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•ÜTANAK ÖZETİ I. — GEÇEN T 

Konya Üyesi Mehmet Varışlı, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunda 
ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerle değişik 
bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı madde
lerin kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenme
sine dair Kanun Hükmünde 12 sayılı Kararna
me; 

Manisa Üyesi Oral Karaosmanoğlu, vali ve 
kaymakamların geniş çapta nakillere tabi tutu
lacağı hakkındaki haberler ve İçişleri Bakanı
nın tutumu konularında gündem dışı birer de
meçte bulundular. 

Muhsin Batur, Z ey yat Baykara, Hüsamettin 
Çelebi, Ecvet Güresin ve Sadi Irmaık'ııı, Anaya
sanın 72 ve 73 ncü maddeleri gereğince Cumhu
riyet Senatosu üyeliğine seçilmiş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

6831 sayılı Orman Kanununun 3-1 ncü ve 
ek 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bir ge-

- Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 

Nuri Âdemoğlu'nun, Adana'nın Kadirli ilçesinde 
bir Erkek Sanat Okulu ile bir Kız Enstitüsü açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair yapılı 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/246) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun, Adana'mn Kadirli kazasm-
daki Orman Bölge Şefliğinin Orman İşletme Mü
dürlüğüne tahvilinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair yazılı soru önergesi Orman Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/247) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun, Adana'mn Kadirli ilçesin
de bir hastane açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/248) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun, Adana'mn Kadirli ilçesinde 
Askerlik Şubesinin yeniden açılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, 
Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/249) 

cici madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
maddeleri ve tümü kabul olundu. 

6/10, 6/32, 6/33 numaralı sorular, ilgili ba
kanların; 

6/18 numaralı soru, soru sahibinin; 
6/567, 6/8, 6/20, 6/26, 6/27, 6/29, 6/30, 

6/31 numaralı sorular, ilgili bakanların ve soru 
sahiplerinin Genel Kurulda hazır bulunmamala
rı nedeni ile ertelendi. 

13 . 6 . 1974 Perşembe günü saat 15,OG"te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,10'da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bingöl 

Necip Jlirkelâmoğlu A. Hikmet Yurtsever 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldr'mn, Adana'mn Kadirli ilçesinden 
akmakta olan Savrun Çayı üzerinde bir baraj 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına. 
gönderilmiştir. (7/250)! 

6. — Cumhuriyet, Senatosu Adana. Üyesi Meh
met Ünaldı'mn Adanaiım, Kadirli ilçesindeki 
Orman Bölge Şefliğinin İşletme Müdürlüğü ha
line getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair yazılı soru önergesi, Orman Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/251) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'mn Adana'mn Kadirli ilçesinde bir 
Devlet Hastanesi yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair yazılı soru önergesi, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/252)' 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'mn, Adana'mn Kadirli ilçesinde 
Askerlik Şubesinin yeniden kurulmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair yazılı soru öner
gesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/253) 

SORULAR 
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9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldrnm, Adana h m Kadirli ilçesinde 
bir Erkek Sanat Okulu ile bir Kız Enstitüsü 
açılması hususunda herhangi bir çalışma nıev- ; 
cud olup olmadığına dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/254) 

10. — Cumhuriyet Senatcsu Ankara Üyesi ; 
Yiğit Köker'in, görevden alınan müdür muavin- ! 

lerine dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa ı 
gönderilmiştir. (7/255) ı 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi \ 
Hüsnü Dikeeligil'in, Corum iline bağlı Osman- ! 

Tasarı 
1. —- Millî sınırlar dışındaki istasyonlar ta

rafından yapılan radyo yayınlarının önlenmesi
ne dair Avrupa Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi V I l; Cumhuriyet Senatosu 1/265) 
(Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna) 
(Müddet : 10 gün) 

Teklifler 
2. — Tescil edilmeyen birleşmeler ve bun

lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni (Millet Meclisi 2/118; Cumhuri
yet Senatosu 2/75) (Anayasa ve Adalet ve 
İçişleri komisyonlarına) (Müddet : l/er hafta) 

3. — Ulusal bayram ve genel tatiller hak
kındaki 2739 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni (Millet Meclisi 
2/68; Cumhuriyet Senatosu 2/76) (İçişleri Ko
misyonuna) (Müddet : 1 ay) 

Raporlar 
4. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı haftalık karar 
cetvelindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu : 4/160) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 6 . 1974) 

5. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
ıran Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu-

cık'ta oturan İhsan Yazıcı ile İzzet Aksu tara
fından gönderilen mektuba dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına ve Devlet Bakan-

: lığına gönderilmiştir. (7/256) 
12. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye

si Ahmet Nusret Tuna'nm, 12 sayılı Kanun 
; Kuvvetindeki Kararnameye dair yazılı soru öner-
! gesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/257) 
ı 13. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
ı Hikmet İsmen'in, Sosyal Sigorta primlerine dair 
\ yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönde-
! rilmiştir. (7/258) 

nun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık-
kara.r cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a 
ait kararın Genel Kuralda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Koımisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/163) (S. Sayısı: 361) (Dağıtma 
tarihi : 13 . 6 . 1974) 

6. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık ka
rar cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/162) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 6 .1974) 

7. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı haftalık ka
rar cetvelindeki 5895 sayılı Bekir Sıtkı İzmirli' 
ye ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine da
ir önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapo
ru (C. Senatosu 4/1G1) ÇS. Sayısı : 3)63) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

8. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayın Haftalık 
Karar Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat 
Tanrısevere ait kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (C. Senatosu : 4/159) (S. Sa
yısı : 364) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 .1974) 

9. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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haftalık .karar cetvelindeki .15358 sayılı Aziz 
Ronabar'a ait karamı tatbik edîlemîyeceJİne 
dair yazısı ye 140 sayüı Kanunun 12 nçi mad
desi gereğince kararın Clenel Kurulda görüşül-

BAŞfKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

i. —Uu.mhurbaşkamnca Seçilen Üye Fethi Çe-
likbaş'ın, Bakanlar Kurulunda ahenkli bir çalış
ma düzeninin kurulması hakkında gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma istemleri 
vardır. Beş dakikayı geçmemesi dileğiyle üç ar
kadaşımıza. gündem,' dışı söz vereceğim. 

Hükümet çahşmalarıyle ilgili alarak konuş
mak üzere Sayın Fethi Çelikbaş, buyurunuz efen
dim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 

Bir gün evvel Millet Meclisinde bir kanun 
teklifinin müzakeresi sırasında cereyan eden 
olaylar, hatırladığım kadarıyle Cumhuriyet ta
rihinde eşine rastlanmayan bazı garip tutumla
ra saihne teşkil etmiştir. 

Konuşulan kanun teklifi üzerinde Hükümetin 
görüşünün ne olduğu sorulduğunda; Hükümet 
adına çıkan bir sayın bakan kanun teklifinin 
aleyhinde olduklarını beyan etmişler; fakat oy-

mesine dair Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/164) (S, Sayısı : 365) (Dağıtma 
tarihi -.12.6. 1974) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

lama sırasında Bakanlar Kurulundan bazı ba
kanlar kanun teklifinin lehinde oy kullanmış
lardır. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet; müşterek 
sorumluluk altında vazife veren ve memleketin 
bütün işlerini yürütmekle görevli bir heyettir. 
Bir heyet içerisinde bu tarz anlaşmazlıkların 
zuhur etmesi, vatandaşlarda; çözüm bekleyen 
bir yığın meseleler üzerinde Hükümetin hak-
kıyle vazife yapması imkânı olmadığı kanaatini 
uyandırır. 

Bu itibarla konuşulan bir kanun teklifinde 
Hükümette daha evvel bir konuşma olmamışsa, 
kanun teklifinin komisyona iadesi talep edile
bilir, bunun çeşitli yolları vardır, ama her halü
kârda Hükümet görüşüyle Bakanların görüşleri 
arasında bir çelişki meydana getirmemek ikti
za eder. 

İtiraf edeyim ki, böyle bir manzara içeri
sinde bin bir çeşit çetin meseleleri olan mem
leketin bu meselelerine böylesine ahenkten, it
tihattan mahrum bir İcra Vekilleri Heyetinin 

BÎRİNCI OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — 'Başkanvekili Necip (MuMâmıoğiu 

KÂTİPLER : (Bahriye Uçak >(öttjmjhurM~tannca S. Ü.), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 67 nci Birleşimini açıyorum. 

IH. - YOKLAMA 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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nasıl bir çözüm yolu getirebilec£,ğkü düşünmek 
gerekir. 

Bu itibarla bunun tekerrür etmemesinde bi
rinci vazife Sayın. Başbakana düşer. Başbakanın, 
Anayasanın kendisinden beklediği vazifeye sa
hip çıkarak, Bakanlar Kurulunda ahenkli bir ça
lışma düzenini kurmasını temenniye değer görü
yorum. 

Maruzatım budur, teşekkür ederim,. (A. P. ve 
C. G. P. sıralarından alkışlar.) 

2. — Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğlu' 
nun, ziraî mücadele ilâçlarının yolduğu ve kara
borsası konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Ziraî mücadele ilâçları yoklu
ğu ve karaborsası hakkında konuşmak üzere Sa
yın Dr. Mehmet Nuri Âdemoğlu, buyurunuz 
efendim. 

• MEHMET NUEİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Bilindiği üzere, memleketimizde bir yokluk
lar zinciri vardır. Bazı bölge senatörleri, bu zin
cirin yeni bir halkasını teşkil eden tarım müca
dele ilâçları yokluğunu belki ve ancak gazete
lerden öğrenmektedirler. 

Ben, bu yokluğun yarattığı ıstıraptan bah
setmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyo
rum. 

Say:n senatörler, seçimlerde partilerin rey 
toplamak için vaatlerde bulunmaları normal bir 
politika icabıdır. Ancak, yapamayacakları şey
leri vaat edip, mevcut düzeni beğenmediklerini 
ifadeyle, «Bu düzeni değiştireceğim, fakir - fu
karayı memnun edeceğim, köylünün el emeği
ni ve alınterini değerlendireceğim.» diyerek... 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, bir dakikanı
zı rica ediyorum. 

Sayın üyeler, Cumhuriyetimizin Başkanı aziz 
•Cumhurbaşkanımız Sayın Fahri Korutürk Yüce 
Cumhuriyet Senatosunu şereflendirmiş bulunu
yorlar. Genel Kurulumuz adına kendilerini de
rin saygılarla selâmlarım. (Alkışlar.) 

Buyurunuz Sayın Âdemoğlu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — 

O günleri kapkara gösterip; ak günleri geti
receğini vaat ederek, milletin reyini toplayan bir 
parti ile seçimlerdeki konuşma ve vaatlerini «Şa
ka» diye tavsif edip, hafife alan diğer bir parti
nin kurduğu Hükümetin ıbu tutumunu normal 
karşılamaya imkân yoktur. 

İşte bu cümleden olarak., dışardan 'tonunu 220 
'dolardan; yani yaklaşık olarak kilosunu 320 ku
ruştan buğday ithal edip, bu dış fiyattan 1 lira 
noksanına buğday alıp köylünün 'esneğini böyle 
değerlendiren, mahsulünü haşereden korumak için 
köylünün derdine eğilmeyen bir Hükümetin, ken
dini köylünün ve çiftçinin yanında ve bbinetin-
do göstermesi mümkün değildir. 

Bugün Türkiye'de tanım ürünü yetiştiren böl
gelerde ekmek ve şeker kuyruğuna ve karaborsası 
ticaretine yeni bir kuyruk ve yeni bir yokluk da
ha eklenmiş bulunmaktadır. Bu da; narenciye, zey
tin ve pamuk ürünleri haşere mücadele ilâcı yok
luğu ve karaborsacıdır. İnsanlarda hastalık yapan 
mikroplarla savaşıl madiği zaman nasıl ölüm olu
yorsa, yukarıki bitkilerin haşereleriyle 'de mücade
le yapılmazsa onlardan mahsûl beklenemez. 

Bugün 'benim seçim bölgem olan Çukurova köy
lüsü mücadelenin önemini idrak etmiştir. Tarım 
Bakanlığının bu hususta öğretici ve tatbikatta 
yardımcı olması çabasına hemen hemen lüzum kal
mamıştır. Ancalk, Bakanlık çiftçinin kullanacağı 
mücadele ilâcını temin etmelidir. 

Sayın senatörler, Türkiye'de ta mm ürünleri 
için kullanılacak ensektisitlerin ithal ve fiyatları
nı tespiti Tarım Bakanlığı salâhiyeti 'dahilindedir. 
Halihazırda pamuk mahsûlü haşerelerin tesir ya
pacağı döneme gelmiş bulunmaktadır. Kırmızı 
örümcek, yeşil kurt ve püseron denilen ve halk 
arasında «Zenk» adiyle anılan hastalık yaygın 
ve bunlara karşı kullanalacak ilâçlar da piyasada 
bulunamamakta veya a'ziığı sebebiyle bayiler tara
fından karaborsada 'satılmaktadır. Japonya, Çin 
ve diğer Ibazı tarım memleketleri bu ilâçların ipti
daî maddecini yapan firmalarla bir - iki sene ev
velinden bağlantı yapmış bulunmaMadırlar. Bi
zim Hükümetimiz ise, bu ilâçların kifayetsizliğini 
yeni hissetmiş (bulunmaktadır. Dünyanın 'kıyısın
da köşesinde eğer kalmışsa bu ilaçlan uçakla ge
tir bmek isteyen firmalara da navlun ücreti olarak 
tren ve vapur ücretinden fazlası veri'lmem'ektedir. 
Memleketin tarım 'bölgesinde haşere milyonları 
götürürken, nakliye ücretinin fazlalığını ileri 'sü
rerek uçakla bu ilâçların gelmesini kabul -etmeme
yi, memleket ve millet menfaatiyle bağdaştırmak 
mümkün değildir. 

Tarım Bakanlığı belikide kendi hesaplarına gö
re mücadele ilâcının yurda kifayet edecek miktar
da ithal belgelerini firmalara verdiğini, ilâç kira-
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yersizliğinin sunî olarak yaratıldığı'fikrini' savu
nacaktır, bizim -bu konuşmalarımız karşısında, fa
kat bu iddiayı 'tarım bölgesi köylüleriyle temas et
tikten sonra hakikatlerle bağdaştırmak münıkün 
değildir. 

Biz, mücadele ilâçlarının zamanında ve kâfi 
miktarda ithali İzninin verilmemiş olduğunu id
dia etmekteyiz. Bugünkü ve bundan sonra gele
cek hükümetler şunu çok iyi bilmelidirler ki, mem
lekette tarım mahsullerini bol ve zararlılardan 
kurtarmak »istiyorlarsa, gübre ve mücadele ilâçla
rı iptidaî maddelerini, firmalarla bir sene evve
linden bağlantı yaparak temin etmelidirler. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Edeydiler, 
neden etmediler?.. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) 
— Sen olarak şunu ifade etmek isterim ki, Çu
kurova'da hububat mahsûlü Mayısın haftasında 
idrak edilirken, Hükümetin fiyatları 1 Haziran
dan evvel tespit ve ikan etmemesi, yeni pamuk 
mahsûlü Ağustos ortasında idrake başlanacağı 
halde 1 milyar liraya yakın değerde pamuk sto
kunun hala mevcudiyeti ve bunun ihracına alâka 
göstermemesi, Hükümetin beceriksizliği ve çiftçi
ye yaptığı şakalardan yeni bir tanesi olsa gerek
tir. 

Ticaret Bakanlığı, dış piyasa fiyatına pamuk 
ihracı müsaadesi vermezken ve stoklar elde du
ralken, bu durumun iki ay sonra idrak edilecek 
yeni pamuk fiyatına büyük ölçüde menfî tesir ya
pacağını şimdiden söylemek bir kehanet değildir. 

Bu vesileyle Hükümeti şimdiden uyarıyoruz : 
Stokları Ağustos ayından evvel eritmelidir. Aksi 
takdirde, pamuk üreticisini perişan edecek ve on
ları ak günlerin aksine kara günlerin karanlığına 
biraz daha gömecektir. 

Saygılarımı arz ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

3. — Eskişehir Üyesi Ömer UcuzaVın, Kömür 
Satış ve Tevzi müesseselerinin ıtuhvm ve işlemleri 
konuşundu gündem, dm demeci. 

BAŞKAN —Kömür .'Satış ve Tevzi müessese
lerinin tutum ve işlemleri hakkında Sayın Ömer 
Ucuza!, buyurunuz efendim. 

ÖMER UCUZÂL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Şehir ve kasabalarda yaşayan- vatandaşlarımı
zın yüzde 90'ma yakınının ve bu yerlerdeki mü

esseselerin yakacak ihtiyacını .Kömür Satış ve 
Tevzi Müessesemiz karşılamaktadır. 

Hepinizin bildiği gibi, her yıl Alayiş ayı ba
şından itibaren gerek vatandaş olarak bizler, ge
rekse müesseseler, önlerindeki kışı karşılamak üze
re ihtiyacı olan kömürün parasını Kömür Satış 
ve Tevzi Müessesesine yatırırlar. Parasını ilk ya
tıranlar kömür tevzii sırasında da geç yatırandan 
önce kömürlerini alırlar. Her yıl Mayıs ayından 
itibaren bu paraları teslim alan ve kömür tevzi 
işinde de sırayı tanzim eden Kömür Satış ve Tev
zi Müessesesi her nedense bu yıl Haziranın yarı
sına gelmemize rağmen hâlâ kendisine müracaat 
eden vatandaşların parasını almamakta ısrar et
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, mevsim yazdır. Yakaca
ğın bir nispette ehemmiyeti görülmeyebilir, ama 
yarin karakış kapıya dayandığı anda yakacak ih
tiyacı yiyecekten de çok daha fazla değer taşır 
bir duruma gelir. Onun için, Hükümet bu gecik
ti ime İle iki zorluk yaratmaktadır. Birincisi; kö
mürün •tesliminde meydana gelen topluluklar gi
bi, yarm para tahsil ederken büyük topluluklarla 
karşı karşıya kalır, vatandaşımız günlerce kömür 
tevzi müesseselerinin önünü bekleyerek, işinden 
gücünden kalarak para yatırma sırasına girer ve 
müessese b'u paraları teslim almakta mevcut per
soneliyle güçlük çeker. 

Saniyen kömürün verilmesi zamanı da yaklaş
mış olur; bir taraftan para alacak, bir taraftar 
kömür verecek... Bu işleri bugünkü kadrosuyla 
Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi yapamayacak 
duruma gelir. Bu durumdan hem para yatıran 
vatandaşımız günlük kazanç dönemini kaybederek 
müesseselerin önünde bekleme mecburiyetinde 
kalır, hem de kömür alırken büyük sıkıntıyla kar
şı karşıya gelir. 

Onun için Hükümeti, derhal vatandaşın mü
racaatını karşılayacak şekilde harekete geçerek 
vatandaştan paraları teslim almaya davet ediyo
rum, ama vatandaş bir huzursuzluğun da içeri
sindedir: Paraları, kömüre yapılacak zam sebe
biyle teslim almıyorlar gibi bir kuşkunun içeri
sindedir. Şimdilik, para yatıracak vatandaşların 
parasını alır, ileride alacağı bir karar varsa ona 
göre de yapacağı zammın farkını alma imkânı
nı böylece sağlar. 

Vatandaşımızı bu sıkıntıdan kurtarmak için 
q n" Yüce II ev etinizi Hükümeti vazifeye davet eder 
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meşgul ettiğim. için özür diler, saygılarımı suna
rım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

4. — Cumhurbaskeınınca seçilen üyelerden 
3luhsin Bat ur, Z e uy at Bay kara, Hüsamettin Çe
lebi, E ev et Güresin ve Sadi Irmak'ın, Anayasa
lını 77 nci maddesi gereğince andicmeleri. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumlıurbaşkanm-
ca 'geçilen 5 yeni üyemizin islimleri bundan evvel
ki birleşimde dkımarak bilgilerinize sunulmuştu. 

Yeni üyeleriniz şerefli varlı'klan ve kendi 
alanlarındaki üstün yetenekleri ve nitelikleriyle 
Ulusumuzca takdir ve güvenle anılan, ve 'tanınan 
'kimi iki ere ve kişiliklere salı iptirler. Kendilerini 
Cumhuriyet Senatosu adına saygılarla selâmlar, 
yasama faaliyetlerinde de Huşumuza üstün ba
şarılarla hizmet etmelerini yürekten 'dilerim. (Al
kışlar.) 

Şimdi Anayasamızın 77 nci maddesi gereğin
ce yeni üyelerimizi soyadları sırasına, göre andiç-
nı ey o o a ğı rıy o ram. 

((ihımhuı başkanınca Seçilen Üyelerden Muh
sin Batur, Zeyynd Baykar.'i, Hüsamettin Çelebi, 
'E evet (iüresin ve Sadi Irmak, Anayasanın 77 nci 
maddesi gereğince andiçtilor.) (Alkışlar). 

BAŞKAN — Adakt ParAÜ Grupıı Başkan-
vckiileri tarafından verilmiş bir yazı var, ckutu-
yorunı: 

Cumhuriyet Senatosu Yine-ek Başkanlığına 
(kımhıubaşkanhğı Kontenjanından bu dönem 

Yüce Senato üyeliklerine seçilen Sayın Batur, Sa
yın Bayka.ra, Sayın Celebi, Sayın Güres'n ve Sa
yın Irmak'ın bugün kutsal 'görevlerine başlamala
rı münasebetiyle yasama çalışmalarında Cumhu
riyet Senatosu Adalet Partisi (trupu adına başa
rılar dileriz. 

(Alkışla:-.) 

....>.. 

13 ,. 6 . 1974 O : 1 

Adalet Partisi Grup Başkanveikİl!eri 
E'sfeişcJhlr Manisa 

Ömer Ucuza! O rai Karaûsmanoğlu 

5. — Konya Üyesi Osman Nuri Canpolafa 15 
gün izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/511) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı tezkeresi 
var okutuyorum; 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Osman 

Nuri Canpolaıt'm hastalığına binaen 3 . 6 . 1974 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle •izinli sayıl
ması hususunun Genel Kurula arzı Başkanlık Di
vanının 12 . 6 . 1974 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce •tensiplerine arz olunur. 
Tekin Arıburan 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Osmanu Nuri Canpolafa 
15 •gün izin verilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

'•Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhuriyet Senato
sunu teılcetm ektedirler, kendilerini saygılarla 
uğurlarım. (Alkışlar) 

Gündemimizde araştırma önergeleri var; fa
kat araştırma önergeleri için Sayın Hükümet üye
leri yerlerinde yoklar. Hükümet üyelerinin bu
lunmamaları nedeniyle araştırma önergeleri bun
dan sonraki 'birleşime bırakılmıştır. 

Sayın üyeler, gündemimiz'de görüşülecek baş
ka bir maddemiz bulunmadığı için 18 Haziran 
.1974- Salı günü saat 15.00"te toplanmak üzere 
B i rl eş im i kap & t ıy orum. 

Kapanma saati : 15.27 

....... 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

<)7 NCİ BİRLEŞİM 

13 . 6 . 1974 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhur iye t 'Senatosu Kayser i üyes i 
H ü s n ü Dikeeligil ' in. Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araşt ırması isteyen önergesi 
ı l ' î /2 ) . 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ' in, Sosyal Sigorta lar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araşt ı r
ması isteyen önergesi (.10/;)) 

3. — Türk Hava Yolları Anonim Ortakl ığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araş t ı rma Ko
misyonu raporu ve. ek raporu f 1.0/-W) (Dağıt
ımı tar ihi : 3 . 3 . 1973) 

•i. — Cumhuriyet Senatosu (liresim üyes i 
jlisan Topaloğlu ile .İstanbul Üyesi F ik r e t Gün-
doğanhn. yu rdumuzdak i enerji dar l ığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araş t ı r -
mnsı is teyen önergeleri (10/6) 

5. — Cumhur iye t -Senatosu Mala tya Üyesi 
Haindi Özer in . mason localarına dair Senato 
Araş t ı rmas ı is teyen önergesi. (10/7) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiği t Ivöker ' in, Kızılay altgeeidi ve çarşı yap ımı 
inşaa t ına dai r Senato Araş t ı rmas ı isteyen öner
gesi. OK)/*)). 

7. — Türkiye Büyük Millet .Meclisi Sayman
lığının Ara l ık .1972 ve Ocak - Şubat 197-> ayları
na. ait hesaplar ı hakk ında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplar ını İnceleme Komisyonu raporları '(5/9) 
(S. Sayısı : 20! 'e 1 nci ek) (Dağıtma tar ihi : 
27 . 2 . 1974) 

S. -— Cumhuriyet Senatosu başkan l ığ ın ın 
1971. yılı Kesirihesapları hakkında Cumhur iye t 
Senatosu Hesaplar ın ı İnceleme Komisyonu ra
poru (Ö/S) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tar ihi : 
13 . -'i . 1974) 

9. — Cumhuriyet Senatosu .Başkanlığının 
1972 malî yılı Kesinhesaplar ı hakk ında Cumhu
riyet Sena tosu Hesap l an ın İnceleme Komisyonu 
raporu (5/10) (vS. Sayısı : 329) (Dağı tma ta r i 
hi : 14 . :) . 1974) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçl igir in, Millî Eğit im 'Bakanlığının 
7 . 2 . 1974 ta r ih ve özel 000.01 114 sayılı ta
mimi ve ibu tamime göre yapılan tayinler hak
k ında Senato Araştırması isteyeni önergesi 
(HCılO) 

11. -— .Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Xecip Mirkelâmoğiu 'nun. A t a t ü r k Devrimleri 
ve Devle t in temel ilkeleriyle ilgili işlemler hak
kında Senato Araşt ırması isteyen önergesi 
(10/11 ) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayser i Üyesi 
Sami T u r a n ile Üumhur'başkanınea Seçilen Üye 
'Fethi Üelikıbaşhn 11 sayılı K a n u n H ü k m ü n d e k i 
K a r a r n a m e y e müsteniden TRT Genel Müdür lü
ğüne yapı lan atamaya, dair Senato araş t ı rması 
isteyen önergeleri (40/12) 

i-'!. — Cumhuriyet Senatosu Saymanl ığının 
îMart, Nisan ve Mayıs 1973 aylar ına ait hesap
lar ı hakkında, Cumhuriyet Senatosu Hesapla
r ın ı İnceleme Komisyonu raporu (5/1.1) (!S. Sa
yısı : 357) (Dağı tma tar ihi : 0 . 5 . 1974) 
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14. — Cumhuriyet Senatosu .Saymanlığının 

Ha.2ir.aa1, Temmuz ve Ağustos 1973 aylarma ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/12) 
(S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

15. •— Cumhuriyet Senatosu Saynıaulığmın 
Eylül. Ekim ve Kasım 1973 aylarına ait hesap
ları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplan

ın İnceleme Komisyonu raporu (5/13) (S. Sa
yısı : 35 G) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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