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III. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 
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1. — Konya Üyesi Mehmet Varışlı'mıı, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1327 sayılı Kanunla ve Kanun Hükmündeki 
-kararnamelerle değişik bazı maddelerinin 
değiştirilmesine, haizi maıddelerinin kaldı
rılmasına ve bazı maddeler eklenmesine 
dair Kanun Hükmünde 12 sayılı Kararna
me konusunda gündem dışı demeci. 107:110 

2. — Manisa Üyesi O rai Karaosımanoğ-
lu'nun, vali ve kayımakaımların geniş çapta 
nakillerine tabi tutulacağı hakkındaki 
haberler ve İçişleri Bakanının tutumu !ko~< 
nularında gündem dışı demeci. dlOillS 

3. — Muhsin Batur, Zeyyat Baykara, 
Hüsamettin Çelelbi, Ecvelt Güresin ve Sadi 
Irmak'ın, Anayasanın 72 ve 73 ncü mad
deleri gereğince Cumhuriyet Senatosu Üye
liğine seçilmiş 'olduklarına dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/468) 112 

Sayfa 
IV. — Görüşülen işler 112 
1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

34 ncü ve elk 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bir ıgeçici madde eklenmesine 
dair kanun taklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım, Orman, Köy İşleri ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 
2/55; C. Senatosu: 2/73) (S. Sayısı: 
354) 112:115,121:1123 

V. — Sorular ve cevaplar 115 

A) Sözlü sorular ve cevapları 115 

J. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in Yunanistan'da bulu
nan Türk azınlığı ile Türkiye 'de bulunan 
Rum azınlığına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/567) 115 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Beliğ Beler'in, yurt dışmda mahkûm olan 
Türklere dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/8) 116 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzal'm 30 Ocak 1972 tarihli 
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Sayfa 
Ankara Bay ram Gazetesinde neşredilen bir 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/10) 116 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmacan ın , t a r ım ürünler i 
nin f iyatlarına dai r Barbakandan sözlü so
rusu (6/18) »116 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nm, haşhaş ekimi
nin yasaklanmasına dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/20) 116 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Mehmet Feyyat'ın, hâkimlerin görev
lerinden başka herhangi bir görev yapıp 
yapamayacağına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/29) -116 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan 
Üyesi Niyazi Unsalın toprak kayması so
nucu afete mâruz kalan vatandaşlara dair 
İmar ve İskân Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/30) 116 

8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Ahmet Demir Yücenin, Türkiye İş 
Bankası Anonim Şirketine dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu (6/31) '116 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si Xecip Mirkelâm oğlunun, Hilâfetin kal
dırılışının 50 nci yıldönümü nedeni ile PTT 
İdaresince bastırılması programlanan pul 
emisvonundan vazgeçilmiş olması sebebine 

Sayfa 
dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/32) 116 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Ahmet Yıldız'm, mahkeme tutanakları 
ile yapılan iddia ve haberlere dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/26) U16 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si Beliğ Beler'in, İzmir 'de vukubulan mü
essif uçak kazasına dair. Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/27) (U16 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Fethi Çelikbaş'm, TRT Genel Mü
dürlüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/33) 116:117 

B) Yazılı sorular re cevapları 117 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye

si Hıfzı Oğuz Bekatanın, küçük esnaftan. 
götürü usulü vergi alınması huşunda Ba
kanlıkça ne düşünüldüğüne dair soru öner
gesi ve Maliye Bakanı Deniz Baykal'm ya
zılı cevabı. (7/225) 117:118 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Hıfzı Oğuz Bekata'nm, araç ihtiyaç bel
gesine dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Felıim Adak'm yazılı cevabı. (7/232) 118:119 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Hıfzı Oğuz Bekata'nm, un fiyatlarının 
dondurulmasına dair soru önergesi ve Ti
caret Bakanı Felıim Adak'm yazılı cevabı. 
(7/233) 119:120 

)>9<t 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

'Manisa Üyesi Oral Karaosmanoğlu, Maniısa' 
da sağanak halindeki yağmurların tütün ve 
pamuk tarlalarına verdiği zarar, alınması ge
reken acil tedbirler; 

Kayseri üyesi Hüsnü Dikeçligil, dahilî hu
zursuzluklar, aracılık meseleleri, soygunculuk 
hadiseleri, millî mefahirimizi zedelevici hare

ketler ve idarenin tarafsızlığının sağlanması 
ikonularmda gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı
nın, sayın üyelerin yasama dokunulmazlıkları
na ait altı adet dosyanın Başbakanlığa iadesine 
dair yazılarının Genel Kurulda isleme tabi tu-
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'tııluıasınııı Tüzük hükümlerine aykırı olduğuna 
dair Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nm öner 
gesi ka'bul olundu. 

6831 sayılı Orman Kanununun :3i neü ve ek 
"3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair (kanun teklifinin 1 nei 
maddesi açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonu
cunda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığın
dan ; 

1 1 . 6 . 1974 Salı günü saat 15,00'to topla 
nılımak üzere Birleşime saat 16,20'de son veril 
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Burdur 
Zihni Betil Ekrem Kaban 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. İ \ 

Bahriye Üçok 

SO'RULAK 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü

reyya, önerin, Siirt Şehir Kadastrosuna dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/211) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzarm, Alaşehir - Salihli şosesine 8 km. 
mesafedeki köy yolunun yapımına dair yazılı 
soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/242) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hcinıdi Özer'in, Akçadağ ilçesi Sul tansımı Ha

rası ile 17 ıköyün arazisini sulayan «Hark-ı J\C-
bir» sulama kanalına dair yapılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/243) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Hikmet İşmeıı'in, kıdem (tazminatına dair ya
zılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönde
ril mistir. (7/244) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Özer Derbit'in, petrol ürünleri dağıtımına dair 
yazılı soru önergesi, Enerji ve Taıbiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/245) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Avukatlık Kanununun 7 ne i maddesinin 

kaldırılması ve 114 neü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısının Millet Meclisince ret 

olunan metni (M. Meclisi 1/10; C. Senatosu 
1/264) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna), 
(Müddet : 10 gün). 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Necip Mürkelamoğlu 

KÂTİPLER : Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. GG ncı Birleşimi açıyorum. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

maddelerinin kaldırılmasına ve bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun hükmünde 12 sayılı Ka
rarname konusunda gündem dı§ı demeci. 

1. — Konya Üyesi Mehmet Vansh'mn, 657 
saydı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı 
Kanunla ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerle 
değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı 
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BAŞKAX — 'Gündem dışı konuşma istemleri j malî ve idarî olanakları getirmekten çok uzak 
vardır. Sayın Mehmet Varışlı, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla ve 
Kanım [Hükmünde Kararnamelerle değişik bazı 
maddelerinin değiştirilmesine mütedair olan Ka
nun Hükmündeki Kararname üzerinde söz iste
mişlerdir. Buyurunuz Sayın Varışlı. 

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

31 Mayıs 1974 gün ve 11901 sayılı Resmî 
Gazete'de yayınlanan .657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 1327 sayılı Kanunla ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle değişik 'Dazı madde
lerinin değiştirilmesine bazı maddelerinin kal
dırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 -sayılı Kanun Hükmünde Kararname üzerinde 
şalisi (görüşlerimi arz etmek üzere gündem dışı 
söz almış 'bulunuyorum. 

657 sayılı .Devlet .Memurları Kanunu Adalet 
Partisi iktidarı zamanında en 'halisane duygular
la çıkartılmış; aslında dinamik, elâstikî, seyyal 
karakterli, sosyal, ekonomik ve kültürel kal
kınmayı hedef alan vasıfta hazırlanmıştır. Per
sonelde liyakat sistemi, eşit işe eşit ücret, ale
niyet, hizmet içi ve öncesi eğitim personelinin 
kariyer esasına göre sınıflandırılarak her sınıfa 
ait ezellik ve şartların sınıf tüzükleri ile dü
zenlenmesi, günün ekonomik koşullarına göre 
katsayı getirmesi gibi ilkeler zaman zaman çıka
rılan ve belirli tarihler arasında uygulamaya ko
nulan 2, 5, 7. 8 ve 9 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamelerle kısmen veya tamamen ya değiş
tirilmiş, ya da karışık, eşitlik ilkelerine göre 
düşürücü, kamu personeli arasında gruplaşma
ya, bölünmeye ve hissi rekabete yol açıcı du
rumların ortaya çıkmasına, binnetice hedef ve 
gayelerinden saptırılmasına sebebiyet verilmiş
tir. 

Personel reformu gibi kökleri eski, karışık, 
ihtilaflı ve münakaşalı birçok sorunun halli için 
uzun etütler ve uygulamaya ihtiyaç gösteren 
icraatın kısa zamanda ve şikâyetleri asgarî dü
zeye indirecek tarzda sonuçlandırılmasının zor
luğunu takdir etmekle beraber, bahis konusu 
12 sahalı Kanun Hükmündeki Kararnamenin alel
acele çıkartılıp kamuoyunda yeni sorunlar ya
rattığı kesin olarak bilinmelidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Millî Selâmet Par
tisi Koalisyon Hükümetinden memur kitlesinin 
sabırsızlıkla beklediği 12 sayılı Kararnamenin, 

kaldığı lıir gerçektir. İktidar olmadan önce se
çim meydanlarında memurun yanında 'olacakla
rını, millete refah ve huzur getireceklerini söy
leyenler, hiçbir zaman memuru ezdirmeyecekle
rini kesin ifade ile söyleyenler ve bugünkü ik
tidar mensupları, 30 Kasım 1970'ten önce mes
leğe giren memurları maalesef silindir gibi ez
mişlerdir. 

'•Sayın İktidar mensuplarına soruyorum; 
Devlet dairelerinde had safhaya, varan huzur
suzluktan haberleri var mıdır? 057 sayılı Ka
nunda sınıf tüzüklerine ve yönetmeliklerine 
atıflar yapılmak ve 'istihdam yönünden bazı 
elâstikî uygulamaya yer verilmek suretiyle 
hizmetin aksamaması esasına bağlı kalınmıştı. 
Halbuki, mevcut kararname dinamizm taşıma
maktadır. Statik ve tutucu bir bünyenin mu
hafazasınla özel itina gösterilmiştir. Ekonomik. 
sosyal ve idarî sorunları düzenleyen yasa ve 
kararnamelerin ani ve sık sık değiştirilmesi ye
ni huzursuzluklar doğuracağı gibi, hu huzur
suzlukların memur hüllesinde yaratacağı aksi 
tesir herhalde memleketimiz için hayır getir
meyecektir.. 

.Personelin çalışma şevki kalmadığı an, ara
larında hissi rekabet 'başladığı an, kamu hizme
tinin aksayacağı herhalde kaçınılmaz bir zo
runluluk haline gelir. 

Sınıflandırmada yeni olarak mülkî idare 
âmirleri sınıfının ihdası hattızatmda kalkın
mada önemli fonksiyonları olan. Devlet ve Hü
kümet. mümessilleri durumunda .bulunan idare 
âmirlerine layik oldukları önemin verildiği
ni şeklen göstermişse de, her nedense halen 
kanunlar değişmeyeceğine göre, bucak mü
dürlerinin de 1:m sınıfa dâhil edilmeyiş sebebi 
anlaşılamamıştır. 

Sınıf tüzükleri düzenlenmediği müddetçe; 
sınıflandırma başlı başına bir mânâ ifade et
mez, formalite olmaktan ileriye geçemez, pra*-
tikte fayda sağlamaz. 

Planlı kalkınmamızda çok önemli fonksi
yonları olan teknik hizmetler smııfına rağbet 
re talebi artıracak nitelikte olanaklar maale
sef sağlanmış değildir. İntibaklarda teknik 
peısoncle mahdut derece ve kademe ilerleme
si sağlanmamıştır. Kararnamenin kamu idare
sinden birçok teknik personelin ayrılmasına 
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'sebebiyet vermesi, hiç de (izlenmeyen bir du
ranı ya< r at a c a k ti ı*. 

:Saym senatörler , İm noktaya gelmişken şu
nu arz etmek i s t iyorum: Kalkınmamızın sürük
leyici unsu ru olan teknik elemanlardan, özel
likle E r k e k Teknik Yüksek Öğretmen Okulu me
zunlar ından misal vermek istiyorum. 

Yüksek Teknik Öğretmen okul lar ından me
zun olup öğret menlik mesleği 'dışında teknik 
'hizmet görenler in ibu sınıf içerisine a Ilınması
nı memnuniyet le karş ı lamaktayım. Kanunun 
9 ncu bölüm 4 ncü maddesinde, teknik hiz
metler 'sınıflınla görev almak şart iyle İm ki
şilere kademelerine göre birer derece veril
mektedir . Bunu da. memnuniyetle karşı l ıyorum. 
Yalnız, enteresan olanı, aynı okul mezunu olu]) 
sanat ensti tü! erimizde öğretmenlik yapan 
Hurilere e Yüksek Teknik Öğretmen Okulu me
zunu, ibu dereceden maHırum bırakı lmış t ı r ; 
bunu da ıb-üyük Ibr üzüntüyle karş ı lamaktayım. 
Bu demekt i r ki, T2 .saydı kararnameyle sanat 
enst i tü ler indeki öğretmenler in gerek istifa 
ederek ve gerekse emekliye a y ı r m a l a r ı n ı te
min etme gibi telâfisi mümkün olmayan hata 
işlenmektedir . Yaptığım te tk ike göre 'bir
kaç. ay içerisinde yüzlerce öğretmenin gerek 
istifa ederek ve gerekse emekliliğini isteyerek 
görevleri id t e ık edeceklerini üzüntüyle öğren
miş bu lunuyorum. 

Sayın senato; ler; bilindiği üzere ilkokul 
me/ .unlanndan Devlet imtihanı geçirip me
mur 's tatüsünde yardımcı hizmetler- sınıfın
da- çal ışanlar 15 nei dereceden başlat ı lmakta
dır. Halbuki, bir ayr ım yapılabilmesi için yar
dı nıcıı hizmetler sınıfında çalışanların 15 nei 
derecenin birinci kademesinden, memur s ta tü
sünde çalışanların '.15 nei derecenin ikinci ka
demesinden işe başlaması esası getirilmelidir. 

Öğrenim durumu değişmeyenlerin intibak
ları ile ilgili ek geçici 2 nei madde ile evvelce 
30 . 11 . 1970 tar ihi i t ibariyle intibakı yapıl
mış olanlar ile bu tar ih ten 31. . 5 . 1974 tar ihine 
kada r olan sürede göreve a l ınanlardan bu mad
de gereğince değerlenldirmeye esas a lman hiz
metlerden i lkinde göreve başladığı tar ih ten 
3)1 . 5 . 1974 ta r ih ine kada r öğrenim durumlar ı 
değişmiş olanların ha'şlangıç derece ve kademesi 
olarak 31 . 5 . 1974 tar ih indeki öğrenim duru
m u n a ' göre -16 nei maddede tespit olunan hiz-
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nıete giriş derece ve kademesi esas alınır, hük
mü getiri lmiştir . Mezkûr maddenin (h) fıkra
sı değerlendiri lmesi .gerektiği tespit olunarak, 
sürelerin her yılı için :bir kademe ve üç yılı için 
bir derece, 30 . 11 . 4970 tar ih inden sonraki sü
rede i lkokul, ortaokul ve dengi okul lar mezun
larına her dört yıl için bir derece verilmek su
retiyle bu lunacak derecenin ilgili kademesine 
int ibak ett ir i l ir , denilmektedir . 

Esasen, yeni Devlet Personel Kanunu ile es
ki Memurin K a n u n u n d a olduğu gibi öğrenim 
du rumundak i farklı l ık nazarı d ikkate al ınmak 
.suretiyle ilk işe girişte başîanlgıç dereceleri 
farklı olarak ona göre tespit edilmiştir. Bu ba
kımdan hem tavan tahdidi ve hem de ilk ve 
ortaokul mezunlarının 4 yılda ;bir terfi ettiri l
mesi keyfiyeti, sosyal hukuk devleti kuralla rıy-
le 'bağdaşmamaktadır . Talbanda farklıılık oldu
ğuna göre, iyi tezkiye alan bir personelin öğ
renim durumuna bakılmaksızın, her üç yılda 
'bir terfii şar t t ı r . Esasen, 15 nei dereceden gö
reve ^başlayan bir memurla 14 ncü 'derecenin 2 
nei kademesinden göreve baş layan ve normal 
terfi yapan bir memurun otuz yıl sonra 7 nei 
derecenin üstüne çıkması söz konusu değildir. 

12 sayılı Kanun hükmündek i Kara rname ile 
öğrenim durumlar ı ne olursa olsun 30 Kasım 
1.9'70'ten önce geçen süreler toplamı üçe bölü
nür ve üçer yıl i t ibariyle in t ibaklar ı yapılır , 
hükmü mevcut olduğu ha lde yukar ıda süz ko
nusu (h) fıkrasının son paragraf iyle yüksek 
öğrenim görmemiş olanlar da hiçibir şekilde 
4 ncü dereceyi geçmemek şart iyle sınıfı ve öğ
lenim durumu it ibariyle 36 nei maddede tespit 
edilen hizmette yükselebilme derecesine yapı
lır, deni lmektedir ki, ibu da ek geçici 2 nei mad
denin in t ibak uygula m al aniyle t amamen ters 
düşmektedir . 

Bu (bakımdan ek geçici 2 nei maddeni m (lı) 
f ıkrasının son pa rag ra f t an maddeden tamamen 
çıkarılması gerekmektedir . Geçici 3 ncü mad
denin (a) fıkrasiyle tür yıl, (h) fıkrasiyle de 
1 . 6 . 4974'ten sonra, emeklilik hakkı kazanan 
hırdan emeklilik hakkını kazandıklar ı t a r ih ten 
i t ibaren üç ay İçerisinde emekliye ayr ı lmalar ı 
zor lanmaktadı r . 

Bu madde de Anayasamıza aykır ı olup, yük
sek öğrenim yapmamış personel arasında hu
zursuzluk yara t t ığ ı gibi kendisinden uzun yıl-
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Jar hizmet beklenen personelin çalışma gücünü 
yok etmiştir. Bu 'bakımdan geçici 3 ncü mad
denin (a) ve (b) fıkralarının tamamen ip ta l 
zarurîdir. Hiç. olmazsa bu personele 12 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnamenin uygulanma -
siyle 30 Kasım li970 tarihinde ulaşaîbileeekle-
ıri derecenin sön kademesine kadar ilerleme im
kânı sağlanmalıdır. 

Sayın senatörler; 12 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Millî Eğitim mensuplarını il
gilendiren aksaklıklarını arz etmek isterim. Bu 
maddeler şunlardır. 

36 ncı Maddenin birinci paragrafı, 9 ncu 
Bölüm (a) bendi, 2, 3 ve 6 ncı maddeler, (c) 
bendi, Ek Geçici 3 ncü madde; (h) fıkrası, Ek 
Geçici 4 ncü Madde (h) fıkrası, Geçici Madde 
3 (c) fıkrası değiştirilmelidir. 

Bu maddeler hakkındaki teklifim şudur: 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez örgütünde görev
li öğretmenlerin eğitim, öğretim sınıfındaki öğ
retmenler gibi işlem görmeleri sağlanmalıdır. 2, 
3 ve 6 ncı maddelerin de teknik öğretmenlerin giriş 
derecelerine göre bir derece ve kendi branşlarında 
çalıştıklarında ayrıca bir kademe ilerlemesi veril
melidir. Meslekten ayrılan öğretmenlerin tekrar 
göreve dönmeleri halinde teknik hizmetler sınıfın
da geçen sürenin tamamının, diğer sürenin 3/4' 
ü toplamının memuriyette geçmiş sayılarak her 
üç yıla bir derece, artan yıllarına da birer ka
deme ilerlemesi verilmelidir. 

Memur iken veya memuriyetten ayrılarak 
üst öğrenim görenlerin mağduriyetleri önlen
melidir. 

Mülga Meslek Öğretmen Okulu mezunları da 
9 ncu derecenin birinci kademesinden başlatılma
lıdır. 

Eğitim, öğretim sınıfında bulunanların 
1 . 6 . 1974 tarihinden itibaren beş yıl içinde 
•emekliye ayrılmak isteyenlerin mağdur olmama
larını sağlamalı, kesenek farkları ilgililerce kar
şıtları da kurumlarınca Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına ödenmelidir. 

Sayın Senatörler, bu Kararnamede intibaka 
esas olacak tarihin, malî hükümlerin geçerlik ta
rihi olan 1 . 3 . 1975 tarihine alınması suretiyle 
Kararnamenin geçici maddelerinin yaratacağı 
sorunlar ve çelişkiler ortadan kalkacağı gibi, ge
niş memur kesiminin kazanılmış hakları da kay

bolmayacaktır. Bunu da kişisel görüşüm olarak 
arz etmek isterim., 

Böylece, Kararnamenin 2 nci maddesiyle de
ğiştirilen Ek geçici maddelerindeki 31.5.1974 
intibak tarihlerinin 1.3.1975 olarak değiştirilme
si ve geçici 1 ve 2 nci maddelerin kaldırılması 
gerekmektedir veya Geçici 2 nci maddenin ikin
ci paragrafına açıklık getirmek suretiyle 1.3.1975 
tarihine kadar kazanılmış hakların verilmesinde, 
«derece terfii için üst derece boş kadro -bulun
ması şartı aranmaz» cümlesinin eklenmesi zo
runludur. 

Değerli senatörler, beni dinleme lütfunda bu
lunduğunuz için Yüce Senatonun değerli üye
lerine en derin saygılar sunarım. (A.P. sırala
rından alkışlar ve «Bravo» sesleri) 

2. — Manisa Üyesi O rai Karaosmanoğlu'nun, 
vali ve kaymakamların geniş çapta nakillere tabi 
tutulacağı hakkındaki haberler ve İçişleri Ba
kanının tutumu konularında gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — «Vali ve kaymakamların ge
niş çapta nakillere tabi tutulacağı hakkında 
dört aydır devam eden haberler ve İçişleri Ba
kanının tutumu konusunda..» Sayın Oral Ka-
raosmanoğlu, buyurunuz efendim. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun 'muhterem üye
leri; 

Hükümetin kurulduğu tarihten bugüne ka
dar dört aylık !bir zaman geçti. Bu müddet içe
risinde basında zaman zaman valilerin geniş 

; çapta, veya 'kısmen nakillere tabi tutulacağı 
hakkında 'haberler neşredildi. Bu arada kayma
kamlarla, emniyet genel müdürleriyle ve diğer 
mülkî idare kademelerindeki çeşitli şahıs ve 
makamlarla ilgili tayin havadisleri çıktı. 

Şurası muhakkak ki Hükümet, şimdiye ka
dar genel bütçe, katma 'bütçeli ve muhtelif ida
relerdeki personelin yerlerini değiştirmekle, 
haklı haksız tayinler yapmakla objektif ölçü
ler dışına, saparak partizan bir zihniyetle bu 
tasarruflarda bulunmakla kamuoyunun büyük 
çapta itimadını kaybetmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, vali kimdir, kay
makam kimdir? Vali ve kaymakamlar her şey
den önce 'bulundukları idarî ünitenin genel ida
resinden sorumlu olan, çeşitli amme hizmetleri
ni kanunların kendilerine verdiği yetkiler çer-
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çevesiııde koordine eden sorumlu kişilerdir. El
bette ki siyasî iktidarlar belli, objektif çerçe
veler içerisinde, makul şartlar içerisinde bazı 
tayin ve tasarruflarda bulunacaklardır. Biz de 
Adalet Partisi olarak hüküm eti erin hiçbir ta
yin yapmayacağı şeklinde bir anlayış içerisinde 
değiliz. Yalnız şunu kabul etmek lâzımdır ki ; 
dört aydır hemen hemen her gün gazetelerde 
neşredilen havadisler, çeşitli bilgiler, makaleler 
valilerin geniş çapta tayin edileceği şeklindeki 
haberlere sahne olmuştur. Bu şartlar altında 
valilerin ve kaymakamların başarılı olmasına 
imkân yoktur muhterem arkadaşlarım. Bu züm
renin geniş çapta huzurları 'bozulmuştur. Tayin 
yapmayı kararlaştıran, belirli nakilleri ve ta
yinleri yapma durumunda olan hükümetler kı
sa zaman içerisinde planını, etüdünü, projesi
ni yapar, Resmî Gazetede intişar ettirir ve ta
yinler tekevvün eder; ama hiçbir hükümetin, 
aylarca vali tayin edeceğim, kaymakam tayin 
edeceğim, diye idarenin huzurunu bozmaya 
hakkı yoktur. İdarenin huzurunun bozulma
sı sadece nakle ve tayine tabi tutulacak kişi
ler yönünden değil, halk ve Hükümet ilişkile
rinin en fazla makes bulduğu ilçelerde, vilâ
yetlerde her şeyden önce vatandaşların huzuru
nu bozmaktadır. 

Arkadaşlar, yatırımları aksatmaktadır. Za
ten. memleketimizin, özellikle Doğu kesimlerin
de inşaat mevsimleri çok 'kısadır. Eylülden, 
Ekimden sonra 'birçok yerlerde inşaat yapma 
im'kânı ydktur. Programa alman çeşitli projele
rin 'gerçekleştirilmesi imkânları zorlaşmaktadır. 
Hesap ediniz; bir vali ki, bir kaymakam ki 
dört aydır; 'bugün gideceğim, yarın gideceğim 
endişesi içerisinde çalışmaktadır. Hiyerarşik 
otorite bozulmuştur. Vatandaş sızlanmaktadır. 
Kırtasiyecilik son haddini bulmuştur. Değil bir 
sade vatandaş bugün hakkım koruyabilecek du
rumda olan, kanuna, mevzuata vakıf olan bir 
vatandaş dahi birçok hallerde çeşitli Devlet ida
relerinde işlerini gördürememenin ıstırabı içe
risinde kıvranmaktadır. 

?.-•• 

Gazetelerde okuyup manasını anlayamadı
ğım şöyle bir ibare gördüm «Siyasî partilere 
angaje olmuş bazı idare âmirlerinin» tabiri kul
lanılmış. Ne dereceye kadar doğrudur bilemi
yoruz; ama eğer Adalet Partisi iktidarı zama
nında tayin edilen sayın vali ve kaymakamlar 

kasdediliyorsa, Adalet Partisi zamanında tayin 
edilen vali ve kaymakamlar hiçbir şekil ve 
surette Adalet Partisine angaje olmuş değil
lerdir. Adalet Partisi höyle bir anlayışın daima 
karşısında olmuştur. Şunu da her zaman ispat 
etmeye hazırız arkadaşlar : Adalet Partisi ik
tidarı zamanında o kadar Objektif davranılmış-
tır k i ; zamanında seçimlere girmiş, belli siyasi 
partilere angaje olmuş kişileri dahi, başarılı 
oldukları görüldükleri müddetçe, Adalet Par
tisi valilikten almamıştır arkadaşlar. Tayinler 
ortadadır, şalhıslar ortadadır. Biz bunları vesi
kalarla ispat etmeye hazırız. 

İçişleri Bakanlığının çeşitli hizmetleri var, 
çeşitli görevleri var : İdarî reform meselesi 
var, mahallî idarelerin ihtiyacı olan birçok ka
nunların çıkarılması meselesi var, memlekette 
son günlerde bozulan emniyet ve asayiş mese
lesi var. Her gün bir hırsızlık, her gün bir soy
gun, her gün çeşitli emniyet ve asayişi muhil 
bir suçun ortaya çıktığı bir günde ve ortamda 
İçişleri Bakanı maalesef şu ana kadar Yüce Se
nato huzuruna gelip de aldığı tedbirleri izah et
memiş, yapılması lâzım gelen hizmetler hakkın
da Senatoya bilgi vermemiştir. 

Sabahleyin gündem dışı konuşma yapacağı
mız hakkında yüksek Başkanlığa önergemizi 
verdik. Bu, Senatoda ve Yüksek Meclislerde 
âdettir. Şimdiye kadar ki teamül bu merkezde
dir. Belli bir konuda, gündem dışı konuşma ya
pılacağına muttali olan ilgili bakan lütfeder şu 
Senatoya gelir, dinler, değerlendirir; gerekirse 
cevabını verir, gerekirse kendi takdirine göre 
bundan sonraki celselerde bu tenkitleri değer
lendirir. Yüksek Senato huzurunda önemli bir 
konuda izah etme lüzumunu ve zaruretini duy
mayan bir İçişleri Bakanının, değil vali ve kay
makam tayinlerinde, kendisine mevdu çeşitli 
hizmetlerde hiçbir şekil ve surette başarılı ola
cağı kanısında değiliz arkadaşlar. 

Memleketin talihidir; gayet tabiî her bakan 
bazı tasarruflarda bulunacaktır, bazı icraatta 
bulunacaktır; ama mevcut İçişleri Bakanının 
şu anda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde şim
diye kadarki icraat ve tasarrufu ile İçişleri Ba
kanlığını işgal etmesi memleket için bir talih
sizliktir. Bunları A. P.'nin üyesi olarak söyle
miyorum, naçizane, idarî kademelerde görev al
ınış, memleketin en mahrumiyet bölgelerinde 
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çalışmış bir arkadaşınız olarak, meseleleri naçi
zane, bilen bir arkadaşınız olarak ifade ediyo
rum. İnşallah bundan sonraki tutumlarında İç
işleri Bakanlığına lâyık bir şekilde görev ifa 
ederler. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden önce şu
nu da belirtmek isterim ki; vali ve kaymakam 
tayinlerindeki bu gecikmeler daha önce belirt
tiğim gibi idarede hem otoriteyi bozmuş, hem 
vatandaş şikâyetlerini artırmış, hem de yatırım
ların ve hizmetlerin gecikmesine sebebiyet ver
miştir. Bu şekilde tayinlerle, rivayetlerle idare
nin, idarî kademenin bir siyasî parti iktidarının 
değil, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Hü
kümetinin temsilcisi durumunda olan idare 
amirlerinin huzurunu bozmaya hiç birimizin 
hakkı ve yetkisi olmaması gerektiği kanısını ta
şımaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, biz ne diyoruz? Ob
jektif esaslar içerisinde tayinler yapılsın diyo
ruz. Yarın göreceğiz. Tayini yapılacak olan va
linin acaba hangi konuda kusuru görülmüştür, 
hangi konuda kanunsuz bir hareketi görülmüş
tür, hangi konuda şu veya bu şekilde başarısız
lığı tescil edilmiştir! Bunların hesabı verilme
diği müddetçe Adalet Partisi muhalefeti olarak, 
yapılan tayinlerde her zeminde, her platform
da görüşlerimizi zamanı geldikçe arz edeceğiz. 

Sayın senatörler, kıymetli vakitlerinizi fazla 
almak istemiyorum. Değiştirilmesi lâzım gelen 
kişilerden çok daha önce, arz ettiğim sebepler 
muvacehesinde İçişleri Bakanı lütfeder bu gö
revi bırakırlarsa en doğru tasarrufu yapmış ola
cakları kanısını taşıyorum ve idareye huzur ge
leceği inancını muhafaza ediyorum. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

3. — Muhsin Batur, Z ey yat Baykara, Hüsa
mettin Çelebi, E ev et Güresin ve Sadi Irmak'in, 
Anayasanın 72 ve 73 ncü maddeleri gereğince 
Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine seçilmiş oldukla
rına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/468) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunun, Cumhurbaşkanın

ca seçilmiş olan üyelerinden Hayri Dener, Fa
ruk Gürler, Ya hap Güvenç, Mehmet İzmen ve 
Tayfur Sökmen; altı senelik görev sürelerini 
doldurmuş bulunmaktadırlar. 

Bu suretle boşalan beş üyeliğe; Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası'ııın 72 ve 73 ncü madde
leri gereğince, aşağıda isimleri yazılı zevatı seç
miş olduğumu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

1. Batur Muhsin, (Enik. Hava Orgeneral, 
Hava Kuvvetleri eski komutanı) 

2. Baykara Zeyyat, (Başbakanlık müsteşa
rı, eski Devlet Bakanlarından) 

3. Çelebi Hüsamettin, (TRT Genel Müdür
lüğünde Müdür, TRT Parlamento haberleri es
ki müdürü) 

4. Güresin Ecvct, (Gazeteci - Başyazar, İs
tanbul Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Üyesi) 

5. Irmak Sadi, (Ordinaryüs Profesör, İstan
bul Üniversitesi Atatürk Devrimi]eri Enstitüsü 
Müdürü). 

BAŞKAN •— Bilgilerinize sunulur. 
Sayın üyeler, üstün yetenekleri ve mümtaz 

vasıflarıyle muhtelif süreler içinde yüce Sena
to'da görev yapmış olan beş sayın üyemiz gö
rev sürelerini doldurmuş bulunuyorlar. 

Sayın Tayfur Sökmen'i, Sayın Hayri De-
ner'i, Sayın Yahap Güvenç'i, Sayın Faruk Gür
ler'! ve Sayın Mehmet İzm en'i saygı ile selâm
lar ve sağlık, esenlik ve başarı dolu bir hayata 
şükranlarla uğurlarım. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın yüce takdir ve 
tensipleriyle atanan yeni üyelerimiz Perşembe 
günkü Birleşimde Sayın Cumhurbaşkanımızın 
da teşrifleriyle andiçip göreve başlayacaklar
dır. Savgı ile arz ederim. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. -— 6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü 
ve ek 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Tarım, Orman, Köy İşleri ve Büt

çe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi 
2/55; C. Senatosu : 2/73) (S. Sayısı : 354) (1) 

(1) 354 S. Sayılı basma yazı 4 . 6 . 1974 ta
rihli 64 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Kanun teklifinin müzakeresine 
geçiyoruz. 

Adı okunan kanunun tümü üzerindeki mü
zakereler bitmiş, maddelerine geçilmesine karar 
verilmişdi. 1 nei madde müzakeresi bitmiş ve 
açık oy talebi yapılmışdı. 

Komisyon?... Yerinde. 
Hükümet?... («Hükümet temsilcisi var» ses

leri) Hükümet temsilcisi, Orman Bakanlığı Müs
teşarı Sayın Ali Karaağaç eski belgesi ile Sa
yın Orman Bakanını temsil edeceklerdir. 

Açık oy isteminde bulunan önergenin altın
da imzaları bulunan 10 sayın üye Genel Ku
rulda bulunmaktadırlar. 

Maddenin açık oylamasına geçiyoruz. Açık 
oy liçin zil çalıyoruz..: 

Kullanılacak oylar: Beyaz; kabul; kırmızı; 
ret ve yeşil; ceşinser anlamlarını ifade edecek
tir. 

Hangi isimden başlayacağımıza dair ad çek
me işlemini yapıyoruz: Sayın Ahmet Yıldız. 

Oy küresi Başkanlık kürsüsüne konsun. 

(Tabiî Üye Ahmet Yıklız'dan başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış sayın üye 
var mı efendim?.. Oyunu kullanmamış sayın 
üyeler lütfen kullansınlar. Oy kullanmamış sa
yın üye?... Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

Sayın üyeler, oylama sonucunu arz ediyorum. 
0831 sayılı Orman Kanununun 34 neü ve 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve 1 geçici madde 
eklenmesine dair Kanunun .1. nei maddesinin 
açık oylaması sonuçları. Kullanılan oy sayısı 
"100. kabul 74. ret 32. 

Bu sonuçlara göre Tarım - Orman - Köy İş
leri Komisyonunun kabul ettiği müzakeremize 
esas olan metindeki 1 nei maddenin açık oyla
ması yapılmış ve 1 nei madde kabul edilmiştir. 

2 nei maddenin müzakeresine geçiyoruz. 
2 nei maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
20 . G . 1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla ek
lenen ek 3 ncü madde (A) fıkrası (e) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) 6831 sayılı Orman Kanununun 17 ve 
115 nei maddeleri uyarınca verilecek izin ve ir
tifak haklarına dayanılarak Devlet, 11, Belediye 
veya Köv tüzel kişilikleriyle özel hukuk tüzel 
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kişiliklerince yapılacak, kâr gayesi bulunma
yan, kamu tesisleri dışındaki her türlü tesisin 
proje toplamı bedelinden orman sahasına isabet 
eden kısmının •% 3'ü oranında alınacak hisse
den ; 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim? Madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye yok, değiştirge önergesi yok. 
Bu maddenin de acık oya sunulması önerilmiş
tir. 

TARİM - ORMAN - KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Kastamonu) — Bu madde üzerinde açık oy is
teği yok efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
Elimizdeki önergeleri Başkanlık biliyor. Elimiz
deki önergelerde Orman Kanununun bütün mad
delerinin ayrı ayrı acık oya sunulması öneril
mektedir ve bunun için de yeterli sayıda imza 
var. 

REFET RENDECİ (Samsun) 
kan, imzamızı geri alıyoruz. 

Sayın Baş-

BAŞKAN — İmza sahipleri bu önerilerini 
geri alırlarsa oylama elbette işari oyla yapıla
caktır. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Geri alı
yorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Açık oy istemi bu madde için 
I geri alındığına göre, maddeyi işari oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. •—• 6831 sayılı Orman Kanununun 
20 . 6 . 1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla ek
lenen ek 3 ncü maddesi (C) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

C) (A) fıkrasının (b) bendinde yazılı fon, 
bütün hak ve vecibeleriyle Orman Bakanlığına 
devredilmiştir. Bu fonda mevcut para, bu ka
nunla kurulan fon hesabına kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde 
ödenir ve verilmiş olan kredilerin taksitleri de 
sözleşmelerindeki koşullar dahilinde Orman Ba
kanlığınca tahsil olunur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim? Söz isteyen sayın 
üye yok. Önerge yok, değiştirge önergesi yok. 
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Bu madde için de açık oy istemi vardır. 
Geri almıyorsa işari oya tabi tutacağız. 

REFET BENDECİ (Samsun) — Geri alıyo
rum. 

ÖMER ÜCUZAL (Eskişehir) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
20 . 6 . 1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla ek
lenen ek 3 ııcü maddesine aşağıdaki (J) fıkrası 
eklenmiştir : 

J ) Orman Bakanlığı enirinde teşkil edilen 
bu fona ilişkin dava ve icra takipleri Orman 
Genel Müdürlüğünce, 3904 sayılı Kanun hüküm
lerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendimi. Yok. Madde, veril
miş olan bir önergenin bütün maddelerin açık 
oya sunulmasını istemesi karşısında açık oya 
sunulma durumundadır. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Geri alıyo
rum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Bu şekilde yalnız 1 nci madde
deki istem geçerlilik ifade ediyor, diğer mad
deler üzerindeki açık oy istemi geri alınmış 
bulunuyor. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, konuşmamıza 
esas olan Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyo
nunun kabul ettiği metinde Millet Meclisinin 
gönderdiği metindeki geçici madde kaldırılmış 
bulunmaktadır. Ancak, verilen bir önergeyle 
bu geçici maddenin tekrar ithali istenmektedir. 
Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifine, Millet 
Meclisince benimsenen metinde mevcut bulunan 
geçici maddenin aynen ithalini arz ve teklif 
ederim. 

içel Senatörü 
Lûtfi Bilgen 
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BAŞKAN — Önergesini açıklamak üzere Sa
yın Bilgen?.. Yok. 

Geçici maddenin metne ilavesi teklifi üzerin
de Komisyon katılıyor mu efendim ? 

TARIM - ORMAN - KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Kastamonu) — Kabul edilen 1 nci maddeye gö
re kabulü şekline gitmiyoruz. 

BAŞKAN — İştirak etmiyor musunuz? 
TARIM - ORMAN - KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Kastamonu) — iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu 
efendim ? 

ORMAN BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ALI 
KARAAĞAÇ — iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Geçici maddenin metne ithali 
teklifine Komisyon ve Hükümet iştirak etmiyor. 

Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. Ge
çici madde metne ithal edilmemiştir. 

TARIM - ORMAN - KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, müsaade buyu
rur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ahmet Nusret 
Tuna. 

TARIM - ORMAN - KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Kastamonu) — Halihazırda metin bitti. Baş
lıkla ilgili bir önerge var. Netice hallolduğuna 
göre, o önergenin oylanmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — öyle yapacağız efendim. 
Kanun teklifinin başlığıyle ilgili, ancak ge

çici maddeyle ilgisi ve irtibatı dolayısıyle talik 
edilmiş bulunan kanun teklifinin başlığına mü
tedair olan teklifi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin 
başlığının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

«6831 sayılı Orman Kanununun 20 . 6 . 1973 
tarih ve 1744 sayılı Kanunla Değişik 34 ııcü Mad
desi ile Ek 3 ııcü Maddesinin değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi» 
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BAŞKAN — Bu önerge üzerinde açıklama 
yapmak üzere önerge sahibi konuşacak mı efen
d imi . 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim ? 

TARIM - ORMAN - KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Kastamonu) -— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN 
di m ? 

Hükümet Katılıyor mu cfen-

ORMAN BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ALİ 
KARAAĞAÇ — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN Hükümet ye Komisyon katılı
yor 

Kanun teklifinin ismi üzerinde değişiklik 
yapılmasını isteyen önergeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Öner
ge kabul edilmiş ve kanun teklifinin ismi öneri
len şekilde değiştirilmiştir. 

TARIM - ORMAN - KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, müsaade buyu
rur musunuz? 

I i AŞKAX Estağfurullah, buyurun efen
dim. 

TARIM - ORMAN - KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Kastamonu) — Önergeyi kabul ettik. Bu ka
bul edilen önergeyle birlikte bir de madde oya 
sunulursa... 

BAŞKAN — Bu, madde değil efendim, baş
lık. Başlığı oya sunduk ye başlık kabul edildi. 
Bu şekilde değiştirilmiş oldu. 

TARIM - ORMAN - KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Kastamonu) — Peki efendim. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 5 nei madde üzerinde söz al
mak isteyen sayın üye?.. Yok. 

5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. 5 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye ?. Yok. 

6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler. 6 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler, açık oy istemi tümüne de şamil 
olarak verilmiştir. Acık oy isteminde bulunan 
sayın üyeler, bundan evvelki maddeler üzerin
deki istemlerini geri almışlardı. Tümü üzerin
deki istemlerinizi de geri alıyor musunuz efen
dim? 

REPET RENDECİ (Samsun) — Evet efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Açık oy isteminde bulunan sa
yın üyeler, tümü üzerindeki istemlerini geri al
mış bulunuyorlar. Bu nedenle Kanunun tümü
nü oylamadan evvel lehinde ve aleyhinde birer 
sayın üyeye söz vereceğim. 

Aleyhinde konuşmak isteyen sayın üye?.. 
yok. 

Lehinde konuşmak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

1 nei maddenin tümü değiştirilerek kabul 
edildiği için gereği yapılacaktır. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ ŞORTLAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Gündemimizin sorular ve genel 
görüşme maddesine geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya t'yesi 
Ilamdi Özer'in Yunanistan'da bulunan Türk 

azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı?. Yok. 
Sayın Ham eli Özer?. Yok. Sorunun görüşülmesi 
ertelenmiştir.. 
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2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı 1 Yok. Sa
yın Beler?.. Yok. Sayın Bakarım olmaması ne
deniyle sözlü sorunun müzakeresi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Başbakan?. Yok. Sayın 
L'cuzal?. Burada, Sayın Başbakanın olmaması 
nedeniyle sözlü sorunun müzakeresi bir başka 
güne ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Saym Başbakan adına Sayın Ti
caret Bakanı görevli olarak bulunuyorlar. Sözlü 
soru sahibi Sayın Hüseyin Atmaca?. Yok. 

Sözlü sorunun müzakeresi ertelenmiştir. 
5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'mn, haşhaş ekiminin yasaklan
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan?. Yok. Saym 
Hüseyin Atmaca?.. Yok. Sözlü sorunun müzake
resi ertelenmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mehmet Feyyat'ın, hakimlerin görevlerinden 
başka herhangi bir görev yapıp yapamayacağına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

BAŞKAN — Saym Adalet Bakanı?.. Yok. 
Saym Feyyat?.. Yok; sözlü sorunun görüşülme
si ertelenmiştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın toprak kayması sonucu afete ma
ruz kalan vatandaşlara dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

BAŞKAN — Saym İmar ve İskân Bakanı?. 
Yok. Saym Niyazi Unsal?.. Yok; sözlü sorunun 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce'nîn, Türkiye İş Bankası Ano
nim Şirketine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/31) 

BAŞKAN — Saym Maliye Bakanı?. Yok. Sa
lın Ahmet Demir Yüce?.. Yok; sözlü sorunun gö
rüşülmesi ertelenmiştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, Hilâfetin kaldırılışının 
50 nci yıldönümü nedeni ile PTT İdaresince bas
tırılması programlanan pul emisyonundan vaz
geçilmiş olması sebebine dair, Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/32) 

BAŞKAN — Bendeniz Başkanlık görevinde 
bulunduğum için sorunun görüşülmesini, Baka
nın bulunup bulunmamasını aramadan erteliyo
rum. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan 
iddia ve haberlere dair Başbakandan sözlü soru
su (6/26) 

BAŞKAN — Saym Başbakan?. Yok. Saym 
Ahmet Yıldız'?. Yok; sözlü sorunun görüşülmesi 
ertelenmiştir. 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak 
kazasına dair, Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su (6/27) 

BAŞKAN — Saym Ulaştırma Bakanı?. Yok. 
Saym Beliğ Beler?.. Yok; sözlü sorunun görü
şülmesi ertelenmiştir. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fethi Çelikbaş'ın, TRT Genel Müdürüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/33) 

BAŞKAN —- Saym Başbakan?. Yok. Saym 
Fethi Çelikbaş?.. Buradalar. 

FETHİ CELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Saym Başkan, usul hakkında söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FETHİ CELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Saym Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Bendeniz bu soruyu 14 Hart 1974 günü tak

dim ettim. Senatonun İçtüzüğüne göre, böyle 
bir sorunun verildiğini takip eden iki birleşim 
sonunda gündeme alınması lâzım. Aradan 2,5-3 
ay geçtiği halde ve Hükümet içerisinde eskiden 
olmayan Parlamento - Hükümet münasebetleri
nin tanziminde kendilerine vazife verilmesi 
mümükün olan Devlet Bakanlıkları da bulunma
sına rağmen, sorumuza cevap alamıyoruz. 

Bendeniz Parlamentoya 1950 yılında girdim. 
1950 yılındaki tatbikatta her içtimada evvelâ 
sözlü sorular görüşülürdü ve bu tatbikat yıllar
ca devam etti. sonradan bozuldu. Her toplantıda 
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bu sözlü soruların müzakeresi bir saat sürmez- I 
di, her soru 5 - 10 dakikada biterdi ve bu suret
le Hükümetin icraatını bilgili olarak murakabe 
etmek imkânı vardı. 

Sayın Başbakanın geçenlerde bir beyanını ; 

okudum, «Hükümetin Yüce Meclislere karşı son 
derece saygılı olduğunu» ifade ediyorlardı. Ben- '• 
denizin anlayışına göre saygı evvelâ mevzuatın i 
Hükümete verdiği vazifelerin Parlamentoya kar- \ 
şı ifa edilmesiyle tahakkuk eder; aksi takdirde \ 
dudakların arasında kalır. j 

Bu itibarla, Başkanlık Divanından rica ede- j 
ceğim; Parlamento ve Hükümet münasebetleri- i 
nin İçtüzük gereğince yürütülmesinde ana va- ! 
zife Divana tereddüp ettiğine göre, lütfen bizim I 
bu konuşmalarımızı, bu ihtiyaçlarımızı Hükümet i 
nezdinde teşebbüse geçerek duyui'suıılar, hiç ol- i 
nıazsa Başbakan kendisi gelemez; ama ilgili bir i 
Devlet Bakanını burada bulundurabilirler. Hü
kümetin iş bölümüne bakıyorum, mevzumuzla 
ilgili olarak Turizm ve Tanıtma Bakanı pekâlâ ı 
gelir sualimize cevap verebilirler. 

Bu kadar basit bir şeyde Parlamentoya karşı I 
vazifesini ihmal etmiş olmak ne ölçüde Parla- ı 
nıentoya karşı saygılı olmakla bağdaşır, bunun 
takdirini Yüce Heyetinize bırakıyorum. 

Saygılar sunarını. (A. P. ve C. G. P. sırala
rından alkışlar) j 

B) — YAZILI SORU. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekateının küçük esnaftan götürü 
usulü vergi alınması hususunda Bakanlıkça ne 
düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 31 ali ye Ba
kanı Deniz BaykaVın yazılı cevabı. (7/225) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye'mizde 2 milyon insanı doğrudan 
doğruya ve 7 milyon vatandaşımızı da dolaylı 
olarak yakından ilgilendiren aşağıdaki sorunun 
Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevap-

11 . 6 . 1974 O : 1 

I BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Fethi Çe-
likbaş'm belirttiği konunda Başkanlık Divanı 
konuyu gündemine alarak konuşmuş ve sorula
rın ve murakabe müesseselerinin gereği gibi iş-

; lemesini sağlamak yönünde bir de temenni ka
rarı almış bulunmaktadır ve bunun gereğini de 

'•• yapmış bulunmaktadır. 
I Bilindiği gibi. Yüce Senatonun almış oldu-
I ğu bir karar gereğince murakabeye taalluk 
! eden sorunlar, araştırma ve soruşturma müesse-
| seleri münhasıran Salı günkü birleşimlerde ko-
Ş nuşulmaktadır. Ancak, bu konuda Başkanlığın 
! elinde, her birleşimin gündemini ilgililere ilet-
' mekten ve Divanın almış olduğu temenni kara-
| rmı da ilâve ederek bildirmekten başka herhan-
| gi bir işlem de bulunmamaktadır. Sayın üyemi-
I zin yapmış olduğu bu konuşma da umarız ki, 
j yeteri kadar ve gereği gibi etkisini yapsın ve bu 

sözlü soru müessesesi işler hale gelmiş bulunsun. 
Sayın üyeler, diğer sözlü soruların okunma-

j sına da hiç lüzum yoktur. Çünkü, bakıyorum 
Hükümet sıralarında hiçbir Hükümet üyesi yok
tur. 

ı Bu bakımdan Birleşimi, 13 Haziran 1974 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
kapatıyorum. 

I Kapanma Saati : 16.10 

İL AR VE CEVAPLARI 

I landırıkııası için 'delâlet buyurulma-sını saygıla
rımla rica ederim. 

Ankara 'Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

'Soru : 
Türkiye'mizde 2 mıilyona yakın küçük esnaf 

var. Bunlar aileleriyle birlikte 7 milyon vatan
daş eder. Yürürlükteki 'kanuna göre küçük es
naf, vergiye esas 'Oİmak üzere defter tutmak zo
runda. Oysa bunların hemen hemen ihiç 'biri, for-

| malitelerle dolu olan defterleri tutamamakta-
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dııiar. Bu yüzden esnaf, vergi zamanında bazı 
kimselere paralar vererek gereken kayıt ve def
terleri sonradan, güya tamamlamakta ve bn su
retle esnafın çoğu vergi de vermemektedir. Böy
lece (milyonlarca küçük esnaf ve aileleri kanun 
karşısında güç, sorumlu ve huzursuz durumda
dırlar. 

Hem .milyonları tedirgin eden ve zaten za
manında usulüne uygun tanzim edilmeyen bu 
defter tutmadan esnafı kurtarmak ve hem de 
A'erilmeyen vergiyi alınır hale 'koymak için bu 
usulün 'kaldırılmasında ciddî faydalar var. 

Bunun yerine götürü ver'gi usulü konulduğu 
takdirde küçük esnaftan bugün vergi verme
yen de verecektir. Yeren ise verdiği verginin 
2 - 3 kat fazlasını gönül rahatı ile ödemeye 
razı. 

Böylece küçük esnaftan halen alman vergi
nin bir milyar liradan fazla artacağı hesaplan
maktadır. 

Bu nedenlerle, konunun ciddî bir inceleme
ye tabi tutularak küçük esnaftan Götürü Usu
lü ile Vergi alınması yoluna ıgidilmesinin doğ
ru olacağı kanısı yaygındır. 

]\Ialiye Bakanı 'bu konuda ne düşünüyor? 

T, C. 
^Maliye Bakanlığı 

CM : Gusl^l'93/32tf2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 4 . 5 . 1974 gün ve Genel Sekreterlik 
(Kaınunlar Mâ.) : 3533-0072-7/1225 sayılı yazı
ları, 

Ankara Senatörü Hıfzı Oğuz Bekatamın kü
çük esnaftan götürü usulde Gelir Yergisi alın
ması hakkında Maliye Bakanlığınca ne düşü
nüldüğüne ilişkin önerisi incelendi. 

Bilindiği üzere Gelir Yergisi Kanununun 
9 ncu (maddesinde küçük esnaf bazı koşullarla 
vergi dışı bırakılmıştır. 

Söz konusu maddedeki koşullan aşan bir 
kısım esnaf ise, Gelir Yergisi Kanunundaki öl
çü ve koşullar içinde kalmak kaydıyle götürü 
usulde vergiye tabi tutulmaktadır. 

Yeni Hükümet Programında Gelir Vergisi 
Kanununun yeniden gözden geçirilmesi ve gü
nün koşullarına daha uygun şekle getirilmesi 

öngörülmüş., 'bu arada götürülük koşulları ile il
gili ölçülerin de günün koşullarına uygun olma
dığından bir kısım -esnafı defter tutma zorunlu
luğundan kurtarmak amacı ile bu ölçülerin de 
yükseltilmesine karar verilmiş ve kanun deği
şikliği ile ilgili çalışmalara başlanılmış bulunul-
unaktadır. 

Arz olunur. 

Deniz Bay kal 
(Maliye Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın, Araç ihtiyaç belgesine dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Fehim Adak'ın yazılı 
cevabı. (7/232) 

C. Senatosu Başkanlığına 

Memlekette ciddî ve yaj^gın bir rahatsızlığı 
ortadan kaldırmaya yardımcı olacağını umdu
ğum aşağıdaki (sorunun, Sayın Ticaret Bakanı 
tarafından yazılı lolarak .cevaplandırılması için 
delâlet buyurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Befoata 

Soru : 

Ticaret Bakanlığı aldığı bir kararla oto
mobil, kamyon ıgibi motorlu vasıtalar satınal-
mak isteyenler için 67 il ve 570 ilçede görevli 
makamlardan '«Araç ihtiyaç belgesi» 'alınmasını 
şart koşmuştur. 

Bu ihtiyaç belgelerinin verilmesinin ciddî bir 
incelemeye tabi tutulması olanak dışı bulun
duğundan, .muhtardan ikamet tezkeresi alan 
herkes, (bu belgeyi ekle edebilmektedir. 

Böyle olmasına nağmen, bazı masum vatan
daşlar böyle bir /belgenin kendilerine bir hak 
sağlayacağını ve kolay alınamayacağını sandık
larından, belge ticareti de başlamıştır. 

Oysa bu belgeler, kimseye (bir hak ve üstün
lük getirmediği gibi, gerçekte hiçibir değer de 
ifade etmeyen, buna karşı herkesi boş yere uğ
raştıran, zaman kaybettiren fuzulî formaliteden 
ib aret kal m aktadır. 

Durum böyle ise Bakanlık, bu kararından 
vazgeçmeyi düşünüyor mu f 
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T. C. 
Ticaret Bakanlığı 8 . 6 . 1974 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 

İçpiyasalar (370.2) 12615 
Konu : Hıfzı Oğuz Bekata'nın 
yazılı soru önergesi ilk. 

Cumhuriyet .Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 29 . 5 . 1974 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/232 - 363 7/2d02 sa
yılı yazıları. 

Yukarıda tarihi ve sayısı belirtilen yazıları 
ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen, Cumhuri
yet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata' 
ııın «Araç satışlarında verilen ihtiyaç, belgeleri» 
hakkındaki yazılı soru önergesi ile ilgili olarak 
hazırlanan cevabî not ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Falıim Adale 

Ticaret Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz 
Bekata'nın. araç satışlarında verilen «İhtiyaç 

belgeleri» ne ilişkin sorusuna ait not 
Soru : 
'Ticaret Bakanlığı aldığı bir kararla, otomo

bil, kamyon giibi motorlu vasıtalar satmalınak 
isteyenler için 6T il ve 5T0 ilçede görevli makam
lardan'«Araç, ihtiyaç belgesi» alınmasını şart koş
muştur. 

'Bu ihtiyaç 'belgelerinin verilmesinin ciddî bir 
incelemeye tabi tutulması olanak dışı bulundu
ğundan, muhtardan ikamet tezkeresi alan her
kes bu belgeyi elde edebilmektedir. 

Böyle olmasına rağmen, bazı masum vatan
daşlar, b'öyle bir belgenin kendilerine bir hak 
sağlayacağını ve kolay alınamayacağını sandık
larından, belge ticareti de başlamıştır. 

Oysa ıbıı belgeler, kimseye bir hak ve üstün
lük 'getirmediği (gilbi; ıgerçe'kte hiçbir değer de 
ifade etmeyen, Ibuna karşı herkesi boş yere uğ
raştıran, zaman kaybettiren fuzulî formaliteden 
ibaret kalmaktadır. 

Durum (böyle ise, Bakanlık bu kararından 
vazgeçmeyi düşünüyor mu? 

Cevap : 
Taşıma ve tarım araçlarının nihaî alıcıya 

intikalinde genel mahiyette şikâyet konusu olan 

11 . 6 . 1974 O : 1 

I hususların 'giderilmesi amacıyle, 25 . 2 . 1974 
I tarihinde İçticaret işlerine ilişkin 1974/1 sayılı 

tebliğ yürürlüğe konulmuştur. 
I Arz doksanlığı nedeniyle ve artan talepler 
I karşısında, arz - talep dengesinin sağlanmasını 

teminen speklâtif taleplerin önlenebilmesi için, 
nihaî alıcıların ikamet ettikleri bölgelerdeki 

I Mülkiye Amirliğinden ıbir «İhtiyaç belgesi» al
maları sözü edilen tdbliğ ile öngörülmüştür. 

I İhtiyaç 'belgeleri, vatandaşların taleplerinin 
bayilerce bir sıra dahilinde is'afini sağlamakta 
ve gerek aram şahısların -gerek ihtiyacından 

I fazla araç almak isteyen şahısların hakikî ihti-
I yaç sahipleri aleyhine olan satmalmalarını önle-
I inektedir. 
I Bununla beraber, piyasanın tanziminde, üre

timden tüketime kadar Ibütün dağıtım kanalların-
I da daha etkili f iyait kontrolü yapılmasında ve «tok 
I rejimine gidilmesinde Bakanlığımıza geniş yet-
I kiler verecek olan «Kanun tasarısı» kesinleşti

ğinde, sözü edilen tebliğ yürürlükten kaldırıla
caktır. 

Diğer taraftan, arz fazlası sağlandığında da, 
I yukarıda belirtilen tasarının kanunlaşması îbek-
I lenilmeden ihtiyaç belgesi usulünden vazgeçile

bilecektir. 
Arz olunur. 

i 3. —Cumhuriyet Senatosu Ankara Cyesi Hıf
zı Oğuz Bekata'nın, un fiyatlarının dondurulması
na dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Fehim 
Adah'm yazdı cevabı. (7/233) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Buğday ve ekmek fiyatları hakkında, bütün 
vatandaşları yakından ilgilendiren aşağıdaki so
rumun Ticaret ve Köy İşleri bakanları tarafın-

j dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygı ile rica ederim,. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Soru : 
j Hükümetin buğday fiyatını artıra'cağı bilin-
1 mektedir. 

Ancak, bu nedenle ekmek ve unlu maddeler 
fiyatlarının da artacağından endişe edilmekte
dir. 

j Oysa, esasen bugünkü ekmek fiyatları buğ-
| dayın normal fiyatlarına göre değil; piyasada 
; zaten artırılmış buğday fiyatlarına göre ayarlan-
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mış bulunduUundandır ki vatandaş, ekmeğin ki
losunu 4, 5, 6 liraya almaktadır. 

Böyle olunca, buğday fiyatlarına yapılacak 
zam ile halen bu zam resmen yapılmış gibi yük
seltilmiş olan ekmek ve unlu maddeler fiyatla
rı bir kez daha artırılarak yeni bir zam furya
sına meydan verilmemesi gerekir. 

Bunu sağlamak için ilgililerin tavsiyesi şu
dur : 

Hükümet buğdaya zam yaparken 80 randı
manlı un fiyatlarını kesin olarak dondurmalı-
dır. Bu, artışları önleyecek ciddî bir tedbir sa
yılmaktadır. 

Bu hususta Hükümet olarak ne düşünülmek
tedir ? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 11 . 6 . 1974 
Teşkilâtlandırma 

Genel Md. 
Sayı: 0J54UO9F/1İ2J3O33 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 29 . 5 . 1974 tarih ve 3038-2101/7-283 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'nin un fiyatlarının dondurulması
na dair yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

'349(1 sayılı Kanunun 2, 3 ve 21 ııci madde
leri gereğince, 1'974/1975 kampanya döneminde 
buğday baş alım fiyatı ile çavdar, arpa ve yu
lafın baş alım ve satış fiyatlarını tespit eden 
30 . 5 . 1974 tarih ve 7/8342 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan 31 . 5 . 1974 tarih ve 14901 sayılı 
Resmî Gazete'de yayınlanmış bulunmaktadır. 

H • « ' 

Bu dönemde mezkûr kararla vasıfları belir
tilen hububatın alım, ve satışı ile Toprak Mah
sulleri Ofisi görevlendirilmiş ve üreticinin eme
ğinin değerlendirilmesini teminen makarnalık 
Anadolu, Trakya ve Güneydoğu durum buğda
yının baş alım fiyatı 230; 1 nci grup ekmeklik 
buğdayın 2Î15; II ve III ncü grup ekmeklik buğ
dayın baş alım fiyatı ise 205 kg./krş. olarak 
'saptanmıştır. Ancak, ekmek fiyatlarının değişti
rilmemesi için, soruda önerilen hususun temini 
bakımından, Kararnamenin 5 nci maddesi gere
ğince il ve ilçelerin ekmeklik ihtiyacını karşıla
mak maksadı ile Toprak Mattısulleri Ofisinin 
tahsis ve tevzi edeceği ekmeklik buğdayların 
fiyatları değiştirilmemiş ve 1973/1974 kampan
ya döneminde tespit edilmiş olan 12'5 kg./krş. sa
tış fiyatı uygulaması kararlaştırılmıştır. 

Konu hakkında 1 . 6 . 1974 tarihli ve 29117 
sayılı tebliğimizle durum valiliklere bildirilmiş
tir. 

Diğer taraftan, Fiyat Kontrol Komitesi Baş
kanlığının 16 . 3 . 1974 tarih ve 14829 sayılı Res
mî Gazete'de yayınlanan Türk Parası Kıymetini 
Koruma hakkındaki 19 sayılı Kararma ilişkin 10 
sayılı Tebliğinde çeşitli un fiyatlarının tespiti ile 
İl Koordinasyon Komiteleri görevli kılınmak
ta, ancak fiyat tespitinde esas alınacak unsur
lar belirtilmiş bulunmaktadır. 

80 randımanlı unun maliyet unsurları da bu 
meyanda gösterilmekte, böyle'ce un fiyatları ran
dıman esasına göre dondurulmuş olmaktadır. Bu 
sebeple ekmek fiyatlarında herhangi bir deği
şiklik mevzubahis değildir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Fehim Adak 

Ticaret Bakanı 

* • 
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6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü ve Ek 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair Kanun teklifinin birinci maddesine verilen oyların sonucu (S. S. 354) 

(Kaılral edlilmiştüı*.) 

ADANA 
Mujkadder Öztekin 
Mehmet Unaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğılu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasını Küfre vî 

AMASYA 
A Ta e it Zeren 

ANKARA 
'Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Oelâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

»BİNGÖL 
A. Hikmet Y'urtsever 

BOLU 
Turgut Y^aşar Gülez 
Alâıeddin Yılmaztürk 

Üye sayısı : 184 
Oy A^crenler : 106 

Kalbul edenler : 74 
Reddedenler : o2 

Çekmserler : 0 
Oya katılmayanlar : H9 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

CORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yaliçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergenel: 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hayan Ergeçen 
Ömer ITeuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Saibahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Ab bas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Ahmet Vefa Povraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karatküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya. Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çaımlıca 
Ahmet Nuaret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğhı 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osma.n Alhayrak 
Ahmet, Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğhı 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Mefateşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Befkir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Saiihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Nu resttin Ertürk 

TRABZON 
Ali Şakiı* Ağanoğlıı 
Reşat Zaloğlu 

VAN 
Fer id Meleiü 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYETiER 
Fethi Çelikbaş 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Naiım Talû 
Bahrive Ücok 
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[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BURDUR 
Ekrem Kah ay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acmıer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Güi'soytrak 
(İ. Â) 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
.Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sun ay 
Ahmet Yıldız 
Muz a f f er Yur d a kul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu (İ.) 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Tuvffut Cebe 

ERZURUM 
Hilmi Nalbaııtoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı E sat oğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğru 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

[Oya katılmayanlar] 

Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
İskender Cenap Ege 

AYDIN 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıealı 
BİTLİS 

Kâmran İnan 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
(İ. Â.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreüoğlu 
(B.) 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

GİRESUN 
İhsan Topa.loğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıç oğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

TEKİRDAĞ 
Hayri Munıcuoğto 

TOKAT 
Zihni Betil 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Meftımet. Ali Pestilei 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Gılhat Alpan 
Sel âh a ttin Babüroğlu 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkaıı 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağmı 

NİĞDE 
Kudret Baykan 

ORDU 
Şevket Köfksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİNOP 
Nâzım İn eh evli 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ö. Lııtfi HoeaoğTn 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
(i. 1) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Özer Deııbil 
Sabahattin Özbek (t.) 
Halil Tun e 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Tunceli 

[Açık üyelikler] 

C. Başkanınca S. Ü. 5 

Yekûn 

»-•sı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

66 NCI BİRLEŞİM 

11 . 6 . 1974 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

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

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

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaea'nın, haşhaş ekiminin yasak
lanmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/20) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mehmet Feyyat'ın, hâkimlerin görevlerinden 
başka • herhangi bir görev yapıp yapamayacağı
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'm, toprak kayması sonucu afete 
maruz kalan vatandaşlara dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/30) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce'nin, Türkiye İş Bankası 
Anonim Şirketine dair Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/31) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, Hilâfetin kaldırılışının 
50 nci yıldönümü nedeni ile PTT İdaresince 
bastırılması programlanan pul emisyonundan 

vazgeçilmiş olması sebebine dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/32) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'in, mahkeme tutanakları ile yapılan 
iddia ve haberlere dair Başbakandan sözlü so
rusu ('6/26) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, İzmir'de vukuıbulan müessif uçak 
kazasına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/27) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fethi Çelikbaş'm, TRT Genel Müdürüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/33) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, A. E. G. Telefunken Şirketiy
le yapılan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/34) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fethi Çelikbaş'm, tütün taban fiyat politika
sına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/35) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü
reyya Öner'in, Tekel İdare binasına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Li
sesi Müdürüne dair Milli Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/37) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü
reyya Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınla
rından faydalanması hususunda neler düşünül
düğüne dair Turizm ve Tanıtıma Bakanından 
sözlü sorusu (6/38) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun yurt dışından hibe 
olarak gönderilen arabalara dair, Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (tö/39) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun, Kayseri Merkez İl
çesine bağlı Güneşli Nahiyesinde yapılmakta 
olan Ziraat Okulu inşaatına dair Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü ısorusu (6/40) 
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III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 34 ııcü 

ve ek 3 ııcü maddesinin değiştirilmesine ve bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Tarım, Orman, Köy İşleri ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Mec
lisi : 2/55; O. Senatosu : 2/73) (S. Sayısı : 354) 
('Dağıtma tarihi : 4 . 5 . 1974) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

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

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

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

5. —- Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, mason localarına dair Senato 
Araştırması isteyen Önergesi. (10/7) 

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

7. — Türkiye Büyük Millet Mer-Iisi Say
manlığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ay
larına a'it hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporla
rı (5/9) (S. Sayısı : 261'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 2 1974, 

8. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1971 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru ^5/8) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 
13 . 3 . 1974) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1972 malî yılı Kesinhesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/10) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tari
hi : 14 . 3 . 1974) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 
7 . 2 . 1974 tarih ve özel 000.01/114 sayılı ta
mimi ve bu tamime göre yapılan tayinler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri 
(10/10) 

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

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye 
Fethi Çelikbaş'm 11 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnameye müsteniden TRT Genel Müdürlü
ğüne yapılan atamaya dair Senato araştırması 
isteyen önergeleri (10/12) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Mart. Nisan ve Mayıs 1973 aylarına ait hesap
ları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapla
rını İnceleme Komisyonu raporu (5/11) (S. Sa
yısı : 357) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Haziran, Temmuz ve Ağustos 1973 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/12) 
(S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Eylül, Ekim ve Kasım 1973 aylarına ait hesap
ları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapları
nı İnceleme Komisyonu raporu (5/13) (S. Sa
yısı : 356) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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