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kerî Tıp Akademisinin Gül hane Tıp Fakül
tesi haline getirilmesine dair gündem dışı 
demeci. 267:270 

3'. — İzmir Üyesi Mümin Kırlı'mn, 
27 . 6 . 1974 tarihli 71 nci Birleşimde Cum
hurbaşkanınca seçilen üye Muhsin Batur' 
un yedek subay adaylarının kısa süreli 
askerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin 
Kanun tasarısı münasebetiyle yapmış oldu
ğu konuşmasının herhangi bir yanlış anla
şılmaya meydan vermemesine dair gündem 
dışı demeci ve Cumhurbaşkanınca seçilen 
üye Muhsin Batur'un konuşmasını açıkla
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Sayfa 
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Yılmaz Mete'ye, Turizm ve Tanıtma Ba
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Üyesi Özer Derbil'in, Petrol ürünleri da
ğıtımına dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Cahit Kayramın 
yazılı cevabı. (7/245) 278:280 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si 31. Nuri Âdemoğlu'nun, Adana'nın Ka-

Sayfa 
cliıdi kazasmdaki Orman Bölge Şefliğinin 
Orman İşletme Müdürlüğüne tahvilinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair soru 
önergesi Orman Bakanı Ahmet-Şener'in 
yazılı cevabı. (7/247) 280:281 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Mehmet Ünaldı'nm, Adana'nın Kadirli 
ilçesindeki Orman Bölge Şefliğinin İşlet
me Müdürlüğü haline getirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair soru önergesi, 
Orman Bakanı Ahmet Şener'in yazılı ce
vabı. (7/251) 281:282 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli 
Üyesi Hikmet İşmen'in. Sosyal Sigorta 
primlerine dair soru önergesi ve Maliye 
Bakanı Deniz Baykal'ın yazılı cevabı. 
(7/258) " 282 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kırşehir Üyesi Halil Özmen, Kırıkkale İlçe
sinde vuku bulan sel afeti; 

•Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk, Devlet dairele
rindeki israf ve yurttaş hizmetlerinin aksatıl
maması ve geciktirilmemesi; 

Muş Üyesi İsmail İlhan. Karayolları ve YSE 
Genel müdürlüklerinin Muş ilindeki çalışmaları; 

Erzincan Üyesi Niyazi Unsal, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde namaz kılınması, saygı duruş
ları ve Atatürk rozetleri konularında gündem 
dışı birer demeçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Başba
kan Bülent EceviCe, Devlet Bakam - Başbakan 
Yardımcısı Necmetttin Erbakan'm •. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı Turan Güneş'e, Millî Savunma Bakanı Hasan 

Işık'ın vekillik etmelerinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Yedek Subak adaylarının Kısa Süreli Asker
lik Hizmetine Tabi Tutulmasına İlişkin Kanun 
tasarısının (S. Sayısı : 376) 1 nci maddesi üze
rinde bir süre görüşüldü. 

2 . 7 . 1974 Salı günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 18.58'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Zihni Betü 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Celebi 

Burdur 
El;rem Kabay 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 

Sabahattin Orhun'un, fındık taban fiyatına da

ir sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (6/47) 

— 264 -
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II — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku

rulunun 10 . 5 . 1972 (tarih ve 15561 sayılı Ka
rarı ile 12 . 6 . 1973 tarih ve 28 sayılı raporu 
(C. Senatosu 4/131) (S. Sayısı : 279 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

2. — Kütahya Milletvekili Eski Maliye Ba
lkanı Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarmli ve 71 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5873 sayılı Şev
ket Bozkunt'a, 5878 sayılı Şefika Sertkan'a 5879 
Sayılı Nuriye Karabulut'a, 5880 sayılı Fatma 
Hikmet Göymcn'e, 5881 sayılı Özgür Eıtunç'a, 
5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 sayılı 
Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sayılı Vedia, Şen'e, 
'5885 sayılı Asiye Gündüz'e 5886 sayılı Naciye 
Mutlıvya, 5887 'sayılı Neşet Eray'a, 5888 sayılı 
Şerife Azrak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 5890 
sayılı Şevkiye Şengeleıre, 5891 sayılı Feride 
Nezahat Anarman'a, 5892 sayılı Mecit Solmaz'a, 
ve 5893 sayılı Asiye Unsaldı'ya ait kararların 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (C. Senato
su 4/135) (S. Sayısı : 314*e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi. : 28 . 6 . 1974) 

3. - Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye 
Bakanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir 
Şanlıya ait 'kararın [tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ge
reğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhu
riyet Senatosu 4/169) (S. -Sayısı : 377) (Dağıt
ma tarihi : 27 . 6 . 1974) 

4. — Ali Rıza Uzuner'in, (Eski Çalışma Ba
kanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2510 sayılı Emine Şinik'e, 
ait kararın tatbik 'edilemeyeceğine dair yazısı 

ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karına Komisyonu raporu (Cumhuri
yet Senatosu 4/168) (S. 'Sayısı : 378) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 6 . 1974) ' 

5. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savun
ma Bakanı) İlhami Sancarin Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 21 . 6 . 1973 tardı 
ve. 159 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 1.9064 
sayılı Bekir Şirin'e ait kararın tatbik 'edil
meyeceğine dair yazılı ve 140 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/166) 
(S. Sayısı : 379) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

6. —• Konya Milletvekili (Eski 'Tarım Balkanı) 
Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 , 1967 tarih ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürü-
vet Gökşin'e 'alt kararın tatbik edilemeyeceğine 
dair yazısı ve 140 sayılı Kanununu 12 nci madde
si gereğince kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu : 4/167) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma 
Tarihi : 28 . 6 . 1974) 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Or
han Süersanrn, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12.11.1969 tarihli ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindelki 5894 sayılı Kararın 
Genel Kurulda 'görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (C. Senato
su : 4/81 - 4/22) (S. Sayısı: 1574'e 2 nci ek) 
(Dağıtma Tarihi : 28 . 6 . 1974) 

8. — Kırklareli esfei Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 'Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (C. Sena
tosu : 4/80 - 4/23) (S. Sayısı : 1575'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma, Saati : 15.00 

BAŞKAN — IBaşkamvekili Necip Mirfkelâmoğlu 

KÂTİPLER — İHiisamettin fOeleîbi )(Cumhurbaşkanınca İS. İÜ.), Osman Nuri Cteunpolat '(Konya) 

BAŞKAN — 72 ııei Birleşimi açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim. I BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, nıüza-
'(Yoklama yapıldı.) I kerelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun Üyesi Sabahattin Orhon'un 7 

ilân edilmiş bulunan fındık taban fiyatlarına dair 
gündem dışı demeci, 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündem dışı ko
nuşma istemleri vardır. Altı sayın üyemiz gün
dem dışı konuşmak için istemde bulunmuşlar
dır. Beş dakikayı geçmemek şartıyle altı sayın 
üyenin gündem dışı konuşma istemlerini, istem, 
sırasına göre yerine getireceğim. Sayın Sabahat
tin Orlıon'un önergesini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İlân edilmiş bulunan fındık taban fiyatları 

hakkında 2 . 7 . 1974 günlü Birleşimde gündem 
dışı söz talep ediyorum. 

Saygılarımla. 
Giresun 

Sabahattin Orhon 

BAŞKAN Buvurun Savın Orhon. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

24 Haziran 1974 Pazartesi günkü gazetelerde 
23 Haziran Pazar günü, Hükümetin uzun çalış
malar sonunda, fındık, koza, et taban fiyatla
rını tayin ettiği ye fındık fiyatının da 13,5 lira 
olarak ilân edildiği bildirilmiştir. Bugüne kadar 
bu fiyatın bir kararname şeklinde Resmî Gaze-
te'de neşredildiğini görmedik. Fındık taban fi
yatının 13,5 lira olarak tayini demek, evvelâ 
hangi cins fındığın, ne gibi vasıftaki fındığın 13,5 
lira olduğunu teknik olarak bildirip, ona göre 
de sivri ve badem fındık fiyatlarının da tayin 
edilmesi gerekirdi. 

Şimdiye kadar kararnameler bu şekilde ya
pılır ve fındık mahsulü iç"n destekleme muba
yaasında hükümetin hangi müesseseyi destek
lemede aracı kullanacağı ve ne kadar kredi sağ
ladığı da bildirilirdi. Bugüne kadar böyle bir 
kararname çıkmış değildir. Binaenaleyh, ilân 
edilmiş fiyatın ciddiyeti üzerinde de önemle 
durmak lâzım. 

Filhakika, umumiyetle taban fiyatlarının na
sıl bilimsel ve gerçekçi bir yol tutulmak sure
tiyle tayin edildiği de bizce meçhul bulunmak
tadır. Bazı mahsullere ziraî ürünlerin fiyat mü
nasebetlerine bakılmaksızın şöyle fiyat verilmek
te, bazı mahsullere de böyle fiyat verilmekte
dir. Esas nedir? Bu hususta Sayın Başbakan
dan sözlü bir soruda bulunduk, inşallah sırası 
gelir, münakaşası yapılır. 

Yalnız bugün gerçekçi bir durum varsa, Hü
kümetin politikası; görünen odur ki, gelirleri 
ananıaddelere yaptığı zamların pahalılığı ileri
sine götüreceği iddiasında. Halbuki, fındık ta
ban fiyatına, ilân ettiği taban fiyatı ile bu ger
çek tahakkuk edememiş, bilâkis geçen seneki 9,5 
liralık fiyata nazaran ananıaddelere yapılan zam 
karşısında, bu yılki Karadeniz Bölgesi fındık 
müstahsilinin, fındıktan mütevellit geliri, geçen 
seneki gelirinin altına düşmüştür. Anamaddeler-
de gaz, geçen sene 130 kuruşken bu sene 240 
kuruş, toz şeker, 400 kuruştan 475 kuruşa, bir 
çuval un 120 ilâ 160 lira arasında idi, şimdi 280 
lira ilâ 310 lira arasında ve en nihayet fındık 
maliyetinde mühim bir unsur olan fındık topla
mada işçi ücreti, üç gün evvel kararlaştırılan as-

— 266 — 
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garı işçi ücreti karşısında geçen sene 25 - 30 lira 
olan ve yemeği de sayarsanız fındık istihsalin
de çalıştırılan bir işçinin ücreti bu sene en az 
25 - 30 liradan 50 liraya çıkacağı düşünülürse 
yine de tayin edilen ve ne şekilde tayini henüz 
bir kararname ile efkârı umumiyeye intikal et
memiş bulunan 13,'5 liralık fındık fiyatının her 
bakımdan müstahsilin gelirini geçen senenin da
ha alt seviyesine düşürmüş olduğunu izah etmek 
isterim. 

Muhterem senatörler, Doğu Karadeniz halkı, 
aynı zamanda Türkiye'nin en büyük müstehlik 
halkıdır. Hiçhir istihlâkinde kendisine yardım
cı olmaz. Esasen çay fiyatlarıyle ve çay alım 
politikasıyle Doğu Karadeniz halkı sıkıntılı bir 
duruma düşmüşken bir de şimdi bu şekilde fın
dık fiyatının tayin ve ilânıyle ayrıca yeni bir 
sıkıntının içine düşmüş bulunmaktadır. 

Sayın senatörler filhakika fındık taban fiya
tı önümüzdeki senenin taban fiyatıdır, yani id
rak edilecek rekoltenin fiyatıdır; fakat fındık 
ticareti bir taraftan henüz yapılmaktadır. 13,5 
lirayı ilân eden Hükümet hangi cins fındığın ve 
kimden alınacak fındığın (Yani bu kooperatif 
ortaklarından alınacak fındığın mı, Fisko Bir
liğin alacağı fındığın mı, yoksa umumiyetle müs
tahsilden alınacak fındığın mı1?) fiyatı da belli 
olmadığı için fındık piyasasında, şu anda işle
mekte bulunan carî piyasada bir istikrarsızlık 
başlamıştır. Bu istikrarsızlık aynı zamanda ihraç 
metaı olan fındığın Avrupa piyasalarındaki du
rumunu da önemli şekilde sarsmış bulunmakta
dır. Bu bakımdan Hükümetin derhal bu işe önem 
vererek hangi cins fındığı kaç kuruştan alaca
ğını, müstahsilden ne alınacağını, ortaktan mı 
alınacağını en kısa zamanda ilân edip piyasayı 
bir an evvel istikrara kavuşturması gerekir. 

Ben maruzatımı burada sona erdirirken, bu 
münasebetle gecikmelerden dolayı gerek Karade
niz halkında ve bilhassa piyasada da bir huzur
suzluk ve tedirginliğin bulunduğuna işaret et
mek isterim. 

Teşekkür ederim.. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orhon. 

2. — Antalya Üyesi Reşat Oğuz'un, Askerî 
Tıp Akademisinin Gülhane Tıp Fakültesi hali
ne getirilmesine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Reşat Oğuz'un önerge
sini okutuyorum. 

Yüce Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

2 . 7 . 1974 Salı günü Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinin -Gülhane Tıp Fakültesi haline ge
tirilmesi konusunda gündem dışı bir konuşma 
yapmak istiyorum. Durumu takdir ve tensipleri
nize saygıyle arz ederim. 

Antalya Senatörü 
Reşat Oğuz 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuz. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun değerli üyele
r i ; sizleri saygıyle selâmlarım. 

Yüksek Divanın okuduğu üzere gündem dı
şı talebim konu itibariyle beş dakikanın dışı
na çıkmak zorunluğu içindedir. Yüksek Baş
kanlığın takdirlerine şüphesiz saygı duyarım. 
Ancak, bu kürsüde gündem dışı görüşmeler din
lemiş bir arkadaşınız olarak 15 - 20 hatta ya
rım saatlik zamana sığan gündem dışı konuş
malar olmuştur. 100 metre koşucusunun sürati
ni vererek kelâmı idareye kalksam dahi elimde
ki notları beş dakikaya sığdırmama imkân yok. 

Bu itibarla, güdük, kendisini anlatamamış, 
meseleyi izah edememiş, memleketin Gülhane 
Askerî Tıp Akademisinin muhtaç olduğu tıp fa
kültesi haline getirilmesini ispatlayacak duranı 
itibariyle zamana ihtiyacım var. Yüksek Baş
kanlığın insafına, takdirine iltica eylerim. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, mümkün olan sü
ratle irat buyurursanız gündemimizde konuşul
ması, bitirilmesi gereken diğer maddelerin mü
zakeresine imkân vermiş olacaksınız. Mümkün 
olan süratle intacinı istirham ediyorum. 

Buyurunuz efendim. 
REŞAT OĞUZ (Devamla) — Lütfunuza bil

hassa teşekkür ederim efendim. 
Tıp alanında yaptığı hizmetler silsilesinin 

şerefli mazisine ve haline derinden saygı duy
duğum Gülhane Askerî Tıp Akademisinin Gül
hane Tıp Fakültesi olarak teşkilâtlandırılması 
konusunda esaslı incelemeye dayanan görüşle
rimi yüksek huzurunuzda dile getirmek üzere 
gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu imkânı 
bana lütfeden Sayın Başkana ve arkadaşlık ne
zaketinin memlekete hizmet idealinde tesanü-
dünü gösteren olgun müsamahanız ile lütuf bu-
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anırtılacak dikkat vTe ilgiye teşekkürlerimi su
narak sözlerime başlıyorum. 

'Cfiilhanede bir tıp fakültesi kurulması tek
lifinin gerekçelerini şu şekilde özetlemek müm
kündür : 

Türk Silâhlı 'Kuvvetlerinde özellikle son 
yıllarda asker tabip kadrolarında devamlı şe
kilde boşalmasiyle ortaya çıkan önemli tabip 
noksanlığı, 

Asker tabip kaynakların kurumaya yüz tut
muş olma'oiyle kendisini gösteren âcil ihtiyacın 
karşılanması, 

Memleketimizin hekim ihtiyacına en ekono
mik şekilde 'cevap vermek zarureti, 

Kalkınma hedeflerinin başlıca unsurlarından 
birini teşkil eden sağlık sorunu memleketimi
zin dünya istatistiklerinin başsıralarını işgal 
eden nüfus -artış hız ve oraniyle giderek daha 
büyük 'bir önem kazanmaktadır. Çağımız tıp 
alanındaki ileri olanaklardan her vatandaşın ya
rarlanabilmesi ve sağlıklı bir nüfus yetiştirebil
mek için •gerekli tedbirleri .almak modern Dev
let anlayışında en önemli görevlerden biridir. 
Bu «görevin yerine getirilebilmesi için ilk plan
da hekim sayısını dünya standartlarına çıkara
cak tedbirlerin alınması gelir. Bir hekimin ye
tişmesi dünyada en palhalı ve uzun öğrenimi ge
rektirmektedir. Bu nedenle gelişmiş memleket
lerde dahi ideal hekim sayısına erişmek güçlük
le mümkün olmaktadır ve bunlar hekim açık
larını diğer memleketlerden, özellikle hayat 
standartları düşük olanlardan sağlamak yolu
na girmektedirler. Bu faktör de, gelişmekte 
olan ülkelerin hekim sayısını ters yönde etki
lemektedir. 

Konu bir diğer açıdan ele alındığı takdirde 
memleketimizde her yıl ortaöğreteimden yük
sek öğrenime yetiştirilen öğrencilerin sayıları
nın yüzbinleri bulması ve memleketlerine ya
rarlı hizmetler yapma iştiyakı içindeki bu genç
lerin yüksek öğrenim olanaklarından bir an
lamda kısıtlı olması yeni yüksek öğrenim ku
rumlarına ihtiyacın derecesini göstermektedir. 
Türkiye Cumhuriyeti 'dünya devletleri arasnı-
da lâyık "olduğu yeri alabilmek cabasıyle top-
yakûn bir kalkınma hamlesi içinde bütün ola
naklarını kullanmak ve potansiyelini hareke
te geçirecek azamî yararları sağlamak zorun
dadır. Hızla geçen zaman, özellikle öğrenim 

ve eğitimde gecikmeler, gelecek nesillere . çö
zümü çok güç sorunlar bırakılmasına sebebola-
bil e çektir. 

Sayın senatörler, bütün bu nedenler memle
ketimizde planlı devrenin daha başlangıcında 
'gözönünde tutularak Gülhane gibi öğretim kad
rosu yer ve diğer olanakları hemen hemen en 
•gelişmiş tıp fa/kültelerimiz ayarındaki bir mü-
esseııin tıp öğrenimi yapması fikrini yaygı n-
laştırmıştır. Devlet Planlama Teşkilâtının 1963 
yılında toplanan sağlık işlerini düzenleme ama-
cındaki kurulunda Gülhane'nin Tıp Fakültesi 
halii-o getirilmesi zorunlu bulunmuş ve bu ka 
rar Millî Savunma Bakanlığına intikal ettiril
miştir. Jt>u durum, 'Birinci Beş Yıllık Plan çer
çevesi içinde Meclisten de geçirilerek, yarı ka
nunî bir karakter kazanmıştır. 

Daha sonra 1965 yılında; sonra, Askerî Şû
rada ele alınmış ve Gülhane de bir tıp fakülte
si kurulması 'kararlaştırılmıştır. Hazırlanan 
kanun tasarısı 1.6.1965'de Başbakanlık tarafın
dan Meclise sunulmuş, Meclis prosedürleri ge
lişmekte iken. yeni seçimlere gidilmiş ve bu 
sur e t i e t asa r ı k a d üik o 1 muştur. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin askerî doktor ihtiyacının İstanbul 
ve Ankara'daki ikişer fakülteden toplam dört 
tıp fakültesinden karşılanmakta olduğu bilin
mektedir. Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin uzman 
tabip kadrosu 1 222dir. Hali hazırda 457 mev
cutla çalışmaktadır İhtiyaç ise, 765 olarak 
tespit olunmuştur. Pratisyen tabip kadrosu 
1 510'dur. Mevcut 590'dır, ihtiyaç ise 920dir. 
İhtiyacı karşılamak için Türk Silâhlı Kuvvet
leri hesabına her yıl 150 tıp öğrencisi okutul
ması gerekmekte olduğu da bilinmektedir. Ha
len Türk Silâhlı Küvetleri adına tıp fakülte
lerinde okuyan çeşitli sınıflarda 201 öğrenci
nin bulunduğu öğrenilmiştir. Bu öğrenciler : 1 
nci sınıfta 21; 

2 nci sınıfta 21 ; 
3 neti sınıfta 33 ; 
4 ncü sınıfta 48; 
5 nci sınıfta 76; 
6 nci sınıfta 51'dir. 
Öğrencilerin c/c 25 \'vc vererek tıp fakül

telerinden mezun olacakları gözönünde tutu
lursa, 1974 yılından başlayarak, her yıl Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine katılacak asker tabiplerin 
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sayısı "1979-da. '16'ya düşecektir. Gülhane 
hugün Silâhlı Kuvvetlerin personeline, ailele
rine, emeklilere ve askerî memur ve müstah
demlerin ailelerinin ve yakınlarının sağlığı ile 
yakından ilgilenen, onların tedavilerini yapan 
emektar, yüce bir ocaktır 

Türkiye'nin hekim ihtiyacına gelelim : Tür
kiye'de bugün için 700 kişiye bir hekim 
standardına erişmek hedef alınmıştır. Geliş
miş memleketlerde bu rakam 500 kişiye bir 
hekim düzeyine çıkmıştır. Bu oran memleket 
çapında alındığı zaman, Türkiye'de bilfiil ça
lışan 54 bin hekimin bulunmasını gerekmekte-
•'dir. 'Bu gerçek, Cumhuriyet Senatosunda 1974 
Bütçesinin görüşmelerinde bizzat Sayın Sağ
lık i »akanı tarafından bir kez daha açıklan
mıştı. Halen 15 bin cidarında hekimin, bulun
duğu gözöminde tutulınsa, bu hedeften ne ka
dar uzak bulunduğu ortaya çıkacaktır. Kaklı-
ki oranı civarındaki nüfus artışı hızı, bu
günkü tıp öğrenimi şekli ile bu açığı kapat
mak imkânını hiçbir zaman vermeyecek ve 
açık giderek fazlalaşacaktır. 

Türkiye'de halen tıp öğrenimi dununu na
sıldır ve ne şekilde cereyan etmektedir? 

Halen memleketimizde hekim kaynağını 
teşkil eden açılmış ve açılması kararlaştırılan 
16 tıp fakültesi mevcut gibi görülmektedir. 
Bunlardan kuruluşu tamamlanmış olan 5 tıp 
fakültesi tam randımanla çalışabilmektedir. 3 
tıp fakültesi öğretim kadrosu olanaklarında 
büyük eksikliklerle kısmî randımanla çalış
an akta ve 3'ü de Sağlık Bakanlığı hastanelerin
de yerleşmiş bulunmaktadır. Bu suretle Sağ
lık Bakanlığını bölge hastanelerinde işini üze
rine alan bu fakülteler, olanaksızlıklar içinde 
öğretim, görevlerini yerine getirirlerken, Dev
let. hastanesi görevini de yapmak durumunda 
kalmışlardır. Geri kalan 8 tıp fakültesi ise, he
nüz yalnız ismen mevcut kakül edilebilir. Bu 
fakülteler namına alman mahdut bir kısım öğ
renci de, tem'el öğrenimlerini İstanbul ve An-
kara'daki fakültelerde yapmaktadır. 

Türkiye'de teorik olarak .1(5 tıp fakültesi 
bulunmasına rağmen, 1974 yılında alman öğ
renci adedi de gözönüncle bulundurulunca, 6 
yıl sonraya kadar her yıl 1 300 civarında yeni 
hekimin mesleğe başlayacağı kabul edilebilir. 
Mevcut hekim sayısından her yıl çeşitli neden

lerle olan en az % 5 oranında meslekten ayrıl
ma ve memleket dışına gidiş olacağı şüphe
sizdir. Halen tıp fakültelerinde okuyan öğren
cilerden mesleğe alınacak olanları ile 1979 yı
lında Türkiye'de çalışan toplam hekim sayısı 
takriben 17 91.6 olacaktır. % 3 artış oranı ile 
Türkiye nüfusu 1980'de 45 100 000 civarında 
olacaktır. Halen bir hekime düşen kişi sayısı 
2 466 iken, 1980 yılımda bu rakam 2 517'ye çı
kacaktır. Hekim sayısında bugün 39 000 olan 
açık, 1980 yılında 46 250'yi bulacaktır. 2000 
yılında Türkiye'nin nüfusunun 70 milyon ci
varında olacağı hesaplanmaktadır. Bu, o tarih
te en az 100 bin hekime ihtiyaç olacağını gös
termektedir. 1980'den itibaren yirmi yıl içinde 
'hekim sayısının 17 9i6'dan 100 bine çıkarılma
sı ; toplam 80 binin üstünde hekim yetiştirilme
sini gerektirecektir. Memleketten ayrılışları 
da gözöııünde tutarsak, yılda •ortalama 5 bin 
bekini yetiştirilmesi zorunludur. Bir hedefe 
varmak için tıp fakültelerinin 1975 yılından 
itibaren bu sayıda hekim yetiştirmeyi sağla
yacak öğrenci almaları öngörülmektedir. 

Mevcut tıp fakültelerinin bu kapasiteye 
enişmeleri ise mümkün görülmektedir. 

Memleketimizde halihazırdaki şartlara gö
re yeni bir tıp fakültesinin kurulması en az 
5O0-'5OO milyon Türk lirası civarında kuruluş 
masrafını gerektirmektedir. Bir fakültenin ku
rulmasının tamamlanması ve tam randımanla 
çalışahilnıesl de en az 8-10 yıllık bir süreyi 
•kapsayacaktır. Memleketimizin tüm olanakla
rını kullanmak ve en az masraflarla en kı
sa. sürede tam randımanlı çalışacak fakülteler 
kurmak zarurî görülmektedir. Zira mevcut tıp 
fakülteleri bu yıl kontenjanlarım artırsalar 
dahi, 1980 yılı hedefinin çok gerisinde kala
cağı aşikârdır. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi 75 yıldan 
beri Türk Silâhlı Kuvvetlerine hizmet ettiği 
gibi yetiştirdiği kıymetli öğretim üyeleriyle 
tıp fakültelerinin bazılarını kurmuş, memleke
tin çeşitli sağlık hizmetlerinde faydalı olmuş 
ve olmaya devam etmektedir. 

Şimdi arkadaşlarım Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinin kapasitesinin ne olduğunu arz 
etmek isterim. 
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Arsa ve bina : 30 bin metrekare arazi üze
rinde 83 500 metrekareye inşaat alanı olan 
1000 yataklı, hastanesi hemşire okulu, yanık 
merkezi, enstitüleri ve poliklinik gibi binaları 
mevcuttur. Mevcut arsa genişliği bundan son
ra yapılacak tesislere çok müsaittir, 

Öğretim üyesi : 22 profesör, 38 doçent, 18 
uzman, 15 başasistan mevcuttur. Bugün biz iki 
profesör, iki doçent bulduk mu bir fakülte 
açarız. 

Tıbbî alet ve cihazlarına gelince; rutin tıp 
hizmetleri için en son model cihafz ve tıbbî alet
lerle teçhiz edilmiştir. Halen G-ülhancde mev
cut radyoterapi, yanık merkezleri, farmakolo

ji, mikrobiyoloji, biyoloji ve benzeri tesislerin mev
cut tıp merkezlerinin bünyelerindekinden yük
sek düzeydedir. 

Bilindiği üzere, randımanlı bir tıp fakülte
si yeterli miktarda öğretim üyesi, alet, malze
me ve gelişmeye müsait arsa ve binaları ile 
tesis edilir. Beş yıllık planlamaya göre ilk 20 
yılda tıp fakültesi sayısının 39 olması öngörül
müştür. Her tıp fakültesinin ortalama 500 mil
yon liralık malî porte ile uzun bir süre içinde 
faaliyete geçeceği hesaplanacağına göre, Gül-
haııe Askerî Tıp Akademisinin mevcut giderle
rine 8-10 milyon liralık ek ödenek ilâve edil
diği takdirde, birkaç aylık kısa bir süre içinde 
peyderpey açılacak olan fakültelerden biri 
olabilir. 

1970 sayılı Üniversiteler Kanununun 43 neü 
maddesi herhangi bir üniversiteye bağlı ol
maksızın, fakülteler açılması imkânını ver
mektedir. Ayrıca, Anayasa'nın 120 nci madde
sinin yeni şekli, Gülhane Tıp Fakültesi kurul
masını engelleyen hükmü de ortadan kaldırıl
mıştır. Bu duruma göre, özel bir kanunla üni
versitelere bağlanmaksızm, Gülhaııeden bir tıp 
fakültesi kurulması mümkündür. 

Böylece kurulacak fakülte, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin hekim ihtiyacını da en kısa bir 
sürede karşılayacak ve memlekette tıp öğre
timi ve sağlık hizmetlerine büyük bir katkı 
sağlayacaktır. 

Bundan başka Gülhanenin bu düzeye geti
rilmesi müesseseye hem daha büyük biır dina
mizm getirecek, hem de mevcut çalışmaların 
stabilize edilmesini mümkün kılacaktır. 

iSonuç olarak; Gülhaııe Askerî Tıp Akade
misinin bugünkü fonksiyonuna ek olarak tıp 
öğrenimine en kısa zamanda haşlayabilecek bir 
formasyon verilmesinin yerinde ve çok yararlı 
olacağı kanaatim arz etmek isterim. 

Muhterem senatöler, aziz arkadaşlarım; bu 
konuyu önemle bilgi ve dikkatlerinize sunar
ken, ilgililerin bu önerimize değer verecekle
rini ummanın huzurlu auygusu içimde sizleri 
saygıyle selâmlar, beni dinlemek lütfunda bu
lunduğunu/ için teşekkürlerimi tekrarlar, sa
yın Başkana da müsamaha! arından dolayı 
ayrıca arzı teşekkür ederim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Oğuz. 

3. — İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın, 27 . 6 .1974 
tarihli 71 nci Birleşimde Cumhurbaşka
nınca seçilen üye Muhsin Batur'un Yedek Su
bay adaylarının kısa süreli askerlik hizmetine ta
bi i utulmasına ilişkin Kanun tasarısı münase
betiyle yapmış olduğu konuşmasının herhangi 
bir yanlış anlaşılmaya meydan vermemesine da
ir gündem dışı demeci ve Cumhurbaşkanınca 
seçilen üye Muhsin Batur'un konuşmasının açık
layıcı beyanı. 

BAŞKAN — Bir diğer önerge var, okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

27. 6. 1974 günlü Birleşimde bir sayın Cum
huriyet Senatosu üyesinin, maksadı olduğunu 
zannetmediğim bir beyanını tavzih etmesine 
imkân hazırlamak için gündem dışı söz talebi
min karşılanmasını saygıyla rica ederimi 

İzmir 
Mümin Kırlı 

BAŞKAN — Buyurunuz, sayın Kırlı. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Muhterem Baş
kanım, muhterem senatör arkadaşlarım, hepini
zi saygıyla selâmlarım. 

27. 6. 1974 Perşembe günü yapılan toplan
tımızda sayın senatör arkadaşımız Muhsin Ba-
tur, o günkü gündemin icabı aldığı sözde dik
katimizi çeken bir beyanda bulundu Bu beyan 
şöyle idi; kendisi meseleyi izah ettikten ve 
karşımızda bulunan meselenin bir hususiyeti-
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nin 'Olduğunu çizdikten, bir realite olduğundan 
'bahsettikten sonra şöyle bir hitapta bulundu : 

«Bu bakımdan biraz hislerden azade olarak 
teorik eşitlik, Anayasa, şu bu gibi faktörler
den uzaklaşarak, hakikati görmeyi ve vicdanı
mıza göre oy kullanmayı arz ve teklif ediyo
rum.» dediler. 

(Ben, o gün, kendisi bu konuşmayı yapar
ken ; bilhassa konuşmayı dinlemek için burada 
kaldım ve bu sözleri işittim; ama acaba böyle 
midir, diye o gün itiraz etmedim ve zabıtları 
tetkik ettikten sonra konuşmayı tercih ettim. 
Zabıtlara geçen «Anayasa, şu bu gibi» sözler 
sayın Senatörün sözleri olamaz, diye bugün bu
raya çıkıp; hakikaten Anayasaya her şeyiyle 
hağlı bir arkadaşımız, bir muhterem paşamız 
ve isimdi de bir muhterem senatör arkadaşı
mız olduğunu düşünerek, kendisinin hakikaten 
böyle düşünebilecek bir sayın senatör olduğu
nu düşünmediğim için, kendisinin zabıtlara 
geçmiş bu izahının kendisinin izahının çok üs-
'tünde, kendisinin düşüncelerinin ötesinde bir 
yanlış söz olarak buraya geçtiğini düşündüğüm 
için, kendisine izah fırsatı vermek, bunun yan
lış söylendiğini izah imkânını hazırlamak için 
söz almış bulunuyorum. 

Böyle bir izahı kendisine hazırlamak için 
söz aldığımı sayın Başkanlığa iletir, hepinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kırk. 

Sayın üyler, sayın Kırlının bu istemi Baş
kanlığa intikal ettiği zaman, kendilerinden 
açıklama ricasında bulundum. Kendileri, biraz 
evvel ifade ettikleri gibi, saym Batur'un mak
sadını aştığına emin olduğumuz bir takım ifa
deleri zabıtlardan okuyarak Başkanlığı ay
dınlatmış oldular. Saym Batur'un tavzihine 
imkân sağlamış olmak için saym Kırlı konuş
muş bulundu. Saym Batur, isterlerse kendile
rine makasatlarmın izahı için söz vereceğim. Bu
yurun sayın Batur. (CHP sıralarından «Yeni 
bir usul icat ediliyor.» sesleri) Buyurunuz sa
yın Batur. 

MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, Senatonun değerli üyele
r i ; 

Kanun tasarısının tümü ve birinci maddesi 
müzakere edilirken sayın senatörlerden bir kıs
mı, kanun tasarısının Anayasanın eşitlik ilke
sine . uygun düşmediğini belirttiler. Görüştür, 
saygı duyarız. Nitekim, kanun tasarısı Senato 
Miılî Savunma Komisyonunda müzakere edilir
ken de bu görüş belirmiş ve kanunun Anayasa
ya uygunluğu hakkında Senato Anayasa ve Ada
let Komisyonundan (mütalaa alınmasına karar 
verilmiştir. Kanun tasarısını inceleyen Anayasa 
ve Adalet Komisyonu görüşlerini dört madde 
üzerinde toplayarak tasarının Anayasaya uy
gun okluğu mütalaasını vermiştir. Yine biliyo
rum, bu mütalaa sizleri 'bağlamaz; fakat ışık tu
tar. 

Bir evvelki birleşimde konuşmamı bitirir
ken, son cümlemde kullandığım ve şimdi yanlış 
anlaşıldığını üzülerek gördüğüm ibarenin ger
çek anlamı şu idi : Mesele; yani kanun tasiansı 
Anayasaya uygunluk bakımından Komisyondan 
olumlu mütalâayla geçmiştir. Bu sebeple üzerin
de fazlaca durmayalım, manasında söylenmiştir. 

Açıklarım. 
Sayın Başkan, saym senatörler; ömrümüz 

yeterli olursa, Yüce Senatonun çatısı altında 
altı yıl görev yapmaya çalışacağım. Yakından 
tanıdıkça, hakkımda bazı kişi ve kaynaklar ta
rafından yaratılmak istenen imajın aksine, be
nim Anayasamıza ve gerçek açık demokratik 
rejime içten bir inanç ve hassasiyetle bağlı ol
duğumu yakından göreceksiniz 

Bana bu açıklama fırsatını verdiği için Sa
yın Başkana ve Saym Knlı'ya teşekkürlerimi 
sunarım. 

Say gı:la rımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 'Teşekkür ederim Saym Bıatur. 

Bir diğer önerge var, okutuyorum. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Saym Başkan, 
tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi okutayım, sonra söz 
veririm'. 

4. — Hakkâri Üyesi Naci Cidal'ın, Irak sı
nır boyunda üç köyümüzün bombalanması hak
kındaki haberlere dair gündem dı§ı demeci. 

— 271 — 



C. Senatosu B : 72 

'Sayın Başkanlığa 
Irak sınır boyunda üç köjramüzün bomba

lanması haberiyle ilgili gündem dışı kısa bir • 
konuşma yapmak isteğimi saygı ile arz ederim. 

Hakkâri 
Naci Cidal 

BAŞKAN — Sayın Cidal, buyurunuz. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Sayın Başkan, 
Yüce ıSeııatomm değerli üyeleri; 

1 . 7 . 1974 tarihli Milliyet Gazetesinde 
«Irak sınır boyunda üç köyümüz 'bombalandı. 
Irak'a ait olduğu sanılan uçağın attığı bomba-
Uardaıı ölen olmadı»1 başlığı altında bir haber 
yayınlandı. 

Bu haber ve bu olay ilk olsaydı belki Yüce 
huzurunuzu işgal etmek istemeyecektim. Birkaç 
yıl önce Çukurca İlçemizde inak uçaklarının 
attığı bombalardan bir vatandaşımız şehit edil
di, bir vatandaşımız sakat kaldı ve 'birçok vatan
daşlarımız da yaralandı, ayrıca maddî zarar gö
ren vatandaşlarımız da oldu. 

Aynı olay Şemdinli'nin bir köyünde de vuku 
buldu. Geçmiş hükümetler de dahil, bütün hü
kümetlerimiz dünyaca çok muteber addedilen 
iyi komşuluk münasebetlerine riayet gayesi gü
derler. Bu, çok saygı değer bir düşüncedir; fa
kat takdir huyundur ki, bu karşılıklı iyi kom
şuluk münasebetleri diğer tarafın da aynı ölçü
de riayetkar olması şartıyle muteber olabilir. 
Bu, Irak'ın ne ilk tecavüzüdür ve İra gidişle ne 
de son olacağa benzemektedir-. 

Gazete haberinden öğreniyoruz ki; «Hakkâ
ri'nin Otluca, Şemdinli'nin Gİrana ve Uludere' 
nin Hilâl köyleri bombalanmış bulunuyor ölü 
yoktur.» 

Yine bugünkü gazetelerden öğreniyoruz ki; 
geçen uçakların seslerinden Hakkari halkı he
yecan duymuştur, bunu bomba zannetmiştir. 

Böyle olsa dahi, semalarımızın ya.baucı 'bir 
uçak tarafından sık sık ihlâl edilmesi, halkımı
zın heyecana sürüklenmesi her halde devletler 
arası kaidelere uygun bir tutum değildir. Olay 
hakkında ayrıntılı bir bilgi almış değiliz. Saym 
İçişleri Bakanının bu hususta Yüce Senatoyu 
tenvir edeceğini umuyorum. 

Gerekli hassasiyetin Hükümetçe gösterilme
sini temenni eder. saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cidal. 

o. — Ankara Üyesi Turgut Cebe'nin, isçi kı
dem tazminatlarına dair gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi 
ram efendim : 

okutuvo-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kıdem tazminatları hakkında kısa sürecek 
gündem dışı konuşma imkânının tarafıma ve
rilmesine müsaadelerinizi arz ve rica ederim. 

Ankara 
Turgut Cebe 

BAŞKAN — Sayın Cebe, buyurunuz. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Benim kısaca üzerinde 'durmaya çalışacağım 

konu, bugünün aktüel meselelerinden bir tane
si olduğu gibi. bundan evvelki devrelerde ve 
hattâ bundan sonraki devrelerde de yine teker
rürünü mümkün görebileceğimizi ümit ettiğim 
bir konudur. 

Parlamentolarda, görülen ihtiyaca göre ge
tirilen ve kanun halini almak üzere müzakere 
edilen konular, daha ziyade münferit birtakım 
taleplerin is'afma çalışma şeklinde mütalaa olu
nabilir. Bir tasarı yahut teklif hazırlanıp Par
lamentoya getirilir-, arkasından başka bir şahıs 
veya zümıe tarafından, «Ben de ondan isterim, 
bana da ondan vereceksiniz» şeklinde taleplerin 
gelmesine sebep olur. 

Devlet bir baba ise, hükümet de onu temsil 
ednı bir şahsiyet ise. çocuklarının haklarını, 
hukukunu seyyanen, birlikte tespit edip gider
mek çabasına girmek zaıüretimledir. Ailede bu 
böyledir, devletle de bu böyle 'olmalıdır. Memur
lara şu hak verilir; işçi mümessilleri çıkar «Ben 
de bu haktan istifade etmek istiyorum.» der. 
İşçiye bir hak verilir; diğer taraftan işveren 
çıka'*, «Benim de şu hususta bazı haklarım var, 
onların da is'aıım istiyorum» der. «Ben hafta 
tatilinden istifade etmiyorum, falan ediyor»' 
der. 

Bunları (inleyecek olan, bu gibi taleplerin 
sıklaşmasına mani olacak olan hükümettir. Hü
kümet bunların üzerinde titizlikle durmalı. 

Meselâ, bunlardan bir tanesi kıdem tazmina
tı mevzuudur. Kıdem tazminatı, memurlara da
ha önce 54;]4 savdı Emekli Sandığı Kanunu ile 
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verilmiş bir hak. Ek 6 ııcı maddesinde bunu 
açıkça ortaya koyuyor, diyor ki : 

«Emeldi, âdi malûllük vazife malûllüğü ay
lığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan iş
tirakçilere her tam fiilî hizmet yılı için ıek 4 ııcü 
maddeye göre hesap edilecek aylık bağlamaya 
esas tutarlarının yarısı emekli ikramiyesi1 ola
rak verilir.» 

Şimdi, Hükümet Progarnımdan. ve Meclis
lere intikal ettirilen hükümet tasarısından deği
şik 'bir hüviyet içinde, sanki 'memurlara kontr 
durumda bir tasarı hazırlanıp getiriliyor. 
Ben, işçilerin nemala.nmasmı istemiyorum veya
hut işçiler haklardan müstefit olmasınlar, iddi
asında değilim. Herkes, kanunların nesafet ilke
sine uygun olarak getitdiği hususlarda müste
fit olmak zaruretindedir; ama nasefet esasına 
göre. Şimdi 'bu .burada görülmüyor. 

Bir arkadaşımız, hundan bir müddet evvel, 
şubat ayında, böyle bir programda, 'böyle bir 
protok'olda cereyan eden Ibir hususa karşı 'bir 
nevi reaksiyon olsun diye kanaati içindeyim, 
bir kanun teklifi getirdi. Dedi ki; «Memurlar 
da bir aylık; 3Ü yevmiye tutarında bir hak sa
hibi olmaya müstahaktır, ben de 'bunu teklif 
ediyorum.» 

Aşağı yukarı '!>eş ay oluyor. Bir tekliftir; 
ama Hükümetin ve komisyonların bu hususta 
-bir çalışmasını görmek mümkün değil. Şayet !bir 
teklifim .değeri yoksa yahut değeri az ise, Hükü
met tasan ile, hattâ ica'bmda kontr tasarı ile 
veyahut onu daha perçinletecek, geliştirecek 
tarzda bir tasarı ile gelmeli idi. 

Şiımdi, hafta tatili de aynı. iSaym işçi tem
silcileri; -«Ben de müstefit olacağım» diyor. 
'Mademki .hafta tatilini getiriyorsun, bu husus-

* lan da düşünerek getirin; işçilerin durumunu 
da düşünerek getirin, işverenlerin durumunu da 
düşünerek getirin, memurun da durumunu dü-
sunere :k getirin. Bunun sonu neye varacak?.. 
Bilemiyoruz. 

Biz hunu eğer toptan -getirirsek Devlete bü
yük 'bir malî külfet olur, düşüncesi içerisindey-
seler, o zaman tavanını, tabanını bu hakların ve
rilmesinde ona göre tayin eder ve tutarsın. 

Şimdi ben bu bakımdan; hani öteden beri, 
Anayasa muvacehesinde eşitlik prensibi, vatan-
daş haklarının uygun şekilde tevziatı diye bir-
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çok şeyler söylenir; bunun tatbikini görmek 
isterim. Muhalefette iken söylenen şeyleri, ikti
dara -geldikten sonra .düşünerek tatbik etmek 
zarureti var. Eğer tatbik edemeyecek durum
daysak, o zaman müşteki olmaktan kendimizi 
uzak tutmaya çalışalım. 

Benim üzerinde durmak istediğim, kaba tas
lak, kendi vüsatim nispetinde bu meseleler hak
kında bundan ibaret. Benden ikaz etmek, tat
bik etmek ilgililerdendir. 

'Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oehe. 

6". — Antalya Üyesi Şeraf'ettin Paker'in, Ro
manya'dan ithal edilecek traktörlere dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Son söz istem önergesini oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Romanya'dan ithal edilecek traktörler konu
sunda gündem dışı konuşma yapmama 'müsaa
delerini saygı yi e arz ederim. 

Antalya 
Şer af ettin Paker 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Paker. 
ŞERAFETTİN PAKER (Antalya) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler; 
Önemli olduğu kanaatinde olduğum için, 

traktör ithali mevzuunda ibiııkae dakika hu
zurunuzu işgal edeceğim. 

Hepinizce malum olduğu üzere, birkaç gün 
önceki gazetelerde okuduğumuz ve öğrendiği
miz gibi, Hükümet Romanya'dan traktör it
haline karar verimiş durumdadır. Hariciye Ve-
Ikili Bükreş'i vaki ziyaretlerinde de bunu te
yit} etmişlerdir. 

1 000 adet traktör ithal edilecekmiş; sayı
sının önemi yok. Bugün 1 000 olur, yarın 10 
!bin olur, daha öbür gün 100 hin olalbilir. Mü
him olan; sosyalist, daha doğrusu komünist 
'bir memleketten çiftçilerimizin hiç de alışık 
olmadıkları .bir traktör çeşidinin yurda so
kulmasıdır. Bundan sonra büyük problem; 
traktörler ithal edildikten sonra çıkacak olan 
problemlerdir. Bunların (başında yedek parça 
meselesi gelmelidedir. Traktör ithal edilmeye 
devam edilecek midir? Yedeik parça ithal mi 
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edilecektir? Yoksa, itihal edilen 'bu traktörlere 
göre yedek parça mı itihal edilecektir ve bu
nu kim yapacaktır?.. 

Kanaatimce, Türk çiftçisince yabancı olan 
yedek parça temini, yarın ve öbür gün bir 
mesele olacak traktörlerin ithali, çiftçilerimi
ze hizmet değil, 'bilâkis çiftçilerimiz için ezi
yet 'olacaktır. Romanya'dan takas usulü bir 
şeyler almak gerekiyorsa, bu traktör değil, 
'başka şeyler olabilir. Meselâ; kimyevi gübre, 
ziraî mücadele ilâçları gibi. 

Ben Hükümeti, daha başlangıcında oldu
ğumuz Romanya'ıdan traktör ithalinden vaz
geçmeye davet ediyorum. Zararın neresinden 
dönülse kârdır. Romanya'dan ithal edilecek 
traktörler, teknisyenlerden öğrendiğime gö
re, .standart bir çeşit de değildir. 45, 55, 65, 
beygir güçlü traktörlerdir ve Ziraî Donatım 
Kurumu da bu devreye sokulmuştur. Samimî 
teknisyenlerin böylesine traktör ithalini tas-
viibedeceklerini de sanmıyorum. Olsa olsa po
litik baskı veya sandalye kaygusu ile böyle 
traktör ithali karşısında sükût edeceklerini 
sanıyorum. 

Memleketi traktör mezarlığı haline getir
meye ve dövizleri mirasyedivari sarfetmeye 
kimsenin hakkı yoktur. Gerekirse bu konuyu 
sözlü soru olarak veya araştırma konusu ola
rak Senatoya getirebiliriz. 

Hükümeti daha basiretli davranmaya da
vet eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

7. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, bu Bir
leşimde İzmir Üyesi Mümin Kırlı ve Cumhur
başkanınca Seçilen Üye Muhsin Batur'un ko
nuşmalarının usulüne dair demeci. 

BAŞKAN — Saym Ertuğ, bir söz istemi
niz olmuştu, yerinizden ifade buyurur musu
nuz lütfen, hangi konuda? 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — 1960'lardan 
bu yana ilk defa olarak bir olaya şahit oldum. 
Şu k i ; bir üye arkadaşım diğer bir üye arka
daşımıza soru tevcih etti ve Başkanlık, kürsü
den her iki üyenin birbirine soru ve cevap 
vermek şeklinde olayın cereyan etmesine mü
saade ettiler. Oysa, Anayasamızın 79 ncu mad
desinde sarahatle belirtilmiştir. O bakımdan, 
üyelerin düşünce ve konuşmalarından dolayı1 

sorumlu tutülmamaları ülkesine aykırıdır. Ayna 
zamanda bir gelenek teşekkül etmektedir. Üye
lerin birbirlerine soru sormak ve cevap ver
meleri gibi bir husus olmuştur, bunu belirtmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Müsaade 
buyurursanız bendeniz bir kısa açıklaıma ya
payım, eğer buna rağmen konuşma ihtiyacınız 
devam ederse, sizi kürsüye davet edeceğim. 

iSayın üyeler, igünldem dışı konuşma iste
miyle bana başvuran Sayın Kırlı tâan, bu is
teminin mahiyetini ve konusunu sorlduım. Ken
dileri zabıtları tetkik ederek ve zabıtların 'bir 
örneğini de kendi el yazilarıyle bana getirerek, 
bu konunun Saym Batur'un maksadını aştı
ğına inandığını, bunun zabıtlarda bu şekilde 
kalmasının mahzurlu olacağını, bir tavzlüı im
kânını vermek için böyle bir konuşma iste
minde bulunduğunu ifade ettiler ve istem ya-
'zısmı bıraktılar. 

Bundan sonra Sayın Üyemiz Batur'u ara-; 
dım, kendilerini Sayın Kırlı'nm bu istemini 
ilettim. Kendileri de, gerçekten maksadını 
aşan bir ifadenin zabıt]ara geçtiğini ve bu ko
nuda da kendisine açıklaıma imkânının veril
mesinin yerinde olacağını ifade buyurdular ve 
bugünkü konuşmalar bu şartlar altında cere
yan etti. 

Eğer bu açıklamam Sayın Ertuğ'u aydınlat-
mamışsa, ya da ikna etmemişse, kendilerini 
usul konusunda kürsüye davet edeceğim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Müsaade eder
seniz benlim görüşümü arz 'edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz usul hakkında söz 
veriyorum. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; 

Bendeniz, diğer bir üyenin konuşmasını 
a-çıklaması için soru soran arkadaşımın iyi ni
yetlinden ve buna büyük bir centilmenlikle ce
vap veren iSayın Batur'un da kendi haklarını 
böyle kullanmış olmalarından yakınmıyorum. 
Konunun, soru ve cevap çerçevesi içerisindeki 
.muhtevasını bir tarafa bırakarak, Cumhuriyet 
•Senatosunda yeni bir geleneğin teşekkülüne 
duyarlık göistermek istiyorum. 

iSayın üyeler, eğer yanılmıyorsam; zabıtları 
tetkik ederek de tahkiki mümkündür, Cumhu
riyet 'Senatosunda bugüne kadar hiçbir üye 
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konuşmasından dolayı Ibaşka bir üye tarafın- | 
dan sorguya çekilmemiştir. Esasen bumu bizim 
tefsir etmemize lüzum da yoktur. Anayasamızın 
79 ncu maddesini müsaademizle okuyorum: «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis ça-
lışmalarmdaıki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri 
sürdükleri düşüncelerden ve bunları Meclis dı
şında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu 
tutulamazlar» demektedir. 

IBu ilkeye rağmen, şu veya bu konuda bir 
üyenin diğer bir üyeye soru sorma âdetini aça
cak olursak zannediyorum ki, demokratik öz
gürlüğe pek de saygılı olmamak gibi 'bir yola 
ıgitmiş oluruz. 

[Bendeniz bu geleneğin ibaşladığı noktada dur
durulması ve söndürülmesi için söz almış bu
lunuyorum. Yoksa, bu tereddüt arkadaşımda 
uyanalbilir, Sayın Batur da 'buna cevap ver
meyi faydalı göreîbilir;'ama bu kürsü hürriye
tini sınırlandırıcı bir anlam taşımaktadır. 

IBu Ibakımdam eğer iböyle bir soru sorulduysa, 
tereddüt uyandıracak bir söz sarf edilmişse ve 
Başkanlık da Ibıı kanaatte ise, üyeleri anıkla
maya ancak Başkanlık davet edebilir; fakat 
bir üyenin başka bir üyeden soru sormasının 
'gelenek haline gelmemesini hepimizin, Senato
nun ve rejimin menfaati sayıyorum. 

(Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) . 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertuğ. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, 

bir dakika.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun 'efendim. 
iSayın üyeler, konumun Anayasamın 79 ncu 

maddesiyle, söz ihürriyetiyle, söz hürriyetinin 
ıhudutlanmasıyle ve hele bir üyenin diğer bir 
üyeyi isticvap etmesi -gibi bir manayla hiçbir 
irtibatı yoktur. 

Konu tamamen anlattığım şartlar altında 
'geçmiştir. Bir takdir meselesidir. Konuyu bit
miş telâkki ediyorum. 

Gündeme geçiyorum. I 

8. — Hastalığı dolayısıyle izinli bulunan 
Gençlik ve Spor Bakanı Muslihittin Yılmaz Me
te'ye, Turizm ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgit'in 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, (3/482) 

BAŞKAN — Bir sunuş var okutuyorum. | 
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Cumhuriyet iSenatosu Başkanlığına 

Hastalığı dolayısıyle izinli bulunan Gençlik 
ve Spor Bakanı Muslihittin Yılmaz Mete'nin dö
nüşüne kadar; (Gençlik ve Spor Bakanlığıma, 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgit'in ve
killik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri ıS. Korutürk 
Cumlhurlhaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

9. —Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanın
ca Seçilen Üye Özer Derbil ve üç arkadaşının 
Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve ithal bel
geleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hakkında 
Senato Araştırynası isteyen önergeleri (10/14) 

BAŞKAN — Bir araştırma önergesi var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

27 . 6 . 1974 günlü Hürriyet gazetesinde, 
Elektrofer firmasının, fabrika aksamının yur
da girişinde ve bundan sonra gümrük (bedelle
rinin tahsilinde yolsuzluklar olduğu yazılıdır. 

Bu firmaya, hangi tarihte teşvik ve ithal 
belgelerinin verildiğini ve yolsuzlukların na
sıl yapıldığını araştırmak, yararlı olacaktır. 

Bu nedenle, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 133 - 138 nei maddeleri uyarınca bir 
araştırma yapılması ve gerçeklerin ortaya çı
karılması uygun olacaktır. Gereğini arz ede
riz. 

Saygılarımızla. 

Kocaeli Üyesi Ankara Senatörü 
* Hikmet İsmen Turgut Cebe 

Tabiî Üye Kontenjan Senatörü 
ıSuphi Gürsoytrak Özer Derbil 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır efendim. 

10. — Sovyetler Birliğini 1974 Ağustos {iyi
nin ilk yarısında ziyaret edecek Parlamento He
yetine gruplarınca seçilen üyelere dair Başkan
lık tezkeresi (3/483) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık yazısı var, oku
tuyorum. 
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Genel Kurula 

Millet Meclisi Başkanının riyasetinde Sov
yetler Birliğini Ağustos 1974 ayının ilk yarısın
da ziyaret edecek Parlamento Heyetimizin teş
kili nıaksadıyle aşağıda isimleri yazılı Cumhu
riyet Senatosu sayın üyeleri gruplarınca seçil
mişlerdir, 

Bilgilerinize arz olunur. 
Saygılarımla, 

Tekin Arıiburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

1. — Sait Mehmetoğlu (A. P. Mardin Sena
törü) 

2. — İmadettin Elmas (C. H. P. Çanakkale 
Senatörü) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Sayın üyeler, bu heyete katılacak bağımsız 
üyenin seçimini yapacağız. Bir adaylık yazısı 
var, okutuyorum. 

;Senato Başkanlığına 

Bağımsızlardan bir senatörün Rusya'ya gi
decek heyete 'alınması ımevzuu mevzubahis ise 
adaylığımı (koyuyorum. 

Saygılarımla. 
Ordu 

Bekir Sıtkı Baykal 

BAŞKAN — Başka bağımsız aday var mı 
efendim? 

ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Efendim, (bendeniz de varım. 

BAŞKAN — İki üye olduğu için gizli oyla 
secim yap a e a ğız. 

Kâğıtlar dağıtılsın xe 'küreler 'kürsüye kon
sun. 

Adaylar; Sayın Bekir Sıtkı Baykal, Sayın 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu'dur. Bir üye seçilecektir. 

Tasnif Heyeti için ad çekiyorum : 
Sayın İmadettin E'lmas?.. Yok. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Haindi Özeri. Burada. 
Sayın Yusuf Ziya Aynım 1. Burada. 
Tasnif Komisyonuna Sayın Hilmi Nalban-

'oğlu, Sayın Bamdi Özer, ve Sayın Yusuf Ziya 
Ayrım seçilmişlerdir. 

Oylamaya kimden başlanacağına dair ad çe
kiyorum: Oylamaya Sayın Emanullah Celebi' 
den b aşılanacaktır. 

(Taibiî Üye Emanullah Çelebi'den başla
narak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı?.. 

Sayın üyeler; bağımsız üyelik durumunu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde herhangi bir 
ıgrupa ımensup olmamak ya da grupu bulunma
mak anlamında anlayan 378 sayılı Kanunu tet
kik edince ve o kanunun gerekleri uygulanın
ca Sayın Hocaoğlu, Demokratik Parti üyesi bu
lunduğu için ve Demokratik Partinin, Türkiye 
Büyük Mille i. Meclisince grup kurabilen bir 
parti niteliğinde olması nedeniyle Sayın Hoca
oğlu'mm adaylığını kabul etmek gibi bir imkâ
nımız ortadan kalkmış oluyor. 

ıSELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhhurbaş-
ikanmea S. Ü.) — Sayın Başkan, bizim durumu
muz ne olacak? Grupumuz var, bağımsız mıyız, 
'değil miyiz? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş-
ikan, usul hakkında müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; bendeniz 
izahatımı 'bitireyim. 

Bana verilen bilgiye göre; Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üyeler Grupu ve Millî Birilik 
Grupu bağımsız sayılıyor ve bu nitelikte telâk
ki ediliyor; yani böyle bir parlamenter, seya
hat. grupuna girebilecek nitelikte tehâkki edili
yor ve kendilerine de gerekli tebliğlerin yapıl
dığı İfade ediliyor. Cumhurbaşkanınca Seçilmiş 
Üyeler ve Millî Birlik Grupu üyeleri arkadaş
larımız da ada3dıklarını koyabilirler. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bulunmayan siyasî 
parti üyesi, ya da biraz evvel ifade ettiğim 
grup üyelerini ancak böyle bir seyahat imkâ
nına sahip bulunuyorlar. Bu- bakımdan şimdi 
şu anda tek adayımız bulunuyor. Yaptığımız 
oylanmayı geçersiz sayaralk başka da aday yok
sa, konumuzu işarı oyla halledeceğiz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Saym Baş-
ikan, bir durum var. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, usul hakkında 
im söz istiyorsunuz ? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Öztürk. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, maruzatım kısa olacak, yerimden arz ede
bilir niiyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSKYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kanım, Anayasa Mahkemesi, Başkanlık Diva
nımızın seçimiyle ilgili açıklatmasında Anayasa
mızın hükmünü yorumlarken 'bağımsız üyele
rin ve burada grup teşekkül ettiremeyen üye
lerin Başkanlık Divanına ve çeşitli görevlere 
seçilebileceği esasını getirmiştir. Nitekim za-
tıâliniz de bu esastan faydalanarak Başkanve-
'killiğine seçilmiş bulunuyorsunuz. Bununl'a 
ottun arasında, 'bir fark olmasa gerektir. 

BAŞKAN — Usul hakkında başka söz iste
yen sayın üye var mı? 

Buyurun Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Aday

lık için Sayın Selâhaddin Babüroğlunu teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Siz usul hakkında söz istemi
yorsunuz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Evet, 
ist emiyorum. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz mü istiyor
sunuz efendim ? 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) 
olacak. 

Soruyla karışık 

BAŞKAN — Soruyu kime sora e aksınız' 
efendim ? 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Zatıâlinize. 
BAŞKAN — Buyurun, sorunuz efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçıel) — Sayın Hocaoğlu 
arkadaşımız adaylığını koyduğu sırada, sanıyo
rum siz de Başkan olarak o arkadaşımızın De
mokratik Partiye mensup olduğunu bilmektey
diniz, iki aday olduğunu kabul ettiniz ve oyla
ma yapıldı, oylar Sepete atıldı. Şimdi kimin 
kazanacağı belli değil. Eğer oylar sepete atıl
madan önce biraz evvelki beyanınızı söylesey
diniz, böyle bir üyenin adaylığını kabul etme
mek muteber idi; fakat oylar sepete girdi. Ar
tık bu oylamayı tasnif etmek zorundasınız ve 
ondan sonra da bu yönden bir mütalâa serdede-
biiirsiniz ve yeniden «Adaylar var mı?» diye 

sorabilirsiniz. O zaman başka adaylar ortaya 
çıkar veya çıkmaz. O takdirde, duruma göre 
işari oyla veya gizli oyla seçim yapılır. 

Bu bakımdan şu sepetteki oyları tasnif et
mek zorundasınız, sanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, kanuna aykırı 
•bir işlem yapmamız mümkün değildir. Bir zü
hul olmuştur. Nitekim, oylamanın başında, bel
ki de daha başlamadan bendeniz, Sayın Hoca-
oğluiıun Demokratik Partiye mensup olduğunu 
hatır!ayarak, görevli arkadaşlarımı kendilerine! 
gönderdim ve kendileriyle istimzaç süresi biraz 
uzadığı için, bu arada oylama İşıl emi devam et
ti. Her şeye rağmen oylar atılmış dahi olsa, 
kanunun açıkça menettiği, ya da kanunun açık
ça tasrih ettiği bir konuda, kanunun dışında her 
hangi bir işlem yapmamız bahis konusu değildir. 

M. NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Sayın 
Başkan, yerimden bir hususu belirtmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ergen'eli. 
M. NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Sayın 

Başkan, komisyon seçimlerinde Senatoda grapu 
bulunmayan üyeler müstakil aday addolunmuş 
vo seçilmişlerdir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 378 sayılı Kanu

nun İm meseleyle alâkalı olan maddesini arz 
ediyorum. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, men
sup oldukları siyasî partinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Grupu tarafından aday gösteri
lirler.» Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
aday gösterilirler. Şimdiye kadar uygulama da 
bu yöndedir. Kanunun bu acık sarahati karşı
sında, başka bir işlem yapmamız da mümkün 
değildir. 

Şimdi, yapılmış yanlış bir işlemi tasrih zım
nında muameleyi yenileyeceğiz. 

Sayın Özgüneş, Sayın Babüroğlumı da 
aday olarak göstermiş bulunuyorlar. Yine iki 
üyemiz aday olduğu için, oylamayı Sayın Bay-
kal ve Sayın Babüroğlu için yapacağız. 

Oy kâğıtları dağıtılsın. 
Oylamaya kimden başlanacağına dair ad çe

kiyorum: Sayın Emanultlah Çelebi (Tabiî Üye) 
(Tabiî Üye Emanullah Çelebi'den başlanarak 

oylar toplandı.) 

— 277 
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BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye
ler lütfen oylarını kulansınlar. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir. 

Tasnif Heyetine seçilmiş bulunan Sayın Özer, 
Saym Ayrını, Sayın Nalbantoğlu yerlerini al
sınlar lütfen. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler tasnif heyetinin 
gönderdiği yazıyı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Sovyetler (Birliğini ziyaret edecek; olan Türk 
Parlamento Heyetine katılacak bir bağımsız 

üye seçimi için yapılan oylamaya (76) üye .ka
tıldığı için salt çoğunluk sağlanamamıştır. 

Arz ederiz. 
Tasnif Heyeti 

Kars Erzurum 
Yusuf Ziya Ayrım Hilmi Nalbantoğlu 

Malatya 
Hamdi Özer 

BAŞKAN — Bu sonuçla çoğunluğumuzun 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Sayın üyeler, gündemimizde bulunan ve mü
zakere halinde olduğumuz yedek subaylık ko
nusundaki kanun müddetlidir. Bu bakımdan, 4 
Temmuz 1974 Perşembe günü yapacağımız bir
leşimde bu müzakereye devam edeceğiz. 

4 Temmuz 1974 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,35 

^ O f t * 

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

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Özer DerbU'in, Petrol ürünleri dağıtımına dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanı CaJıit Kayra'nın yazılı cevabı. (7/245) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorularımın, Sayın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğü uyarınca yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kontenjan Cfrupu Üyesi 

Özer Derbil 

Aliağa Rafinerisinin 1972 yılında işletmeye 
açılmasıyle yurdumuzda, petrol dağıtımı yönün
den ulusal kuruluşlarımızın aleyhine gelişmek
te olan durum bütün çıplaklığı ile ortaya çık
mıştır. Şöyleki: Yurdumuzda kurulu petrol 
rafinerilerinin 3'ü Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının elinde bulunmakta dördüncüsü 

ise yabancı şirketlerce işletilmektedir. Bu rafi
nerilerin kapasiteleri : 

Batman 
Aliağa 
İpraş 

1 200 000 ton/yıl 
3 000 000 ton/yıl 
5 000 000 ton/yıl 

T. P. A. O. : 9 700 000 ton/yıl 
olup yabancı şirketlerin ortaklaşa işlettikleri 
At aş Rafinerisinin yıllık kapasitesi 4 500 000 
tondur. Bu karşılaştırmadan görüleceği üzere 
ulusal kuruluşumuz, kurulu rafineri kapasitesi
nin % 70'ine sahip yabancı şirketler ise bunun 
ancak % 30'unu karşılayabilecek durumdadırlar. 

Buna karşılık petrol ürünleri dağıtımında 
son dört yıllık satışların ortalaması, bu konu
da görevli Devlet kuruluşunun .satış oranı 
(1970 yılı % 22,54 - 1971 yılı % 26,24 - 1972 yılı 
% 26,70 1973 yılı % 28,80 olmak üzre) % 26,07' 
dir. 
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Bu durumda rafineri yatırımları ulusal ku
ruluş tarafından yapıldığı ihalde Devlet petrol 
dağıtım organının istenilen statüye ve malî ola
naklara 'kavuşturulmanıasından dolayı, satış üs
tünlüğü ve bundan sağlanan kârlar, madeni yağ 
satış olanakları dahil, yalbaneı şirketlerin elin
de 'bulunmaktadır. Bu üstünlüğün ve sağlanan 
olanakların yumdun bazı yerlerinin zaman içeri
sinde, ihtiyaçlarının karşılanamaması gibi ko
şullar 'doğurduğu da görülmüştür. 

Yabancı şirketlerin yurdumuzda sahip •bu
lundukları .% 30 petrol işleme kapasitesine 
karşılık, petrol ürünleri satışındaki % 74 üs
tünlüğünün yarattığı önemli, sakıncaların en kı
sa sürede ortadan kaldırılması zorunlu sayıl
malıdır. 

1. Bu sorunun çözümü olarak Bakanlığınız
da 'Petrol Ofisinin gerekli malî olanaklar sağ
lanarak, piyasadaki yerini alabilmesi için bir 
'hazırlık yapılmakta mıdır? 

2. Buna paralel olarak Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının 1968 yılında petrol ürün
leri dağıtımının yasaklanması 'konusunda Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca verilmiş 
olan yasaklama kar ınnm kaldırılarak, bu or
taklığın en kısa sürede dağıtım, işlerini de üste
leyecek biçimde örgütünü tekrardan kurması 
d üşüuülmekt e m i dir ? 

Özer Derbil 

T. C. 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 112/052.9/1222 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Üyesi ıSayın üzer 
Deribil'in yazılı soru önergesi 
Iik. 

Cırnık u ı iye t 'S en a tosu Baş ka n'l iğin a 

27 . 6 . 1974 

İlgi : fi.fi. 1974 gün ve 3797 - 2129 - 7/245 
»sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Özer Derlbil'in, petrol -ürünlerinin dağıtımı ile 

2 . 7 . 1974 O ; 1 

iligili yazılı soru önergesinin cevaıbı ilişikte su-
nul'muştur. 

Bilgilerinize arz ederini. 
Cahit Kayra 

Enerji ve Taibiî Kaynaklar 
'Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grupu Üyesi 
Sayın özer DerîbiPin «Petrol Ürünleri Dağıtı

mına dair» yazılı soru önergesi cevabıdır. 
Soru : 
Aliağa Rafinerisinin 1972 yılında işlet/me

ye açılın asiyle yurdumuzda, petrol dağıtımı 
yönünden ulusal kuruluşlarımıziu aleyhine ge
lişmekte olan durum Ibütün çıplaklığı ile orta
ya çıkmıştır. Şöyle ki : Yurdumuzda kurulu 
petrol rafinerilerinin 3'ü Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının elinde bulunmakta dör
düncüsü ise yabancı şirketlerce işletilmekte
dir. Bu rafinerilerin kapasiteleri : 

Batman : 1 200 000 ton/yıl 
Aliağa : 3 000 000 ton/yıl 
Tpras : 5 000 000 ton/yıl 

Türkiye Petrolleri A.O. : 9 700 000 ton/yıl 
olup yabancı şirketlerin ortaklaşa işlettikleri 
Atas Rafinerisinin yıllık kapasitesi 4 500 000 
tondur. Bu karşılaştırmadan görüleceği üzere 
Ulusal kuruluşumuz, kurulu rafineri kapasi
tesinin c/( 70'ine sahip, ya'bancı şirketler ise 
'bunun ancak c/f 30'unıı karşılayabilecek du
rumdadır. 

IBuna karşılık petrol ürünleri dağıtımımla 
'son dört yıllık satışların ortalaması, bu ko
nuda görevli devlet kuruluşunun satış oranı 
(1970 yıh % 22.54 - 1971 yılı %26.24 - 1972 yılı 
%26.70 1973 yılı c/c 28.80 olmak üzere) c/c 26.07 
dir. 

Bu duru nida rafineri yatırımları ulusal 
kuruluş tarafından yapıldığı hakle Devlet pet
rol dağıtım organının istenilen statüye ve ma
lî olanaklara kavuşturulmamasından dolayı, 
satış üstünlüğü ve bundan sağlanan kârlar, ma
deni yağ satış olanakları dahil, yalbaneı şir- : 

ketlerin elinde Ibulunımaktadır. Bu üstünlüğün 
ve sağlanan olanakların yurdun 'bazı yerleri
nin Kaman içerisinde, ihtiyaçlarının karşılan
maması gibi koşullar doğurduğu da görülmüş
tür. 

http://fi.fi
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Yaibaııcı şirketlerin yurdumuzda, sahip bu
lundukları % 30 petrol işleme kapasitesine kar
şılık, petrol ürünleri satışındaki 'c/c 74 üstün
lüğünün yarattığı, önemli sakıncaların en kısa1 

sürede ortadan kaldırılması zorunlu sayılma
lıdır. 

1. — Bu sorunun cüzümü oiaraık Bakanlı
ğınızda Petrol Ofisinin gerekli malî olanak
lar sağlanarak, piyasadaki yerini alabilmesi 
için bir hazırlık yapılmakta mıdır? 

2. — Buna paralel olarak Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığının 1968 yılında Petrol 
ürünleri, dağıtımının yasaklanması konusunda 
Enerji re Ta'biî Kaynaklar Bakanlığınca ve
rilmiş olan yasaklama kararının kaldırılarak, 
bu Ortaklığın en kısa sürede dağılım işlerini 
de üsteleyecek biçimde örgütünü tekrardan 
kurması düşünülmekte midir? 

Cevap : 
•1. — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 

«Kamunun Petrol arama, üretim, taşıma, da
ğıtım ve satış (perakende dahi!) faaliyetleri
nin tek ibir kamu kuruluşunda toplanmasını» 
öngörmüştür. Ayrıca 1974 İcra Planının 63 
sıra . numaralı tedbirinde «Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı ile Petrol Ofisinin birleşti
rilmesi 1974 yılı içinde gerçekleştirilecektir» 
denilmektedir. 

Kalkınma planının öngördüğü hedeflere 
uygun olarak, Kamunun, aramadan satışa ka
dar hütün petrol faaliyetlerini 'bir holdingde 
toplamak yönünde Bakanlığımda yapılan ça
lışmalar son safhaya gelmiş bulunmaktadır. 

Bu konuda hazırlanan kanun tasarısının 
meclislerimizden geçmesi halinde bir satış ku
ruluşu olarak petrol holdingi içinde yer ala
cak Petrol Ofisine gerekli malî olanaklar sağ
lanmış ve Ofis piyasada etkin bir hale gelmiş 
olacaktır. 

2. — Yukarıda da belirtildiği üzere kal
kınma planı (kamunun petrol dağıtım faaliyet
lerinin tek bir elde toplanmasını öngörmüştür. 
Bu nedenle Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına yeniden dağıtım görevi, verilmesi düşü
nülmemektedir. 

2 . 7 . 1974 O : 1 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi İT. 
Xuri Âdemoğlu'nun, Aclana'nın Kadirli kazasın-
dald Orman Bölge Şefliğinin Orman İşletme Mu
dil rlüğüne t ah vilin in düşü n üJüp d üş il n ilim edi
ğine dair soru önergesi ve Orman Bakanı Ah
met Şener'in yazdı cevabı (7/247) 

4 . 6 . 1974 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tara
fından yazılı olarak .cevaplandırılmasını mü
saadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

0. Senatosu Adana Üyesi 
Dr. Nuri Âdemoğlu 

Vilâyetimiz Kadirli Kazası geniş orman sa
hasını kapsamaktadır. Burada bulunan Orman 
Bölge Şefliğinin Orman İşletme Müdürlüğüne 
tahvili Kazamız için büyük yararlar sağlaya
caktır. 

Bu Kazamızda Orman İşletme Müdürlüğü 
kadrosunun açılıp açılmadığını düşünüyor mu
sunuz ? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 24 . 6 . 1974 

Sayı : 01.15.94 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 7 . (i . 1974 tarih 3819 - 2138 - 7/247 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın 
Xuri Âdem oğlu ııun yazılı soru önergesi cevabı 
3 nüsha olarak ilişte, sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Şener 

Orman Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Xuri 
Âdemoğhrnun, Adana'nm Kadirli kazasıııdakf 
Orman Bölge Şefliğinin Orman İsletme Müdür
lüğüne tahvilinin düşünülüp düşünülmediğine 

dair yazılı soru önergesi cevabı 

Orman Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra 
birimleri; 3204 sayılı Teşkilat Kanunu. Orman 
Umum Müdürlüğü memurlarının görecekleri iş
lere dair nizamnamenin 1 ne i ve değişik 23 neü 
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maddeleri ile. Devlet Ormanları İşletmesi ve Dö
ner Sermayesi Yönetmeliğinin 9 nen maddesi 
gereğince kurulmakta ihtiyaca göre geliştiril
mekte ve değiştirilmektedir. Bu; kurma, geliş
tirme ve değiştirmede, teknik ekonomik ve sos
yal kriterler esas alınmakta ve değerlendirme 
ya pil makta dır. 

Kadirli ilçesindeki Orman Bölge Şefliğinin 
İşletme Müdürlüğü haline getirilmesi talebi ile 
ilgili olarak yaptırılan inceleme sonunda : 

1. — Kadirli ilçesi dahilindeki ormanların 
ekonomik bir işletme ünitesi olacak büyüklük 
ve iş hacmine sahip bulunmadığı. 

2. — Kadirli ilçesi ormanlarının. Kozan İşlet
mesi ormanlarıyle aynı vasıfta olması nedeniyle 
değişik bir teknik çalışma gerektirmediği ve tek 
elden yönetiminde yarar bulunduğu. Kadirli'de 
kurulacak bir İşletmenin iktisadî bir işletme ol
mayacağı gibi Kozan İşletmesinin bütünlüğünü 
de bozacağı, 

'•]. — Kadirli ilçesi dahilinde balen mevcut 
Kadirli ve Taşköprü Orman Bölge Şeflikleri ile, 
Karatepe - Aslantaş Millî Park Bölge Şefliğinin 
mahallî halk hizmetlerini aksatmadığı anlaşılmış 
bulunmaktadır. 

l)iı itibarla Adana'nın Kadirli kazasındaki 
Orman Bölge Şefliğinin, Orman İşletme Müdür
lüğüne tahvilinin bugün için düşünülmediğini 
arz eder saygılar sunarım. 

24 . G . 1974 
Ahmet Şener 

Orman Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana İ'yesi Meh
met Unaldı'nm, Adana'nın Kadirli ilçesindeki 
Orman Bölç/e Şefliğinin İşletme Müdürlüyü hali
ne f/etirilmeşinin düşünülüp düşünülmediğine da
ir som önere/esi ve Örmeni Bakanı Ahmet Şener' 
in yazdı ceved)i. (7/251) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Orman Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rini saygıylarımla rica ederim. 

Adana. Senatörü 
Methmet Ünal di 

1. — Geniş ormanlık bölgesi ve halen 100 bi
ni aşan nüfusu ile Adana Kadirli ilçesinin ihti
yaçlarına bölge şefliği cevap verememektedir. | 
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Bu gereğe uyarak Bölge Şefliğinin İşletme Mü
dürlüğü haline getirilmesi düşünülmekte midir? 

2. — Düşünülmemekte ise bir tespit sadedin
de etüt yaptırılması mümkün müdür? 

'•). — Mümkün ise bu etüt ne kadar zamanda 
yapılabilir? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 24 . 0 . 1974 
Sayı : 01.15.94 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 7 . (i . 1974 tarih :I8:10 - 2142 - 7/251 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın 
Mehmet Ünaldı/nm yazılı soru önergesi cevabı 
•> nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederini. 
Ahmet Şener 

Orman Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Meh
met Ünaldı'nın, Kadirli ilçesindeki Orman Böl
ge Şefliğinin. İşletme Müdürlüğü haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı 

soru önergesi cevabı 

Orman Genel. Müdürlüğü "Merkez ve Taşra bi
rimleri; o204 sayılı Teşkilât Kanunu, Orman 
l'mum Müdürlüğü memurlarının görecekleri iş
lere dair nizamnamenin .1 nci ve değişik 2:1 ııcü 
maddeleri ile, Devlet ormanları İşletmesi ve Dö
ner Sermayesi Yönetmeliğinin 9 ncu maddesi ge
reğince kurulmakta ihtiyaca göre geliştirilmek
le ve değiştirilmektedir. Bu; kurma, geliştirme 
ve değiştirmede, teknik, ekonomik ve sosyal kri
terler esas alınmakta ve değerlendirme yapıl
maktadır. 

Kadirli ilçesindeki Orman Bölge Şefliğinin 
İşletme .Müdürlüğü haline getirilmesi talebi ile 
ilgili olarak yaptırılan inceleme sonunda : 

1. — Kadirli ilçesi dahilindeki ormanların 
ekonomik bir işletme ünitesi olacak büyüklük 
ve iş hacmine sahip bulunmadığı, 

2. — Kadirli ilçesi ormanlarının, Kozan İş
letmesi ormanlarıyle aynı vasıfta olması nedeniy
le değişik bir teknik çalışma gerektirmediği ve 
tek elden yönetiminde yarar bulunduğu, Kadir -

| li'de kurulacak bir İşletmenin İktisadî bir işlet-
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nıe olmayacağı gibi Kozan İşletmesinin bütünlü
ğünü de bozacağı. 

o. — Kadirli ilçesi dahilinde halen mevcut 
Kadirli ve Taşköprü Orman Bölge Şeflikleri ile,. 
Karatepe - Aslantaş Millî Park Bölge Şefliği
nin mahallî halk hizmetlerini aksatmadığı anla
şılmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla, Kadirli ilçesinde bugün için bir 
işletme açılmasının düşünülmediğini arzeder, 
saygılar sunarım. 

24 . fi . 1974 
Ahmet Şener 

Orman Bakanı 

i. — •Cumhuriyet Senatosu Kocaeli'Üyesi Hik
met İsmen'in, [Sosyal \Sigorta primlerine dair so
ru önergesi've Maliye Bakanı Deniz Bay kal'in ya
zılı cevabı. (7/258) 10 . fi .1974 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli iSenatörii 

Hikmet İsmen 

Danıştay 4 ncü Dairesinin Esas No. 69/3855 
ve Karar No. 70/3446 sayılı 12 . 6 . 197ü'de al
dığı karara göre. Sosyal Sigorta primi ödenme
diği ahvalde işverenlerin Gelir Yergisi Kanunu
nun 6-3 ncü maddesinin 3 ncü bendinde işveren 
tarafından işçilere ödenen ücretlerde Sosyal Si
gorta primlerinin düşüleceği ücretlerden Sosyal 
Sigorta primi düşülmediği hallerde ödenen üc
retin % 5'ini geçmemek şart^de haya't, ölüm, 
tıastahk, kaza, sakaJtlık ve işsizlik gibi şahıs si
gorta primi düşüleceği belirtilmiştir. 

Yukarıda zikrettiğimiz kararda işveren tara
fından daimî ve geçici işçilere ödenen ücretler
den yukarıdaki madde hükmünde belirtilen 
primlerin düşülmediği yolunda ela bir iddia ileri 
sürülmediğine göre ayrıca işçiler adına grup 
sigortasına ödenen primlerin de ücretten düşül
mesine yukarıdaki Kanunun 03 ncü maddesinin 
•3 ncü bendi karşısında imkân görülmemiştir, de
nilmektedir. Böylece de yukarıdaki Danıştay ka
rarma göre işverenin daimî ve geçici işçileri adı
na aktettiği grup sigortası için ödediği sigorta 

primlerini gelir vergisi matrahından düşüleme
yeceği kararlaştırılmıştır. 

1. — 18 . 3 . 1974 tarihinde Maliye Bakanı
na yönelttiğim yazılı soru önergeme gönderilen 
15 Nisan 1974 tarihli Maliye Bakanlığı GYK/2 
2190-1190 sayılı cevabın 4 ve 5 nci paragrafla
rında belirtilen hususlar muvacehesinde bir çe
lişki ortaya çıkmış olmuyor mu? 

2. — Ayrıca Bakanlıktan gelen cevapta men
faatler olarak münhasıran işçilerin tayin edil
diğinin düşünüldüğü görülmektedir. 

Halbuki durum gerçekte böyle olmamakta ve 
işveren sigortacı ile aktettiği grup sigorta mu
kavelenamesinde menfaattar olarakta kendisini 
göstermektedir. Bu durum gözönünde tutularak 
cevabın ikinci fıkrası yeniden gözden geçirilince 
bir geçerli başka sonuç ortaya çıkmayacak mı
dır? 

T. Ü. 
Maliye Bakanlığı 16 . 9 . 1974 

Ankara 
GEL: GVK/2-2H90-1.İİO9 36418 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Koca
eli Üyesi Hikmet îşmen'in sorusu hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 11 . (\ . 1974 tarih ve 3100-2162/7-258 sa

yılı yazılarınız. 
Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hikmet 

İsmen'in. 17) Nisan 1974 tarih ve GYK/2-2Iİ90-
1109/22513 sayılı yazımıza ilişkin soru önergesi 
incelenmiş ve bu konudaki görüşümüz aşağıda 
açıklanmıştır. 

Önergede değinilen Danıştay 4 n'eü Dairesi
nin 12 . fi . 1970 tarih ve 1970/3446 sayılı ka
rarında, işveren tarafından sigorta ettirilen kı
dem tazminatlarına ilişkin primlerin, işverenin 
Gelir Yergisine tabi ticarî kazancının saptan
ması sırasında matrahtan düşülnıeyeeeği değil, 
grup kaza sigorta primlerinin, hizmet erbabı
nın ücretlerinin gerçek safî miktarının saptan
masında gider olarak matrahın indirilemeyeceği 
belirtilmektedir. 

Bıı nedenle anılan yazımızın Gelir Vergisi 
Kanununa uygun olduğu, kararla, çelişki de teş
kil etmediği düşünülmektedir. 

Deniz Baykal 
Maliye Bakanı 
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I 
A . BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B . İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin 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'm 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, haşhaş ekiminin yasaklan
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mehmet Feyyat'm, 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 Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Türkiye İş Bankası 
Anonim Şirketine dair Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/31) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğm'nun Hilâfetin kaldırılışının 
30 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 Yıl diz'm, 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 vukubulan 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. Telef unken Şirketle
riyle 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 Millî Eğitim Bakanından 
isözlü sorusu (6/37) 

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

18. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun yurt dışından hibe 
olarak gönderilen arabalara dair, Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/39) 

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 Bakanmda.il sözlü sorusu (6/40) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Celâlettin înkaya'nm, şeref tribününe ve res
mî araba ile stadyuma gelenlere dair Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ora] KaraosnTaııoğlu'nun, TARİŞ Anasözleşme-
sinin bazı hükümlerinin neden değişltirildiğine 
dair Kooperatifler ve Köy İşleri Balkanından 
sözlü sorusu (6/44) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbant oğlu "nuıı, Ankara İmar Limited 
Şirketi hakkında İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/45) 

2o. —• Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğiu'nnn, tırpan ithaline dair (ini;:-, 
Tarım A-e Hayvancılık Bakanından sözlü soruş'* 
(6/46) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Yedek Subay adaylarının kısa süreli as

kerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu mütalaası ile Millî Savunma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/131; C. Senatosu 1/266) 
(S. Sayısı : 376) (D. Tarihi : 24.6.1974) 

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) 

2 — 

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin, mason localarına dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/7) 

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

7. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporları (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 DikeçligiPin, 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 önergesi 
(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 Çclikbaş'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-
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rmı 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) 

16. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilcikçe 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 Kanma Kamisyomı raporu (C. 
Senatosu : 4/160) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 6 . 1974) 

17. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
ııun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık 
karar cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/163) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 6 . 1974) 

18. — 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) 

19. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı hatıalık 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 : 4/161) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

20. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık 

Karar Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat 
Taurısever'e 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) 

21. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı 
haftalık karar cetvelindeki 15558 sayılı Aziz 
Ronabar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine 
dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 365) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

22. —• 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/208; C. Senato
su 2/77) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1974) (RET) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yapılmış olan tayin ve nakil 
tasarrufları hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi (10/13) 

X 24. — Ege Üniversitesinin Kuruluş Kad
roları lıaıkkındalki 6953 sayılı Kanuna ek kanun 
tdklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 2/239; Cumhuriyet Senatosu 2/78) 
(S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1974) 

25. —• Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 0 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı ka
darı ile 1 2 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 . 1974 ta
rih ve 28 isayılı raporları (Cumhuriyet Senato
su 4/131) (S. Sayısı : 279'a 1 nci ek) (Dağıt
ana tarihi : 28 . 6 . 1974) 

26. — Kütahya Milletvekili eislki Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sa
yılı Haftalılk Karar Cetvelinıdelki 5873 sayılı 
Şevket Bozikurt'a, !5878 sayılı Şefika Sertkan'a, 
5879 sayılı Nuriye Karabuluit'a, 5880 sayılı Fat
ma Hikmet Göymen'e, 5881 sayılı Özgül Er-
tunç'a, 5882 sayılı Mesut Tuğral Oymaık'a, 5883 
sayılı Falıma Müeyyed Gence', 5884 sayılı Ve
dia Şen'o. 5885 savılı Asiye Gündüz'e, 5886 sa-



yılı Naciye Mütlu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 
'5888 sayılı 'Şerife Azraik'a, 5889 sayılı Ahmert 
Acar'a, 5890 sayılı Şevkiye Şengelen'e, 5891 sa
yılı Feride Nezahat Anarman'a, 5892 sayılı Me-
cit ıSolmaz'a ve (5893 sayılı Asiye Unsaldı'ya ait 
kararların Genel Kuralda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karima Komisyonu raporla
rı (Cumhuriyet Senatosu 4/135) (S. Sayısı : 
314'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

27. — Ziya Müezzinoğtu'nun (E'ski Maliye 
Bakanı - dışardan) Dile'kee Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sa
yılı Haftalık karar cetvelindeki 1274 sayılı Ta-
hir Şanlıya ait kararın tatibik edilemeyeceğine 
dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair Dilekçe Karma Komisyonu rapora 
(C. Senatosu 4/169) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 6 . 1974.) 

28. — Ali Rıza Uzuner'in (Eski Çalışma Ba
kanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2510 sayılı Emine Şinik'e 
ait kararın tatibik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senato
su 4/168) (:S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1974). 

29. — İsfcanibu'l Milletvekili (Eski Millî Sa
vunma Bakanı) İlhamı Sancar'ın Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 21 . 6 . 1973 
tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
19065 sayılı Bekir Şirin'e aiıt kararın tatibik edil
meyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (C. Senatosu 4/166 (S. Sayısı •. 379) 

(Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

30. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'm Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 
29 sayılı Haftalık Karar Ceitve.nıideki 2144 sla
ydı Mürüvet Gökşin'e ait kararın tatbik edile-
nreyeceğiıne dair ya,zısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 ned maddesi gereğince kararın Genel Kural
da görüşülmesine dair Dîiflekçe Kaınnıa Komis
yonu raporu (C. Senatosu 4/167) (-S. Sayısı : 
380) (Dağıtma'tarihi : 28 . 6 . 1974) 
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31. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
O mata Süersan'ıin Ddeikçe Karma Komisyonu 
Geniel Kuruiliunun 12 . 11 . 19/69 tarihli ve 71 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelündeki 5894 sayılı 
Kararının Geneli Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komıiisyonu rapor
ları (C. Senatosu 4/81 - 4/22) S. Sayası : 1574'e 
2 ned ek) (Dağıtma tarihi : 28 . -6 . WI4) 

32. — Kırklardı eski Milletvekili M. Or
han Tüııkkan'ın, Dilekçe Karma Koııniisyonu Ge
n/öl Kurulunun 12 . 7 . 1967 taıılhM ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurufda gülüşülmesine 'dair önerge
si ve D'İHekçje Karma KoanJıSyonu ıraporları (C. 
Senatosu : 4/80-4/23) (S. Sayısı : 1575'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar 
Tarafından Yapılan Radyo Yayınlarının önlen
mesine Dair Avrupa Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında Kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/41; C. 
Senatosu 1/265) (S. Sayısı : 368) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 6 . 1974) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti Arasında Karadeniz'de Türk ve Sovyet Ka
rasuları Arasındaki Deniz Hudut Hattının Tes
piti Hakkında Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair Kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/104; C. Senatosu 
1/271) (S. -Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 
20 . 6 . 1974) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imza
lanan Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka'bul 



olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm, ve Tanıtma ve Anayasa ve Adalet komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/61; C. Sena'tosu 
1/269) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1974) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslav
ya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında im

zalanan Suçluların Geriveriimesi Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
re Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Anayasa ve Adalet komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/62; C. Senatosu 1/270) (S. 
Sayısı: 371) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1974) 




