülleri personeline 3659 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesi uyarınca 1970 - 1973 
yılladı için her yıl iki maaş hesabiyle 6'şar ay
lık ikramiye ödenmeğine karar verilmiş ve bu 
karar T. K. İ. Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigor
talar Genel Müdürlüğü ve Petrol Ofis Genel 
Müdürlüğünce derhal tatbike konularak me
murlara 6'gar aylıkları tutarı ikramiye öden
miştir. (Başbakanlık makamının işe vaziyet et
mesi üzerine diğer kamu kuruluşları bu tediye
yi yapmamışlardır. Aynı statüye tabi Kamu İk
tisadî kuruluşları memurlarının bir kısmının 
ikramiye alması diğerlerinin almaması memur
lar arasında büyük huzursuzluklar yarattığın
dan. Bu hususta muhterem Hükümetinizin gö
rüşü nedir! 

2. — Yukarda izah olunan ikramiyeyi ödemiş 
bulunan kamu kuruluşu personeline tatbiki dü
şünülen müeyyide var mıdır, daha açık bir ifa
de ile ödenmiş bulunan 6'şar aylık ikramiyele
rin istirdadı kanunen mümkün müdür? 

3. — Daha önce alınan kararlarla ödenen 
ikramiyelerin istirdadı mümkün değilse bu tak
dirde ikramiye almamış Kamu İktisadî Kuruluş-
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lan personeline de ikramiyelerinin ödenmesi 
hakkında ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 28.2.1974 
Dairesi Başkanlığı 
•Sayı : 77-324/1338 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 4.2.1974 tarihli ve 7/189-2516-179G sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi Yiğit 

Köker'in, kamu iktisadî kuruluşları memurla
rına verilen ikramiyelere dair yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişik olarak sunulmuıştur. 

Saygı yi e arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğt't Köker'in Kamu 
İktsadî Kuruluşları memurlarına verilen ikra
miyelere dair yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Maliye Bakanlığından alman bilgiye göre : 
1. Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Ka

nunun 90 ncı maddesiyle eklenen ek geçici 21 nci 
maddede ve bu maddenin Kanun hükmünde karar
namelerle değişik şekilde; ek geçici 6, 7 ve 9 ncu 
maddeler kapsamına giren personel ile ek g-eçici 
12, 13 ve 14 ncü maddeler kapsamına girip bu 
kanun hükümlerine tabi olan personele Devlet 
memurlarına ödenenler dışında herhangi bir 
ödeme yapılmayacağı kesinlükle hükme bağlan
mış bulunmaktadır. Sözü geçen ek geçici 9 
ncu madde 3659 ve 2847 sayılı kanunlar ile bun
ların ek ve değişikliklerine tabi kurumlan içine 
almaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununda da bu kanuna tabi personele ikramiye, 
prim ve temettü şeklinde ödeme yapılmasına 
izin yeren bir hüküm bulunmamaktadır. 

Nitekim, 440 sayılı Kanunun 32 nci madde
sinde KİT personeli için konulmuş olan hizmet 
yasağı hükmünün, 657 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten sonra uygulanmasına ola
nak bulunmadığı, buna karşılık 3659, 2847 ve 
440 .sayılı kanunlardaki bu kanunlar kapsamı
na giren personele ödenmesine cevaz verilen 
prim, ikramiye ve temettü gibi ödemelerle ügi'M 
hükümlerin yürürlükte olmadığı mütalâa, edi
lerek, uygulamaya bu şekilde yön verilmiştir. 
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Kaldı ki, Devlet Memurları Kanununun malî 
hükümlerinin uygulanmasına başlanıldığı sıra
da, Balkanlar Kurulunca alman 24 .12 .1970 ta-
üLlıli ve 7/1867 sayılı Kararın 3 ncü maddesin
de, 3659 ve 2847 sayılı kanunlara tabi kuruluş
lar personeline, 1 . 12 . 1970 tarihinden itibaren, 
liikraniiiye, fazla mesai, İştiraklerde ek görev 
ücreti karşılığı ödenen taşıt ücreti gibi (440 sa
yılı Kanunun 29 ncu maddesi gereğince verilen 
tazminat ıdahil) aylıklarının yanında her ne ad 
altında olursa olsun hiçbir ödeme yapılmaması
nın gerciktirdiği açıkça belirtilmiştir. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinden fcûıûıe men
sup bir memurun, 1971, 1972 ve 1973 yıllarına 
alt toplam 6 maaş tutarındaki ikramiyelerinin 
verilmem esine ilişkin idare 'kararının iptali is
temiyle Danıştayda açtığı dava sonunda, Da
nıştay Beşinci Dairesince verilen 24 .1 .1974 
tarihli ve Esas No. 1973/11639. Kara No. 1974/35 
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sayılı Kararda, aynı görüşlerle, idarenin tasar
rufunda kanuna aykırılık görülmeyerek davanın 
reddedilmiş olması da, uygulamanın mevzuata 
uygunluğunu kanıtlamaktadır. 

Bu duruma göre, 1.12.1970 tarihlinden sonra 
anılan kanunlara göre daha önce verilen temet
tü, ikramiye ve primlerin sözü edilen kurumlar 
personeline ödenmesine olanak bulunmamaktadır. 

Kamu iktisadi kuruluşlarında bu konudaki 
uygulamada beraberlik sağlamak amacıyla du
rum, 12.10.1973 tarihli ve 21-58/9840 sayılı Baş
bakanlık genelgesiyle tüm Bakanlık ve Kuruluş
la ra duy rulmuştur. 

2. Kanunlarımıza uygun olmayarak öden
miş olan ikramiyelerin, ödenenlerden geri alın
mayı mümkündür. 

Bülent Eeevit 
Başbakan 

. < , . . 
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Saat : 1'5,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçiim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met YıMız'm, 12 Maııt öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/2) 

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

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

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

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, tarım ürünlerinin fiyatla
rına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/18) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atimaca'nın, haşhaş ekimlinin yasak
lanmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/20) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'ın, Atatürk Üniversitesindeki olay-
llar hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/24) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, 12 Mart 1971 öıncesi yatırımlar ve 
ihracat politikasına dair Başibafeandan sözlü 
sorusu (6/25) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, 1967 yılında İtalya'da ihraç edi
len zeytinyağına dair Ticaret Bakanından sözlü 
isorusu (6/28) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLEGEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi 
Hüsnü Dikeçligillh, Ankara İmar Limiit-ed 
Şirketine dair Senato araştırması istemen öner
gesi (10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato arat
tırması isteyen önergesi (10/3) 

3. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 
27 . 9 . 1972) 

4. — Tüık Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
,'ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Grün-
doğan'ın, yurudumuzdalki enerji darlığının ne-
doaleri ve çözüm yolları konusunda Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/6) 

(Devamı Arkada) 



6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi 
Hamdi Özer'in, mason localarına dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/7) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Kciker'in, Kızılay alt geçidi ve çarşı ya
pımı inşaatına dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/9) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığımın Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayla

rına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesapları İnceleme Komisyonu raporları 
(5/9) (S. Sayısı : 26İ'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 27 . 2 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İXİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B- BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


