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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sadi Irmak, Hü
kümet bunalımından duyulan endişelere; 

Hatay Üyesi Mustafa Deliveii, «Pamuk İşçisinin 
Öyküsü» isimli televizyon programına dair gündem 
dışı birer demeçte bulundular. 

Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in, Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığının 25 Ekim 1974 gün ve 288 sa
yılı yazısına dair gündem dışı demecini, Başkanvekili 
Mehmet Ünaldı cevaplandırdı. 

Bolu Üyesi Alâeddin Yılmaztürk, Devlet memur
larının haksız tayin ve tasarruflarına dair gündem 
dışı demeçte bulundu. 

Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı Tu
ran Güneş'e, Millî Savunma Bakanı Hasan Esat 
Işık'ın (3/520, 528, 530); 

Maliye Bakanı Deniz Baykal'a, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Cahit Kayra'nın (3/523); 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'a, Ticaret Bakanı Fehim Adak'ın (3/527); 

Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ'a, İmar 
ve İskân Bakanı Ali Topuz'un (3/529); 

Devlet Bakanı İsmail Hakkı Birler'e, Devlet Ba
kanı, Orhan Eyüboğhuıun (3/53 î) vekillik etmeleri
nin uygun görülmüş olduğuna ve, 

Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için görevlen
dirilen C. H. P. Genel Başkanı ve Zonguldak Millet
vekili Bülent Ecevit'in Bakanlar Kurulunun kurul
masına imkân verecek bir sonuca varamadığına 
(3/521); 

Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için A. P. Ge
nel Başkanı ve İsparta Milletvekili Süleyman Demi-
rel'in görevlendirildiğine (3/522); 

Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için görev
lendirilen A. P. Genel Başkanı ve İsparta Milletveki
li Süleyman Demirel'in Bakanlar Kurulunun kurul
masına imkân verecek bir sonuca varamadığına 
(3/525); 

Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için C. H. 
P. Genel Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Bülent 
Ecevit'in görevlendirildiğine (3/526); 

Dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu Başkan
lığın; Cumhurbaşkanınca S. Ü. Özer Derbil'in 
gruplarından çekildiğine ve mevcut grup üyelerine 
dair tezkeresi (3/540) Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, (6/567) numaralı 
sorusunun gündemden çıkartılmasına dair önergesi 
kabul olundu. 

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile Uçak 
Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu ve 
ek raporunun (10/33) görüşülmesi, ilgili komisyonun 
Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeni ile erte
lendi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 
Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 aylarına ait he
sapları hakkında (S. Sayısı : 261'e 1 nci ek); 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1971 yılı Ke-
sinhesaplan hakkında (S. Sayısı : 328); 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1972 malî yılı 
Kesinhesapları hakkında (S. Sayısı : 329); 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, Nisan 
ve Mayıs 1973 aylarına ait hesapları hakkında (S. 
Sayısı : 357); 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Haziran. 
Temmuz ve Ağustos 1973 aylarına ait hesapları hak
kında (S. Sayısı : 355); 

Cumhuriyet Senatosu Sayma alığının Eylül, Ekim 
ve Kasım 1973 aylarına ait hesaplan hakkında (S. 
Sayısı : 356); 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 1973 
ve Ocak, Şubat 1974 aylarına ait hesaplan hakkın
da (S. Sayısı : 401); 
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Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, Nisan 
ve Mayıs 1974 aylarına ait hesapları hakkında (S. 
Sayısı : 400) Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İn
celeme Komisyonu raporları Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut Gü-
lez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde 
Bolu Çimento Fabrikası idare Meclisi Reisliği sıfa-
tıyle Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayacağı
na dair, istanbul Üyesi Ekrem Özden'in önergesi ve 
bu hususta Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 ta
rih ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 

BAŞKAN — 3 ncü Birleşim için yoklama yapıla
caktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

/ . — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Selâhaddin Babür-
oğlu'nun, iş adamlarının ve şirketlerin vakıflara yap
mış oldukları bağışlar sebebiyle Hazinenin önemli 
ölçüde gelir kaybına uğradığı konusunda gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma istemleri 
vardır, sayın üyelere söz vereceğim. 

Vakıflara bağışlar yoluyle Hazinenin önemli öl- i 
çüde gelir kaybına uğradığına mütedair Sayın Selâ- j 
haddin Babüroğlu'nun gündem dışı söz istemini ye-
rine getirmek üzere kendisini davet ediyorum. 

Buyurunuz. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

1974 tarih ve 9 sayılı kararlarının görüşülmesi, seçil
miş bulunan Başkanlık Divanının benimsenmesine im
kân vermek için ertelendi. 

7 . 11 . 1974 Perşembe günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16,1 ^'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 

Necip Mirkelâmoğlu Osman Nuri Canpolat 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

Birçoğumuzun dikkatinden kaçtığı gibi, Hükü
met üyelerinin bazılarının da dikkatinden kaçabilece
ğini sandığım, vakıflara bağış yoluyle Hazinenin 
önemli ölçüde gelir kaybına uğradığı konusunu yük
sek huzurunuza ilgili Bakanın konuya değer verme
si için getirmiş bulunuyorum. 

Bildiğiniz üzere 1969 yılında Türkiye'de dernek 
gibi vakıf kurulmasına izin veren yasa Meclisleri-

| mizden çıktı. Bu yasadan sonra birçok vakıflar ku-
| ruldu. Kamuoyunun açık eleştirisine ve gözlemine 
| tabi olan kara, hava ve deniz vakıfları işlemleri ka-
| muoyunun gözüönünde cereyan ettiği için, şimdi 
I arz edeceğim üç türlü vergi kaçırma konusu belki 

buralarda olmayabilir; ama bu vakıfların dışındaki 
bazı kimselerin kurdukları vakıflarla Hazine önemli 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolat (Konya), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkamnca S. Ü.) 

BAŞKAN — 3 ncü Birleşimi açıyorum. 

n - YOKLAMA 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ölçüde kendi kaynağını, yasaların denetleme yön- ] 
temlerini koyduğu sistem dışında kullanılmaya, biraz | 
daha açık kelimeyle arz edeyim, keyfî kullanılmaya 
olanak tanımaktadır. Bu nasıl olmaktadır? 

Birinci örnek: Bir iş adamı bir vakfa, örneğin on 
milyon lira teberru ettiği zaman, bu on milyon lira
yı vergisinden düşeceği için; (Gider sütununda göste
receği için % 66 ilâ %72 oranında vergiden düşe
cektir) on milyon lira değil, üç yahut üçbuçuk mil- I 
yon lira bağış yapmış olacak, geri kalanını ise Ha
zineden o vakfa aktarmış bulunacaktır; yani Devle
tin Hazine gelirleri daha az denetime tabi, daha ra
hat kullanılan bir kaynağa aktarılmış olacaktır. 

Vakıflar, dernekler gibi genel kurul üyelerinin 
seçimle geldiği örgütler de değiller. Vakıf, vakfın 
genel başkanının tayinle getirdiği insanlar tarafından 
da yönetildiğine göre, bu denetim (paranın denetimi) 
daha az sıkılık içerisinde cereyan etmektedir. 

İkinci örnek : Bu Hazinenin biraz daha ağır bir 
vergi kaybma neden oluyor. Vaktiyle yüz kuruşluk 
tasarruf bonosunu yirmi beş kuruş yahut otuz ku
ruştan alan bir vatandaş (bir milyonluk tasarruf bo
nosu varsa) bunun önceki sisteme göre yararların
dan, faizinden vesairesinden faydalandıktan sonra 
bir milyon liralık tasarruf bonosunu bu vakfa teber
ru ediyor. Vakfa teberru ettiği zaman, vergiden de 
düştüğüne göre, doğrudan doğruya Hazinenin gelir 
imkânını bir başka vakfa aktarmış oluyor ve üstelik 
kendisine bir de merasim ile altın madalya veriliyor. 

Bundan daha vahim şu durumlar olabiliyor : 
Bir işadamının yahut teberruda bulunmak isteyen 

bir kişinin eğer o vakıfla bir iş münasebeti varsa, me- I 
selâ vakfa beşyüzbin lira borçlanmış yahut bir mil
yon lira borçlanmışsa, (böyle bir olay vardır) vakıf 
yönetim kuruluna diyor ki, «Bu beşyüz bin lirayı si
ze altıyüz bin lira olarak bağış yoluyla ödeyeyim, j 
borcumdan da düşünüz.» Eğer vakıf yönetim kurul- j 
lan bu inceliği bilmiyorlar ise, beşyüz bin lira yeri
ne altıyüz bin lira bağış yapan kişi, bana göre üçyüz 
ilâ dörtyüz bin lira kendi kesesine almış olmakla 
birlikte, borcunu da ödemiş oluyor. Çünkü, ver- I 
gisinden düşecektir. Aslında hiçbir şey ödememekte, 
aksine Hazineden de üçyüz bin lira almış olmakta
dır. 

Şimdi, Hükümetin dikkatini bu örneklerle çek
mekten amacım şudur: 

Vakıflar Kanunu, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün vakıfları denetlemesine de imkân vermektedir. 
Bu denetlemeyi sıkılaştırmak ve Hazine imkânları- | 

| mn başka yerlere gitmesi söz konusu olduğuna göre, 
Maliye müfettişlerinin yahut hesap uzmanlarının va
kıfları ciddî bir denetlemeye tabi tutmak suretiyle 
iyi niyetle de olsa vakıf yöneticilerinin bu tür Hazi-

I ne kaybına meydan verecek işlemlerini durdurmaları 
yolunda çalışmalar yapmak ve Sayın Maliye Bakanı
na bu konuyu Yüce Senato kanalıyla duyurmak için 
huzurunuza geldim. 

Saygılarımı sunarım. 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Selâhaîtin 
Cizrelioğlu'nun, 5.11.1974 tarihli 2 nci Birleşimde, 
Devlet memurlarının haksız tayin ve tasarruflarına 
dair Bolu Üyesi Alâeddin Yümaztürk'ün gündem dı
şı demecine cevabı. 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sa
yın Selâhattin Cizrelioğlu, gündem dışı söz isteminiz 
var. Lütfen hangi konuda olduğunu ifade buyurur 
musunuz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI SE
LÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Salı günkü toplantıda gündem dışı bir 
konuşma yapan ve bu konuşmasında Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı ile ilgili mevzulara temas buyuran 
Sayın Yılmaztürk'ün gündem dışı konuşmasına cevap 
olarak konuşma yapacağım. 

BAŞKAN — Sayın Selâhattin Cizrelioğlu, buyu
runuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

Bolu senatörü Sayın Alâeddin Yılmaztürk'ün 
5 . 1 1 . 1974 Salı günü Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunda yapmış oldukları, Boîu'nıın Düzce 
İlçesi Devlet Hastanesi operatörünün Kastamonu' 
nun İnebolu İlçesi Devle- Hastanesine tayini hak
kındaki gündem dışı beyanlarını okudum. 

Evvelâ Sayın Yılmaztürk'e, mensubu bulundu
ğum Sayın Senatonun muhterem huzurlarında, böy
le bir vesileyle de olsa, çıkıp konuşmak şerefine 
na;l olmak fırsatını vermiş bulunan konuşmala~-n-

| dan dolayı teşekkür ederini. 

Sayın Yılmaztürk konuşmasında; «İkinci ope
ratörü, bir arkadaşımızı, bir vatandaşımızı, bir hem-
şerimizi rica minnet ile getirmek suretiyle...» de
mektedirler ki, bu ifadeleriyle kendi arzu ve istek
lerine uygun olarak bir ikinci operatörün tayin edil
miş olduğunu ortaya koymuş oluyorlar. 

Bir sayın senatörün arzusu üzerine bir hastanc-
I ye bir operatör tayin edilirse partizanlık sayılır mı? 
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Buna Sayın Yılmaztürk acaba «Evet mi, hayır mı» 
diyecekler? «Evet» derlerse, bu ikinci operatörü kim, 
hangi tarihte tayin ederek partizanlık yaptı diye 
herhalde sorulabilir? Bu ikinci operatör 12 . 9 . 1974 
tarihinde tayin edilmiş bulunmaktadır. Tayini is
teyenle tayini yapanın partileri ve bunun takdiri ile 
Sağlık Bakanlığında partizanlık olup olmadığı hu
susu muhterem Genel Kurulun takdirine arz olunur. 

Bir sayın senatörün arzusu üzerine ihtiyaç olan 
bir yere doktor tayin edilir partizanlık olmaz da, 
bir sayın milletvekilinin arzusu üzerine bir doktor 
bulunduğu yerden, yine ihtiyaç olan başka bir ye
re nakledilince bu partizanlık sayılır mı diye tekrar 
saym senatörlere sormak gerekir? 

«Değildir» derlerse mesele yok. «Evet partizan
lıktır» derlerse, o zaman mesele, senatör veya mil
letvekili olmaya göre mi değişiyor diye düşündürü
cü olur? 

Kaldı ki; Düzce'deki doktorun İnebolu'ya gön
derilmesinde herhangi bir parlamenterin arzusu, is
teği bahis mevzuu değildir. Bunu sayın Yılmaztürk 
konuşmasında bizzat açıkça ortaya koymuş bulun
maktadır. Zira konuşmalarında diyorlar ki; bir mil
letvekili Düzce Devlet Hastanesine getirilerek ope
ratör arkadaş tarafından o parlamenterin ilk teda
visi (dikişi) yapılıyor, sonra da muvakkat raporu 
veriliyor ve bakıyoruz bu hekim apar - topar baş
ka yere tayin ettiriliyor... İfade bu. Buna göre, dok
torun sayın parlamentere gerekli müdahaleyi yap
mış olması sonucu tayin edilmiş okluğu gibi tuhaf 
bir durum ortaya çıkmış olmuyor mu? 

Eğer rapor istenildiği şekilde verilmediğinden do
layı tayin edildiği kasdediliyorsa, biz bu rapor mev
zuuna yeni muttali olmuş bulunuyoruz. 

İkincisi; biz rotasyonla hekim tayini tatbikatı
mızda, tayin edilen hekime rapor vermiş olan dok
toru, rapor verdiği için o yere göndermekteyiz. Böy
le bir tatbikat içerisinde olan Sağlık Bakanlığı sa
yın senatörün buyurduğa şekilde hareket etmiş olur
sa, çelişkiye düşmüş olmaz mı? 

Yine saym senatör, «Hatta Cumhuriyet Halk 
Partisi teşkilâtına soruyorum, hiç bir cevap yok» 
demekle doktorun tayininin parlamenterle uzak ya
kın hiçbir ilgisi bulunmadığını ortaya koymuş olmu
yorlar mı? 

Sayın Yılmaztürk konuşmasında doktor hak
kında; «Sağlık Bakanlığındaki dosyası görüldüğün
de...», diyorlar. Sayın Yılmaztürk arzu ettikleri ve 
kendileri için müsait gördükleri herhangi bir zaman-

| da bahsettikleri doktorun dosyasını rahatlıkla tetkik 
I edebilirler. O zaman mesele daha iyi vuzuha kavuş

muş olur. 
Her halde hatırlarlar; bu meselede telefon ede

rek durumu sormuşlar ve şöyle söylemişlerdi : 
«Bir parlamenterin arzusu üzerine bu tayin yapılmış. 
Böyle bir şey var mı, yok mu?» Kendilerine böyle 
bir şeyin olmadığı, arzu ederlerse Bakanlığa teşrif 
buyurmaları, daha geniş olarak bilgi arz edilebile
ceği ifade edildiğinde; «Hayır, tatmin oldum, te
şekkür ederim» demişlerdi. Belki hatırlarlar. 

Sayın senatörler; 
Üstelik tayin nereye biliyor musunuz? Kasta

monu'nun İnebolu Kazasına. «Orada sadece bir 
sağlık merkezi var» diyorlar. Bildiğiniz gibi, Düzce 
Bolu'nun, İnebolu da Kastamonu'nun ilçesidir. İki
si de ilçedir. Doktor ilçeden alınıp köye verilmiş de
ğildir. İnebolu'daki sağlık tesisi değildir. Sayın Yıl
maztürk beni mazur görsünler; sağlık merkezi de
ğil Devlet hastanesidir. Arzu ediyorlarsa gelip tet
kik edebilirler. Kaldı ki; sağlık merkezi dahi olsa 
operatör gönderilmez diye bir kayıt yoktur ve. ola
maz. 

Sayın Yılmaztürk Kastamonu'da operatör yok 
denilmiş olduğunu söylüyorlar. Oysa ki, Kastamonu'
da halen Düzce'de olduğu gibi iki operatör vardır. 
Bu yerler arasında operatör bulunmayan yer İnebo
lu Devlet Hastanesi idi. Tayine rağmen bahsi ge
çen doktor henüz gitmemiş olduğu için, yine de İne
bolu'da operatör yok durumdadır. 

İnebolu'da bu vatanın bir parçası, buradakilerin 
de bir operatöre ihtiyaçları var. Düzce'de ise şimdi 
iki operatör mevcuttur. Zaten kadrosu da Sayın Yıl-
maztürk'ün konuşmalarında belirttikleri gibi ikidir. 

Saym Yılmaztürk İnebolu'ya tayin edilen dokto
run istifa edeceğini, Almanya'ya döneceğini ifade 
etmektedirler ki, bu ise doktorun memlekete ve mil
lete hizmet anlayışını ilgilendiren bir husustur. 

Düzce ilçesinin fizik yapısı, yol durumu, trafik 
kazalarının fazlalığı birden fazla operatörün istihda
mına gerek hissettirdiği için, orada iki operatör bu
lundurulmaktadır. Gerek yol, gerekse fizik yapısı 
bakımından İnebolu'da da hiç olmazsa bir operatöre 
ihtiyaç bulunduğu herhalde kabul edilir, 

Bir ilçede üç operatör bulunsun, diğer ilçede hiç 
I operatör bulunmasın, vatandaş kendi kaderiyle baş-

başa terk edilmiş durumda kalsın, buna seyirci ka
lınsın şeklindeki davranış, tıp doktoru olan sayın se-

j natörü her halde en az benim kadar üzüntüye sevk 
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eder. Bunun için bu tayini Bakanlığın ihtiyaca cevap 
veren bir tasarrufu şeklinde kabul etmelidirler. Bir 
ihtiyacı karşılamak için yapılan bu tasarrufun poli
tik hiç bir yönü olmadığını teslim edeceklerini ümit 
ederim. 

Sayın senatörler; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında 

çalışan hekim ve personelin yurt sathında sağlık ih
tiyaçlarına cevap verecek biçimde yerleşmedikleri ve 
dengeli bir şekilde dağılmamış bulundukları gerçek 
olarak ortada bulunmaktadır. Bu personelin ihtiya
cın zorladığı yerlere dağıtılması Bakanlığın üzerinde 
önem, ciddiyet ve hüsninivetle durduğu bir mesele
dir. Sağlık Bakanlığında yapılan bütün tayin ve na
killer Anayasa doğrultusunda, kanunlar ve yönetme
liklere uygun olarak yapılmaktadır. Buna sayın se
natörlerin inanmalarını isterim. 

Bana bu konuşma imkânını, «partizanlık, şaşkın, 
keyfî, haksız» gibi kelimeler yönünden zengin konuş-
masıyle vermiş bulunan Saym Yılmaztürk'e tekrar 
teşekkürle sözlerime son verir, hepinizi saygı ile se
lâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

3. — Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçîigü'in Hükü
met buhranı ve iktisadî sıkıntılar konusunda gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil, sürüp git
mekte olan Hükümet buhranı ve iktisadî sıkıntılar 
hakkında maruzatta bulunmak üzere gündem dışı 
konuşma isteminde bulunmuşlardır. 

Sayın Hüsnü Dikeçligil. buyurunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhterem 
arkadaşlarım; 

Sayın Başkana bana söz vermek lütfunda bulun
dukları için teşekkür ederim. 

Arkadaşlar; 
Biz, çok daha rahatlıkla konuşabiliriz. Biz, sena

törler olarak parti hislerini bir tarafa atmalıyız ve 
benim kanaatimce muvazene unsuru olmak mecbu
riyetindeyiz. Senato eğer partizanca düşünür, bu 
memleketin dertlerine çare bulmazsa, hele Hükümet 
kurulmasıyle hiç ilgisi bulunmayan senatörler başta
ki başkanların direktifine göre hareket ederse, onla
rı toplantılarında tenkit etmezse, mütemadi surette 
bu Hükümet buhranı devam edip gidecektir. 

Bence, partiler şahıs diktatörlüğü üzerine ikame 
edilmemeli. Maalesef biz, partilerde şahıs dLktatörlü-
ğünü görüyoruz. Nasıl olur da arkadaşlarım 40 yaşın
dan sonra (bu hale geldikleri halde) şahıs diktatör

lüklerine müsaade ederler ve Türkiye'yi çıkmazdan 
çıkmaza sürüklerler?.. 

Muhterem arkadaşlar; 
Her iki tarafın konuşmalarını dinliyoruz. Bir or

taklık Hükümeti burada kurulmuştu. Bu Hükümetin 
programını dinledik. Bendeniz program üzerinde ko
nuştum ve çok mübalâğa yapıldığını, ileriye gidildi
ğini öne sürdüm. O zamanın Başbakanı Sayın Ece-
vit, kürsüye elleri ile vurarak, güçlü Hükümetten cid
diyetle bahsediyordu, «Böyle güçlü Hükümet Türki
ye'ye gelmemiştir» diyordu. Nasıl oldu da bu güç
lü Hükümeti güçsüz hale getirdi ve Türkiye'yi güç
süz duruma düşürdü? Bence, bu bir Genel Başkanın 
yapacağı iş değildir. Kendi arzusuna göre, kendi iste
ğine göre Hükümet Türkiye'de kurulamaz. Diğer 
partiler vardır, Meclis vardır; elbette Meclisin arzu
sunu nazarı itibara almak mecburiyetindedir. İlle 
benim dediğim dedik olursa, memleketi tufana doğ
ru sürükler, bundan birinci derecede mesuldür. 

Benim kanaatimce Millî Selâmet Partisi gibi, kuzu 
gibi bir parti bulamaz karşısında. Hattı zatında Selâ
met Partisi kuzu olmuştur, her dediğini yerine getir
miştir; maalesef bu Hükümeti bu badireye doğru sü
rüklemiş, iktisadî uçurumun içine sürüklemiş, Hü
kümet buhranına sebebiyet vermiştir. Eğer Saym Ece-
vit'in karşısında ciddiyetle çıksaydı, bir TRT Genel Mü
dürünün ne olduğunu bilip, onun tayinine imzasını at
masaydı ve partizanca tayinlere vaktiyle göz yumma-
saydı, hatta hatta Kıbrıs olayından önce (Kendisi biz
zat Hükümet içinde bulunduğu için, «tutarlı bir hü
kümet olmadığını» söylüyor) çekilip gitseydi bu buh
ran olmazdı. 

Ben, bir Kıbrıs hadisesini milletseverliğe, memle-
ketseverliğe yakıştıramıyorum. Birleşmiş Milletlerin al
dığı karar meydanda. Birleşmiş Milletlerin aldığı ka
rarı övmek bence gülünçtür.. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Başbuğ gitseydi. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Evet, çok 
şükür millî hareketçiyim öteden beri. Ben vaktiyle 9 
Işık Derneğini kuranlardanım. 

BAŞKAN — Lütfen Genel Kurula hitap buyurunuz 
efendim. 

(Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcah'nın anlaşılmayan bir 
müdahalesi). 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sizin zama
nınızda kapatıldı. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil, lütfen Genel 
Kurula hitap buyurun efendim. 

70 — 
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HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Evet, şeref 
duyarım. Çünkü, bir tezimiz vardır, tezi müdafaa edi
yoruz; biz milliyetçiyiz. 

BAŞKAN — Lütfen genel konuşunuz efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şimdi, millî 
meselelerde hassasiyet arkadaşlarıma benden çok önce 
düşerdi. 

Kıbrıs hadisesi var, doğrusunu söylemek lâzım; 
benim milletdaşım orada ezilirken, Ordu orada kan 
akıtmışken, ne münasebet Birleşmiş Milletler Kuru
lunda tarafsız Kıbrıs meselesini savun.. Hiç de olma
yacaktır; elbette Türkiye'nin hakkı ayakta duracak
tır. Özgürlükten bahsedenlerin başka paralelde hare
ket etmesini, böyle deyimlerde bulunmasını ben tas
vip etmiyorum. Bence bu, Hükümetsizlikten ileri geli
yor. Vaktiyle söyledikleri gibi, eğer kuvvetli ve güçlü 
Hükümet olduklarını devam ettirselerdi, Kıbrıs hadi
sesinde güçsüz hale düşmezlerdi. Bugün Türkiye, tari
hinde en güçsüz Hükümetle karşı karşıyadır, buhran
lı hadiselerle karşı karşıyadır. Böyle yarışmayla Tür
kiye'yi bu hale getirmiş Hükümete tarihte rastlan
maz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi de azınlık hükümeti 
diyorlar.. Sayın Hocam geçen oturum söyledi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Biz iade et
tik.. 

SAFFET URAL (Bursa) — Size verecekler göre
vi Sayın Dikeçügil. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale buyurmayın efen
dim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Biz kaçma
yız, tek de olsak şerefle alırız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu senatö
rün başka işi yok mu Sayın Başkan?. 

BAŞKAN —• Lütfen müdahale buyurmayınız efen
dim, istirham ederim. Mukabil fikirler varsa buradan 
ifade edilir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Niye etme
yelim?. 

BAŞKAN — Kürsü herkese açıktır, usulü içinde, 
söz istenmek kaydiyle. 

Buyurunuz efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Geçen otu
rum Sayın Hocamız Sadi Irmak söyledi. Vaktiyle ya
zılarını okudum kendisine «Hocam» derim. Çünkü, 
millî yazılarından ben de feyz almış insanım, o ba
kımdan hocam derim. Seçim neyi halleder? Bugün 
Türkiye kritik durumda; çekişmelerin içine mi soka
caksınız, ne alacaksınız eğer art bir düşünce yoksa? 
Ben bunu bilmem.. 

— 71 

NACİ CİDAL; (Hakkâri) — Senin gibilerini tas
fiye ederiz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Kadronuzu 
yerleştirdiniz. «İşte bununla ben seçime gideceğim, se
çim kazanırım» diyorsanız o başka. Yoksa, Türki
ye'nin meselelerini seçim halletmez, bilâkis Türki
ye'yi daha grift noktalara, çekişmelerin içerisine sokar 
ve düşmanın ekmeğine yağ sürer; Kıbrıs hadisesi 
muallâkta kalır. 

Azınlık hükümeti... Beyefendi neyin azınlık hükü
meti? Sayın Cumhurbaşkanına hürmetim var, benim 
kanaatimce, Cumhurbaşkanı insanların isteğine göre 
bir azınlık hükümeti kurup tarih önünde mesul ola
maz. Tarih önünde Sayın Cumhurbaşkanının da böy
le bir hükümeti kabul edip mesul olacağını kabul et
miyorum. 

Arkadaşlar, halka çok şeyler vaat edildi, biz bura
da Program üzerinde durduk, Halka ucuzluk vaadedi-
liyordu. Bence Hükümet lideri; yani Genel Başkan 
yapamayacağı işi millete söylemez. Neler, neler; Tür
kiye güllük gülüstanlık oluyordu, Türkiye iktisadî 
refaha kavuşuyordu, Türkiye'nin yolları tamamlanı
yordu, Türkiye'de herşey yapılabiliyordu, gecekondu
culara ev veriliyordu, falan, falan yapılıyordu, hülâsa 
muazzam bir Türkiye yaratılıyordu. Elbette biz o za
man iktisadî görüşü tenkit ettik, söylediğimizde aykı
rılık yoktur. Dışarıdan kopya bir iktisat alırsan, «Ben 
Atatürkçüyüm» demeye hakkınız yoktur. Çünkü, Ata
türk'ün kendine has iktisadî görüşü, felsefesi vardır. 
Türkiye'de «izm»ler sökmez, nitekim sökmemektedir. 
Vaktiyle arkadaşımız burada bize söz atıyordu, di
yorduk ki, «Siz Türkiye'yi bu iktisadî tutumunuzla 
Şili'ye çevireceksiniz» «Ne demek istiyorsunuz?» di
yorlardı. Şimdi de «Türkiye'de pahalılık artıyor, enf-
lasyonist gidiş var, dünyada olduğu için elbette Tür
kiye'de de böyle olacaktır» diyorlar. Ben bunu kabul
lenemiyorum, Türkiye Türkiye'dir. Her millet kendi 
milletinin yapısını bildikten sonra iktisadî tedbirler 
alır. 

Meselâ, TRT'nin yanlış olarak izah ettiği Ziya 
Gökalp Bey, iktisadın da bir kültür olduğunu ileri 
sürer ve «Almanlar sanayi bakımından kalkınmakta 
olan İngiltere'yi taklit etmişlerdir. Bu, Almanya'ya 
yaramadı. Bundan büyük iktisatçılar doğdu, bu ikti
satçılar Almanya'ya göre bir iktisat sistemi kurduktan 
sonra Almanya yükseldi» der. Bu doğrudur. Siz başka 
memleketleri model olarak alıyorsunuz. Türkiye'nin 
üretim fazlalığı, var, Türkiye'nin enerji noksanlığı var, 
susu var, busu var; onlarla mukayese ederek bir ikti-
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sadî tedbire doğru gidiyorsunuz ve Türkiye'yi mahvı 
perişan ediyorsunuz, işte şimdi niçin pamuğa, taban 
fiyatlarını yüksek tutarak veremiyorsunuz, niçin pa
mukçunun parasını veremiyorsunuz, niçin çay üretici
lerinin parasını veremiyorsunuz, niçin pancarcıların 
parasını veremiyorsunuz? 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Hepsi verildi, 
hesaplar kapandı. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Hiç birisine 
verilmedi.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, sükû
netle dinleyelim efendim. 

Siz devam buyurunuz ve Genel Kurula hitap edi
niz lütfen. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Arkadaşla
rımın halkın huzuruna çıkmasını, halkın sesini dinle
mesini istirham ederim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Dedikodu yok. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bey, de

dikodu değil; biz dedikodu yapmayız. 

BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim siz. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ahmet De

mir Yüce arkadaşım bana bir hatıratım anlattı. Bir 
vatandaş kendisine soruyor : 

«— Sen senatör müsün rozetin var? 
— Evet. 
— Peki şu vaziyetimizi görmüyor musunuz siz? 
— Biz muhalefetteyiz. 
— Muhalefette olunuz, ama vazifenizi yapınız.» 

dedi, diyor. 
Çünkü, vatandaş iktisadî sıkıntının içerisinde. Tür

kiye'nin şehirleştiğini gözönüne almak lâzım. Tür
kiye'de sınıf farkı gözeterek iktisadî meseleleri ele 
alırsan, Türkiye bu akibete düşer. 

Bundan önceki hükümetleri tenkit ettik. Ben şimdi, 
bundan evvel hükümet eden arkadaşlarımı, başvekil
leri şükranla kaydediyorum. Çünkü, size bol miktar
da döviz bıraktı. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Siz bu dövizleri erittiniz, bitirdiniz; yatırıma gidece
ğiniz yerde gitmediniz, Türkiye"de işsiz miktarını ar
tırdınız. Bugün halk işsizdir, bugün bir elinizle verdi
niz, ama 3 elinizle, 4 elinizle alıyorsunuz köylünün 
cebinden. Gübrenin kilosu 5 lira. Bana Balalılar söy
ledi; «Biz tarlamıza gübre atmadık.» Tohumluk buğ
day da veremediniz. Seneye doğrudan doğruya istih
sal düşecektir ve bunun vebali bütün sizin omuzları
nızda olacaktır; ama ben isterdim ki, arkadaşlarımı 
kendi başkanlarını, kendi Hükümetlerini tenkit etsin, 
yoluna getirsin. 

Çünkü, bu arkadaşınız Adalet Partisinin içindey
ken, Adalet Partisi Hükümetken bütçede ve burada 
en ağır tenkitlerini yapmıştır. Ben vatan borcumu, 
millî borcumu ödemişimdir. Nitekim haklı tarafla
rımız ortaya çıkmıştır. Mutlaka, mutlaka hükümetin 
yanında olmak demek, hükümetin kötü icraatını ten
kit etmemek demek değildir. 

Ramazanda akşam pidesi alıyordum. Bir vatandaş 
geldi. «Bana şu kadar yağ verir misin?» dedi. İçim par
çalandı, maalesef vermiyordu. Rica ederim biraz yağ 
ver, dedim; şu kadarcık yağ aldı ve evine gitti. Bugün 
her şey kuyrukta, her şey karaborsadadır. Bunu han
gi vicdan, hangi senatör, hangi milletvekili kabul 
eder ve buna «Hayır, bu böyle değildir» diyebilir? 
Türkiye'de bu realitedir. Buna göz kapamak kör ol
mak, bastığsn yerdeki toprakları tanımamak demek
tir ve buna arka çıkmak (benim duygulanmca) mil
lî vicdanla kabili telif mesele değildir. 

ORHAN KOR (İzmir) — Onların gözleri kördür, 
gözlerini açmak lâzım. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim. çok rica ediyorum. Bırakınız hatip konuşma
sını tamamlasın. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Gidiyor
sunuz, bütün dükkânlarda ve sanayide durgunluk 
var; alış veriş yok. Oysa vatandaş akşam evine ek
mek götürecek, çocuğunu doyuracak... 

Hükümetin bir buğday meselesinde ne kadar kö
tü bir tutum içerisine girdiğini, Devlet Hazinesinin 
nasıl soyulduğunu ve kimlerin zengin edildiğini söy
lemek bizim vazifemiz olacaktır ve bu konuları gün
dem dışı ayrı bir konuşmamda dile getireceğim. 
Onun için buna şimdi temas etmiyorum. 

Arkadaşlar; 
Tabiî dergiler yazıyor; ama birazda şu konuya 

değinmek istiyorum: 

Sekiz ayın içerisinde 4,5 milyar lira yedik. Dış tica
ret açıkları meydanda. Bunun altından nasıl kal
kabileceksiniz? Bütçe felâkete doğru gidiyor. 

Arkadaşlar; 
Avrupa gazetelerinden öğrendiğimize göre, biz, 

dünyada pahalılık bakımından üçüncü durumdayız, 
Bu yalan değildir ve burada sabittir. Türkiye bu ha
le getirilmiştir. 

ORHAN KOR (İzmir) — Habire para basıyor
lar. 

BAŞKAN — Müdahale etmemenizi istirham edi
yorum. 
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HÜSNÜ DİKEÇLİGlL (Devamla) — İşte güçlü 
Hükümetin; Millî Selâmet Partisi ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümetinin almış olduğu iktisadî kararın 
neticesi Türkiye bu hale gelmiştir. Bence esasen Hü
kümetten kaçınmalarının sebebi budur. Bu iktisadî 
çıkmazdan biran önce kurtulmak ve kaçmak isti
yorlar. Yoksa, teklifler oluyor, teklifleri elbette ka
bul edebilirler, biraz suhulet gösterebilirler. Yüzde 
yüz küfeyi üzerinden atmak, başkasının üzerine yak
tıktan sonra da dışarıda vaveylayı koparmak olacak 
şey değildir. Türkiye'de böyle bir şey olmaz ve ola
mayacaktır; bu realitedir. 

Nitekim yine okuyabiliriz; pahalılık miktarına ba
kınız: 

Ekmek 1965'te 109, 1974'te 274; 
Tuz 1965'de 48, 1974'de231; 
Pirinç 1965'de 477 1974'de 1210; 
Şeker 1965'de 275, 1974'de 580; 
Kuru fasulye 1965'de 308, 1974'de 1277; 

Bamya 1965'de 202, 1974'de 1 500; Beyaz peynir 
1965'de 800, 1794'de 2 500 - 3 000 kuruş olmuştur. 

Odun 18... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yaşasın 

köylü. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz Sayın 

Gündoğan, istirham ediyorum. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGlL (Devamla) — Köylü üze

rinde hiçbir şey yok. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, lütfen Genel Ku

rula hitap ediniz efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) —Eğer siz 
senatörseniz, zabıtlara bakiniz, bakınız ne söy
lüyordunuz. 

NEJAT SARLICAL! (Balıkesir) — Öyle ise se
çime, kaçmayın, sandık başına. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Kaçmak is
tiyorsunuz kaçmak; ama bence Türkiye'den kaçma
nız lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Sarhcalı müdahale etmeme
nizi rica edeceğim. Başka türlü konuşmayı bitire
meyiz efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Gazyağı 
1965'de 72, 1974'de 256, erkek ayakkabısı pençesi 
1965'de î 600, 1974'dc 5 800 kuruş olmuştur. 

ORHAN KOR (İzmir) — Biz seçimden kaçma
yız. 

BAŞKAN — Sayın Kor müdahale etmeyiniz. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Beyefendi

ler «Köylü» diyorlar; köylü gübre bulamıyor, aldı-
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[ ğı emtia 3 - 4 - 30 misli pahalı. Siz köylünün cebinde 
para var mı zannediyorsunuz? 

I BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, bir dakikanızı is
tirham edebilir miyim? Sizin isteminizde kısaca arz 
etme vaadiniz var. Bunu hatırlatıyorum size, lütfedi
niz efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki efen
dim, bağlıyorum. 

Arkadaşlar; 
Ben kısaca bağlamak isterdim; fakat arkadaşla

rımın koltuğa oturduktan sonra, vaktiyle zabıtlara 
geçen tenkitlerini okumalarını arzu ederdim ve ona 
göre bana lâf atmalarını isterdim. Memlekette böy
le pahalılık yokken neler söylüyorlardı neler. Par
lâmento ciddiyeti, senatörlük ciddiyeti, milletin ema
netini omuzlarına alma ciddiyeti aynen o zaman yap
mış oldukları tenkitleri bugün de yapmak cesaretinin 
gösterilmesini bekler. Bu memleket, bu millet bunu 

I ister. Bunu gösteremediğiniz gün, bütün tenkit ettik
lerinizi bir tarafa atıp, kendi noksanlarınızı yenme
diğiniz gün; ciddî Devlet adamı, ciddî parlamanter 
olamazsınız. 

Samimiyetle söylüyorum; biz vaktiyle Hükümet 
kanadıyken de en ağır tenkitleri yapmışızdır. Bugün 
de karşımızdaki Hükümetin aczini görüyor, milletimi
zin menfaatine bunu yapıyor ve yapmaktan da çekin
miyoruz. 

Arkadaşlar; 
Dernireîi tenkit ettim, öbür arkadaşlarımızı ten

kit ettim. Hele Demirci'ni tenkit ettiğim tarafları 
çok, tasvip de etmiyorum. Bugün vatanperverlerden, 
hakiki gerçek milliyetperverlerden hislerinden tec
rit ederek, bu hale getirilmiş Hükümete çıkar yol 
bulmalarını istiyorum. Adalet Partili senatör arka
daşlarımdan ve diğer arkadaşlarımdan bunu istirham 
ediyorum. Burada vatanperverliklerini belli etmeli
dirler. Çünkü «İzm» lerle iş'bitmiyor, bitmemektedir. 
Onun için «İzm» in dışında olan arkadaşlarımız, 
liderlerini tenkit ederek, fedakârlık duygusuna ça
ğırarak mutlaka ve mutlaka Hükümeti omuzlarına 
almalıdırlar. O zaman Cumhuriyet Halk Partili ar
kadaşlarımızın kurulacak bu Hükümeti tenkit etme
ye hakları olmayacaktır. Çünkü memleketi bu hale 
sokmuşlardır. 

Bundan kaçınılmamalıdır. Türk milleti bunu bi
liyor; onların televizyonlarının, kendilerini tutan 
gazetelerinin yaygaralarına bakmayınız, 

j Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
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4. — Tekirdağ Üyesi Cemol Tartan m, İçişleri Ba
kanlığının bazı valilere tatbik ettiği mevzuat dışı uy
gulamalar konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Cemal Tarlan, İçişleri Ba
kanlığınca bazı valiler hakkında tatbik edilen mev
zuat dışı uygulamalara dair gündem dışı konuşma 
isteminde bulunmuştur. Buyurunuz Sayın Cemal Tar
lan. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem Baş
kan, değerli senatör arkadaşlarım; 

İçişleri Bakanlığında bir valiyi merkez emrine al
mak suretiyle görevinden uzaklaştırmak isteyen bir 
Bakan vekilinin verdiği yazılı bir emirle başlayan ve 
bugüne kadar devam edegelen bazı idarî tasarruf ve 
olayların hazin hikâye ve neticelerini değerli senatör 
arkadaşlarıma iletmek maksadiyle gündem dışı söz 
almak istedim ve Sayın Başkanımız lütfettiği için 
kendilerine huzurlarınızda teşekkür ederim. 

Muhterem senatörler; 
«İdarecinin Sesi» Dergisinin 15 . 10 . 1974 tarihli 

ve 107 sayılı nüshasında «Elâzığ Valisine yapılan iş
lemi kınıyoruz» başlıklı, Türk İdareciler Derneği Ge
nel Yönetim Kurulu imzalı bir başyazı neşrolun
muştur. Bu başyazı muhteviyatından 9 . 9 . 1974 tari
hinde Keban Hidroelektrik Santralinin açılış töre
nine katılan bakanlardan M. S. P.'li olarak gereken 
alâkanın vali tarafından gösterilmediği keyfiyetinin, 
İçişleri Bakanına o tarihte vekâlet eden Adalet Ba
kanına intikal ettirilmesi üzerine Sayın Şevket Kazan' 
in, Bakanlığın diğer yetkililerince vali hakkında tat
bik etmek istediği emrin mevzuata uygun olmadığı 
yolundaki bütün ikazlara rağmen, şahsi sorumlulu
ğu altında valinin görevinden uzakiaşürıîrrıasiyle il
gili emrin verilmesinde ısrar ettiği ve hatta bu arada 
Başbakanlığın konudan haberdar olarak müdahale
sini de kaale almayarak, amire karşı kanunsuz diren
me gösteren valiyi ayrıca bir ihtar cezasiyle da tec
ziye ettiği ve bu sırada seyahatten avdet eden, va
zifeye başlayan İçişleri Bakanı Sayın Asiltürk'e du
rumun anlatılmasına rağmen tutumda bir değişikli
ğin olmaması karşısında Danıştay'a başvurulduğu 
ve Beşinci Daire tarafından teminat aranmaksızın 
dava sonuna kadar icranın durdurulmasına karar ve
rildiği anlaşılmaktadır. 

Muhterem senatörler; 
Dergide olay bu suretle anlatıldık can sonra baş

yazıdaki şu birkaç cümleyi kısaca arz etmek ve ay
nen okumak istiyorum: 
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«Oluşunu ibretle izlediğimiz ve sayın meslekta
şımız Elazığ Valisinin haysiyetinden çok bakanlığı
mızın haysiyetini zedeleyen bu olayı Türk İdareci
ler Derneği olarak hukuk devleti, idarenin hukuka 
bağlılığı ve Hükümet etmek ciddiyetiyle bağüaştırama-
dığımız için büyük üzüntüyle karşıladık..» 

Muhterem senatörler; 
Derginin kendi anlayış, inanış ve imkânlarıyle 

yapabileceği, olayı kınamak suretiyle kamuoyuna 
intikal ettirmekten ibaret olup, bu vazifeyi ifa etmiş 
olmalarından dolay; ilgililere eski bir meslek arka
daşları sıfatıyie teşekkürü bir borç bilirim. 

Şimdi, şu Hükümet bunalımı münasebetiyle sı
kışık günlerin yaşandığı bir sırada bendenizi bu kür
süye geiirmek zorunda bırakan asıl sebebe geliyorum. 

Mulıterem arkadaşlarım; 
Tören sırasında mahallin valisinden davetli Ba

kanlara karşı beklenen alâkanın gösterilmemesi esbabı 
mucibesiyle durumun içişleri Bakanına intikal etti
rilmesi ve tekerrürüne meydan verilmemesi maksa
diyle dikkatinin çekilmesi pekâlâ mümkün iken ve 
yapılmasında hiç bir sakınca olmadığı halde bakın 
nasıl hareket edilmiştir: 

Bu vali merkeze alınmak istenmiş ve tatbikata 
ve teşebbüse geçilmiştir. Aslında hareket kanuna ay
kırıdır. Çünkü, bir valinin tayini 5442 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesine tabidir; vali tayinindeki usul 
neyse, merkeze alınmasında da aynı usule riayet 
edilmesi icap eder; yani Bakanlar Kurulu kararına 
mtıyaç vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kaldı ki, böylesine büyük bir tören hengâmesi 

içerisinde bir valinin davetli olarak gelenleri tefrik 
ve kasten ihmal edeceğini de düşünmek yersizdir. 
Esasen ispatı da mümkün değildir. Hal böyle olma
sına rağmen, haydi diyelim ki, İçişleri Bakan Vekili 
Sayın Adalet Bakanı kendilerine intikal ettirilen olay 
karşısında çok üzülmüş ve hırsını da yenemiyerek böy
le çıkmaz bir yola girerek Elazığ Valisini merkeze 
almak teşebbüsüne girmiştir. Sayın Bakanı burada 
12.2.1974 tarihinde; o tarihte Sa3"in Kazan yeni Ba
kan olmuştu, bu kürsüden Bolu ve İzmit'te mahkûm
lara karşı yaptığı konuşma dolayısıyîe bir konuşma 
yapmış ve bu arkadaşımın neler yapabileceğini bura
da izaha çalışmıştım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hemen ifade etmek istiyorum ki, kendisinden böy

lesine hareketler beklendiği için iş sadece bir teşeb
büs noktasında bırakılmış olsaydı dava kalmaz, ko-
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nu bu kürsüye elbette ki, getirilmezdi. Asıl şayanı 
teessür ve teessüf olan, bu vali hakkında Bakan Ve
kili tarafından tatbike çalışılan ağır tasarrufun ka
nunsuzluğu evvelâ Başbakan tarafından ikaz edilme
sine ve arkasından icranın durdurulmasıyla ilgili 
Devlet Şûrası kararının Bakanlığa tebliğ edilmiş ol
masına rağmen, asıl içişleri Bakanı Sayın Asiltürk'ün 
hadiseye muttali olduktan, hatta valiyi dinledikten 
sonraki tutumudur. Bakanlık yetkililerinden şifa
hen talep etmeme rağmen haklı olarak verilmeyen, 
ancak haricen tespit ettiklerime bakarak İçişleri Ba
kanı Sayın Asiltürk için, daha vahim yolu ve tutumu 
tercih etmiştir denebilir. Nitekim, şimdi açıklayacak
larım doğru ise, Sayın Asiltürk'ün valinin merkeze 
alınmasıyla ilgili bidayetteki yazılı emrin tashihi ve 
ihtar cezasının ısdarı cihetine gitmesi şöyle dursun, 
Devlet Şûrası kararını elinin tersiyle iterek, Elazığ 
Valiliğine 16.10.1974 tarihinde gönderdiği yazılı yeni 
bir emirle valinin, merkez valiliği vekâletine başla
mak üzere vilâyetten ayrılması emri tekrarlanmış ve 
ayrıca mahalline mülkiye müfettişleri gönderil
mek suretiyle suç taharrisine çalışılmış olduğu an
laşılmaktadır. 

Her türlü mantık ölçülerini aşan bu davranış ve 
ısrarı ibret ve teessürle kayda değer görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ancak ne var ki, ortaya izahı güç bir tablo çık

mıştır. Bu da bir İçişleri Bakanının yazılı emri kar
şısında direnen bir vali tablosu. Hazindir ve bu 
içinden çıkılmaz durumdan tesadüflerin salâhiyet sa
hibi kıldığı kimselerin çıkabileceklerini düşüneme
yeceğimiz içindir ki, sadece «çok acı ve hazindir ve 
aksi tesir yaratıcı fena bir örnektir.» demekten ken
dimizi alıkoyamıyoruz. 

Pek muhterem arkadaşlarım; 
«Fena örnek» deyimini bilerek kullandım; nite

kim çok yakın bir tarihte yine bir vali arkadaşımı
zın haklı veya haksız, Sayın Adalet Bakanına karşı 
takındığı tavır ibret vericidir. Ne var ki, bunun ne
deni araştırıldığında, bunda Bakan - vali münase-
betlerindeki ahenksizliğin ve deminden beri izaha 
çalıştığım sebebin tesiri vardır. 

Tekrar konuya avdetle maruzatımı tamamlamak 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk idareciler tarihinde tek ve çok acı bir misal 

olarak kalmaya mahkûm böyle bir tutumun sahibi 
Sayın Asiltürk bütçe konuşmalarında bol bol kanun 
üstünlüğünden, eşitlikten ve kardeşlikten bahsetmiş

lerdir. Şimdi kendilerinden soruyorum: Şu anlatılanla
ra göre Elâzığ Valisine tatbik edilmek istenen tasar
rufun kanunla, tüzükle ne ilgisi var?. Değil bir va
liye, bir vaize dahi reva görülmeyecek bir tutum 
karşısında kaygısız kalamadığım cihetle oları biten
lerden evvelâ Yüksek Heyetinizi haberdar etmeyi uy
gun gördüm. 

Kıymetli vakitlerini aldığım için özür dilerim ve 
mazur görüleceğim ümidiyle ve şayet yazılı soru 
haline getireceğim bu konu hakkında Bakanlığın ve
receği cevaplar şimdiki söylediklerimi doğrular ma
hiyette olursa, gelecekte vazife görecek bakanların bu 
kabil hadiseler karşısında daha dikkatli olmalarını 
sağlamak maksadıyle, bîr hizmet yapmak amacıyla 
işi Senato araştırması konusu yapmayı bile düşün-
rüğürnü yüksek bilgilerinize arz eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. (A.P. sıralarından alkışlar) 

5. — Gaziantep Üyesi İbrahim Tevfik Kutların, 
Tekelin kuru üzüm mubayaası konusunda gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN —• Sayın İbrahim Tevfik Kutlar, kuru 
üzüm ile antepfıstığı konusunda gündem dışı söz 
istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın İbrahim Tevfik Kutlar. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Birkaç günden beri Gaziantep'teydim, bu akşam 
döndüm. Tekel, sözüm ona, çiftçiden kuru üzüm 
mubayaası yapmaktadır. Tekelin üzüm mubayaası 
yürekler acısı. Giderken yol boyu Adana, Ceyhan, 
Osmaniye'de gördüğüm pamuk kuyruklarım, maale
sef gittim Gaziantep'de de üzüm mubayaasında gör
düm. 

Kuru üzümün kilosunu Tekel 650 kuruşa almak
tadır; fakat ne çare ve de yazık ki, köylü, hakikî 
çiftçi 1 gram üzüm satamamakta, bu üzümler parti
zan hareketlerle birtakım aracılar vasıtasıyle Tekele 
intikal ettirilmektedir; hem de büyük fiyat farkıyle. 
Çiftçi 200 kilo, 300 kilo, 500 kilo üzümünü Tekele 
verememekte, gelip pazarda 450 kuruşa, azamî 500 
kuruşa satmakta, aracılar da aldıkları bu üzüme 
2,5 - 3 liraya aldıkları çürük üzümleri de katarak gö
türüp Tekel'e 650 kuruşa satmak suretiyle büyük 
bir kâr sağlamaktadırlar. Bu acı bir durum. Köylü 
eğer gün isterse, 2 - 2,5 hatta ifade edildiğine göre 
3 aya kadar gün verilmektedir. 100 kilo üzümü olan, 
500 kilo üzümü olan köylü 2 ay tahammül edemez. 
Kış mevsimi başlamıştır, köylü bu 3 - 5 kuruş üzüm 
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parasıyle kendi yiyeceğini, giyeceğini temin edecek, 
kışlık ihtiyaçlarını sağlayacaktır. Köylü buna imkân 
bulamamakta, bilmecburiye gidip pazarda ucuz sat
maktadır. 

Bu Hükümet işbaşına gelmeden ve işbaşına gel
dikten sonra da programında, «Aracıyı kaldıraca
ğım.» dedi. Nerede kalktı bu aracı?... Aracı bal gibi 
var. Gümrük ve Tekel Bakanı veya Tekel Genel Mü
dürlüğü işten anlayan bir müfettiş göndersin, esaslı 
bir tetkikat yaptırsın; görecektir ki, Tekel'e satılan 
üzümler mahdut ellerle satılmakta, hakikî çiftçiden 
1 gram dahi alınmamaktadır. 

Köylü ıstırap içinde; o kadar mustarip ki, bir ta
raftan gübre pahalı, bir taraftan sattığı üzümün 
ucuza gitmesi sonucu hakikaten çok şaşırmış du
rumdadır. Bana köylüler ifade etti, «Kompoze güb
renin kilosu 445 kuruş, bizv alıp ekemiyoruz.» di
yorlar. Bundan kim zarar ediyor?.. Bu sene üzü
mü para etmediği için bağına bakmayacak, üzüm 
istihsali düşecek, gübre fiyatı yükseldiği için ekim 
yapamayacak buğday istihsali düşecek; millî servet 
bundan geniş nispette zarar görecektir. Ben rica 
ediyorum, bu konunun üzerine eğilsinler, köylünün 
alın teri heba edilmesin. Kışın soğuğu, yazın sıcağı 
bu köylünün başından geçmektedir. Köylünün üç-beş 
kilo üzümü hakikaten döktüğü tere tekabül eder 
bir fiyatla satması sağlansın. 

Saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar). 

6. — Erzurum Üyesi Hilmi Naîbantoğîu'nun, 
bazı bölgelerde yakıt olarak kullanılan tezeğin üre
timi artırıcı yönde değerlendirilmesi konusunda gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Naîbantoğîu, tezek 
probleminin halli konusunda gündem dışı söz iste
minde bulunmuştur. Sayın Hilmi Naîbantoğîu, buyu
runuz efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, hepinizi saygıyle selâmla
rım. 

Üzerinde duracağım konu; tezek probleminin 
hallidir. Memleketimizde yakıt maddesi olarak kul
lanılan ahır gübresinin: yani tezeğin yakılmasını ön
lemek ve bunun üretimi arttırıcı bir yönde değerlen
dirilmesini sağlamak önemli tarımsal sorunlarımız
dan birisidir. 

Hatırlarsınız, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının 1974 yılı Bütçesi üzerinde Yüce Senatoda 
konuşurken demiştim ki, «TKİ'nin en büyük sorunu 

i tezeği toprağa attırmaktır.» Buna çareyi şu anda 
elimde olan, Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Ku
rumu tarafından 1972 yılında yayınlanan şu kitapçık 
gösterilmektedir; ama kim okur, kini tatbik eder?.. 

| Bendeniz kürsüden bu kitabı ilgileneceklere özetle
yeceğim : 

Kitap, köylerde yakıt sorununu ve tezeğin ya
kılmasının önlenmesini izah etmektedir; bir proje 
de vermiştir. İşin esası, biyogaz elde edilmesi ve bu
nun yakılmasıdır. Biyogaz da, aygaz, rnutfakgaz v.s. 
gibi bir gazdır, gübrenin fermantasyonundan çıkan 
biı1 gazdır; yani meran gazıdır. 

Bildiğiniz gibi yakıtlar; ticarî enerji maddeleri 
olan taş kömürü, linyit kömürü, petrol ürünleri, hid
rolik enerji ile ticarî olmayan enerji maddeleri olan 

j odun, tezek ve tarım artıklarından ibarettir. Bu ara-
I da nükleer enerji, termik ve tabiî gazlar gibi ener

ji kaynaklan varsa da, henüz bu kaynaklar yurdu
muzda geniş ölçüde kullanılmamaktadır. Bir görüşe 
göre bir memlekette yakıt olarak kullanılan madde
lerin cinsi, maliyet ve miktarlarıyle yakma vasıta
larının nevi ve vasıfları, o memleketin ekonomik, 
endüstriyel, sosyal ve kültürel seviyesi için bir kıs
tas olarak alınabilmektedir. Devlet Planlama Teşki
lâtının verdiği bilgilere göre memleketimizde enerji 
kuİlanıhmmda muhtelif kaynakların payı şöyledir : 

Taş kömürü yüzde 16,6 linyit yüzde 13,2 petrol 
ürünleri yüzde 31.2 odun yüzde 13,4, tezek yüzde 
20,5; ki odun ve tezeğin toplamı yüzde 34 olmak
tadır. Hidı-ölik enerji henüz Türkiye'de yüzde 5,1'-
dir. (Keban barajı açıldıktan sonraki durumu bilmi
yorum.) Yalnız ev yakıtı olarak enerji tüketimimiz 
içerisinde odun ve tezeğin payı ise yüzde 49 ve yüz
de 43'tür. Şöyle ki; odun ve odun kömürü 13 133 000 
ton ile yüzde 49. tezek 14 000 000 ton ile yüzde 43, 
taş kömürü ve kok 614 000 ton ile yüzde 5, linyit 
671 500 ton ile yüzde 3 "tür. 

Şimdi sözü tekrar tezeğe getiriyorum. Memleke
timizde takriben 76 milyon baş hayvandan 6 yıl
da 120 milyon ton yaş ve 86 milyon ton efektif ahır 
gübresi elde edilmektedir. Köylerde nüfus başına 
sa^fedilen tezek miktarı 1,2 ton olduğuna göre, bu 
köylü nüfusunun 13 - 14 milyon olduğuna dikkat 

I edilirse, yurdumuzda yılda yaklaşık olarak 16 mil
yon ton tezek yakıldığı ortaya çıkmaktadır. Ortala
ma olarak 4 ton ahır gübresinden 1 ton tezek elde 
edildiğine göre, memleketimizde elde edilmekte olan 

| efektif ahır gübresinin yaklaşık olarak yüzde 75'ine 
tekabül eden 64 milyon ton ahır gübresini yakmakta-

1 vız ve ancak yüzde 25'ini toprağa vermekteyiz. 
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Bu sebeple topraklarımız için değerli bir organik i şımıza gündem dışı söz verme kararımızı ifade ediyo-
madde ve humus kaynağı olan ve tarımsal üretim ram. 
için değerli besin maddelerini ihtiva eden ahır güb- | Buyurunuz Sayın Âdemoğlu. 
resinin büyük bir kısmını yakt;ğımız ortaya çikmak- MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
tadır. Halbuki, gübrenin fermantasyonu sonucu nor- Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
mal şanlar ali-.nda; yani 30 derecede ve 7,5 ortam- j Gündem dışı konuşmak istediğim mevzu belki de 
da bir ton gübreden ortalama olarak 40 - 60 met
reküp biyogaz elde edilmektedir. Buna göre Tür
kiye'de yılda elde edilen 85 milyon ton efektif ahır 
gübresinden teorik olarak 3,4 veya 5,1 milyar met
reküp biyogaz üretmek mümkün olduğu ve bunun 
eşdeğer elektrik enerji mlktarınm da 17,3 veya 25,6 
milyar metreküp kilovatsaat olacağı hesaplanmakta
dır. Bunu, içinizde bulunan teknik arkadaşlarımız 
hesaplayabilirler. 

Biyogaz neye yarar: yani bu gübreden elde ede
ceğimiz metan gazı neye yarar diye düşünürsek: 
ısîtma gazı olarak kullanılabilir. Gübre yok edilme
diğine göre. fermantasyona uğramış gübre tekrar 
toprağa verilebilir, aydınlatma maddesi olarak kul
lanılır, yemeğimizi pişirmede de kullanılabilir; yani 
mutfakda mutfak gazı gibi kullanılabilir. Ayrıca. 
motor tahrik gücü olarak kullanılır. Gübre olarak 
da. daha çok gübre toprağa verileceğinden, toprak
larımızın daha çok gübrelenmesi sağlanmış olur. 
Adi ahır gübresi ile fermente olmuş gübre arasında
ki fark ise. yüzde 100 - 160 arasında daha fazla mah
sûl verebileceği hesaplanmıştır. 

Görülüyor ki. 
Acaba bu kadar 
yaprrru iç;n ilgili 
Çok arzuluyorum 
sa'vp çıkacak bulur 
da, tezeğe de rnuht: 

biyogazm çok faydalan olacaktır. 
:aydalı olan bu tesislerin köylerde 
bir bakanlık bulunabilecek midir? 
ki, bu millî ve ekonomik soruna 

m. Aksi takdirde biz buğdaya 
duruma geleceğiz. Allah koru-

Saygılar sunarım. 

7. — Adana Üyesi M. Nuri Ademoğlu'nun, Çu
kurova'da pamuk ürününe zarar veren beyaz sinek 
ile mücadele konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN1 — Beyaz sinek mücadelesi üzerinde 
Sayın Mehmet Nuri Âdemoğlu söz istemişlerdir. 

Sayın senatörler, her ne kadar gündem dışı söz 
isteminde bulunan sayın üyelerimizden ancak iki, ya 
da üç sayın üyemize söz vermek usulündeysek de, 
gerek gündemimizde konuşulması gereken önemli 
konuların bulunmaması, gerekse üzerinde durulacak 
gündem dışı konuların memleket açısından ifadesin
de yarar bulunması mülâhazaları ile daha iki arkada-

hali hazırda aktüalitesini kaybetmiştir. Fakat şu bir 
gerçektir ki, başlarınızı lütfen Hükümet canibine çe
viriniz. Hükümet koltuklarına çeviriniz, hiç bir za
man Hükümetten konuşacağınız mevzu ile alâkalı 
bir bakam bulamazsınız. Aynı zamanda, bu bakan
lıklarda bakanlık mensuplarının konuştuğunuz gün
dem dışı mevzularda dahi zabıtları okuduğu da vaki 
değildir. Onun için Hükümet, Meclislerde gündem 
dışı konuşmalardan bihaberdir. Buna rağmen biz 
murakabe vazifemizi yapmak üzere kürsüye çıkıp bu 
mevzuu dile getireceğiz. 

Evet, konuşacağım mevzuun aktüalitesi bugün için 
kaybolmuştur; fakat öyle bir felâkettir ki, gelecek 
sene çok dizimize vuracağız. İnşallah hükümetler 
bizi mahcup çıkarır; fakat iş işten geçmiş olacak. Zi
ra şunu arz edelim ki. henüz daha pamuk mahsu
lünün idrakine üç ay kala Haziran ayında «Taban 
fiyatını tespit edin» diye Hükümete yazılı soru ver
mişizdir. Hükümet; «Yapıyoruz, çalışıyoruz.» diye 
ancak taban fiyatını bundan 20 - 25 gün evvel ilân 
etmiştir. Yani hükümetler bir vurdum duymazlık 
içindedirler, hükümetler, memleketin dertleri ile alâ
kadar olmamaktadırlar. 

Şimdi asıl ınevzuuma geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu sene Çukurova'da büyük bir felâket oldu. Her 

sene oluyordu; fakat her senekine ilâveten bir de 
«Beyaz sinek» denilen ve elle tutulması dahi imkân
sız olan bir beyaz bulut halinde tarlaları işgal eden 
bir âfet geldi. Bu âfet bu sene bir milyar 250 milyon 
liraya yakın Türkiye'ye zarar yaptı Bunun mücadele
si yapılamadı. Literatüre gere bunun ilâcı var. Kendisi 
malum ve ilâçları da var; fakat maalesef bunun mü
cadelesi yapılamadı. Eğer bu halde durur, uyardığı
mız bazı mevzulara hükümetler eğitmezlerse, önü
müzdeki sene Türkiye'nin zararı beş milyardır. Bu
nu şimdiden söylüyoruz ve zabıtlara da geçiriyoruz; 
eğer bu mücadeleye önem vermezlerse, gelecek hü
kümetlerin yakasına yapışacağız. 

Sayın senatörler; 
Bir sinek pamuk yaprağının alt kısmına konuyor 

ve 200 tane yumurta bırakıyor. Bu 200 yumurta 10 
saat zarfında inficar ediyor ve 200 tane sinek mey-
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dana geliyor. Milyonlarca sineğin her birinin bırak
tığı 200 yumurtanın 10 saat zarfında çıktığını ve bun
ların herbirinin de yine pamukların yaprağına ko
nup, pamuk yaprağının suyunu emdiğini düşününüz. 
Gidenleriniz varsa görmüşlerdir ki; Pamuk, yaprak
tan yoksun ve âdeta bir yangın görmüş gibi bir tek 
yaprağı kalmayacak hale gelip, bir sap halinde dikil
mektedir. 

Biraz evvel arz ettim; bu sinek, bu haşere litera
türde vardır, mevcuttur ve aslı «Tütün haşeresi» dir, 
«Tütün zararlısı» dır. Bunun narenciye ve pamuk ne
batına zarar veren türleri de vardır; işte bu sene pa
muğa büyük zarar veren türü büyük bir epidemi 
yapmıştır. Mücadele enstitüsü bunun çaresini arama 
çabası içerisine girmiştir. Fakat, şu muhakkaktır ki, 
sizin tarlanızda yumurtalar inficar ettiği zaman yap
tığınız mücadele muvaffak oluyor, ama sizden daha 
100 metre, 200 metre, 500 metre, bir kilometre uzak
taki komşunuz sizinle beraoer yumurtalar inficar et
tiği zaman mücadele yapmazsa maalesef sizin müca
deleniz de tesir göstermemektedir. 

Onun için biz Hükümeti şimdiden uyarıyoruz; 
her ne kadar Hükümet, «Ben müstafi Hükümetim.» 
derse de, Devlet mekanizması değişmez, bakanlar 
gider, hükümetler gider; fakat mücadele umum mü
dürleri ve diğer bakanlıklardaki umum müdürleri 
bakidir, onlar vazifelerine devam ederler ve Devlet 
mekanizması işler. Onun için biz, «Hükümet müsta
fi, biz istifa ettik, biz vazifeden ayrıldık,» lâflarım 
kabul etmiyoruz. 

Diğer memleketlerde bu görülmüştür; Sudan'da, 
Pakistan'da, Hindistan'da görülmüştür, daha ileri 
memleketlerde Filistin'de, Orta Amerika'da görül
müştür. Bundan 1,5 ay evvel Adana'dan telgraf çek
tim, Tarım Bakanlığına ve Başbakanlığa dedim 
ki, «Türkiye'de altı tane ziraî mücadele araştırma 
enstitüsü var, bunların vazifesi bu haşerelerle müca
delenin şeklini tespit etmektir. Bu mücadele enstitü
lerinden birer teknik elemandan oluşan bir heyeti 
buralara gönderiniz; Orta Amerika'ya gönderiniz, 
Sudan'a gönderiniz, İsrail'e gönderiniz. Bunlar biz
den evvel bu felâkete uğramışlar seneleıce. Bunlar 
ne yapıyorlar, ne ilâcı kullanıyorlar, nasıl mücadele 
yapıyorlar öğrenilsin.» dedik. Hâlâ ses, seda çıkma
mıştır. 

Şimdi ben yeni bir teklif yapıyorum. Devlet, va
tandaşın bilmediği mevzularda öncülük yapar. Bi
zim çiftçimiz, hububat mahsulüne musallat olan ya
banî otla nasıl mücadele edileceğini bilmez idi, raü-
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cadele müdürlükleri, bunun mücadelesini vilâyetler
de bedava yaptılar ve bugün çiftçiyi bu mücadeleye 
alıştırdılar. Onun için, şimdiden Hükümete diyorum 
ki, «Tedbir alınız. Bunun mücadele şeklini, bu âfeti 
başından geçirmiş olan memleketlerden iyice öğre
niniz. Bu mücadelenin nasıl yapılacağını, hangi ilâç
ların kullanılacağını şimdiden etüdediniz ve bu mü
cadeleyi Devlet üzerine alsın.» Devlet, «Üzerime ala
mam, bu külfet yükler, bana şu kadar milyona mal 
olur.» derse, önümüzdeki sene 5 milyar lira zarar 
edeceğini söylemeyi büyük cüretkârlık zannetmeyi
niz. 

Hükümete teklif ediyorum; bu mücadeleyi üzeri
ne alsın. Eğer çok büyük bir masraf tutuyorsa, malî 
portesi çok yüksekse, hiç olmazsa çiftçiden de de
kar başına muayyen bir miktar para ödenmesi için 
bir talepte bulunsun. Aksi takdirde önümüzdeki sene 
Çukurova, Çukurova'dan sonra Ege, Hatay ve diğer 
pamuk eken bütün bölgelerde bu haşere yayılacak
tır. 

Nitekim, bu haşere Tarsus'un garbında olan Mer
sin havalisinden başlamış, Tarsus'a gelmiş, Tarsus' 
tan Seyhan'a doğru ilerlemiş ve bu kısımda yüzde 
60 tahribat yapmıştır. Seyhan'dan sonra Seyhan'ın 
sol cephesine de atlamış ve yavaş yavaş ilerleyerek 
Ceyhan'a kadar gelmiştir. Demek oluyor ki, önü
müzdeki senelerde bu haşere bütün Çukurova'yı ve 
Hatay'ı işgal edecektir, Ege'ye de musallat olacaktır 
ve büyük zarar yapacaktır. Onun için Hükümeti 
şimdiden uyarmak vazifemizdir. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. 

8. •— Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpakhoğlu'nun, 
fennî gübre fiyatları konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu, fennî 
gübre fiyatları üzerinde gündem dışı olarak kısa bir 
konuşma yapmak istemiştir. Buyurunuz Sayın Hüse
yin Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Ben de Sayın Başkan, gündemde başka mevzu 
olmadığını ifade ettiği için, sizlere fenm gübre ko
nusunda çok kısa bir iki cümleyle hitabedeceğim. 
Eğer mümkünse, müstafi de olsa, Flükümetin bu ko
nuda ufak bir tedbir almasında büyük yarar mülâ
haza ediyorum. 

Muhterem parlamenterler; 
Görüyorsunuz bütün dünyada, başta buğday 

mahsulü olmak üzere, yiyecek sıkıntısı şiddetle ken-
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dişini hissettirmekte ve büyüklü küçüklü bütün dev
letler kalığa doğru giden bu yiyecek mevzuunu hal
letmek için büyük çabalar sarf etmekte, tedbirler 
almakta ve raporlarla da bunu dünyaya duyurmak
tadırlar. Kakh ki, yine şahidolduğumuz hadiseler; 
Afrika ortasında bir kuraklık ve açlık yüz binlerce 
insanı kasıp kavurmakta ve yokluk bütün şiddetiyle 
hüküm sürmektedir. Beşeriyet bütün çabasına rağ
men, oradaki ölümleri de giderememekte ve tedbirini 
alamamakta devam ediyor, göz göre göre şu asırda 
açlıktan insanlar ölüyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bendeniz çiftçilerden aldığım, yetkili kurullarla 

temas ettiğim ve gezip gördüğüm kadarıyle şu inti
haya vardım. 

Türkiye hakikaten ciddî bir yiyecek sıkıntısına 
doğru önümüzdeki sene için hızla gitmektedir ve bu
na karşı hiç bir tedbir de alınamamaktadır; yani hiç 
bir tedbir alınmadığını demekle şunu kastetmek isti
yorum; ciddî, müessir, neticeye varan bir tedbirle 
Hükümet ve yetkililer bu işin önünü alır bir vaziyet
te değiller. Uzatmayacağım; şikâyet şu : 

Muhterem arkadaşlar; 
Hepiniz biliyorsunuz; ama burada dile getirmek

te fayda var, Hükümet duysun ve tedbirini alsın, ala
bilir; istifa etmiş de olsa tedbirini alabilir. Biliyor
sunuz birdenbire en vasıflısı iki lira etmezken, fennî 
gübrenin kilosu 4 - 4.5 liraya çıktı. Bu, çiftçiye «Sen 
mahsul ekme» demektir. «Eğer mahsul ekeceksen, 
kâfi derecede gübreli değil, sümmetedarik ne kadar 
gücün yetiyorsa o kadar ek. Bir dönüme bir avuç 
gübre saç.» demektir ve bunun arkası da; normal 
olarak alınacak neticeyi yarı yarıya, dörtte bire, on
da bire indirecek kadar menfî tesire de katlanmak 
demektir. 

Muhterem arkadaşlar: 
Belki biliyorsunuz, belki bilmeyeniniz de var; 

pancarcılar bugün isyan halindedir. «4,5 liraya ben 
gübre alıp araziye saçmam ve 40 kuruş fiyatla da 
pancarı satmak için pancar ekmem» demektedirler. 
Bütün fabrikalara, pancar kooperatifleri önümüzde
ki yıl için pancar ekmeyeceğini söylüyorlar. Protes
tolar, ihbarnameler arka arkaya gidiyor. 

Görüyorsunuz, memlekette Hükümet sıkıştı, bir
kaç yüz ton için dışarıdan 9 - 1 0 liraya şeker getirdi, 
bize 5 - 6 liraya sattı, memleket milyonlarca lira za
rar etti. 

Kendi çiftçimize gübreyi pahalı fiyatla vermek 
suretiyle (artık pancarın fiyatı üzerinde durmuyo-

I rum) onun ekimini önlerseniz; her sene fabrikaların 
kapasitesine göre pancar ekilecek sahaları genişlet
memiz lâzım gelirken, dafn. da daraltır veya bir dö
nüme 3 - 4 - 5 ton icabında 8 ton mahsul alması 
mümkün olan çiftçinin, bir dönüme 1 - 1 , 5 - 2 ton 
gibi pancar istihsal etme imkânını verirseniz, gübre-
sizlikten dolayı (ki, o zarar ettiği için) ekmeyecektir,, 
direnecektir. Zararına hiç bir çiftçi çalışmaz. Hükü
metin hatırı için, bizim gül yüzümüz için büyük me
şakkatlere katlanarak sonunda sıfır olacak bir me
seleye varmazlar. Bu insanlar aç susuz, kışta kıya
mette uğraşacaklar. Eğer sonunda nemalanmazlarsa 
ekmezler bu pancarı; çünkü bunun hesabını bilirler. 

Bu şartlarda fabrikalar boş duracak; memlekette 
bugünkü istihsal, istihlâke kâfi gelmezken, bugünkü 
anormal şartlar altında önümüzdeki sene şeker kıtlı
ğı başlayacak. Bugün İngiltere'nin başına gelen, ge
lecek sene fazlasıyle bizim başımıza gelecek; ama 
heyhat, o zaman hiç bir tedbir alamayacağız. Güb
reyi bedava da versek, o gün için çiftçi alamayacak; 
alsa da ekemeyecek. Bir sene zarfında bu hazırlana
cak, ekilecek, dikilecek, yetişecek. Ben büyük tehlike 
görüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Temasından edindiğim netice bu. Buğday mah

sulü için yine fazlasıyle aynı şeyi söylüyorlar. Zaten 
Anadolu topraklarını biliyorsunuz, birçok yerde 
Anadolu köylüsü buğdaydan bire beş istihsal ederse, 
bu kendisi için nimettir. Bugün çiftçiyi biz alıştırdık; 
Türkiye'nin her tarafında, dağında, ovasında, Şar
kında - Garbında artık çiftçi, fennî gübreyle ekim 
yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün tarlaya 4,5 liraya gübre alıp saçacaksınız, 

230 kuruşa istihsal ettiğiniz buğdayı vereceksiniz. Ne 
yapar bu çiftçi?.. Yapacağı şu: Ya, bir dönüme 40-50 
kilo gübre atması lâzım gelirken, 3 - 5 - 1 0 kilo gübre 
atacak (Fiyat yüksek diye yetişemiyor) veya hiç at
mayacak veya 100 dönüm ekecekse, 50 dönüm eke
cek, 50 dönüm ekecekse 10 dönüm ekecek; millî is
tihsal o ölçüde azalacak. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben nazarî konuşmuyorum, az - çok eskiden de 

bir çiftçiliğim var, az - çok bir arazim var, bütün 
temaslarım böyle. Türkiye'nin her tarafında bu fen
nî gübre fiyatlarının yüksekliği yüzünden çiftçi bü
yük endişe içinde, kahr içinde. 

Sonra düşününüz; gübrenin dört lira olan kilosu 
bir çiftçi için büyük rakam taşır. Çünkü, dört liralık 
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ücret bizatihi tek kilo olarak ele alındığında büyük 
bir rakam ifade etmez belki; ama icabında yüzlerce, 
binlerce kilo fennî gübre alarak bunu tarlasına saça
cak olan çiftçinin borçlanmasını düşününüz. Kaldı 
ki, birçok defa bu gübre borçla da verilmemekte, pe
şin parayla verilmektedir. Fakir biı çiftçi, 40 kuruşa 
satacağı pancarın veya 200 kuruşa satacağı buğda
yın henüz istihsaline bir sene varken, bugünden pe
şin parayla tonlarca fennî gübre alıp da parasını ne
reden, nasıl verecek? İstirham ediyorum, sözlerimi 
de uzatmak istemiyorum; büyük tehlike açık olarak 
geliyor. 

Hükümet her ne kadar istifa etmişse de, Sayın 
Ecevit ve arkadaşlarından tekrar tekrar rica ediyo
rum; gelecek sene kendilerinin de başını yer, Parla
mentonun da başına büyük bir mesele olur. Bu ted
birsizlik yüzünden memleket de bir açlığa doğru sü
rüklenirse bunun mesulü hem Hükümet, hem mille
tin reyini alarak gelmiş olan bizleriz. Hepimizde de
rece derece bir mesuliyet hissi vardır. 

Ne yapılacak diyeceksiniz; yapılacak şu muhte
rem arkadaşlarım: Hükümet istifa etsin veya etme
sin Anayasaya göre bugün vazife başındadır. Açık 
konuşuyorum, nasıl gazetecilerden Hükümet çekin
miş, lüzumsuz yere kâğıt fiyatlarını yükseltmişken, 
onların protestosuna dayanamamış, gazete kâğıdı fi
yatlarını bir günün içinde yarı yarıya indirmesini be
cermiş, bitmişse, gübre konusunda da aynı şeyi ya
par. Dört tane gazete ç-kmış veya çıkmamış, hiç bir 
şey ifade etmez; ama Türkiye aç kalırsa bunu Ece-
vit'e sorarlar: biz sormazsak yarın Tanrı sorar ken
disinden. O halde, istifa etse dahi, önümüzde bu ka
dar misali vardır, daha da çoktur; Hükümet isterse 
bu fennî gübre fiyatlarını derhal maku' bir hadde 
indirir. Evet, biliyorum, zor bir iş bu, kolay değil; 
bütçeye büyük bir yük de teşkil eder; ama zararı yok 
etsin. Öbür tarafta ekonomiye milyarlarca lira fay
dası olacak, milleti açlıktan kurtaracak büyük bir 
tedbir için icabederse birkaç milyar liralık fedakârlık 
büyük bir fedakârlık değildıı. 

Sayın Başkan, bana söz verdiğiniz içm size çok 
teşekkür ederim, muhterem arkaaaşlanma da beni 
dinledikleri için arzı şükran eylerim. İnşallah Hükü
met bir tedbir alır ve bu mevzu memleketin yarını 
için büyük bir felâket olmaktan alıkonur. 

Hürmetlerimle. 

9. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün, Tekir
dağ Üyesi Cemal Tarlan, Adana Üyesi M. Nuri 
Âdemoğlu, Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun 

bu Birleşimde yapmış oldukları gündem dışı konuş
malara cevabı. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın Oğuzhan Asil-
türk, Sayın Tarlan tarafından gündem dışı olarak bi
raz evvel Yüce Senatoya sunulan konu üzerinde gün
dem dışı söz istemiş bulunuyor. Kendilerine söz veri
yorum. 

Buyurunuz Sayın Oğuzhan Asiltürk. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara Milletvekili) — Muhterem Başkan, değerli 
senatörler; 

Biraz önce, idarecilik mesleğinden geldiği için ida
recilerin problemine eğilmekte özel bir hassasiyet gös
teren değerli Senatör arkadaşımız Sayın Tarlan'ın an
lattığı mevzuda, şu ana kadar geçen olayları ve şu 
andaki durumu müsaadenizle sizlere arz etmek isti
yorum. 

Muhterem senatörler; 
Bahsedilen hâdise, Keban Barajının açılışı müna

sebetiyle, çok kıymetli, değerli bir idareci arkada
şımızın elinde olan veya olmayan sebeplerle, bilerek 
veya bilmeyerek bazı Hükümet üyelerine, ilgili yönet
melikler, yönelgeler uyarınca yapması gereken, ifa 
etmesi gereken vazifeleri yerine getirmemesi üzerine 
meydana çıkmıştır. Elbette, bir bakanın, bir İçişleri 
Bakanının, valisine uygulayacağı bazı cezaî müeyyi
deler vardır. Ancak, bu müeyyideleri kullanmayı 
kendi takdiri ile değil de müfettişlerin ilgili teftişle
rinin neticesinde yapmayı uygun gören bir zihniyete 
sahip olduğum için de; suç aramak için değil. (Sayın 
Tarlan müsterih olabilirler) durumu tespit etmek, ar
kadaşımızın hakkını tespit etmek ve bir haksızlığa uğ
ramamasını temin etmek üzere müfettiş gönderdim 
ve yine Sayın Tarlan şu hususu açıkladığım zaman 
müsterih olacaklardır, şu anda da değerli arkada
şımıza, daha önce geçici görevle Ankara'ya çağırmak 
üzere gönderdiğimiz yazıları, tutum ve davranışları
nın bir kasta makrun olmadığını tespit ettiğimizi bil
direrek... 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Ne zaman, ne 
zaman Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Ortadan kaldırdığımızı, müsterih ola
rak vazifeye devam etmesi gerektiğini telsiz emirle
riyle de dün kendisine bildirmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Elbette değerli parlamenterlerimizin Hükümetin 

çalışmaları hakkında her mevzuda murakabe görev-
I lerini yapmaları bizi ancak sevindirir, ancak hadi-
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seleri mutlaka tek taraflı değil, o hâdiseyle ilgili olan 
idarecilerin tarafından da görmekte, duymakta, din
lemekte, birlik ve beraberliğimizin devamı, bütçe 
konuşmalarımda sık sık bahsettiğim hukuk üstünlü
ğünün manasına, ruhuna riayet etmek bakımından 
büyük bir ehemmiyet vardır. Sayın Tarlan sanıyo
rum ki, bu izahatımı kâfi göreceklerdir. 

Eğer Sayın Başkan izin verirse, burada konuşan 
diğer senatör arkadaşlarımızın da şikâyet ettikleri 
mevzulara kısaca temas etmeyi uygun buluyorum, 
bilmiyorum Sayın Başkan izin verirler mi? 

BAŞKAN — Tabiî mümkündür efendim, buyuru
nuz Hükümet adına konuşacaksanız. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Efendim, beyaz sinek mevzuunda çok 
değerli parlamenter Sayın Ademoğlu'nun beyanları 
cidden varittir. Bu sene Çukurova'da beyaz sinek de
nilen bir cins sinek, pamuk ürününe musallat olmuş 
ve birkaç gün önce Adana'da yaptığım inceleme ne
ticesinde, öğrendiğime göre Valimizin de beyanlarıyle, 
aşağı - yukarı yüzde 25 oranında bir tahribata sebep 
olmuştur. Ancak, burada bu sinekle mücadele im
kânlarının yokluğundan değil, kâinatta mevcut olan 
bir dengenin yanlış olarak bozulması neticesinde bu 
zararın meydana geldiğini görmekteyiz. 

Değerli senatör arkadaşlarımız hatırlayacaklardır: 
Bir ara Avustralya'da kaktüs cinsinden bir bitki, 
Amerika'dan getirilip ekilen bu bitki bir problem ha
line gelmişti: Şiddetle büyüyordu, ürüyordu; ziraî 
mücadeleler yetersiz kalıyordu, kifayetsiz kalıyordu, 
verimli tarlaları işgal etmiş durumdaydı ve neticede 
incelendiğinde o kaktüs cinsinden bitkinin üzerinde 
yaşayan ufak bir nebatın, bunun gelişmesini kontrol 
altında tuttuğu görüldü ve Güney Amerika'dan aynı 
böcek getirilip kaktüsün üzerine konulmak suretiyle, 
Avustralya'da bu mücadele kazanılmış oldu. 

Beyaz sineğin yine aynı şekilde karşıtı olan başka 
bir haşere, zamansız ilaçlamadan dolayı öldürüldüğü 
için, bu sene, beyaz sinek büyük ölçüde Adana böl
gesinde tahribat yapmıştır. Bölgedeki Teknik Ziraat 
Müdürlüğüyle yaptığım temaslar neticesinde, gelecek 
sene buna imkân vermeyeceğiz. Ancak, bazı vatan
daşlarımızın, vaktinden önce, zamanı gelmeden ilâç 
atarak, Adana'da sıcakta bulunmamak, o mevsimde 
terk etmek arzularının neticesinde bu durum meyda
na gelmiştir. Beyaz sineğin karşıtı olan haşere öldü
rüldüğünden dolayı ilk defa bu sene hiçbir sene ol
madığı ölçüde, fazla miktarda üremiştir. «Bundan 
sonraki yıllarda bu mücadele zamanında çiftçimizin 

özellikle dikkatini çekerek bu hususta da gerekli mü
cadeleyi muvaffakiyetle neticelendireceğiz» dediler. 
Bizim de ümit ve temennimiz budur. 

Aslında bu beyaz sinekler dünyanın muhtelif yer
lerinde de mevcut olduğu için, bir mücadele metodu 
ve ilâcı da vardır tabiî. Ancak, çok kısa zamanda 
birdenbire meydana geldiği için gerekli ölçüde mü
cadele muvaffakiyetle sürdürülememiştir. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Bu mütalaa doğru değil, yanlıştır. Çukurova'nın her 
yerinde yoktur. Mücadeleyi söyledim. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu lütfen mütalaa bu
yurmayınız. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Çu
kurova'nın her yerinde yoktur. Bütün Çukurova'da 
sinek olduğu halde Seyhan'ın sağ sahilinde tahribat 
yapmış, sol sahilinde tahribat yapmamıştır. Onun 
için bu mütalaanız doğru değildir. Kaldı ki, her se
ne aynı mücadele yapılmakta ve Adana'da sinek bu
lunmamaktaydı. Bu sene böyle bir mücadele yapıl
mamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu lütfen efendim. 
Böyle bir usulümüz yoktur efendim. Kürsü açıktır 
başka bir gün söz alır, konuşursunuz. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Muhterem senatörlerimiz şurasını sa
mimiyetle kabul etmelidir ki, biz burada indî ve 
şahsî mütalaalarımız yerine, bize teknik ziraat mü
dürlüğünün ilettiği ve teknik bilgisi dolayısıyle kendi
lerine saygı göstermemiz lâzım gelen insanların aktar
dığı bilgileri buraya sunuyoruz. Bazı hataları var
sa sayın senatörümüz bundan sonra da peşine düşer
ler, ancak bir teknik elemanın bildirdiği şeyi ben doğ
ru kabul etmek hatasına düşmüş isem bunun için de 
özür dilerim. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Ben de Araştırma Enstitüsünün mücadelesini söyledim. 

BAŞKAN — Böyle bL usulümüz yoktur Sayın 
Âdemoğlu. Oturduğunuz yerden müdahale buyur
mayınız rica ederim efendim. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Yanlış bir izahat olmasın. 

BAŞKAN — Olabilir, olabilir efendim. Çıkar 
tashih edersiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Muhterem senatörler; 

Gübre mevzuunda da muhterem Kalpaklıoğlu'nun 
söyledikleri, vatandaşın şikâyetleri arasında hakikaten 

— 81 — 
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Varittir. Ancak, gübre de diğer birçok maddeler gi
bi sübvansiyonla, bütçeden desteklenmek suretiyle fi
yatı belirli seviyede tutulan bir maddedir. Şu anda 
gübrenin millî bütçemize yükü 2 milyar liradır. Güb
re fiyatları dünyada çok büyük artış kaydetmiştir. 
-Şimdi düşününüz; bir Hükümet olarak belirli dengele
ri muhafaza etmek mecburiyetindesiniz. Elbette bü
tün gücünüzü gübreyi sübvansiye etmekle kullanır
sanız, gübreyi 50 kuruşa da satmak mümkündür. 
Ancak, o zaman karşınıza şu sual çıkar: Kars'ından, 
Ardahan'ından, Hakkâri'sinden tutun da Edirne'den, 
Muğla'sına kadar millî sınırlarımız içinde yaşayan 
insanların verdiği vergilerle meydana gelen millî büt
çeyi ne ölçüde gübre kullanan insanların hizmetine 
tahsis edeceksiniz? Elbette burada da bir denge 
kurmak mecburiyeti kendiliğinden hâsıl olur. Biz, 
vatandaştan aldığımız 2 milyar lira tutarındaki ver
giyi, gübre kullanan çiftçimizin emrine vermeyi, bu 
dengenin kurulması için uygun mütalaa etmişizdir. 

Daha değişik dengeler de kurmak mümkündür, 
ancak bilinmek lâzımgelir ki, her denge belirli yük
leri, belirli fiyat artışlarını da beraberinde getirecek
tir. Şu dengeyi Hükümetimiz, ancak bu bütçede 
uygun görebilmiştir. Bu bakımdan gübrenin ucuza 
maledilmesi imkânı olmadığı ve gübre hammaddeleri 
yurt dışında çok büyük artma gösterdiği için 2 mil
yar liralık bir sübvansiyonla bu fiyata satmak imkânı 
hâsıl olmuştur. 

Burada şöyle bir hususu da dikkat nazarlarınıza 
arz etmekte fayda mütalâa ediyorum; gübrenin fiya
tının 450 kuruş, buğdayın fiyatının 230 kuruş olarak 
kıyası bizi yanlış biı yere götürür. Âdeta bir kilo 
gübrenin karşılığında bir kilo buğday alımyormuş 
gibi düşünüldüğünde, yanlış bir kanaate sahip olabi
liriz. 

Genel olarak bir kilo buğdayın istihsali için kul
lanılan gübrenin ortalama 40 kuruş civarında etkisi 
olduğu yapılan hesaplar neticesinde bizlere iletilmiş 
bulunuyor. Bunda bir pay bırakarak biraz daha 
fazlalaştırsak dahi, yine buğdayın 120 kuruştan 230 
kuruşa çıktığı bir yerde gübrede de ancak bu denge
nin muhafaza edilmesini zannediyorum hakkaniyetle 
karşılayacaksınız. 

Muhterem Başkanın bana söz vermesini teşekkür
le karşılıyorum ve değerli Senato üyelerine saygılar 
sunuyorum. 

10. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzcü'ın, pancar 
fiyatının ilânından sonra müstahsilin düştüğü sıkın
tılar konusunda gündem dışı demeci. 

I BAŞKAN — Son olarak Sayın Ömer Ucuzal, 
pancar fiyatının ilânından sonra müstahsilin düştüğü 
sıkıntılara dair gündem dışı konuşma isteminde bu
lunmuştur. 

Buyurun Sayın Ömer Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Türkiye'mizde 500 bini aşan Türk çiftçisi 52 vi
lâyetimizde pancar ekmektedir. Pancar mahsûlü he
pinizin bildiği gibi; evveiâ, milletimizin yeni doğan 
bebeğinden en yaşlı vatandaşımıza kadar, günlük gı
dasını teşkil eden şekerin üretilmesinde başlıca amil 
olan bir üründür. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hükümet, pancarın kilosunun fiyatını, şekere zarn 

yapmadan 20 kuruştan 30 kuruşa geçen sene yükselt
mişti. Bu sene hepinizin bildiği gibi şekerin kilosuna 
Hükümet 2 lira zam yaptığı halde, pancarın kilosuna 
10 kuruş zam yapmıştır. 6 kilo pancardan 1 kilo şe
ker istihsal edildiğine göre, yapılan 2 liralık zamdan 
Türk köylüsüne intikal eden 1 kilo şeker karşılığı 
pancarda 60 kuruşu tutmaktadır. Buna mukabil iş-
çiiik ücreti bir misli yükselmiştir. İşçi ücretleri Hü
kümet tarafından asgarî 40 liraya yükseltilmiş olma
sına rağmen esasen Türkiye'de hiç bir zaman işçi üc
reti ilân edilen ve kabul edilen fiyatın altında değil, 
her zaman üstünde cereyan etmiştir. Bugün asgerî 
ücret 40 lira olmasına rağmen ziraî sahada dahi 60 
ilâ 80 lira arasında işçi çalıştırılmaktadır. 

İşçi ücreti pancar müstahsiline büyük külfet ge
tirmiştir. Bunun yanında akaryakıta yapılan c/c 100 
zam, pancar müstahsiline sarf ettiği akaryakıt sebe
biyle büyük külfet getirmiştir. 

Ayrıca nakliye ücretleri bir mislini aşmıştır. Böy
lece pancarın maliyeti 50 kuruşun üzerine yükselmiş 
durumdadır. Fakat, taban fiyat, daha doğrusu pan
carda taban fiyat değil, pancar fiyatı 40 kuruş ilân 
edilince köylü emeğinin karşılığını değil, yapmış ol
duğu masrafın karşılığını dahi alamaz duruma düş
müştür. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşım kimyevî 
gübrenin fiyat artışından müstahsilin düştüğü sıkıntı
yı dile getirdiler, haklıdırlar. Önümüzdeki sene pan
car istihsali için, buğday gibi, dönüm başına 20 - 30 
kilo değil, pancar müstahsili normal mahsûl alabil
mek için her dönüme 200 ilâ 250 kilo kimyevi gümre 
atması gerekmektedir ki, normal mahsûlünü alabilsin. 
Böyle olunca 200 kilo gübre kullandığım kabul'ede
lim: sadece bir dönüm için 1 000 lira gübre parası 
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verecek. İşçiliği, akaryakıtı, makine, aksam ve 
âletlerinde de meydana gelen zamlar, alacağı dönüm 
başına normal olarak 4 ilâ 5 ton. Vatandaşın aline 
emeğinin karşılığı değil, sarf ettiği parayı aîmak 
bile güçleşecektir.' 

Böyle olunca değerli arkadaşlarım, pancar müs
tahsili bugün artık pancar ektiği tarlasına pancar 
ekmeme kararının içerisindedir. 

Şu tarihte Türkiye'de samanın kilosu 60 ilâ 125-
kuruş arasında satılmaktadır. Samanın hiç bir bes
leyici gıdası yoktur. Bunun yanında bir kilo pancar 
ile, bir kilo samanı kıyasladığınız zaman, pancarın 
taşıdığı gıda, ister istemez vatandaşı elindeki hayvan
ları saman yerine pancar ile besleme gibi bir düşün
ceye de sevk etmektedir. Bu fiyat; pancar müstah
silini sıkıntıya düşürdüğü gibi, gelecek seneden iti
baren 40 milyon vatandaşımızı da büyük sıkıntıya 
sokacağı bütün gerçekliğiyle ortadadır. 

Bu sene de, ithal edilmiş şekerle vatandaşın gıda
sını temin etme imkânına kuvuşuldu. İthal edilen 
şekerin kilosu bize intikal ettiğine göre 9 lira üze
rinden. Şeker ithalâtına gidecek döviz imkânımızın 
bulunmadığı bir yanı ile ortadadır. 

Müstahsil pancar ekiminden hangi nispette vaz 
geçerse geçsin, şeker sanayimiz büyük zararla karşı 
karşıya gelecektir. Bunun yanında, Devlet büyük 
külfetle karşı karşıya kalacaktır. 17 şeker fabrika
sından sonra 18'nci de bu ayın 15'inde Afyon ilimiz
de inşaata başlayacaktır. Burada istihdam edilen 
fabrikanın müdüründen, mühendisinden teknisyenin
den işçisine kadar bulunan vatandaşlarımızı istihdam 
etmekle karşı karşıya kalacaktır. Her yönü ile mem
leket büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalacaktır. 

Onun için Hükümetten şahsen benim talebim; 3 
liraya mal ettiği şekeri 6 liraya satarken; kendisinin 
kâr etmek gayesiyle hareket etmeyip bu imkânı ya
ratan kişilere gereken ölçüde fiyatları artırarak yar
dım etmesi pancara kiloda asgarî 50 kuruşun üzerin
de bir fiyat vermek suretiyle hem müstahsilin çalış
masına iş sahası yaratılmasına hem istihdam ettiği 
fabrikalardaki kişilerin yaşamasına hem de 40 milyon 
vatandaşımızın şeker gıdasını temin etme yönünden 
ehemmiyet taşıyan bu meselenin üzerine Hükümetin 
ciddiyetle giderek meseleyi biran evvel bütün ger
çekleri de ele alarak yeniden gözden geçirmesini, 
böylece 500 bin ailenin emeğini değerlendirmesini di
leyerek sözüme son veriyor, saygılar sunuyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

11. —• Kıbrıs konusundaki Türk tezini duyurmak 
amaciyie Bitlis Üyesi Kâmran İnanın dış ülkelere 
gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (31542) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. Anayasamızın 
78 nci maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üye
lerinden bazılarına Hükümetçe verilen geçici görevle 
ilgili Hükümet tezkereleri var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kıbrıs konusundaki Türk tezini kamuoyuna du

yurmak amaciyie ilişik listede adları yazılı Parla
mento üyelerinin karşılarında gösterilen ülkelere 
gönderilmeleri hakkında Dışişleri Bakanlığından 
alınan 23.8.1974 günlü ve SİGM-SİYD-740-430-1435 
sayılı yazı ile ekinin suretleri ilişik olarak sunul
muştur. 

Bu konuda Anayasamızın 78 nci maddesine göre 
alınacak kararın gönderilmesini müsaadelerine say-
giyle arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Liste 

Adı 

1. Kâmran tnan 

2. Halûk Ülman 

3. Alev Coşkun 
4. Cahit Karakaş 
5. Özer Ölçmen 

Görevi 

Bitlis Senatörü 

İstanbul Milletvekili 

İzmir Milletvekili 
Zonguldak Milletvekili 
Konva Milletvekili 

Gideceği yer 

İngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika, Almanya, 
İtalya, Kanada ABD. 
İngiltere, İrlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Dani
marka. 

Norveç, İsveç, Danimarka, 
Almanya, Kanada, ABD. 
Almanya. 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Sayın Kâmran İnan'ın İngiltere, Hollanda, Fransa, 
Belçika, Almanya, İtalya, Kanada ve Amerika Bir
leşik Devletlerinde Anayasanın 78 nci maddesi uya
rınca Hükümetçe verilen geçici görevin Cumhuriyet 
Senatosunca onaylanmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12. — Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 17 
Eylül 1974 tarihinde Neıv - York'ta başlayacak 29 
ncu dönem toplantılarına Bursa Üyesi İhsan Sabrı 
Çağlayangil ile Bitlis Üyesi Kâmran İnanın gönde
rilmelerine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/541) 

BAŞKAN — İkinci tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 17 Eylül 

1974 günü New-York'ta başlayacak 29 ncu dönem 
toplantılarına iştirak edecek olan heyetimize bazı 
parlamenterlerimizin de katılmaları hakkında Dışiş
leri Bakanlığından alman 12 .8 .1974 günlü ve 
SİGM/SİMD/1-720-205-1348 sayılı yazı ile ekinin 
suretleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Bu konuda Anayasamızın 78 nci maddesine göre 
alınacak kararın gönderilmesini müsaadelerine say-
giyle arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Başbakanlığa 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 17 Eylül 

1974 tarihinde New - York'da başlayacak olan 29 
ncu dönem toplantılarına Hükümetimizi temsilen 
Dışişleri Bakan; Prof. Dr. Turan Güneş Başkan
lığında, isim ve unvanla?"! ilişik listede yazılı heye
tin katılması: yolluk ve yevmiyelerinin. Dışişleri Ba
kanlığı Bütçesinden ödenmesi; büro, ziyafet, resmî 
belgelerin nakil ücretleri ve benzeri masrafların ka
bulü uygun görüldüğü takdirde, gerekli Bakanlar 
Kurulu Kararının çıkarılmasını müsaadelerine arz 
ederim. 

Turan Güneş 
Dışişleri Bakam 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 29 ncu Dönem 
Toplantılarında Hükümetimizi temsil edecek heyete 

Ait liste 
Başkan : 
Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Turan Güneş 
Temsilci : 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı nezdinde Türkiye 

Daimi Temsilcisi Büyükelçi Osman Olcay, Dışişleri 
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Bakanlığı Siyaset ve Planlama Genel Müdürü Bü
yükelçi Hamit Batu, Birleşmiş Milletler Teşkilât! 
nezdinde Orta Elçi, Temsilci Yardımcısı Kâmıran 
Tüzel, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı nezdinde Orta 
Elçi, Daimî Temsilci Yardımcısı Turan Kıvanç, Dış
işleri Bakanlığı Uluslararası Ku~uluşlar Dairesi Reis 
Vekili Yüksel Söylemez. 

Parlamento Müşavirleri : 
İhsan Sabri Çağlayangil Adalet Partisi Bursa 

Senatörü ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Ko
misyonu Başkam, Kâmran İnan, Adalet Partisi Bit
lis Senatörü, Dr. Cahit Karakaş Cumhuriyet Halk 
Partici Zonguldak Milletvekili ve Millet Meclisi Dış
işleri Komisyonu Üyesi, Prof. Dr. Halûk Üiman 
Cumhın-iyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, Ab-
durraiıman unsal Millî Selâmet Partisi Adryamaıı 
Milletvekili, Dr. Faruk Sükan Demokratik PaNİ 
Konya Milletvekili, Mehmet Nebi! Okiay Cumhuri
yetçi Güven Partisi Siirt Milletvekili. 

Temsilci Yardımcılar; : 
Dışişleri Bakanlığı Başhukuk Müşavirliğinde Hu

kuk Müşaviri Mehmet Güney, Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı ııezdindeki Daimî Temsilcilikte Büyükelçi
lik Müsteşarı Semih Belen, Birleşmiş Milletler Teş
kilâtı nezdindeki Daimî Temsilcilikte Büyükelçi 
Müsteşarı Oktay Aksoy, aynı Temsilcilikte Orta El-
çüik Müsteşarı Altan Güven, Dışişleri Bakanlığı özel 
Kalem Müdürü Ömer Akbel. 

Müşavir : 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı nezdindeki Daimî 

Temsilcilikte Başkâtip Okyar Günden, aynı Temsil
cilikte Başkâtip Gürsel Demirok, Nevv - York Baş
konsolosluğunda Muavin Konsolos Nabî Şensoy, 
Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Tür
kiye Daimî Temsilciliğinde Başkâtip Nuri Yıldırım, 
aynı Temsilcilikte Başkâtip Engin Ansay, Birleş
miş Milletler Teşkilâtı nezdindeki Daimî Temsilci
likte İkinci Kâtip Barlas Özener. aynı Temsilcilik
te İkinci Kâtip Daryal Batıbay, aynı Temsilcilikte 
İkinci Kâtip Candan Göksenin. 

BAŞKAN — Bursa Üyesi Sayın İhsan Çağla
yangil ve Bitlis Üyesi Sayın Kâmran inan'm, Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulunun 17 Eylül 1974 gü
nü Nevv - York'ta yapacağı toplantıda bulunmak 
üzere Hükümetçe Anayasanın 78 nci maddesi uya
rınca kendilerine tevdi edilmiş olan geçici görevin 
kabul edilmesine dair Cumhuriyet Senatosu tasvi
bini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın senatörler, gündemimizde bulunan araş
tırma önergelerinin, Hükümet üyelerinin bulunma
maları ve Karma Dilekçe Komisyonu raporlarının 
da Karma Dilekçe Komisyonunun kurulmamış ol
maları nedeniyle konuşulmasına imkân bulunma
maktadır. 

Bu nedenle, Cumhuriyet Senatosu 12 
1974 Salı günü saat 15,00'te toplanacaktır? 
simi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15,50 

Kasım 
Birle-

. _ . . > . . . ı>m<i 

— 85 — 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

3 NCÜ BİRLEŞİM 

7 . 11 . 1974 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
nı 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-
RıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şirketine da
ir Senato araştırması isteyen önergesi (10/2) 

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

3. ^- Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İh
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
ğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve 
çözüm yolları konusunda Senato araştırması iste
yen önergeleri (10/6) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/7) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatına 
dair Senato araştırması isteyen önergesi. (10/9) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 
tarih ve özel 000.01/114 sayılı tamimi ve bu tamime 
göre yapılan tayinler hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/10) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/11) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye Fethi Çe-
likbaş'ın 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 
müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne yapılan ata
maya dair Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/12) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
seçilen Üye Özer Derbil ve 3 arkadaşının, Elektrofer 
Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu fir
manın gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergeleri. (10/14) 

12. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı haftalık karar cetve
lindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/160) (S. Sa
yısı : 360) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

13. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık karar cet
velindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/163) (S. Sa
yısı : 361) (Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1974) 

14. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
•Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık karar cet
velindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/162) (S. 
Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1974) 

15. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 



12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı haftalık karar cet
velindeki 5895 sayılı Bekir Sıtkı İzmirli'ye ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 
4/161) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 1 2 . 6 . 1974) 

16. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık karar cet
velindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısever'e ait 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 
4/159) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 1 2 . 6 . 1974) 

17. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı haftalık 
karar cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

18. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile 
12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 . 1974 tarih ve 28 
sayılı raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/131) (S. Sa
yısı : 279'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

19. — Kütahya Milletvekili eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 
5878 sayılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Ka-
rabulut'a, 5880 sayılı Fatma Hikmet Göymen'e, 5881 
sayılı Özgül Ertunç'a, 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oy-
mak'a 5883 sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sa
yılı Vedia Şen'e, 5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 
sayılı Naciye Mutlu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 
5888 sayılı Şerife Azrak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 
5890 sayılı Şevkiye Şengelen'e, 5891 sayılı Feride Ne-
zahat Anarman'a, 5892 sayılı Mecit Solmaz'a ve 
5893 sayılı Asiye Ünsaldı'ya ait kararların Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporları (Cumhuriyet Senatosu 
4/135) (S. Sayısı : 314'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 6 . 1974) 

20. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka-: 
rar cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
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Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis-; 
yonu raporu (C. Senatosu 4/169) (S. Sayısı : 377) 
(Dağıtma tarihi: 27 . 6 . 1974) 

21. — Ali Rıza Uzuner'in, (Eski Çalışma Baka
nı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve-: 
lindeki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu ra-: 
poru (C. Senatosu 4/168) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 6 . 1974). 

22. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savun
ma Bakanı) İlhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 21 . 6 . 1973 tarih ve 159 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Be
kir Şirin'e ait kararın tatbik edilmeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin^ 
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/166) 
(S. Sayısı : 379) (Dağıtma, tarihi : 28 . 6 . 1974) 

23. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Bakanı) 
Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayıü Haftalrk 
Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/167) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 .1974) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Or
han Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar-: 
ma Komisyonu raporları (C. Senatosu 4/81 - 4/22) 
(S. Sayısı : 1574'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 6 . 1974) 

25. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisj'onu Genel Ku-
rulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) (S.-
Sayısı : 1575'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 28.6.1974) 

26. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu^ 
Genel Kurulunun 28 . 5 v 1969 tarih ve 64 sayılı s. 



Haftalık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pakize 
îzbul'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 
4/197) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 1 . 1 1 . 1974) 

27. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife 
Doğdu'ya ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 
4/196) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1 . 1 1 . 1974) 

28. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Boy'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 
4/195) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1 . 1 1 . 1974) 

29. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 886 sayılı Fatma Ayla Er-
gun'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 
4/194) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 

30. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 885 sayılı Gülayşe Kış'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/193) (S. 
Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

31. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tokmak'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge

nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/192) (S. 
Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

32. •— Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye İlker'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/191) (S. 
Sayısı: 389) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

33. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Özaşkan'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/190) (S. 
Sayısı: 390) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

34. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/189) (S. 
Sayısı: 391) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

35. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Karataş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/188) (S. 
Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

36. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 879' sayılı Kudret Aydın'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/187) (S. 
Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 
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37. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Gençtürk'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/186) (S. 
Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

38. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma "Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/185) (S. 
Sayısı: 395) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

39. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Naciye İzgi'ye 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/184) (S. 
Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

40. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık karar 
Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdara ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayı
lı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4 183) (S. 
Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

41. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 27 s 3 T 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul 
vekili Avukat M. Salih Yurdakuler'e ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararm Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/182) (S. 
Sayısı: 398) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

42. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 , 1972 tarih ve 128 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 
4/181) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 1 . 1 1 . 1974) 

43. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri 
Öner'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. (Senatosu : 4/199) 
(S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


