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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

120 nci Birleşim 

22 . 10 . 1965 Cuma 

İçindekiler 
Sayfp 

1. — Geçen tutanak özeti 633:635 

2. — Galen kâğıtlar 635:636 

3. — Demeçler ve söylevler 636 
1. — Başkan Enver Aka'mn; Yasama 

Meclislerinin çalışma devrelerinin Türk 
Milletli ve yurdu için kalkınma, refah ve 
huzur devresi olması temennisinde bulun
du ve Başkanlık görevinin 31 Ekim de 
sona ereceğini beyanla memleket içinde ve 
dışında idari ve temsilî vazifelerin ifasın
da kendisine bahşedilen imkân ve yardım
lara teşekkürlerini bildiren söylevi 636:637 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rala sunumları 637 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Dışişleri Bakanı Hasan Işık'a, dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Süleyman Dcmirel'in vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/442) 637 

2. — Anayasanın 109 ncu maddesine 
göre çekilecek olan Adalet, İçişleri, Ulaş
tırma Bakanlarının yerine, Başbakanın 
teklifi üzerine, Adalet Bakanlığına ba-

Sayf» 
ğınısız Ankara Milletvekili Kısan Kök-
nel'in, İçişleri Bakanlığına Cumhuriyet 
Senatosu bağımsız Niğde Üyesi İzzet Ge-
ner'in ve Ulaştırma Bakanlığına Cumhu
riyet Senatosu bağımsız Üyesi Kâzım Yur
dakul'un atanmalarının uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/443) >637 

3. — Sovyetler Birliği Bakanlar Ku
rulu Başkanının davetlisi olarak Sovyet 
Rusya'ya gidecek olan Başbakan Suad 
Hayri İİrgüplü'ye, dönüşüne kadar, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakam Faruk Sü-
kan'm vekillik etmesine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/439) »637 

4. — Hasan Dinçer'in Millî Savunma 
ve Scyfi Öztürk'ün Köy İsleri'Bakanlığın
dan istifalarının krlbul edilerek Millî Sa
vunma Bakanbğına Cumhuriyet Senatosu 
Çankırı Üyesi Hazım Dagb'mn ve Köv İş
leri Bakanlığına Yozgat Milletvekili Mus
tafa Kepir'in atanmalarının uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/440) 637 



Sayfa 
5. — Zekâi Dorman'ın Turizm ve Ta

nıtına Bakanlığından istifasının kabul edi
lerek, .mezkûr Bakanlığa Yozgat Millet
vekili İsmail Hakkı Akdoğan'm atanması
nın uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/444) 63-7:638 

6. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Macit Zeren'e, dönüşüne 
kadar, Sanayi Bakanı Ali Naili Erdem'-
in ; vekillik edeceğine dair Cumhurbaş-
kanhğı tez'kersi (3/445) 638 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Millî Eğitim Bakanı Cihat Bilge-
han'a, dönüşüne kadar, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Faruk Sükan'm; vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/446) mg • 

8. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Dışişleri Bakanı Hasan Işık'a, dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Süleyman Demirci'm; vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/448) 638 

9. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Dışişleri Bakanı Hasan Işık'a, dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Süleyman Demirci'in; vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/449) 638 

10. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Maliye Bakanı ihsan Gürsan'a, dö
nüsüne kadar, Gümrük ve Tekel Baka
nı Ahmet Topal oğlu'nun; vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
03/451) 638 

11. --T- Vazife ile yurt dışına gidecek' 
olan Çalışma Bakanı İhsan Sahri Çağla-
yangil'e, dönüşüne kadar, Sanayi Bakanı 
Ali Naili Erdem'in vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/450) 63*9 

12. — Başbakan Suad Hayri Ürgüp
lü'nün, istifasının kabul edildiğine ve ye
ni Hükümet kuruluncaya kadar Bakan
lar Kurulunun görevine devamının rica 

Sayfa 
olunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/454) 039 

13. — Adalet Partisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Grupu tarafından Anayasa
ya aykırılığı iddia edilen 7188 sayılı Ka
nunun birinci maddesinde yer alan ve 
Sorgu Hâkiminin görevi başında bulun
maması veya Sorgu Hâkimliğinin boşal
ması hallerinde mahkeme Başkâtibine Sor
gu Hâkimliği görevini yaptırma imkânını 
sağlıyım hüküm Anayasaya aykırı olduğu 
görüldüğünden iptaline karar verildiğine 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi 639 

.14. — Cumhuriyet Senatosu Urfa 
Üyesi Vasfi Gerger'e izin verilmesi hak
kındaki Başkanlık tezkeresi (3/453) 689 

15. — A. P., C. H. P., M. P. ve Kon
tenjan grupları başkanlarının Bakanlar 
Kurulunun teşekkül etmemiş olması se
bebiyle gündemdeki konuların görüşül
mesine geçilmemesi ve toplantılara bir 
hafta ara verilmesi, ara verme sonu tatile 
rasladığından 1 Kasım 1965 Pazartesi 
günü saat 15 te toplanılmasına karar alın
ması hakkındaki önergesi 63!9:640 

5. — Sorular ve cevaplar 640 

B) Yazılı soruhir ve cevapları 640 

1. — Cum'huriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Et ve Balık 
Kurumu ile ilgili bir ihaledeki yolsuzluğa 
dair yazılı soru önergesine Ticaret Bakanı 
Macit Zeren'in. yazılı cevabı (7/164) 640:642 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi 
Koçaş'm, 1960 yılından evvel T. C. Ziraat 
ve T. Emlâk Kredi bankaları tarafından 
yurdun muhtelif yerlerinde inşa ettirilen 
köy evlerine dair, yazılı soru .önergesine 
Ticaret Bakanı 'Macit Zeren'in, yazılı ce
vabı (7/218) 642^43 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Mehmet Özgüneş'in, Osmanlı Devleti 
Dâ'hilive Nezaretinin, İstanbul'un düs-
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Sayfa 
man işgalinden kurtuluşunu , mütaakıp 
Ankara'ya nakledilen arşivine dair yazılı. 
soru önergesi Başbakan Suad Hayri tfr-
güplü'nün, yazılı cevabı (7/214) '.'. 643 

4. — Cumhuriyet 'Senatosu 'Tabiî' Üyesi ;' 
Mehmet Özgüneş'in, Kayseri'nin ' meııke- ' :' 
•-/.o, bağlı Klâgöz köyü 'kaİkıhıh içmekte ol
duğu suya dair yazılı soru önergesine Köy' 
İşleri Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı ceva-
l)i. (7/215) 643:644 

5! — .Cumhuriyet Senatosu' Üyesi Ra-
gıp Üner'in, hariçten ithal' edilen 'motorlu : " 
vasıtalara dair yazılı soru önergesine Ti
caret Bakanı Macit Zeren'in yazılı, cevâ
bı (7/186) • . _••< ' .644 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi 

, .. , Sayfa 
Koçaş'm, kurulmuş ve halen faal bulunan 
«iktisadi Kurul ve Komitesi» müessese
lerine, dair yazılı soru önergesine Başba
kan Suad Hayri Ürgüplü'nün yazılı ce
vabı ,(7/217).. : * 644:646 

•'•' 7. '—Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si Nevzat Özerdendi'nin, İzmir Devlet Ti
yatrosuna dair yazılı soru önergesine, Mil
lî Eğitim Bakanı Cihat Biigehan'm yazılı 
cevabı (7/213) 646:647 

8. — • .Cumhuriyet ^Senatosu Üyesi Sıtlkı 
yiay'ı'n," dar gelirli vatandaşın artan ha
yat pahalılığı karşısında çekmekte oldu
ğu ıstıraba çare aranmasına dair yazılı 
soru önergesi, Ticaret Balkanı Macit Ze-
.reni'n yazılı cevabı (7/220) 647:648 

»m<t 

l . ~ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üc oturum-'yapan.-Genel Ku-
rulda: 

Başbakan Suad Hayrı Ürgüplü'nüıı/ Sovyet 
ve Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine yapacağı 
resmî ziyarete Cumhurbaşkanlığınca seçil en 
üyelerden Nadir Nadi'nin de iştiraki hususun
da Cumhuriyet Senatosunca karar alınmasına 
dair tezkeresi okundu ve teklif kabul /dildi. ,.... 

Başkan ve Başkan vekillerinin ' Anayasanın 
84 ncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü muva
cehesindeki durumları hakkında Başkan vekili 
Fikret Turlhangirin, mütalâa istemine dair 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu ,okundu, 
bilgi edinildi. 

İzmir Üyesi izzet Birand; dünkü birleşimin
de iki üyenin gecen tutanak hakkındaki konuş
malarında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Anayasa Mahkemesi hayallerinin teeessüm et
miş olduğu ve 'bunların vuzuha kavuşturulması 
hakkında ıkonııştu. 

Urfa Üyesi Vasfi Gerger; Ulus Gazetesinin, 
Milletvekilleri ödenekleri hakkındaki Anayasa 
Mahkemesi kararı münasebetiyle yaptığı neşri-
vata temasla. Anavasa Mahkemesi 'kararlarının 

politikaya âlet edilmesinin doğru olmıyaeağını 
belirtti. 

Bolu Üyesi Rahmi Arıkaıi; Düzce bölgesine 
yağan şiddetli yağmurların sebebolduğu hasarı 
ve âcil yardımlarda bulunulması lüzumunu be
lirtti/ 

1965 yılr Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması; 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 ydı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması; 

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin bir kısım borçlarının Hazinece 
terkin ve tahkimi; 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 7396 
sayılCKanunla muaddel 116 ncı ve 7021 sayılı 
Kanunla değiştirilen 140 ncı maddelerinin de
ğiştirilmesi ; 

506 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi ; • 
- rîBTl sayılı Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve 
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vazifelerine dair Kanunun 26 ncı maddesinin 
kaldırılması ve bıı kanuna üç madde eklenmesi; 

Mehmetoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Arife 
Kozok'a vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması ; 

Tahsinoğlu Nuri Yeniay'ın kızı Munise ye-
niay'a vatani hizmet tertibinden tmaaş bağlan
ması ; 

14 Ekim 1338 tarihli ve 271 sayılı Kanunun 
değiştirilmesi; 

Kurtuluş Savaşma iştirak edip emsallerine 
nazaran üstün hizmet gören Mustafa Konura 
vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi; 

Millî Mücadele Kahramanlarından Telgrafçı 
Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonal-
tı'ya vatani 'hizmet tertibinden maaş bağlanma
sına dair 17 . 9 . 1963 tarihli ve 310 sayılı Ka
nunun birinci maddesinde değişiklik yapılması; 

Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünüvar'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması; 

1316 doğumlu Alioğlu Sezai Sanver'e vatani 
hizmet tertibinden aybk bağlanması; 

1315 doğumlu Mustafaoğlu Besim Yorul-
ınaz'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması ; 

Ömeroğlu ibrahim Kalça'ya vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması; 

Selimbeyzade Ömer Kaptan'm eşi Servet Be
şiktaş'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması ; 

Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması; 

Yurt dışında vatan için üstün hizmetleri 
geçmiş bulunan Hasanoğlu Selim Kundaık'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması; 

Mehmet İhsan Pere'ye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması; 

Trabzon Çaykara ilçesi Maraşlı (Paçan) (kö
yünden Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a 6228 sa
yılı Kanunla vatani hizmet tertibinden bağlanan 
aylığın artırılması; 

Erzurumlu Mehmetoğlu Kemal Kalıpçıoğlu'-
na vatani Ihizmet tertibinden aylık bağlanması; 

Mehmetoğlu Veli Bozkaya'ya vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması; 

Âşık Veysel'e vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanması; 

Askerî Memnu Mıntakalar Kanununun bi
rinci madesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi 

hakkındaki kanun tasarısı ve teklifleri görüşül
dü ve kabul olundu. 

Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştiril meşine ve 

Nöbetçi memurluğu 'kurulmasını ve olağan
üstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat deva
mını sağlıyan kanun taşanları, Komisyon ve 
Hükümet birleşimde hazır bulunmadıkları ci
hetle, görüşülmedi. 

İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine; 

Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine; 

Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkında
ki Kanunun 6854 sayılı Kanunla değiştirilen bi
rinci maddesi ile ikinci maddesinin (A) fıkrası
nın değiştirilmesine; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurlarının 
teşkilâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna ek 
6341 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti-
rilmeskıe; 

5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 
42 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine; 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin ola
ğanüstü hallerde ve savaşta ne surette yürütüle
ceğine ; 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasa
sı ve teklifleri görüşüldü ve kabul edildi. 

Milletvekilleri seçiminin yaklaşması sebebiy
le, 25 .5 . 1965 gün ve 306 sayılı Kanunun 
35 nci maddesi uyarınca, seçim sonuçlarının 
Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyoları 
vasıtasiyle yapılacak kesin bildiri tarihinden 
üç gün sonra saat 15 te toplanmak üzere tatil 
karan verilmesine dair A. P., C. H. P., Millî 
Birlik, Kontenjan Grupu Başkanlıkları ile Y. 
T. P., C. K. M. P. topluluğu ve Bağımsız üye
ler adına imzalı önerge okundu ve kabul edildi. 

Başbakan Suad Hayri Ürgüplü; bu devrede 
ve kendisinin Hükümet Başkanlığı zamanında 
çıkarılan kanunlar hakkında izahlarda bulundu 
ve hükümetlere gösterilen itimat ve müzaharc-
te teşekkürle önümüzdeki Milletvekilleri seçi
minin bütün Türk Milleti iç:"n şeref ve iftihar 
vesilesi olacak şe'loVle cereyanı hususuna âzami 
gayret sarf edileceğini UMş etti. 



Başkan; Cumhuriyet Senatosunun 1964 -
1965 yılındaki çalışmalarını açıkladı ve Baş
kanlık Divanı adına, bütün üyelere huzur te
mennisinde bulundu. 

Yüksek Seçim Kurulunca Milletvekilleri se
çimlerinin kesin sonuçlarının radyo ile ilânı ta
rihinden üç gün sonra saat 15 te toplanılmak 

Tasarılar 
1. — Rize ilinin Çamlıhemşin kazası, Murat 

köyünden Ahmedoğlu Hatice'den doğma 1932 
doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye cezasının 
affı hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since 'kabul olunan metni. (Millet Meclisi 1/790, 
Cumhuriyet Senatosu 1/606) (Anayasa ve Ada
let Komisyonuna) 

2. — Senirkent kazasının Yassıviran köyü 
halkından Mehmedoğlu Emine'den doğma 1322 
doğumlu Ahmet Ateş'in cezasının affı hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni. (Millet Meclisi 1/512; Cumhuri
yet Senatosu 1/607) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna) 

3. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımla
ra dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştiirlmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (Millet Meclisi 1/706; Cumhuriyet Senatosu 
1/608) Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İs
kân, İçişleri, Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu tasarısının Millet Meclisince 'kabul olunan 
metni. (Millet Meclisi 1/805; Cumhuriyet Se
natosu 1/609) (Millî Savunma, Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) 

5. — Deniz İş Kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni. (Millet Meclîsi 
1/562; Cumhuriyet Senatosu 1/610) (Anayasa 
ve Ada1 et, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve 
İskân, Sosyal İşler, Bütçe ve Plân komisyon
larına) 

6. — İs Kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni. (Millet Meclisi 1/693; 
Cumhuriyet Senatosu 1/611) (Tarım, Bayındır
lık, Ulaştırma ve İmar ye İskân, Malî ve İk-

üzere, saat 17,25 te Birleşime' sön veril di. 
Başkan Kâtip* 

Başkanve'kili Niğde 
Fikret Turhangil Kudret Baykan 

Kâtip 
Bolu 

Strrı TJzunhasanoğlu 

tisadi tşler, Millî Savunma, Sosyal İşler, 
İçişleri, Anayasa ve Adalet, Bütçe ve Plân ıko-
misyonlanna) 

Teklifler 
7. — Amasya - Gümüşhacıköy ilçesi Hacı-

yahya mattıallesi 92/5 hanede mukim Mustafa-
oğlu 1314 doğumlu Ali Rıza Alıcı'ya vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisince 'kabul olunan 
metni. (Millet Meclisi 2/557; Cumhuriyet Se
natosu 2/187) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarına) 

8. — Kurtuluş Savaşına iştirak eden Yedek 
Süvari Yüzbaşı İskender Kırmacı'ya vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 2/802; Cumhuriyet Senatosu 
2/188) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) 

9..— 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Iç-
hizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci fık
rasına ek kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni. (Millet Meclisi 2/816; 
Cumhuriyet Senatosu 2/189) (Millî Savunma 
Komisyonuna) 

Tezkereler 
10. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi 

Orhan Akça'nın, yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (Anayasa ve Ada
let Komisyonuna) (3/441) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ömer Ergün'ün, yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi (Anayasa ve Ada
let Komisyonuna) (3/447) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 
Safa Yalçufk'un, yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi (Anayasa ve Ada
let Komisyonuna) (3/452) 

2. — GîftEN KÂĞITLAR 



22 10.1965 0 : İ 
dairi 'kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/734; Cum
huriyet • Senatosu 2/178) (S. Sayısı : 709) 

16. — 440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlardan 
sağlık teşkilâtı olanlarda çalışan tabip, diş tabi-

.. bi ve eczacıların 224 ve. 472 sayılı kanunlardan 
istifade ettirilmesine dair- kanun teklifinin Mil
let Meclisince 'kabul edilen metni ve Cumhııri-

... ;yet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
ve tskân ve Bütçe ve Plân 'komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 2/866; Cumhuriyet Sena t o-

: sn 2/182) (^Sayısı : 718) 
•17. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

' Hıfzı Oğuz Bekata'nın, 'Cumhuriyet- Senatosu 
;'• İçtüzüğünün 43 ncü maddesinin değiştirilmesi-
... ne dair Tüzük teklifi ve Anayasa ve Adalet Ko

misyonu raporu.--(-2/1-4H) (S. Sayısı : 520 ye ek) 

B Î H Î N C I OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Enver Aka 

KÂTİPLER : A. Naci Arı (Kırklareli), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır 120 nci Birleşimi açıyorum. 

C. Senatosu B : 120 
Raporlar 

13. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in, baikıye cezasının affı hakkındaıki 
•kanun tasarısının Millet Meclisince 'kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/821; Cumhuriyet Senatosu 1/595) (S. Sayısı : 
714) 

14. — Bolu ilinin Mengen kazası Pazaricöy 
nüfusuna kayıtlı Alioğlu, Hayriye'den doğma 
1341 doğumlu Hayrettin Hami Demiralp'ih ce
zasının affı hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhıiri-
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/864; Cumhuriyet Se
natosu 1/597) (S. Sayısı : 715) 

15. — Yeniden 'kurulacak vakıflar, hak'kı.n-

DEMEÇLER ^ 

1. — Başkan Enver Aka'nın Yasama Meclis
lerinin çalışma devrelerinin Türk Milleti ve yur
du için kalkınma, refah ve huzur devresi olması 
temennisinde bulundu ve Başkanlık görevinin 
31 Ekim de sona ereceğini beyanla memleket için
de ve dışında idari ve temsilî vazifelerin ifasında 
kendisine bahşedilen imkân ve yardımlara teşek
kürlerini bildiren söylevi. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, müsaade bu
yurursanız gündeme geçmeden evvel sizlere bir
kaç söz söylemek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosu 
1 Kasım 1965 tarihinden itinbaren 5 nci'toplantı 
yılına girmiş olacaktır. 

SÖYLEVLER 

10 Ekim'de yapılan milletvekili genel seçim
leriyle Millet Meclisinin ikinci çalışma devresin*' 
de başlamış bulunmaktadır. 

Her iki Meclisin yeni çalışma devrelerinin 
Türk Milleti ve Türk Yurdu için hasarlı bir 
kalkınma, refah yo huzur devresi olmasını Ulu 
Tanrı'dan dilerim. 

Sayın arkadaşlarım, iki yıldan beri yapmak
ta olduğum Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı va
zifem 31 Kkinm'de sona ermektedir. Bu şerefli 
vazifelim ifası esnasında gerek memleket için
de ve gerekse memleket dışında idari ve temsilî 
vazifelerde Türk Milletine, memleketime hizmel 
etmek fırsat ve imkânlarını bana bahşeden ve 
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Senato çalışmalarında beliden yardımlarını •esir
mem iyen saym senatör arkadaşlarıma sonsuz 

şükranlarımı arz etmeyi bir borç bilirim. 
Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışiş
leri Bakanı Hasan Işık'a, dönüşüne kadar, Devlet 
Hakanı ve Başbakan Yardımcısı Süleyman De-
mirel'in vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/442) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Hasan Işık'a dönüşüne kadar kendisine, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Süley
man Demirci'm vekillik etmesinin Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. (3/442) 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 

2. — Anayasanın 109 ncu maddesine göre 
çekilecek olan Adalet, içişleri, Ulaştırma Bakan-
nnın yerine, Başbakanın teklifi üzerine, Adalet 
Bakanlığına bağımsız Ankara Milletvekili. İhsan 
KökneVin, İçişleri Bakanlığına Cumhuriyet Se
natosu bağımsız Niğde Üyesi İzzet Gener'in ve 
Jl aştırma Bakanlığına Cumhuriyet Senatosu 
bağımsız Üyesi Kâzım Yurdakul'un atanmala
rının uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/443) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasanın 109 ncu maddesine göre çekile

cek olan Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanla
rının yerine, Adalet Bakanlığına bağımsız An
kara Milletvekili İhsan Köknel'in, İçişleri Ba
kanlığına bağımsız Cumhuriyet Senatosu Niğde 
İ*Tyesi İzzet Gener'in ve Ulaştırma Bakanlığına 
bağımsız Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Kâzım Yurdakul'un atanmalarının, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. (3/443) 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 

3. — Sovyetler Birliği Bakanlar Kurıdu Baş
kanının davetlisi olarak Sovyet Rusya'ya gidecek 

olan Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'ye, dönüşüne 
kadar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Faruk 
Sükan'ın vekillik etmesine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/439) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'nün, Sovyet-
ler Birliği'Bakanlar Kurulu Başkanının daveti 
üzerine Sovyet Rusya'ya yapacağı seyahatten 
dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Dr. Faruk Sükan'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel. 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 

4. — Hasan Dinçer'in Millî Savunma ve Seyfi 
Öztürk'ün Köy İşleri Bakanlığından istifalarının 
kaimi edilerek Millî Savunma Bakanlığına Cum
huriyet Senatosu Çankırı Üyesi Hazım Dağlı'nın 
ve Köy İşleri Bakanlığına Yozgat Milletvekili 
Mustafa Kepir'in atanmalarının uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/440) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığından Hasan Din
çer'in ve Köy İşleri Bakanlığından Seyfi Öz
türk'ün istifaları kabul edilmiş ve Millî Savun
ma Bakanlığına Cumhuriyet Senatosu Çankırı 
Üyesi Hazım Dağlı'nın, Köy İşleri Bakanlığına 
Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in atanmala
rının, Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 
5. — Zekât Dorman'ın Turizm ve Tanıtma Ba

kanlığından istifasının kabul edilerek, mezkûr 
Bakanlığa Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Ak-
doğan'ın atanmasının uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/444) 

637 ~ 
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BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığından istifa eden 

Zekâi Dorman'm istifası kabul edilmiş ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığına Yozgat Milletve
kili İsmail Hakkı Akdoğan'm atanmasının, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 

6. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan : 
Ticaret Bakanı M.acit Zeren'e, dönüsüne ka

dar Sanayi Bakanı Ali Naili Erdem'in; ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/445) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 
Macit Zeren'in dönüşüne kadar kendisine, Sana
yi Bakanı Ali Naili Erdem'in vekillik etmesini, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN —• Bilgilerinize arz edilmiştir. 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan'a, dönüşüne ka
dar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Faruk Sü-
kan'tn; vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/446) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

-Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim Ba
kanı Cihat Bilgehan'm dönüşüne kadar kendisi
ne, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Faruk 
Sükan'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 
8. — Vazife ile yurt.dışına gidecek olan Dışiş

leri Bakanı Hasan Işık'a, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Süleyman De-
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mireVin; vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/448) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına -

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Hasan Işık'ın dönüşüne kadar kendisine, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Süleyman 
Demirci'm vekillik etmesinin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 

9. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dıişiş-
leri Bakanı Hasan Işık'a, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Süleyman De-
mireVin; vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/449) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Hasan Işık'ın dönüşüne kadar kendisi
ne, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sü
leyman DemircPin vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

10. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ma
liye Bakanı İhsan Gürsan'a, dönüşüne kadar, 
Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Topa1 oğlu'nun; 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/451) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 
Bakanı thsan Güsan'm dönüşüne kadar kendisi
ne, Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Topaloğlu'-
nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunmuştur. 
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11. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ça

lışma Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiVe, dönüşü
ne kadar, Sanayi Bakanı Ali Naili Erdem'in ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/450) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalışma 

Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne 
kadar kendisine, Sanayi Bakanı Ali Naili Er
dem'in. vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal. Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 

12. — Başbakan Suad Ilayri Ürgüplü'nün is
tifasının kabul edildiğine ve yeni Hükümet Ku
ruluncaya kadar Bakanlar Kurulunun görevine 
devamının r;ca olunduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/454) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başbakan, Cumhuriyet Senatosu Kayseri 

Üyesi Suad Hayri Ürgüplü istifa etmiş ve isti
fası kabul edilmiştir. 

Yeni Hükümet kuruluncaya kadar. Bakan
lar Kurulunun vazifeye devamı rica olunmuştur. 
Arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 

13. — Adalet Partisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Grupu tarafından Anayasaya aykırılığı 
iddia edilen 7188 sayılı Kanunun birinci madde
sinde yer alan \ve sorgu hâkiminin görevi ba
şında bulunmaması veya sorgu hâkimliğinin 
boşalması hallerinde mahkeme başkâtibine sor
gu hâkimliği görevini yaptırma imkânını sağlı-
yan hüküm Anayasaya aykırı olduğu görüldü
ğünden iptaline karar verildiğine dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Adalet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Grupu tarafından; Hâkim sınıfından olmıyan 
mahkeme başkâtiplerine yargı yetkisi tanıyan 
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7188 sayılı Kanunun Anayasaya aykırı olduğun
dan bahisle iptali hakkında açılan dâva üzerine 
konu incelenmiş ve sözü geçen kanunun 1 nci 
maddesinde yer akn ve sorgu hâkiminin göre
vi 'başında bulunmaması veya sorgu hâkimliği
nin boşalması hallerinde mahkeme başkâtibine 
sorgu 'hâkimliği görevini yaptırma imkânını 
sağlı yan hükmün, Anayasaya aykırı olduğun
dan iptaline 28 . 9 . 1965 gününde 1963/100 
esas ve 1965/48 karar sayısiyle karar verilmiş
tir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

Lûtfi Akadh 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 
14. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas

fı Gerger'e izin verilmesi hakkındaki Başkanlık 
tezkeresi ((3/453) 

BAŞKAN — Bir izin tezkeresi var, okutuyo
rum. 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi Ger
ger'in mazeretine binaen 22 Ekim 1965 tarihin
den itibaren 20 gün müddetle izinli sayılması 
Başkanlık Divanının 19 Ekim 1965 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

BAŞKAN — Sayın Gerger'in mazeretine bi
naen 22 Ekim 1965 tarihinden itibaren izinli sa
yılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15. — A. P., C. II. P. M. P. ve Kontenjan 
grupları başkanlarının Bakanlar Kurulunun te
şekkül etmemiş olması sebebiyle gündemdeki ko
nuların görüşühnesine geçilmemesi ve toplantıla
ra bir hafta ara verilmesi, ara verme sonu tatile 
ra4adtmndan 1 Ka°ım 1965 Pazartesi nünü mat 
15 te toplanılmasına karar alınması hakkındaki 
önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge var. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bakanlar Kurulu henüz teşokıkül ermemiştir. 

Bu bakımdan gündemdeki mevzuların görüşül
mesine göçüm emesini ve 'bir hafta ara verilme
sini, Ibir haftalık ara verme sonu tatile rasladı-
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ğrndan J Kasını 1965 Pazartesi günü saat 15.00 
te toplanıl mıasma karar'verilmesini ar/ ve teklif 
ederiz. 

A. P. Grup Bask.' 
Eodaeli 

Lûtff Tokoğkı 
M. B. Grupu Bşk. 

Tabiî Üye 
Fahri özdilek 

O. H. P. Grup Bşk. Y; 
Ksars 

Mehmet Ha zer 
Kontenjan Grup Bşk. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âmil Artus 

BAŞKAN — Bu 'önergeyi oylarınıza arz 

ediyorum, bir hafta ara verilmesini, bir hafta 
sonu da Cumhuriyet Bayramına rasladığı için 
tekrar'.1 Kasımda toplanılmasını yüksek oyları
nıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 Kasım 1965 Pazartesi günü sıaıat 15.00 1e 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.10 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZITA SORFLAR VE CEVAPLARİ 

7. — Cumhuriyet Senatosu Sam.sun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Et ve Balık Kurumu ile 
ilgili bir ihaledeki yolsuzluğa eletir yeızılt soru 
önergesine, Ticaret Bakanı Maeit Zeren'in yazılı 
eevaln (7/164) 

('hım'h u riyet S em a tu >,s u 1 î aş k aa ı i ı ğı 11*ı 
VA ve Balık Kurumu ile ilgili bir ihaledeki 

yolsuzluğa ait yazılı soru önergem ilişikte su
nulmuştur. Başbakan ve Ticaret Bakanları ta
rafından cevaplandırılmasınla delâletinizi say
gılarımla istirham ederini. 

Fetihi Tevetoğlu 
Samsun Senatörü 

1. Bt ve Balık Kuruuıunun Amerika'dan 
satınatınış bulunduğu yağların yurda nakli için 
29 Haziran 1964 günü açtığı kapalı zarf usulü 
ihalede yolsuzluk ve kanunsuzluk mevcut mu
dur? 

2. Şartlara uygun olarak ton başına 19 do
lar' <gibi en düşük bir ücreti teklif eden arma
töre ihalenin verilmiyereik, Ibaşlangıçta kapalı 
zarf teklifinde 22,50 dolar gibi Hazinenin bir 
milyon ikiyüz yirmîsefcizbin beşyüz (1 228 500) 
Türk Lirası zararına mucip bir navlun istiyen 
D. B. Demiz nakliyatı T. A. O. »a verilmesin
deki gerçek sebepler nelerdir ? 

3. özel seJktörün 19 dolar teklif ettiği nav
lunun şartnameye göre ancak % 15 noksanına 
vani 16.15 dolar olarak 'bir başka firmaya ve

rilebilmesi-ilk armatörün rızasiyle mümkün bu
lunduğuna göre, yalnız 10 sent noksanı ile 18.90 
dolardan ve sorgusuz - rızasız D. B. Deniz Nak
liyatı T. A. Ortaklığına verilmesi yolsuzluk, 
kanunsuzluk ve Hazine sararına bir davranış 
ve muamele değil midir? 

4. Başta Hazinenin ve sonra lüzumsuz iş
gal ve masraflara sokulan özel sektörün büyük 
maddi ve mânevi zararını mucip, iaynı zaman
da toplumun güvenini yok eden bu olaya Ba
kanlığınızca el konulmuş, (müsebbipleri hakkın
da âcil bir soruşturma ve muamele yapılmış mı
dır? 

Yukarıdaki sorularımın yazılı olarak Başba
kan ve Ticaret Bakanları tarafından müstaee-
len cevaplandırıl masını saygılarımla istirham 
ederim. 

Fetihi Tevetoğlu 
Samsun Senatorii 

17 . 9 . 1964 
T. C, 

Ticaret Bakanlığı 
Teşkilâtlandırmia Genel M'iid. 
Şube remzi ve No. S- 6/8561 

Konu : Samsun Senatörü Fet
hi Tevetoğlu'nun yazılı soru 
önergesi. 

(hini hu riyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 4 . 9 . 1964 günlü ve 4112/5195 sayılı 

yazınız; 
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Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi 

Tevetoğiu'nuu Et ve Balık Kurumuna ait bir 
ihaledeki yolsuzluk iddiası ile ilgili yazılı soru 
önergesi incelen misti r. 

Et ye Balık Kurumunun Amerika'dan ithal 
edeceği yağların nakliye ihalesi işlemleri, vâki 
müracaatlar göz önünde tutularak, Bakanlığı
mız Teftiş Kurulunca ele alınmıştır. 

Tetkikat sonucunun ayrıca duyurulacağı hu
susunu, bilgilerinize arz ederim. 

Ticaret Bakanı 
Macit Zeren 

t . - C . •'• 

Ticaret Bakanlığı 1!) . 1 . 1 î)«r> 
Teşkilatlandırma Genel Md. 
Şube remzi ve No.TV 6/386 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Samsun Üyesi Fethi Tevetoğ-
lu'nun yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 4 . 9 . 1964 günlü ve 411.2/511)5 sayılı 

yazınız ve 16 . 9 . 1964 günlü ve 6/8561 sayılı 
yazımız, 

Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi 
Tevetoğiu'nun Lt ve Balık Kurumu ile ilgili 
bir ihaledeki yolsuzluğa dair, Başbaıkan ve Ti
caret Balkanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmadım ist iyon önergesi tetkik ettirilmiştir. 

Bu konuda. Bakanlığımızda 'bir müfettişe 
yaptırılan tetkikat neticC'Sİnde düzeni e iren tef
tiş raporuna göre : 

Et ve Balık Kurumunun 10 - 81 ve 10 - 82 
mumlara 11 otorizasyoınlar mukabilinde Amerika'-
da mubayaa edip yurda getireceği Türk 0enli
leri hissesi nebati ve don yağı nakliyesinin ek
siltme suretiyle yapıla/n ihalesinde; 

A) 1. Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 
T. A. Ş. nün, eksiltme şartnamesine uygum ola
rak, nakliyatın tümüne talibolması, 

2. Kurumun Ağustos ayında da ithalât 
yapmak mecburiyetinde bulunması ve bunu 
yalnız Denizbamk Deniz Nakliyat T. A. Ş. nim 
temim etmesi, 

').' Aynı firmanın fiyat kırması neticesin
de, nakliye fiyatlarının kuram menfaatine uy
gun düşmesi ve diğer eksiltmeye iştirak eden 
firmaların yukarıdaki İm sn şiarı temin edeme
meleri bakım la rind an, 
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Denizbamk Deniz Nakliyat T. A. $. ile ya

pılan anlaşnranıın kurum »menfaati yönünden 
isabetli olduğu, 

B) Kurumun alım, satım ve ihale yönetme
liği ve ihale özel şartnamesi hükümleri muva
cehesinde, eksiltme tekliflerinin toptan reddi 
ile, Denizbamk Deniz Nakliyatı T. A. Ş. ile ye
ni Ibir mukavele yapılmasında nıevzmata aykırı 
'bir işlem bulunmadığı, 

(•) 1. Eksiltmemin Denizbank Deniz Nak
liyatı T. A. Ş. ne verilmesiyle kurumu/n, iddia 
edildiği gibi 1 228 500 Tl. zarar etmediği, Türk 
Cemileri navlunu .19 dolar (baz alıtnnıak suretiy
le yapılmış olan sevkiyata göre Domizbank 'De
niz Nakliyat T. A. Ş. nin Kuzey Limıamları için 
20,50 dolar, Güney Limanları için 18,90 dolar 
fiyatı üzerimden husule gelem kâr ve zarar du
rumu; Güney Limanları için ton başına 0,10 
dolar kazanç, Kuzey Limanları içim ton başıma 
1.50 dolar kayıp esasından hesaplandığında. 
zararın 1 143 500 Tl. eksiğiyle 85 000 lira eiva
rında olduğu; 'hangi limanlardan ne miktar 
yükleme yapılabileceğinin önceden kestiril me
şinin müşkül bulunması dolayısiyle fiktif bir 
mahiyet taşıyan bu zararın meydana geldiği, 

2. Eksiltmenin şartnameye aykırı olarak 
yapılmadığı, 

o. Özel firmaların kendilerini, kurumun 
1 000 000 liradan fazla zıarar ettirdiği, ihalemin 
usulsüz yapıldığı gibi 'birtakım yanlış ve mese
lenin iyi tetkik edilmemi esimi em ileri gelem ka
naatlere kaptırdıkları ve bu yüzden feVeram et
tikleri, Kurumun serbest ekonomik düzen içim
deki durumu dolayısiyle resmî ve hususi firma
larım, Kurum menfaati babımındau aynı reka
bet şansına malik oldu kla rı, 

4. Kurum yöneticilerinin, tetkik olunan 
bu muamele seyrinde objektif ölçüler ve ku
rum menfaatime itibar ettikleri, ihalemin özel 
teşebbüse verilmesine gayret gösterdikleri, fa
kat yukarıda sı nal an an sebepler yüzünden iha
lenin Denizibank Don iz Nakliyatı T. A. Ş. ne 
yapıldığı, 

kanaat neticesine varılmıştır. . 
Yukarıda mahiyeti açıklanan işlem dolayı

siyle sözü edilen ihalede kurumun kusurlu fou-
lıımlmıasını ieabdttlrecek bir cihet görülmediği 
gibi• muhtar bir teşekkül olarak, müessesenin 
menfaatlerimin gerektirdiği yolu tercihte ve bu 
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suretle uygun bulduğu ihale şeklini seçmekte 
•sei'best bulunduğu mütalâa edilmektedir. 

Bilginize arz ederim. 
Macit Zeren 

Ticaret Bakam 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'ın, 1960 yılından evvel T. C. Ziraat ve 
T. Emlâk Kredi bankaalrı tarafından yur
dun muhtelif yerlerinde inşa ettirilen köy evle
rine dair, yazılı soru önergesine Ticaret Ba
kanı Macit Zeren'in yazılı cevabı (7/218) 

Ankara : 15 Haziran 1965 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ticaret ve tmar ve 
İskân Bakanlıkları tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına müsaadelerini saygılarımla 
arz ederim. 

Sadi Koçaş 
Cumhuriyet Senatosu 

Üyesi 

1. 1960 yılından evvel T. C. Ziraat ve Em
lâk Kredi bankaalrı tarafından yurdun muhte-
telif yerlerinde inşa ettirilen köy evlerinin bu
günkü durumları nedir? 

2. Büyük kısmının metruk olduğunu işitti
ğimiz, maliyetlerinin eok yüksek olduğu söy
lenen bu binaların her gün değerlerinden kay
bettikleri, hattâ tamire -muhtaç hale geldik
leri göz önüne alınarak, (Zararın neresinden 
dönülürse kârdır) kaidesince bir hal çaresine 
bağlanmaları hakkında Hükümet ve ilgili bakan
lar ne düşünmektedir? 

3. Bu binalar için sarf edilen para miktarı 
nedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 
îçtiearet Genel 

Müdürlüğü 
Şube renizi ve 
No : 4/12441 

27 . 7 . 1965 

Konu : Banka ve kredi Hk. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

îlgi : 15 . 6 . 1965 tarihli ve Kanunlar Mü
dürlüğü 5244/7040 sayılı yazınız. 

Not : İmar v., İskân Baaknlığından gelen ce
vap 1.7. 1965 tarihli 108 nci Birleşim tutana
ğına konmuştu. 
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Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaş'm, 

1960 yılından evvel T. C Ziraat ve T. Emlâk 
Kredi bankaları tarafından yurdun muhtelif 
yerlerinde inşa ettirilen köy evlerine dair yazılı 
soru önergesinin Bakanlığımızla ilgili kısımla
rına ait cevapları havi nottan 2 aded ilişikte 
takdim kılınmıştır. 

Bilgi edinilmesi arz olunur. 
Ticaret Bakanı 

Macit Zeren 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sadi Ko
çaş'm, yazılı soru önergesinin Ticaret Bakan
lığı ile ilgili kısımlarına ait cevaplar. 

1. 1960 yılından evvel T. C. Ziraat Banka
sınca yurdun muhtelif yerlerinde inşa ettiri
len köy evlerinin sayısı 1 000, zirai işletme bi
nalarının sayısı ise 373 tür. 

inşa ettirilen bu binalardan halen Hasan-
oğlan'da 23 aded köy evi satılmış, Kayseri'de 
do 135 aded köy evi ile 142 aded işletme 
binası satış vaadine bağlanmıştır. Bakiye 842 
köy evi ile 231 işletme binası, maliyetlerinin 
çiftçinin ödeme gücünün üstünde bulunması, 
belediyelerce banka adına istimlâk edilen 
arsalar üzerinde inşa edilen binalara ait tapu 
ihtilâflarının halen tamamen halledilememesi 
ve bir kısım parselasyon aplikesinin henüz ne
ticelenmemesi gibi sebeplerde satılamamış
tır. 

2. inşa ettirilen çiftçi evleri ve işletme bi
nalarının biran evvel satılması veya metruk 
halden kurtarılması hususunda Bakanlığı
mızca gereken ilgi gösterilmiş ve çalışmalar ya
pılmıştır. 

a) 6409, 6610, 6683, 6746, 7010, 7048 ve 
7269 sayılı kanunlar gereğince yapılan mes
kenlerin tasfiyesi için imar ve iskân Bakanlı
ğınca hazırlanan kanun tasarısına T. C. Ziraat 
Bankası tarafından inşa ettirilen evlerin de 
ithali konusunda teşebbüse geçilmiş ise de, 
mezkûr evlerin yanında kültür arazisi bulun
madığı için teklif imar ve iskân Bakanlığınca 
benimsenmemiştir. 

b) Mezkûr evlerin yüksek olan maliyet fi
yatları ile Hazineye devri ve bilâhara Hazi
nece mutedil bir fiyatla çiftçiye intikali hu
susundaki çalışmalarımız sonucunda da Maliye 
Bakanlığı ile mutabakata varılamamıştır. 
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c) Umurbey'deki evlerin Beş Yıllık Kal

kınma Plânı 1964 yılı Programındaki (Mar
maris ve Umunbey gibi yerlerde b m u sek-
törünce yaptırılmış ve boş duran evler tu
ristlerin konaklamalarına ayrılacaktır.) Hük
müne dayanılarak dinlenme evi olarak kullan
mak üzere Turizm ve Tanıtma Bakanlığı teşeb
büse geçmiş ise de, bilâhara Umurbey'de yap
tıkları tetkikte evleri gayeye uygun görme
diklerinden bu teşebbüsünden vazgeçmiştir. 

3. Bu binalar için 70 000 000 lira civarın
da para sarf edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, Osmanlı Devleti Dâhiliye 
Nezaretinin, İstanbul'un düşman işgalinden 
kurtuluşunu mütaakıp Ankara'ya nakledilen ar
şivine dair yazılı soru önergesine Başbakan Su-
ad Hayri Ürgüplü'nün yazılı cevabı (7/214) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
dilerim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Mehmet özgüneş 

Soru 1 : Osmanlı Devleti Dahiliye Nezareti
nin, istanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu
nu mütaakıp Ankara'ya nakledilen, son yüz elli 
yıla ait arşivinin İçişleri Bakanlığının (bodrum 
katındaki sığınağa rasgele doldurulmuş okluğa 
ve orada heder olmakta 'bulunduğu doğru mu
dur? 

Sora 2 : Büyük tarihî kıymeti olan bu ar
şivi tasnif ettirerek istifadeye arz etmeyi ve 
heder olmaktan kurtarmayı düşünüyor musu
nuz ? 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 8 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
'Sayı : 77/1/3721 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ligi : 1 . 6 . 1965 tarihli ve 7/214 - 5160/Ö874 

sayılı yazınız, 
Osmanlı Devleti Dâhiliye Nezaretinin, İstan

bul'un düşman işgalinden kurtuluşunu mütaakıp 
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Ankara'ya nakledilen arşivine dair Cumhuriyet 
Senatosu Tabiî üyesi Mehmet özgün&ş tarafın
dan Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru önerge
sine verilen cevabın ilişik olarak sunulduğunu 
arz ederim. 

Başbakan 
Suad Hayri Ürgüplü 

Osmanlı Devleti Dâhiliye Nazaretinin İstan
bul'un düşman işgalinden kurtuluşunu mütaa
kıp Ankara'ya nakledilen arşivine dair Cumhu
riyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet özgüneş ta
rafından Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru 
önergesi cevabıdır. 

Sakıt Osmanlı Hükümetinin mülga Dâhiliye 
Nazaretine ait evrak İstanbul'dan Ankara'ya 
nakledilin emiştir. 

.İstanbul Vilâyet binasının alt katında sak
lanmakta olan bu arşivin, bulunduğu halden 
kurtarılması için, 1939 yılında Başbakanlık Ar
şiv Dairesi ile İçişleri Bakanlığı memurlarımdan 
toplu bir komisyon kurulmuş, dosyalar ve ev
rak bu komisyonca, temizlenerek elden geçiril
miş ve düzenli bir hale sokulmuştur. 

İstanbul Hükümetinin sükûtuna kadarki za
mana aidolan bu evrak 1940 yılında Başbakanlık 
Arşiv Dairesince tesellüm edilmiş olup dosyaları 
içinde muntazam bir şekilde saklanmaktadır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Kayseri'nin merkeze bağ
lı Elâgöz köyü halkının içmekte olduğu suya 
dair yazılı soru önergesine Köy İşleri Bakanı 
S ey fi öztürk'ün yazılı cevabı (7/215) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Köy İşleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

Cumhuriyet Sonatoju Üyesi 
Mehmet özgüneş 

Soru 1 : Kayseri'nin merkeze bağlı Elâgöz 
köyü halkının içmekte olduğu su, 

a) İnsanlar tarafından içilmeye müsait mi
dir? Bu hususta her hangi bir ine ol em e yapılmış 
mıdır? 

b) Bu suyun mikroplu olup olmadığı ince
lenmiş midir? 

c) Bu köyü içilebilir bir suya kavuşturmak 
için ne zaman, ne gibi işler yapılacaktır? 

643 
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Soru 2 : I 
a) Elâgöz köyüne 500 m.- t a d a r mesafede 

ve 1 nı. derinlikte bir yeraltı akar suyunun bu
lunduğu bilinmekte midir? 

b) Tarımla geçinen ve geniş Ölçüde sulama 
suyu sıkıntısı içinde, bulunanı bu köyü suya ka
vuşturmak için ne ••zaman, ne gibi işler yapıla
caktır!' 

T. 0 . 
Köy İşleri Bakanlığı 10.. 7 . 11)65 

Topraksu Genel Müdür lüğü 
Şube Md.: EP /01026 - 55344 

Konu : Kayseri - Merkez - Elâ-
göz köyüne içme ve sulama su
yu temin edilmesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
, İ lgi : 7 . . 6 . 1965 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü-51.94/6954 sayılı yazı : 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet Özgü-
neş taraf ından yazı ı olarak ce-va-plandırı'i-ına
şı. istenilen Kayseri - Elâgöz köyüne ' içme ve su
lama suyu temin edilmesi ile ilgili konuların 
tetkikinde; 

1, Elâgöz köyünce halen içme suyu olarak 
istifade edilen suyun gayrisıhhi olduğu, mevzu
un Bakanlığımın 1965 yılı inşiaat programında 
bulunduğu, yapılacak tesis ile adıgeçen köye iç
me suyu ' temin edilmiş okleağı, 

2. Sulama suyu temin edilmesi ile ilgili ola
rak bugüne kadar Bakanlığıma intikal öden bir 
müracaat olmadığı mevcut kayıtların tetkikin
den anlaşılmıştır. Yeraltı sularının etüt ve araş
tırılması Bakanlığınım yetkisi hairicinde bulun
maktadır. Keza 167 sayılı Kanunun uygulama 
yetkisi Enerji ve Taıbiî Kaynaklar Bakanlığı 
(DSİ Genel Müdür lüğü) mı aittir. Yapı lan etüt 
ve araştı r inalar müspet olduğu t akd i rde Ba
kan! ı grin oa ancak adıgecen örgütün mııvaf a ka
t ına binaen su temini çalışmaları yapılabilmek
tedir. 

Bilginize arz ederim. 
Köy İşleri Bakanı | 
S ey fi Öztürk I 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi RagtpÜner'-
in, hariçten ithal edilen motorlu vasıtalarına dair \ 
nazdı soru önergesine Ticaret Bakam Macit Zc~ 
ren'in yazılı cevabı (7/186) J 
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Cumhuriyet Senatosu.Başkanl ığ ına 

Aşağıda yazılı sorumun Sayın Ticaret Baka
nı ta raf ından yazılı olarak cevaplandırı lması 
hususunda tavassu tunuzu saygılarımla, rica. ede
rini. •. . 

.Cumhur iye t Senatosu (vyesi 
Ragıp Üner 

• "•Yurdumuza hariçten ithal edilen motorlu va
sı ta lar la bâzı otomobil cinslerinin çabuk hara-
bohlıığü görülmektedir ' . Ihı liıoyanda Amerikan 
ye Alman marka .•otomobillerin yıllarca, dayan
dığı halde Skoda - \Varslio\ya gibi bâzı marka
ların 2 - '•) yıl içinde hurda.ya, çıkt ıklar ı bizzat 
bunları kul lananlar ın ' i fadesinden anlaşı lmakta
dır. İni hale güre bu gibi dayanıksız marka oto
mobillerin yurda, sokulmaması ' 'hususunda vek.ı 
ieiiu bir düşüncesi var inidir '.' 
Şube1 renizi ve No. 419.1.87 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı * 19 . 7 . 1965 

Dış Ticaret Dairesi 
Konu rOtomobil ithali İlk 

Cumhuriyet •Senatosu. Genel Sekreterl iğine 
İlgi : 17 . 12 . 1964 tarih, ve 4524/589:)>-7/lS6 

sayılı yazıları. 
Cumhuriyet ' Senatosu f-yesi Ragıp Cner ln 

hariçten ithal ('dilen motorlu vasıtalara dair so
ru önergesi tetkik, edildi. 

S7.02.10 Gümrük tarife-ve istatistik pozisyon
lu binek otomobilleri en son olarak 1960 yılı bi
rinci altı aylık tahsisli ithal inalları listesinde 
yer 'almış ve mütaaikıp kotalarda mezkûr mad
de için hor hangi bir kontenjan 'tefrik edilme
miştir. 

Binek otomobilleri genellikle bedelsiz itha
lât, servet t ransferi ve 5:î<S:î sayılı Gümrük Ka
nununun 126 neı maddesi gereğince gümrükler
deki tasfiye satışları suretiyle yurdumuza so
kulmaktadı r . 

Bu i t ibarla, söz konusu yazılı soruda bahsi 
gecen, hususla ilgili olar.de Bakanlığımızca yapı
lacak bir muamele bu lunmamaktad ı r . 

Keyfiyeti bilgilerine saygı ile1 arz ederim. 
Macit Zeron 

Ticaret Bakam 

fi. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko
casın, kurulmuş ve halen faal bulunan «İkti
sadi Kurul ve Komitesi» müesseselerine dair ya-
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zılı soru önergesine, Başbakan Suad Jlaı/ri Ür-
f/üplü'niin yazdı cevabı (7/21?) 

14 6 , 1965 
Cumhuriyet ' Senatosu Başkanlığına 

Ankara 
Aşağıdaki sorumun Başbakalık ta rar ından 

vazıh o la rak cevaplandırı lmasına müsaadelerini 
saygı lar ında arz ederini. 

Sadi Koçaş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Kurulmuş ve halen faal bulunan «İktisadi 
Kurul ve Komitesi» müesseselerinin Anayasanın 
105 ııei ve diğer ilgili maddeleri ve 91 sayılı 
Kanuna aykırı l ığı , Âmme hukuku prensipleri ve 
Plân. müessesesi ile telifine imkân görülmediği 
aş ikâr olup, Par lâmento görüşmelerinde -de bu 
husus belirtildiği halde bugüne k a d a r feshi el
li etine gidilmemiştir. 

Bu müessese hakkında 'Hükümetin görüşü ve 
ka ra r ı .nedir? 

T. C. 
Başbakanl ık 4 . 9 . 1965 

Kanunlar ve K a r a r l a r 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-74/4J28 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1 4 . 6 . 1963 tarihli ve Kanunlar .Müdür

lüğü 52:59/7034 sayılı yazınız. 

Kuru lmuş ve halen faal bulunan «İktisadi 
Kurul ve Komitesi» müesseselerine' dair Cum
huriyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaş taraf ından 
Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru önergesine 
verilen cevabın ilişik olarak sunulduğunu arz 
ederim. 

Suad Mayii 'Ürgüplü 
Başbakan 

Kurulmuş ve halen faal bulunan «İktisadi 
Kurul ve Komitesi» müesseseleri hakkında 
Cumhuriyet .Senatosu İ'Tyesi Sadi Koeaş tarafın
dan Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru önerge
si cevabıdır : 

1. «İktisadi Kurul» ve-«İktisadi Kuru! Ko
mitesi» 25 . 11 . 1964 tarihli ve 0/398! sayılı 
Bakanlar Kurulu karar iyle kurulmuştur . 

2. İktisadi Kurulun kurulmasındaki ama*;. 
gerek Beş Yıllık Plân ve yıllık programlar ın uy-
gulanmasiyle ilgili olarak, g-erek bunların -dışın

da memleketin ekonomik hayat ına ilişkin ve bir
den fazla bakanlığı ilgilendiren veya çeşitli veç
heleri birden fazla bakanlık t a ra f ından uygula
nacak olan yahut uygulanmaya konulması bir
den fazla bakanlığın re'sen alabilecekleri karar 
ları etkiJiyeeek nitelikte bulunan, gerek yur t 
içi gerek y u r t dışı ekonomik konularda Bakan-
lıklararası 'koordinasyon sağlıyanalk, tekerrürleri 
ve zaman kaybını önlemektir . 

3. İk t isadi Kurul Komitesi de, İktisadi Ku
rutun çalışmalarını- kolaylaşt ı rmak ve görüşü
lecek konuların o lgunlaş t ın imış şekilde Kurula 
intikalini sağlamak amaeiyle kurulmuştu] ' . 

4. Anayasanın, siyasi sorumluluktan bahse
den İ05 nci maddesi. Hükümet politikasının uy
gulanmasında ve insicamının muhafazasında 
Başbakanın özel durumunu bel i r tmekte, parlö-
manter sistemin icabı olan genel siyasetin yü
rütülmesinden Bakan la r Kurulunu sorumlu tut
makta ye her Bakanı kendi yetkisi içindeki iş
lerden ve emri al t ındakilerin eylem ve işlemle
rinden ayrıca sorumlu tu tmak tad ı r . 

Devlet Plânlama Teşkilâtının görevleri de, 
91 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yazılı oldu
ğu üzere, «yürütme» ye ilişkin bulunmamakta
dır. 

5. İktisadi Kurul ve İktisadi Kurul Komite
sinin yukarda 2 nci ve o neü maddelerde belir
tilen görevler i : birden fazla bakanlığı ilgilen
diren, birden fazla bakanl ık taraf ından uygula
nacak olan veya uygulamaya konulması birden 
fazla bakanlığın re'sen alabilecekleri karar lar ı 
etkiliyecek ni tel ikte bulunan «Ekonomik ko
nular» da, Bakanbklararas ı koordinasyon sağ
lamak, tekerrür ler i ve zaman kaybını önlemek
tir. 

Bu konular ın siyasi sorumlulukla ve Devlet 
Plânlama Teşkilât ının yü rü tme ile ilişkisi bu-
lunmıyan görevleriyle ilgili bulunmadığı ve on
larla tedahülü olmadığı cihetle İktisadi Kurul 
ve Komitesinin Anayasa hükümler ine ve 9! sa
yılı Kanuna aykırı l ığı yoktur . 

Bakanlar ın kendi yetkileri içinde bulunan 
ve kendi k a r a r l a n ile halledebilecekleri işlerin 
İktisadi Kurul ile ilgisi olamıyacağı tabiîdir . 

Diğer- t a ra f t an Hükümet ler in ; yü rü tme işle
rini düzenlemek çabuklaş t ı rmak, kolaylaşt ı rmak 
gibi hususlarda, kendi bünyesi içinde ve ba
kanların tümünün muvafakati ile teVMbir ve ter-
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tipler almasını engelleyici bir hüküm bulunma
maktadır. 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 342 

1 . 11 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 14 Haziran 1965 tarihli ve 5239/7034 

sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaş tara

fından «İktisadi Kurul ve Komitesi» hakkında 
sorulan yazılı sorunun cevabının ilişikte takdim 
kılındığını arz ederim. 

Devlet Bakanı 
vo 

Başbakan Yardımcısı 
Süleyman Demirci 

İktisadi Kurul ve Komitesi 
İktisadi Kurul ve Komitesi Anayasanın 

1.05 nei maddesinin vaz'ettiği Bakanlıklarara-
smda işbirliğinin sağlanmasından Başbakanın 
sorumlu ol cağı hümüne istinaden ve bu hükmü 
yerine getirmek maksadiylc kurulmuş bir mües
sesedir. 

Bu müessese müstakil karar alma yetkisini 
haiz olmayıp, Bakanlar Kurulunca veya ayrı 
ayrı Bakanlıklarca ittihaz edilecek kararların 
koordinasyon bakımından hazırlanması ile işti
gal ettiği cihetle ne kuruluşunda, ne de işleyişin
de Anayasaya aykırı bir cihet mevcuttur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtını kuran 91 sayılı 
Kanunla tearuz hali ise, istişari bir organ oları 
DPT ile icrai organ olan Bakanlar Kurulunun 
görev ve yetkilerinin yekdiğerine kavuşması ve
ya yekdiğeriyle tearuz halinde olması mutasav
ver bulunamıyaeağmdan, şüphesiz mevzuubahis 
değildir. 

Bakanlar Kurulunun iktisadi sahadaki gö
revlerinin ifası sırasında mevcudiyetinden ciddî 
şekilde istifade edilen ve evvelki iktidar devrin
de kurulmuş bulunan «İktisdi Kurul ve Komi
tesinin feshinin düşünülmemekte olduğunu arz 
ederim.» 

7. — Cumhuriyet [Senatosu İzmir Üyesi Nev
zat özerdemli'nin, îzmir Devlet Tiyatrosuna 
dair yazılı soru önerisine Millî Eğitim Bakanı 
Cihat Bilgehan'ın yazılı cevabı (7/213) 

20 Mayıs 1965 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, yazılı olarak, Sayın 

22-10.1965 0 : 1 
Millî Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırıl
masına delâlet buyurulmasmı rica ederim. 

Saygılarımla. 
izmir Senatörü 
Nevzat özerdendi 

1. izmir Devlet Tiyatrosu tarafından 
1964 - 1965 kış sezonu içinde verilen temsil
lerin (Davetliler hariç), bilet satmalmak sure
tiyle kaç kişi tarafından seyredildiği ve geç
miş 5 kış sezonlarmdaki sayılarının neler ol
duğu, 

2. izmir'de tiyatro ilânlarının hangi esas
lara göre ve hangi gazetelere ne miktar ve
rildiği (1964 - 1965 yaz ve kış sezonunda.) 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 29 . 9 . 1965 
Talim ve Terbiye 

Dairesi 
Sayı : 3038 

Konu : îzmir Senatörü Nev
zat Özerdemli'nin yazılı so
ru önergesi Hk. 

ilgi : 26 . 5 . 1965 tarihli, Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü, 5118 - 6828/7 - 213 
sayılı yazı : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Nevzat 

özerdemli tarafından verilen, izmir Devlet 
Tivatrosuyla ilgili yazılı soru önergesi cevabı 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

Cihat Bilgehan 

1. izmir Devlet Tiyatrosu tarafından 
1964 - 1965 kış ezonrt içinde verilen temsilleri 
(davetliler hariç) bilet almak suretiyle 41 210 
kişi seyretmiştir. 

Geçmiş beş kış sezonunda izmir Devlet Ti
yatrosu temsillerini seyreden seyirci sayıları 
aşağıda gösterilmiştir : 

1960 - 1961 Sezonu 42 194 Seyirci 
1961 - 1962 » 36 226 » 
1962 - 1963 » 43 983 » 
1963 - 1964 » 43 367 » 
1964 - 1965 » 41 210 » 

2. izmir'de tiyatro ilânları, yüksek tirajlı, 
çok okunan gazeteler ile müessesenin faaliye-
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tine yakından ilgi gösteren gazetelere verilmek
tedir. 

8. — Cumhuriyet senatosu Üyesi Sıtkı Ulay'-
ın, dar gelirli vatandaşın artan hayat pahalılığı 
karşısında çekmekte olduğu ıstıraba çare aranma
sına dair yazılı soru önergesine, Ticaret Bakanı 
Macit Zeren'in yazılı cevabı (7/220) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini arz ederim. 

Senatör 
Sıtkı Ulay 

1. Dar gelirli vatandaşın artan hayat pa
halılığı karşısında çekmekte olduğu ıstıraba 
çare aranması ve tedbirler alınması yolunda 
Senatomuzca bir genel görüşme açılmasını tek
lif etmiş ve geçim derdinin seçimlerden önceye 
alınmasını rica eylemiştim. 

2. Sayın Ticaret Bakanlığımızca kontrol
suz kalan piyasada zeytin ve peynirin dahi se
kiz liraya keyfi ve kasdi olarak satılmakta ol
duğu bugün de istihsali yapan ilk ellerden 
ucuza temin edilip de % 100 ü aşan bir kârla 
satılan zaruri iaşe maddelerinin ucuzlatıl
ması ve gerekli tanzim satışları yapılması yolun
da bir hazırlık ve çalışma düşünülmekte midir? 

8. özel teşebbüsü sevmenin bir fazilet oldu
ğu beyan buyurulduğuna göre vatandaşın ili
ğini sömüren sahtekârlar ve aşarı kazanç sevda
lılarının da takip ve cezalandırılmaları için Hü
kümete teklifleriniz olmuş mudur? 

4. Bu sene zeytin, kuru fasulye, nohut v. s. 
gibi gıda maddeleri ile meyvalarm asıl istihsali 
yapanlardan aracılarca hangi fiyatlara alınıp 
parekencle piyasada kaça satıldıklarının bir 
açıklaması yapılabilir mi 1 

Hürmetlerimle. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 9 . 9 . 1965 
tçticaret Genel 

Müdürlüğü 
Şube remzi ve 
' No : 4/16751 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îlgi : 18 . 6 . 1965 gün ve 5262/7076/7 sayılı 

yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sıtkı Ulay'm, 
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dar gelirli vatandaşın artan hayat pahalılığı 
karşısında çekmekte olduğu ıstıraba çare aran
ması hakkındaki ilgide kayıtlı yazınıza ekli 
olarak alman yazılı soru önergesi incelenerek 
konu hakkındaki cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Ticaret Bakanı 

Macit Zeren 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sıtkı 
Ulay'm «Hayat pahalılığı ve çarelerinin araş
tırılması» na dair yazılı sorusu cevabıdır. 

Soru ] . Dar gelirli vatandaşın artan ha
yat pahalılığı karşısında çekmekte olduğu ıstı
raba çare aranması ve tedbirler alınması yo
lunda Senatomuzda bir genel görüşme açılma
sını teklif etmiş ve geçim derdinin seçimlerden 
önceye alınmasını rica eylemiştim. 

Cevap : Bakanlığımıza tevcih edilmiş bir 
soru mahiyetinde olmadığından cevaplandırılma
mıştır. 

Soru 2. Sayın Ticaret Bakanlığımızca kont
rolsuz kalan piyasada zeytin ve peynirin dahi 
8 liraya keyfî ve kasdi olarak satılmakta olduğu 
bugün de istihsali yapan ilk ellerden ucuza 
temin edilip de % 100 ü aşan bir kârla satı
lan zaruri iaşe maddelerinin ucuzlatılması ve 
gerekli tanzim satışları yapılması yolunda bir 
hazırlık ve çalışma düşünülmekte midir? 

Cevap : Piyasada fiyatlara doğrudan doğ
ruya müdaahlede bulunulmaması hususu. Millî 
Korunma Kanununun 16 Eylül 1960 tarihin
de tatbikten kaldırılmasından beri prensibola-
rak kabul edilmiş ve bu esas bilâhara Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında da yer almış 
bulunmaktadır. 

Bakanlığımız piyasadaki fiyat hareketlerini 
yakinen takibetmekte ve fiyat artışlarının mal 
darlığından ileri geldiğinin tesbit olunması ha
linde o malın temini veya yerine ikâme mad
desi bulunması suretiyle darlığın giderilmesi
ne çalışılmaktadır. 

Diğer taraftan, zaruri hallerde Toprak Mah
sulleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu gibi teşek
küller ile Tarım Saış Kooperatifleri birlikleri 
vasıtasiyle piyasanın tanzimi çareleri araştırıl
makta ve bu arada Ankara ve istanbul şehir-
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1 erinde Gima ve Migros şirketleri yardımiyle 
müstehlik halkın başlıca gıda maddelerinin te
mini yoluna gidilmektedir. Bunun dışında ve 
bütün gıda maddelerine şâmil durumda bir tan
zim keyfiyetinin düşünülemiyeceği ve uygulana
mayacağı izahtan varestedir. 

Soru 3. Özel teşebbüsü sevmenin bir fazilet 
olduğu beyan buyurulduğuna göre vatanda
şın iliğini sömüren sahtekârlar ve aşırı kazanç 
sevdalılarının da takip ve cezalandırılmaları için 
Hükümete teklifleriniz olmuş mudur? 

Cevap : Gıda maddeleri mevzuundaki hile ve 
tağşişe mütaallik zararlı faaliyet 1593 sayılı 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Gıda Maddeleri 
Tüzüğü gereğince belediyeler tarafından taki-
bedilmektedir. Bakanlığımızca devamlı surette 
müşahede altında bulundurulan piyasada, fiyatı 
spekülatif mahiyette bir artış gösteren gıda 
maddesine raslanmamıştır. 

Sahtekârlık esasen bir suçtur ve mer'i ceza 
kanunlarının şümulü içindedir. Bildiğiniz ve 
tanıdığınız sahtekârların isimlerini Cumhuriyet 
savcılarına bildirilmesini rica ederim. 

Soru 4. Bu sene zeytin, kuru fasulye, nohut 
v. s. gibi gida maddeleri ile meyvalarm asıl 
istihsali yapanlardan aracılarca hangi fiyat
lara alınıp perakende piyasada kaça satıldıkla
rının bir açıklaması yapılabilir mi? 

Cevap : Zeytin, kuru fasulye, nohut gibi 
maddeler ile meyvalarm toptan ve perakende 
satış fiyatları, diğer bütün zirai maddelerde 
olduğu gibi, istihsal miktarına, bir evvelki 
yıldan müdevver stok durumuna ve umumi fiyat 
konjonktürünün takibettiği seyre göre yıldan 
yıla değişmektedir. 

Diğer taraftan memleketimizde muhtelif is-
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tihsal bölgelerinde iklim şartları, toprağın hu
susiyetleri ve su durumu nazarı itibara alınmak 
suretiyle hangi mahsûlün, hangi ekim, dikim 
ve bakım şartları altında ve en az ne miktar 
yetiştirilmesinin hangi fiyat seviyeleri için 
müstahsılma ekonomik bir fayda veya gelir sağ-
lıyacağı tesbit ve tâyin edilmemiş ve ilgililere 
duyurulmamış olduğundan müstahsil, yılların 
kazandırdığı pratik bilgi ve itiyada göre hare
ket etmekte ve çok defa bir evvelki yıl mahsûl
lerinden en fazla fiyat sağlamış bulunanı ekmek 
veya yetiştirmek yoluna gitmektedir. Bu du
rum da, muhtelif maddelerin istihsal miktarla
rında ve bu malların fiyatlarında yıldan yıla 
büyük farklar meydana getirmektedir. 

Diğer taraftan; bazan müstahsilin satış fi-
yatiyle müstehlikin alış fiyatı karşılaştırıldığı 
zaman aradaki farkın fazlalığı dolayısiyle ilk 
bakışta aracıların fazla kâr sağladıklarına hük-
metdilmekte ise ele hakiki durum böyle değil
dir. Zira, müstahsil dan alman mal; çok defa 
ve malın alım satımında cari ticari usul ile 
alıcının ve satıcının malî imkânlarına göre bir
den ziyade aracı elinden geçmekte ve bilhassa 
toptancı hallerinde yapılan yaş meyva ve sebze 
satışlarında fire tanınmamakta olduğundan 
müstahsil satış fiaytı ile müstehlikin ödediği 
fiyat arasındaki farkın tamamen aracılar elinde 
kaldığı ve bahusus bunun bir aracıda toplandığı 
söylenemez. 

Bununla beraber aracıların mâkul ol miyarı 
o fanlarda fiyat artışlarına sebebiyet verme
lerini önlemek veya aracıların berteraf edilme
sini sağlamak için diğer tedbirlerle birlikte ve 
bilhassa müstahsil ve müstehlikin teşkilâtlan
dırılması gerekmekte, Bakanlığımızca da bu konu 
üzerinde önemle durulmaktadır. 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'e izin verilmesi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/453) 

2. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 
Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia 
edilen yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu (10/3. 
10/5) 

3. — Anayasa Mahkemesine asıl üye secimi. 
4. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

çimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A 

B 

X 

HAKLARINDA İVEDİLİK KARART 
VERİLEN İŞLER 

- TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in Bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/821; Cumhuriyet Senatosu 1/595) (S. Sayı
sı : 714) | Dağıtma tarihi : 18 . 10 . 1965] (Ret) 

X 2. — Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy 
nüfusuna kayıtlı Alioğlu, Hayriye'den doğma 
1341 doğumlu Hayrettin Hami Demiralp'm ce
zasının affı hakkındaki kanun tasarısının Mil

let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/864; Cumhuriyet Sena
tosu 1/597) (S. Sayısı : 715) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1965] (Ret) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Cumhuriyet Senatosu 
içtüzüğünün 43 ncümaddesinin değiştirilmesi
ne dair tüzük teklifi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/148) (S. Sayısı : 520 ye ek) 
j Dağıtma tarihi : 18 . 10 . 1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

1. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve ola
ğanüstü hal tatbikalarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu İçişleri Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/548; Cumhuriyet Senatosu 1/592) (S. Sayı
sı : 677) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1965] 

2. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
daki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/734; Cum
huriyet Senatosu 2/178) (S. Sayısı : 709) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 7 . 1965] 

3. — 440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlardan 
sağlık teşkilâtı olanlarda çalışan tabip, diş ta
bibi ve eczacıların 224 ve 472 sayılı kanunlar
dan istifade ettirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 2/866; Cumhuriyet 
Senatosu 2/182) (S. Sayısı : 713) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 7 . 19651 




