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UTANAK ÖZETİ I. — GEÇEN .1 

Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy Kolektif 
Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaatler ve keyfî 
davranışlar hakkında kurulan Senato Araştırması 
Komisyonu Başkanlığının, komisyonlarının çalışma 
süresinin 23 , 4 . 1976 tarihinden itibaren iki ay 
daha uzatılmasına dair tezkeresi kabul olundu. 

Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğ
retim yılında devamsızlık yapan ve yapmak zorunda 
kalan öğrencilerin çeşitli mağduriyetlerinin saptanma
sı ve çözüm yollarının bulunmasına dair. (10/44) Se
nato Araştırması isteyen önergesi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu ve gerekli işlemin yapılacağı bildirildi. 

6/57 numaralı sözlü soru C. Senatosu Başkanının; 
6/26, 6/49, 6/50, 6/60, 6/61, 6/67, 6/69 numa

ralı sözlü sorular, soru sahiplerinin ve ilgili bakan
ların bulunmamaları nedenleriyle ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Beler'in, 
İzmir'de vuku bulan müessif uçak kazasına ve 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öz
türk'ün, AEG, Telefunken Şirketleriyle yapılan söz
leşmeye dair sözlü sorularına Ulaştırma Bakanı Na-
hit Menteşe cevap verdi. 

Sözlü Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 

Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ya-

BAŞKAN — Sayın üyeler, 69 ncu Birleşim için 
yciklama yapılacaktır, 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, şu anlda Yüce Genel 

Kurul salonunda 63 sayın üye bulunmaiktatiır. Ço
ğunluğumuz olmadığı gibi, salt çoğunluğun bir saat 

6/55, 6/59, 6/66, 6/68 numaralı sözlü soruların 
görüşülmesi ilgili bakanların; 

<6/5'2, 6/62 numaralı sözlü soruların görüşülmesi 
soru sahiplerinin izinli olmaları nedenleriyle erte
lendi. 

•10/12, 1C/İ4, 1 C/l 7, 10/24, 10/27, 10/31, 10/34 
10/35, 10/39, 10/40, 10/42 numaralı Senato Araştır
ması isteyen önergelerin görüşülmesi, önerge sahip
lerinin bulunmamaları nedenleriyle ertelendi. 

10/21 numaralı Senato Araştırması isteyen öner
ge reddolundu. 

»10/32, 10/36, 101/38, 10/43 numaralı Senato Araş
tırması isteyen önergeler ilgili bakanların bulunma
maları nedenleriyle ertelendi. 

20 , 5 H 1976 Perşembe günü saat 15.0'0'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.30'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Muş 

Rahmi Erdem İsmail İlhan 

Divan Üyesi 
Burdur 

Ekrem Kabay 

pılan tayine dair sözlü soru önergesi, Millî Savunma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/70) 

süre içerisinde tamamlanacağı kanaati Başkanlık 
Divanında hâsıl olmadığından, 25 Mayıs 1976 Salı 
günü saat 15,00'te toplanmalk üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 15,05 

SORULAR 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : İsmail İlhan (Muş), Ekrem Kabay (Burdur) 

II. — YOKLAMA 

— 314 — 
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IH. SORULAR VE CEVAPLAR 

A) — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, Ferguson marka İngiliz montajlı traktöre 
dair soru önergesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7/559) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içtüzük hükümleri gereğince 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Prof. 
Korkut Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletinizi saygı ile arz ederim. 

(İçel Senaltörü 
Dr, Lûtfi Bilgen 

Rıza Özdemir adında Anamur'lu bir seçmenim
den aldığım ilişik mektupta da açıkça görüldüğü gibi: 

5 . 3 . 1976 tarihinde 1.85 bin lira peşin para ile 
satmaldığı 175 beygirlik ingiliz montajlı Ferguson 
marka traktörü satan firma fatura ve temiz kâğıdı 
vermekten kaçınmaktadır. 

Adı geçen 15 . 3 . 1976 tarihinde Bakanlığınıza 
çektiği PTT 314 numaralı cevaplı telgrafa cevap ala
mayınca 23 . 3 . 1976 tarihinde tekiden çekıtliği tel
grafın da cevapsız kaldığını bindirmektedir. 

Vatandaş satıl aldığı malın gerçek fiyatını öğren
mek ve satmaldığı malı faturası ile meşrulaştırmak 
istemektedir. Ama buna imkân bulamadığından duru
mu temsilcisi olan bizlere aksettirmeye mecbur ol
maktadır. 

,Buna göre: 
1. 175 beygirlik Ferguson marka İngliliz montajlı 

bir traktörün gerçek fiyatı nedir? 
2. Peşin para alarak 185 bin Türk Lirası öden

diğine göre vatandaş aldatılmış mıdır? 
3. Traktör satan firmanın fatura verme zorun-

luğu yok mudur? 
4. Satmaldığı traktörün trafik kaydının yapıla

bilmesi içlin temiz kâğıdına gerek yok mudur? 
5. Trafik kaydı yaptırılam'ayan traktörün serbest 

kuManılması mümkün müdür? 
Anamur : 26 . 3 . 1976 

Sayın Lûtfi Bilgen (Senatör) 
Saygı değer ağabeyim, 5 Mart 1976 tarihinde in

giliz montajlı Ferguson 175 liık traktör (markalı) 
185 bin liraya sattılar, bana henüz ne fatura ne de 
temiz kâğıdı vermediler. Halbuki burada başka trak
tör satan Fiat bayii Yıldırım Nasuhoğlu Fiat trak
törlerini daha ucuza vadeli satmaktadırlar. Fatura 
ve temiz kâğıdını da derhal veriyorlar. 

,Ben 185 bin liraya traktöre ne plâka ne de bir 
muamele yapabiliyorum. Ben tüccar tarafından kan
dırılıp kazık yediğim kanaatindey'im. Bu durumu 
açıklığa kavuşması için Tarım Bakanlığına 15.3.1976 
tarih ve 314 numaralı ve cevaplı telgrafla bu traktö
rün fiyatını sordum 23 Mart 1976 tarihine kadar bir 
cevap alamadım tekrar yine Tarım Bakanlığına 
23 . 3 . 1976 tarihinde ikinci bir telgraf çekerek bu
güne kadar bu traktörün fiyatını bilıdirmediler. 

Pek muhterem ağabeyim. Ben Anamur Çarıklar 
köyünden bugüne kadar A. P. li bir vatandaştım. Bu 
vaziyet karşısında ben her yönü ile bu istikametimi 
değiştiriyorum, Sayın Senatörüm, benim bu konu
daki hassasiyetimi anlayacağınız umuduyle sizleri 
rahatsız ettim. Zatıaünfaden isitirfıamım şudur.- Bu 
traktörün peşin parayla satış fiyatı nedir? ilgilisin
den öğrenerek bana bildirilmesi hayatta tarafuma ya
pılacak en büyük iyilik olacaktır. 

Bu mektubumla sizleri üzdüğümden çok özür di
leyerek C. H. P. nin çiftçiden yana bir parti olduğu 
yolundaki iddialar benim için gerçeklik kazanacak 
hem partimiz hem zatıaliniz Anamur'da maddî ve 
mânevi nüfuzu ve çevresi olan bir dost kazanmış ola
caktır. 

Sizleri rahatsız ettiğimden tekrar özür dileyerek 
çok kısa zamanda kıymetli cevabını bekler bundan 
sonra bütün kalbimiz sizinle olmasını temenni eder 
saygı ve hürmetlerimi sunarım. 

Tüccar Nuh Aslan eliyle 
Rıza Özdemir 

Anamur 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

'Bakanlığı 20 . 5 . 1976 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 630 
Konu : Sayın Lûtfi Bilgen'in yazılı 
soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 26 . 4 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/559-3754/8814 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lûtfi Bilgen 
tarafından; Ferguson marka ingiliz Montajlı trak
töre dair; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru öner-. 
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gesi cevabının üç nüsha olarak eklice sunulmuş oldu
ğunu saygılarımla arz ederim, 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Sayın Lûtfi Bilgen' 
in Ferguson marka traktöre ilişkin yazılı soru öner
gesi cevabı. 

% 1 gümrük uygulanarak ithal edilen traktörlerin 
satış fiyatı 6 Haziran 1974 tarih ve 14907 sayılı Res
mî Gazetede yayınlanan 7/8302 sayılı Balkanlar Ku
rulu Kararı uyarınca Maliye, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık ve Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca tes
pit olunmaktadır. 

1. M F-1975 marka traktörlerin ithaline 30. kota 
IV. döneminden 4 . 12 . 1975 tarihinde izin verilmiş 
ve ilk parti olarak 5 . 2 . 1976 tarihinde ithal edil
miş ve halen partiler halinde ithalât devam etmekte
dir. 

Firma, satış fiyatının tespitli için gerekli evrakla
rı tamamlayıp Bakanlığımıza henüz müracaat etmiş 
ve fiyat 'tespiti neticelendirilmek üzeredir. 

Bu fiyatlar ilgili firmalara, teknik ziraat müdür
lüklerine ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne bil-
diıülmelktedir. 

2. Firma tarafından tahsil edilen 185 000 TL. 
avans şevlinde alınmakta olup, tespit edilen fiyatla 
arasındaki fark çiftçiye iade edilmektedir. Buna ria
yet edilmediği hallerde, Bakanlığımız haberdar edil
diği takdirde gerekli müdahale yapılmakta ve hak 
sahibinin hakkı teslim edilmektedir. 

3. Fatura, katî fiyat Bakanlığımız tarafından tes
pit ve ilân edildikten sonra tanzim edilmekte, bun
dan önce makbuz karşılığı satış yapılmaktadır. 

4. Traktörün trafik kaydı için fatura gereklidir. 
5. Trafik kaydı yapılmayan traktörün karayolun

da seyretmesi mümkün değildir. 
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 

Kaplan'ın, Deniz Kontrol Örgütüne dair soru öner
gesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kor
kut Özal'm yazıh cevabı. (7/566) 

30 . 4 . 1976 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak, Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığınca cevaplandırılmasını di
lerim. 

Saygılarımla. 
C. Senatosu Tabiî Üyesi 

Kadri Kaplan 

1. Sahil balık avcılığının ve dinamit kullanılma
sının gözetim ve denetim altında tutulması için kurul
ması düşünülen Deniz Kontrol Örgütü için (Bütçede 
25 milyocüuk bir fonun olduğu, ancak gerekli kadro
ların Maliye Bakanlığınca verilmediği) şeklinde bilgi 
almıştım. 

Hayatî önemi bulunan konunun şimdiki durumu 
nedir ve sahil örgütlenmesine nerelerden ve ne za
man başlanabilecektir. 

2. Tırata ile ve makara kullanarak sahillerin ta
randığı, bütün ikazlara rağmen, ilgililerin bunu ön
leyemediği bilinen bir gerçektir. İnceleyebildiğim ka
darı ile '• ardığım sonuca göre, mülkiye amirleri ve 
emirlerindeki ilgililer, bu önemli konuyu daha ener
jik ve ciddî olarak koVuştura'bilirler. Örgüt kurulana 
kadar bazı geçici tedbirler de alınabilir. 

Bu bakımdan; 
a) Bakanlık, görevlilere kesin bir hatırlatma ve 

göreve davet etme bakımından yeni biı emir verme
yi gerekli görür mü? 

b) Edremit Körfezi - Ayvalık bölgesi örneğin
de olduğu gibi, sahili sığ, yatak balığı bol, sahilin 
açıklarında deniz gibi yer yer sığlıklarla bezenmiş 
olan, ve bu özelliğinden ötürü yatak balıklarının ço
ğalmasına, fakat bunların kökünden kurutan tıratala-
rın elle ve makara kullanarak, sahilde ve sahilden 
çok açıklarda da kullanılmasına elverişli bölgelerde, 
örnek olacak etkin bir kontrolü sağlamak bakımın
dan, tekneler alınıp, örgüt kurulup harekete geçirin-
ceye kadar, kiralama yolu ile geçici bir kontrol ör
gütü kurulamaz mı? Bunun için harcanacak birkaç 
milyon lira, milyonları çok aşan kayıp karşısında yine 
de çok ucuz hizmet sağlamaz mı? Bakanlık bu ko
nuda ne düşünmektedir? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve 20 . 5 . 1976 

Hayvancılık Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 677 
Konu : Sn. Kadri Kaplan'ın yazılı soru 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanbğma 
îlgi : 4 . 5 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/566 - 8962 - 37 - 97 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Kadri 
Kaplan tarafından; Deniz Kontrol Örgütüne ilişkin 
olarak; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi 
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C. Senatosu B : 69 20 . 5 . 1976 O : 1 

cevabının üç nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancihk Bakanı 

Tabi Senatör Sayın Kadri Kaplan'ın Deniz Kontrol 
Örgütüne ilişkin yazılı soru önergesi cevabı 

Bakanlığımızın Su Ürünleriyle ilgisinin bulunma
sı sebebiyle, kurulması düşünülen Deniz Kontrol ör
gütüyle ilgili olarak yapılan toplantılara katılan tem
silcilerimizin raporlarına göre; genel güvenlik bakı
mından görev yapacak örgütün faaliyetleri meyanm-
da Su Ürünleriyle ilgili yasak, tahdit ve mükellefi
yetlerin de kontrol edilebileceği, hatta botlar vasıta-
sıyle kontrollara çıkıldığında teşkilâtımızdan da bu 
maksatla eleman alınacağı hususunda tasarıya hüküm 
konduğu anlaşılmaktadır. 

Bunun dışında; 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
nun 33 ncü maddesine dayanılarak, Bakanlığımızca 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir Koru
ma Kontrol Teşkilâtının yer alması uygun görülmüş 
ve adıgeçen Genel Müdürlüğümüzün Teşkilât Kanu
nu taslağında bu teşkilâta yer verilmiştir. Taşrada üç 
kademede düşünülen bu teşkilât (Bölge ve Müdürlük
lerde Koruma - Kontrol Amirliği, bunlara bağlı 
Kontrolörlükler ve ayrı bir yönetmelik tahtında görev 
yapacak, gerekli araç ve gereçle donatılacak muha
faza memurları) söz konusu kanun ile tüzük ve yıl
lık yasak sirkülerlerinde belirtilen yasak, tahdit ve 
yükümlülükleri kontrol ve takip edecektir. 

Şimdiki durumda; Su Ürünleri Genel Müdür
lüğünün Teşkilât Kanununun henüz çıkmamış olma
sı sebebiyle, kanun, tüzük ve sirkülerlerde belirtilen 
yasak, tahdit ve yükümlülükler. Taşra Teşkilatında
ki halihazır mahdut elemanlar, Sahil Muhafaza Teş
kilâtı ve mahallî mülkî idarelerin gayretiyle mevzuat 
dahilinde takip edilmekte ve bazı hususlar mahkeme
lere intikal etmek suretiyle sorunların sağlanmasına 
çalışılmaktadır. 

Şimdilik yukarıda arz edilen biçimde yürütülen 
yasak, tahdit ve yükümlülüklerin (sahillerin taranma 
keyfiyeti dahil) kontrolü işinin sıkı bir şekilde takibi 
her yıl yayınlanan yasak sirküleriyle ilgililere hatırla
tılmakta ayrıca ortaya çıkan durumlar ve ihbarlara 
dayanılarak yeni tedbirlere başvurulmakta ve emir
ler tekrar edilmektedir. 

Memnuniyet verici bir durum olarak şunu da arz 
etmek yerinde olur ki; diğer gelişmiş ülkelerde ol
duğu gibi memleketimizde de son zamanlarda, ba

lıkçının birbirini kontrol etme sistemi olan «Oto-
kontrol» Sistemi gelişmektedir. Malum olduğu üze
re, kanunda belirtilen yasak, tahdit ve mükellefiyet
lere aykırı hareket eden kimselerin davranışları ger
çek müstahsilin aleyhine olmaktadır. Buna dayanıla
rak yapılan ihbarlara karşı alınan tedbirler maksada 
hizmet etmektedir. 

Esas örgüt kuruluncaya kadar geçici bir örgüt 
kurulması ve bu maksatla tekneler kiralanması akla 
yakın bir teklif olmakla beraber, bu gemilerle bir
likte kontrol görevi yapacak yetişmiş elemana da ih
tiyaç bulunmaktadır. Teşkilât Kanunu henüz çıkma
dığından kadro temin edilememekte ve bu amaçla 
eleman alınmalar yetiştirilmemektedir. Bu bakım
dan, en etkin şekil olarak yukarıda arz edilen faali
yetin uygun olduğu kanaatindeyim. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplanın, çevre kirlenmesi sorunlarına dair soru 
önergesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7/567) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bir yazılı sorumun, C. Senatosunun 7 . 1 . 1976 

gün ve 7611-3296/7/461 sayılı yazısı ile Sanayi Ba-
kanlığna iletilmiş ve Bakanlığın 16 . 1 . 1976 gün 
ve Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosunun 9/32 sayılı ya
zısı ile cevaplandırılmıştı. Sözü geçen yazılı soru 
konusu güncelliğini ve önemini koruduğu için konu
nun bütünlüğü bakımından aşağıdaki sorumun yazılı 
olarak Gıda - Tarım ve Hayvancılık, Sağlık, Sanayi 
bakanlıkları ve belediyeleri ilgilendirmesi bakımından 
içişleri ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumunu ilgilendirmesi bakımından da ilgili Devlet 
Bakanlığınca cevaplandırılmasına aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
C. Senatosu Tabiî Üyesi 

Kadri Kaplan 

Soru : 1. Çevre kirlenmesinin ve özellikle sula
rın kirletilmesinin önlenmesi için gerekli gözetim ve 
denetim ve kovuşturma için bakanlıklar ve belediyeler 
yetki bakımından kendilerini gerekli ölçüde yeterli, 
örgütlü ve olanaklı bulunuyorlar mı? Bu konuda mev
zuat ve olanak bakımından ihtiyaç duyulan hususlar 
nelerdir? 

Soru: 2. Kirleten tesislerin kapatılması ile uğ
ranılacak ekonomik kayıp ya da kirletmeyi önleyecek 
ek yatırımların yükü ile kirletmeye devam halinde 
uğranılacak sosyo - ekonomik kayıp arasında karşı
laştırılmalı bir örnek vermek olanağı var mıdır? 
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Soru : 3. Çevre kirlenmesi sorunları için ayrıca 
bir yasaya gerek duyuluyor mu? Bu yasada başlıca 
neler hükme bağlanmalıdır? Bu konu için özel bir 
kurul ya da kuruluşa gerek görülüyor mu? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve 20 . 5 . 1976 

Hayvancılık Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı ı: 678 
Konu : Sayın Kadri Kaplan'ın yazılı so
ru önergesi h'k. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 5 . 5 .1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 7/567-

8970/3805 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Kadri 

Kaplan tarafından; çevre kirlenmesine ilişkin olarak 
yöneltilen yazılı soru önergesine Bakanlığımız yönün
den hazırlanan cevabın üç nüsha olaraik eklice sunul
muş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Kadri 
Kaplan'ın çevre kirlenmesine ilişkin yazılı soru 

önergesi cevabı. 
1. Çevre kirlenmesi, su ve toprak kirlenmesi ola

rak tarif edilir. Hava ve toprak kirlenmesi ayrıca su 
kirlenmesini de etkiler. Çevre kirlenmesinin en belir
gin etkisi canlılaradır (bitkilere, hayvanlara ve dolayı-
sıyle insanlara)., 

Ülkemizde, çevre kirlenmesinin önlenmesi yönün
den çıkartılmış 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ilk 
kanun değildir. Bu kanunla suların kirlenmesinin ön
lenmesi için gerekli yetki ve gözetim Bakanlığımıza, 
denetim ve kontrol işlemi ise Kanunun 33 ncü mad
desi gereğince Bakanlığımız dışındaki bir çok kuru
luşlara da verilmiştir. Bu yetkiler, tek elde toplanma
dığından veya sarih olarak belirlenmediğinden yeter
li görülememektedir. Gerekli koruma kontrol örgütü 
henüz kurulamamıştır. Kirlenmenin önlenmesi ve 
denetimi için Bakanlığımızın tam salahiyetli kılınma
sına ihtiyaç vardır. 

2, Ülkemizde, kirleten tesislerin kapatılması ile 
uğranılacak ekonomik kayıp ya da kirletmeyi önle
yecek ek yatırımların yükü ile kirletmeye devam ha
linde uğranılacak sosyo ekonomik kayıp arasında 
henüz bir araştırma yapılmadığından, karşılaştırılma
lı bir somut örnek verme olanağı da yoktur. Bunun-

j la beraber, mantıkî bir düşünceyle karşılaştırmaya so
yut örnekler verme olanağı her zaman için mümkün
dür; 

Bilindiği üzere su kirlenmesinin insan sağlığına 
olan etkisi, hayvansal ve bitkisel gıdalarla endirekt ol
maktadır. Kirletmenin devam etmesi halinde en zen
gin protein kaynağımız ve millî servetimiz olan iç su
lar ve denizlerimiz gittikçe artan bir hızla kirlenme-

[ ye devam edecek, kirlenme neticesi su ürünlerinin 
bünyesinde insan sağlığına zararlı ve hatta öldürücü 
tesirler yapabilen toksik maddeler birikecek, ve bu 
ürünlerin insanlar tarafından istihlâki onlara paha te
lâfisi güç zararlar verecektir. 

Ayrıca suyun bir çok maksatlarla kullanılma ola
nağını da (Sulama, ziraî maksatlar, sanayi, içme, spor
tif vesaire çibl) ortadan kaldıracak veya tahdit ede
cekti;. (Kalıç, İzmit ve İzmir körfezlerinin kirliliği 
gibi). 

Asarda, II defe m İn devam etmesi halinde mey
dana gelecek olan sosyo-ekonomik kayıplar, kirlenme-

I yi önleyecek ek yaî'nmlarm yükü ile kıyaslanmaya-
{ cak derecede maddî ve manevî 3'onden çok büyüktür. 

3. Çevre kirlenmesi sorunları için ayrıca bir ya
saya, özel bir kurul veya kuruluşa Bakanlığımızca ge
rek duyulmamaktadır. Mevcut 1.380 sayılı Su Ürün
leri Kanununa yapılacak bazı ilâveler ve Su Ürünleri 
Teşkilât Kanununun bir an evvel çıkartılmasıyle çev
re sorunlarının Bakanlığımızca gerektiği şekilde yürü-

I tüleceği kanısındayız. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
1976 buğday hasat mevsiminde alım merkezi faali
yetine dair soru önergesi ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Korkut Özal'in yazılı cevabı (7/569) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplanmasını mü-
sadelerinize arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi 

Dr. Nuri Âdemoğlu 

i. Adana ilinde Toprak mahsulleri ofisinin 
1975 buğday hasat mevsiminde nerelerde ve ka ; 
alım merkezi alım işlemi yürütülmüştür? 

2. Toprak Mahsulleri Ofisinin 1976 buğday ha
sat mevsiminde kaç ve nerelerde aiım merkezi faali
yete geçecektir? 

3. — Buğday fiatı hangi tarihte ve ilân edilecek -
j tir? 
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C. Senatosu B : 69 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 20 . 5 . 1976 

Bakanlığı 
Saya: 691 

Konu : Sn. Âdemoğlu'nun yazılı 
soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 5 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/569 - 38/6-9032 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Nu

ri Âdemoğlu tarafından; Toprak Mahsulleri Ofisi
nin 1976 buğday hasat mevsiminde alım merkezi 
faaliyetine ilişkin olarak; Bakanlığımıza yöneltilen 
yazılı soru önergesi cevabının üç nüsha olarak eklice 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arzeklerknv 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Balkanı 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Nuri 

Âdemoğlu'nun T. M. O. alım merkezlerine ilişkin-
yazılı soru önergesi cevaibı. 

1. Adana ilinde 1975 - 76'alım devresinde; Ada
na, Ceyhan, İmarnoğlu, Kaidirli, Kozan, Osmaniye'-' 

20 . 5 , 1976 O : 1 

de Ajans Müdürlüğü ve Çukurköprü, Doğankent, 
Hacılar, Hamzalı, Kırmıt, Yakapınar (Misis), Mus-
tafabeyli, Oymaklı, Tepecik, Ören, Gaziköy'de do 
ekip şefliği olmak üzere alım işleri 16 merkezle yü
rütülmüştür. 

2. 1976 - 77 kampanyasında ise; bir evvelki kam
panyada ekip olarak çalışan Çukurköprü, Doğan
kent ve Yakapınar (Misis) ajans haline getirilmek 
ve Cevdetiye ile Kösreli'de de ilâveten ekip açıl
mak suretiyle 9'u daimî ve 9'u da geçici olmak 
üzere 18 yerde müstahsilin hizmetine girilecektir. 

Ancak, mahsulün hasadını müteakip belirecek ih
tiyaç durumuna göre, geçici alım yerlerinin çoğal
tılması cihetine gidilmesi tabiîdir. 

3, Malumları olduğu gibi; Toprak Mahsulleri 
Ofisinin 24 . 6 . 1938 tarihli ve 3491 slayılı kuruluş 
kanununun 2 nci maddesinin (A) fıkrası; Buğday 
alım baş fiyat ve vasıflarının, Cihan Pazarlarındaki 
buğday fiyatları karine ittihaz edilerek bir rakama 
varmak üzere, her sene Haziran ayının ilk onbeş 
günü içinde Bakanlar Kurulu kararıyle tespit ve ilâ
nını amirdir. 

>fc}-< ..«.., 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

69 NCU BİRLEŞİM 

20 . 5 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Kitaplık Karma Komisyonuna üye seçimi 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaşin, 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnaimeye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/12) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrakin, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri 
(10/17) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Kökerin, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi (10/24) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Kökerin, İstanbul'da Aksaray ve Sultanha-
mam'da vukübulan yangınlar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/27) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atma-

ca'nın, TRT yönetiminin tutumu, TRT genel mü
dürleri ile yargı kararlarının taıtJbM hakkında Sena
to Araştırması isteyen önergeleri. (10/31) 

7. — Cumhuriyett Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsalin, Devlet Planlama Teşkilâtınca kuru
lan «Kalkınma Fonu» na ayrılan dört yüz milyon lira
nın dağıtım şekli hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/32) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamidi Özerin, bazı okullara ve bu okullardaki öğ
rencilerin devam durumlarına dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/34) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin, Dördüncü Demir - Çelik tesisleri
nin kuruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/35) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalayin, çocuk mahkemeleri kurulması konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi (10/38) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıdbrahimoğlu'nun, hapishane ve tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si. (10/39) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsalin, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzurim Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Lice depremiyle ilgili bazı olay
lar hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/42) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu'nun, Ya
bancı Devletler ve Millıetlararası kurallarla yapılan 
ArMlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen öner
geleri (10/43) 

(Devamı arkada) 
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16. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
geçici dört madde eklenmesi hakkında kanun tekli
finin Millet Meclisince kaibul olunan metni ve Cum 
huriyet Senattosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisü : 2/70; C. Senatosu : 2/102) (S. Sayısı : 
595) (Dağıtana tarihi : 18 . 5 . 1976) (Bitiş tarihli : 
4 . 6 . 1976) (Red) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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