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1. __ GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 53 ncü 
maddesinin 3 numaralı bendinde yer alan ve 
Kolordu Komutanına, mahkemece verilmiş, 
şartla tahliye kararının geri alınması için emir 
verme yetkisi tanıyan hükmün Anayasaya ay
kırı olduğundan iptaline karar verildiğine dair 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi okun
du, bilgi edinildi. 

Deniz îş Kanun tasarısını görüşmek üzere, 
tasarının havale edildiği komisyonlardan üçer 
üyenin iştiraki ile bir Geçici Komisyon kurul
masına dair Anayasa ve Adalet Komisyonu Baş
kanlığı yazısı okundu ve reddedildi. 

Malî ve İktisadi îşler; 
Karma Kitaplık; 
Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve iskân; 
Tarım komisyonlarının Başkanlık Divanla

rının teşkil edildiğine dair tezkereler okundu, 
bilgi edinildi. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun 
kaldırılarak yerine «Dışişleri» ve Turizm ve 
Tanıtma» şeklinde iki komisyon kurulmasına 
dair Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cevat Açıkalm 
ve Tabiî Üye Sezai O'Kan'm önergesi okundu 
ve konu, içtüzük tadili mahiyetinde görülerek, 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale olundu. 

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Türk 
Anonim Şirketinde mevcudiyeti iclicla edilen yol
suzluklar ile 

Devlet Demiryoları Genel Müdürlüğünde 
yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma komisyonları raporlarının gö
rüşülmesi Hükümet temsilcisinin de hazır bulu
nacağı bir birleşime bırakılması kabul edildi. 

Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi ile 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçimi, iç

tüzükte yapılacak tadilâttan sonraya bırakılması 
kabul edildi. 

Sözlü sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in nüfusumuzun yüzde kaçı
nın okur - yazar olduğuna dair sözlü soru öner
gesi, (6/338) (Başbakanlığa gönderilmiştir.) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Spor - Toto'dan elde edilen 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm 274, 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Osman Koksal'm 

280, 

istanbul Üyesi Kifat öztürkçine'nin 293, 300. 
istanbul Üyesi Ekrem özden'in 298, 
Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun 307, 308 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in 330, 331 

sayılı soruları, ilgili Bakanların ve 
Muğla Üyesi Muallâ Akarca'nın 275, 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm 312, 
Burdur Üyesi Faruk Kmaytürk'ün, 313, 
Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'm 317, 333 
Bingöl Üyesi Sabri Topçuoğlu'nun 324, 
Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nm 325, 
Tabiî Üye Selâhattin Özgürün, 326, 
Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm 229 sayılı soruları, 

soru sahiplerinin bu birleşimde hazır bulunma
maları sebebiyle gelecek Birleşime bırakıldı. 

Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu'nun 277, 

Adana Üyesi Sakıp Ünal'ın, 291, 
Ankara Üyesi Niyazi Ağırnaslı'nm 321 sa

yılı soruları, soru sahipleri ikinci defa hazır bu
lunmadıklarından yazılı soruya çevrildi. 

Genel Kurul toplantılarına 4 Ocak 1966 Salı 
gününe kadar ara verilmesi hakkındaki önerge 
kabul edildi. 

4 Ocak 1966 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere birleşime, saat 16.07 de, son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kırklareli 
Sırrı Atalay Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Niğdo 

Kudret Baykan 

gelire dair sözlü soru önergesi (6/339) (Başba
kanlığa gönderilmiştir.) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pırıltı'nın 1966 programına dair sözlü 
soru önergesi, (6/340) (Başbakanlığa gönderil
miştir. ) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in okul bulunmıyan köylere 
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dair sözlü soru önergesi (6/341) (Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in Müsteşarlık Konseyine 
dair sözlü soru önergesi (6/342) (Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, ilçe ve nahiye merkezle
rindeki PTT şubelerinin mesaisine dair sözlü 
soru önergesi (6/343) (Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir.) 

YAZILI SOKU 

7. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Cemal Yıldırım'm, Yunan uyruklu Rumlara dair 

yazılı soru önergesi (7/242) (Başbakanlığa gön
derilmiştir.) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 
1. — Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 

5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni (Millet Meclisi 1/73; Cum
huriyet Senatosu 1/618) (Malî ve iktisadi işler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

RAPORLAR 
2. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü

fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
Özer'in, bakiye cezasının affı hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/821; Cumhuri
yet Senatosu 1/595) (S. Sayısı 714 e ek) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 43 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair içtüzük teklifi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/148) (S. Sayısı : 250 ye 
2 nci ek) 

4. — Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy 

nüfusunda kayıtlı Alioğlu, Hayriye'den doğma 
1341 doğumlu Hayrettin Hami Demiralp'm ce
zasının affı hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapor

ları (Millet Meclisi 1/864; Cumhuriyet Senatosu 
1/597) (S. Sayısı : 715 e ek) 

5. — Müncvver'den doğma 1340 doğumlu 
Mehmetoğlu Ahmet Ulak'm hapse tahvil edilmiş 
olan bakiye cezasının affı hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/819; Cumhuri
yet Senatosu 1/596) (S. Sayısı : 737) 

6. — Rize ilinin Çamlıhemşin kazası, Murat 
köyünden Ahmetoğlu Hatice'den doğma 1932 
doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye cezasının 
affı hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/790; Cumhuriyet Senatosu 
1/606) (S. Sayısı : 738) 
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B Î R İ N D İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Bc^kanvokiii Fikret Turhangi! 

KÂTİPLER : Nahit Al tan (Oanak-rale), Ömer ücuzol (Eskişehir) 

BAŞKAN — 25 nei Birleşimi acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz .vardır. 

4. — BAŞKANLIK DİVARIHI1 

1. — Vefat ettiği haber alınan Kocaeli Üyesi 
Rifat Özdcs'in ruhunu tazizen saygı duruşu 

BAŞKAN — Kocaeli Senatörü Sayın Amiral 
Rifat. Özdeşin ebediyen aramızdan ayrılması ha-

5. — DEMBÇLEB 

1, — Aydın Üyesi İskender Cenap E getrin; 
Ege Bölgesindeki sel ve taşkınların tevlidettiği 
zararlara, hazır bulunan Menderes ıslah projesi
nin tatbiki ve zarar gören çiftçilerin borçlarının 
ertelenmesi ve kendilerine ayrıca yeni krediler 
verilmesine dair demeci, 

BAŞKAN — Sayın Er;ü gündem dr ı Aydın, 
Söke ve Koçarlı Ovalarında Büyük Menderes taş
kını hasebiyle gündem dışı söz istemişlerdir. Bu
yurun Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Sayın Başkan, değerli senatörler; yıllardır Ege 
Bölgesinin bir derdi vardır. Taşkın, su basma
sı. Zaten bu Anadolu insanının kaderi, Susuz
lukla mücadele yine Anadolu insanının kaderi, su
yun fazlalığından da şikâyet olmuştur. Bugün 
başta Söke ovası olmak üzere Koçarlı ve Aydın 
ovaları sular altında kalmıştır. Son yağış ve 
taşkınlar bu ovaları birer deniz haline getirmiş
tir. Söke ovasında mevcut suyun seviyesi yarım 
metreyi aşmıştır, muhterem arkadaşlarım. Yüz-
bin hektarın üstünde bir arazinin ekim yapılamaz 
halde kalması bir tarafa, geçen sene de yağmur
lar ve taşkınlar dolayısiyle bu bölgede geç ekim 
yapılmış ve körpe kalmış olan pamuğun hâlâ 
toplanamamış olanları bugün bu suların altına 
gömülmüş bulunmaktadır. Biz Ege senatör ve 
milletvekilleri olarak Ege'nin bu derdini Bütçe 
Komisyonlarında, Heyeti Umuıniyelerde sözlü so-

Ö-SNEL KURULA SUNUŞLÂEI 

cebiyle Yüksek Heyetinizi bir dakikalık ihtiram 
sükûtuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşu yapıldı.) 
BAŞKAN.— Teşekkür ederim. 

VE SÖYLEVLEE. 

rular ve genel görüşmelerde ifade etmeye çalışı
rız. Maalesef gerekli tedbir alınmamaktadır. Bu
gün Ege çiftçisi bilhassa SÖke köyleri sefalet ve 
açlıkla kucak kucağadır. Geçen seneki, mahşu-, 
lünü idrak edememiş, bu sene de seller altında 
kalan arazide ekimin ne zaman yapılabileceği bir 
kehanet halini almıştır. Geçen yılki taşkınlar 
yüzünden Büyük Menderes bölgesi geç pamuk 
ekimi yapabilmiş ve mahsul de gecikmiştir. 

Menderes Nehri ve yaii derelerin telıdidettiği 
ovalar bu nehir ve yan dereler kontrol altına 
alınmadığı ..müddetçe Ege'de çiftçinin istikbâli
nin daima bir üm't, bir tesadüf olarak mütalâa 
edilmesi icabeder. Söke ovasının 7 bin de
karlık arazisinin 250 bin dekarı da çorak halâ 
gelmiştir. Bunun da sebebi yine Menderes Nehri
nin kontrol altına almamamasmdan dolayıdır. 
Malûmlarınız muhterem arkadaşlarını, Büyük 
Menderes çok düz bir ova üzerinde kivrım, kıv
rım akan bir nehirdir. Ye taşıdığı topraklar! de
nize döktüğü tarafı doldurduğu için deniz sula
rı Menderes yolu ile ovanın 5 - 1 0 kilometre ka
dar içerlerine yayılır ve bunun neticesinde sular 
çekildiği zaman kalan tuz tabakası, binlerce yıl
lık medeniyetlerin kurulduğu bu bereketli top
rakları bugün bir tuz çölü haline getirmektedir, 
Ve bu ovanın tuz miktarı her sene yüzde 7 niş-. 
betinde artmaktadır. Muhterem arkadaşlarım 
bu ovadan bundan 5 - 10 yıl önce dekar başına 
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ikiyüz ilâ üçyüz kilo pamuk alınırken bugün Lu 
bakımsızlık yüzünden, bu ilımal yüzünden dekar 
başına ancak 50 ilâ 70 kilo pamuk alınabilmek
tedir. Bütün bu ihmaller neticesinde defalarca 
meseleyi ve dâvayı duyurmaya çalışmamıza rağ
men tedbirler alınmamıştır. Bugün bu ovada, 
elde edilen pamuk miktarı 25 milyon kilo civarın
dadır. Eğer gerekli fennî ve teknik tedbirler 
almabiise ve ova baskınlardan, taşkınlardan kur-
tarılabilse bu miktarı beş misli çoğaltmak ve mil-, 
lî geliri de bu nisbette yükseltmek imkânına sa-
hibolabiliriz. Yalnız 1965 senesinde Söke köyle
rinde pamuk ziraati yapan çitç.inin zararı 25 mil
yon lira olmuştur. Bu 25 milyon lira zararın 
üzerine yeni sularla beraber yeni zararlar eklen
mektedir ve eklenecektir. 

Biz çeşitli köylerden telgraflar - çok acı ifa
deli telgraflar - almaktayız. Köylüler açlıkla, 
sefaletle başbaşa kalmış olduklarını bu telgraf
larda ifade etmektedirler. Gerekli tedbirlerin 
acilen alınması icabeder. Birinci arzumuz çeşit

li banka borçlarının derhal ertelenmesi ve borç
suz vatandaşa yapılan muamelenin aynı ile bu 
borçlu vatandaşlara da yapılması yani, kredi 
alabilme imkânlarına sahibolabilmelerinin temi
ni, ikincisi de hazırlanmış olan ve Türkiye'de 
15 seneden beri devam eden yerüstü ve yeraltı 
sularına bir istikamet vermek için yapılan ça
lışmalara ek bu Büyük Menderes havzasının ıs
lah projeleri Hazırdır, yapılmıştır ve himmet 
beklemektedir. Bunların, yani Menderes nehri 
havzasının ıslah projesinin tasdikinin öyle az 
paraya bağlı olmıyan bir iş olduğunu da biliyo
ruz. Ama köylü, kasabalı ve şehirli vatandaş 
Devletle elele vermeye hazırdır. Hükümetin 
himmetini bekliyoruz. Bu bölgeyle gerekli ilgi
yi kursunlar ve her gün üst üste binen zarar
larla millî servetin heder olup gitmesini ve in
sanların sefil, perişan olmasını istemiyorsak 
bunun önünü almak için elbirliği ile harekete 
geçilsin. 

Mâruzâtını bu kadardır. Hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KüEULA SUNÜSLAEI 

2. — Başkanlık Divanını teşkil ettiğine dair 
Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — İki tezkere vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Sosyal İşler Komisyonu Riyaset Divanı se

çimine 10 üye katılmış ve neticede: 
Başkanlığa 6 oy ile Tarık Remzi Baltan, 

Sözcülüğe 10 oy ile Faruk Kmaytürk, Kâtipli
ğe 9 oy ile Abdülkeriın Saraçoğlu seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 
Sosyal İşler Komisyonu 

Başkanı 
Tarık Remzi Baltan 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir efen
dim. 

3. — Maraş Üyesi Nedim Evliya'nın ölümü 
hakkındaki Başbakanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
20 . 12 . 1965 günü akşamı Haydarpaşa'dan I 

Anadolu Ekspresi ile Ankara'ya dönerken Ka- ! 
raköy civarında kalb krizi ile hastalanan Cum- • 

huriye t Senatosu Maraş Üyesi Nedim Evliya'
nın Eskişehir'de indirilerek en yakın DD 
hastanesine yatırıldığı ve gerekli müdaha
leye rağmen kurtarılamıyarak 21 . 12 . 1965 gü
nü saat 4 te vefat ettiği, İçişleri Bakanlığının 
22 . 12 . 1965 tarihli ve Ş. 3.23302-64/8867 sayı
lı tezkeresiyle bildirilmiştir. 

Teessürle arz ederim. 

Başbakan 
Süleyman Demirci 

BAŞKAN — Evvelce gereği yapılmış olmak
la ıttılalarmıza arz edilmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sahir Ku-
rutluoğlu'na izin verilmesi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi. (3/468) ' 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Sahir Kurutluoğlu'nun hastalığına binaen 
24 . 12 . 1965 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle izinli sayılması Başkanlık Divanının 
27 . 12 . 1965 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır. 
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Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. I BAŞKAN — 15 gün müddetle izinli adde-
Cumhuriyet Senatosu dilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka-

Başkanı bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İbrahim Şevki Atasağun J 

6. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

1. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 
Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia edi
len yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/3, 10/5) 

BAŞKAN — Evvelce okunmuş bulunan ra
por üzerinde söz almak istiyen sayın üye?.. Bu
yurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; aramızdan ebediyen 
ayrılan bir arkadaşımızın vermiş olduğu takrir 
üzerine Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı 
Türk Anonim Şirketindeki iddiaları tahkik ve 
tetkik eden Senato Araştırma Komisyonu ra
poru okunmuş bulunuyor. Bu rapor üzerinde 
o okunma tarihinde söz aldığım için sözümü 
şimdi huzurunuzda ifade ediyorum. 

Muhterem arkadaş! ar; 
Senato Araştırına Komisyonu raporunun 4 

ve 5 nci sayfasında zikredilen hususlara temas et
mek istiyorum. 

Denizbank Nakliyatı Türk Anonim Şirketi 
440 sayılı Kanuna göre bir İktisadi Devlet Teşek
külü haline gelmeden evvelki devrede 23 sayılı 
Kanuna göre kurulan şirket Müdürler Kurulu 
Müdürlüğünü ifa eden Halet Köken'in, bu gö
reve 19 . 11 . 1962 tarihli Fevkalade Umumi 
Heyetin karariyle atandığı ve bu suretle tevek
kül' bünyesinde görevli sayılarak 440 sayılı Ka-

ınuna göre kurulan yeni heyetin kurul üyeliğine 
Bakanlar Kurulunca ve teşekkül bünyesinden se
çilen üye sıfatiyle 16 . 5 . 1964 tarihinde atan
dığı rapordan anlaşılmaktadır. 

Sayın Halet Köken 19 . 11 . 1962 tarihinden 
evvel C. II. P. Sarıyer İlet» Başkanlığını yapmış 
bulunmakta idi. Bu sıfatla bu vazifede bulun
ması kusurlu addedilerek hakkında şikâyet edil
mektedir. Neden Halk Partili bir arkadaş buraya 
tâyin edilmiştir? Kıyamet buradan kopmaktadır. 

Bu siyasi vazifenin, tâyinden evvel yapılmış 
olması ve tâyininden sonra böyle bir vazifeden ta
mamen çekilmiş, kaydı iptal edilmiş bulunması 
ve Halefin bundan sonra siyasetle meşgul olma
ması karşısında bu memuriyet verişin ne gibi bir 

- kanuni mahzuru olduğu anlaşılamamaktadır. 
Araştırma Komisyonu bu düşünceler altında tâ
yininde bir kanunsuzluk olmadığı mütalâasiyle 
raporunun bu kısmını bağlamış bulunuyor. Bun
dan başka meseleyi ayrı mütalâa etmektedir ko
misyon. Raporunda bâzı misaller göstermekte
dir. 

Demokrat Parti eski Sivas Milletvekili Sayın 
Nurettin Ertürk ün başka bir İktisadı Devlet Te
şekkülüne tâyin edildiğine ve yine D. P. Adıya
man Milletvekili Sıtkı Turanlı'nm da Denizbank 
Nakliyatı avukatı olarak atandığına işaret eden 
Komisyon bu tâyinlerde kayırmadan ziyade (hiz
met ifasında fayda mülâhazalarının hâkim oldu
ğu) sonucuna varıldığını raporunda kesin olarak 
bildirmektedir. x 

Senatonun yüksek müsaadelerine dayanarak 
ben de bu misallere bir - iki tanesini ekliyeyim: 

D. P. milletvekillerinden ve eski Millî Savun
ma Bakanı kıymetli Semi Ergin İş Bankası Hu
kuk Müşavirliği ve avukatlığına, yine aynı sene
lerde tâyin edilmiştir. 27 Mayıs ihtilâlinden ev
vel İstanbul avukatlarının haksızlıklara karşı ya
pacakları protesto yürüyüşüne hazırlandığını gö
rünce bunu ihbar eden bir arkadaşımız, yine D. 
P. li bir meslektaşımız ihtilâlden sonra Deniz
bank avukatlığına tâyin edilmiştir. Bu son.tâ
yinleri görmeyip Sayın Halet Köken ile uğraşma
nın mânasını anlamak müşküldür. 

Arkadaşlar : 
Şu veya bu partinin adamı idi, şu partinin va

zifesinde bulunmuştu mütalâasiyle bir vatandaş 
hakkının sürüncemede bırakılması veya lâyık ol
duğu bir vazifeye atanmaması doğru olmaz. 

Bu düşüncelerin sonu gelmez!.. Vazifelere lâ
yık olanların siyasi düşünceleri nazara alınmak
sızın tâyini icabeder. Ancak bu vazifede parti
zan bir idare kurarsa ve bu açıkça görülürse o 
takdirde bu memur hakkında gereken muamele
nin yapılması yolu açıktır. Halen yürürlükte olan 
Anayasayı tanzim eden ve halk oyundan geçiri
len hükümleri her halde I). P. iktidarı zamanın
da vukubıılan haksızlıklar, kanunsuzluklar düşü-

j nülerek vazife alacaklara veya vazifelerde bulun-
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muş olanlara, kanunların nasıl haklarında 3-ürür-
lükte olacağı sarahaten gösterilmiştir. Anayasa
nın temel hak ve ödevler kısmında beyan edilen 
12 nci maddesi kişilikten bahsetmektedir. Bu 
maddeye göre (Herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi dü
şünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı gö
zetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişi-
ye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanına
maz.) Şu halde hiçbir vatandaş siyasi düşünce 
ve telâkkisi yüzünden kanunlar önünde bir ayırı
ma tabi tutulamaz ve diğer vatandaşlara tanınan 
haklardan istifade ettirilmemek gibi bir duruma 
düşürülemez. 

Bunun tabiî bir neticesi olarak da hiçbir sını
fa imtiyaz tanınamaz. O halde iktidara gelen bir 
parti böyle bir ayırım yapıyor ve vatandaşların 
siyasi düşünceleri yüzünden ekmekleriyle oynu
yor, hakları olan vazifeleri vermiyor veya bu va
zifelerde bu sebeplerle uzaklaştırıyorsa o iktida
rın bu şekilde hareketleri Anayasaya tamamen 
muhalif sayılır ve halk indinde mahkûm edilir... 
Ve edilmelidir. 

Anayasa ayrıca teyiden (Kamu yararı, genel 
ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve millî güven
lik gibi sebeplerle de olsa bir hakkın ve hürriye
tin özüne dokunulamaz.) demektedir. 

Bu hukukî duruma göre asırlarca uğruna 
mücadele edilen ve mukaddes haklardan sayılan 
temel hak ve hürriyetler hiçbir surette kayıt al
tına alınamazlar. Bunları smırlıyan kanunlar 
dahi bu hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz
lar. . 

Komisyonumuz bu Anayasa kaidelerine ta
mamen mutabık bulunan mütalâasını bir kıymetli 
siyasi vesika olarak karşılıyor ve diğer şikâyet ko
nularında da, titiz, hakşinas mutlak bir bitaraf
lık içinde yaptığı tahkikattan dolayı da kendile
rini tebrik ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu raporda plânın tat
bik edilmemesi, İpar gemilerinin çalıştırılma ma
sı meselesi de ayrıca 14 madde içinde ele alınmış
tır. Saym Çağlayangil'in, Amerika'da görüştük
leri gazetelerde okuduğunuz Ali İpar 26 milyon 
liraya Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edil
miş, gemiler işletildikten sonra zarar etmiş, mese
le adliyeye intikal etmiş, Hazine ile adliye ara
sında 14 milyonluk bir masraf yapılmış, bu yüz
den zararlar mahkemeye düşmüştür. . Komisyo
numuz bu ve mahkemelere düşen diğer maddele
ri nazarı dikkate alarak Anayasanın 132 nci mad

desine göre bunlar hakkında bir mütalâa beyan 
etmemiştir. Ezcümle, lîoeaeli tankerinin satışın
da Hazinenin 700 bin lira zarar gördüğü iddiası 
da bu meyanda tahkike tabi tutulmamıştır. Ko
landa Acentasmm değiştirilmesindeki yolsuzluk 
iddiası da aynı şekilde komisyonca ariz ve amik 
tetkik edilmiş ve Roıerdam Acentesinin değişti
rilmesi işinde şirket ınenfaatlarine ve kanuna ay
kırı bir cihet görülmemiştir. 

Alman armatörlerine ödenen 260 bin dolar 
tutarındaki narhın bedelinin tediyesini de tahkik 
eden komisyon bu ciheti mevzuata, konsorsiyum 
yardımları esaslarına ve hakem kararlarına, Hü
kümetin tasarruflarına aykırı bir cihet bulun-

. madiğini ve keyfiyetin usulü veçhile ve kanuna 
uygun hareketlerle meydana geldiğini ve bir ka
rarname ile hususi neticesine bağlandığını teba
rüz ettirmektedir. Şu vaziyete göre muhterem 

' arkadaşlar, Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı 
Türk Anonim Şirketinde yapıldığı iddia edilen 
14 maddelik yolsuzluk şu Araştırma Komisyonu 
raporuna göre sabit olmadığı tahakkuk etmiş
tir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım, müzakere edilmek
te olan konu üzerinde mâruzâtım biraz da usule 
mütaallik olacak. Buna hattâ biraz gecikmiş bir 
itiraz diye bakmak da mümkündür. Ancak, bi
zim Senato İçtüzüğümüzün Senato araştırması 
hakkındaki usul hükümleri, bunun Riyasete tev
di edildiği, kabulü" veya reddi hakkında müza
kere açıldığı zaman önergeyi verenle, Bakan
dan başkasına söz hakla vermediği için o zaman 
hattâ usul hakkında böyle bir talebin oylana-
mıyaeağı hakkında yerimden serd etmiş oldu
ğum itirazların Riyasetçe «Tüzük sarihtir, baş
kasına söz veremem.» diye akîm bırakıldığı ci
hetle bizzarure esasının görüşülmekte olduğu bu
gün bu itirazımı yapmak mecburiyetinde kalı
yorum. 

Sevgili senatör arkadaşlarım, benim kanaa
tim odur ki, bizim İçtüzüğümüzün konuya taal
lûk'eden, Senato araştırmasına taallûk eden hü
kümleri şimdi Tahkikat Komisyonu raporuna 
.mevzu olan konuları tahkike kadar şümullendi-
rilemez. Bendeniz Senato araştrımasmı gerek 
Anayasamızın 88 nci maddesinin son fıkrasın-

I da ve gerek İçtüzüğümüzün Senatonun denetim 
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usullerine taallûk eden 133 ncü maddesinde bir I 
belli konu üzerinde Senatonun bilgi edinmesine 
maksur ve münhasır bir denetim yolu olduğu 
kanısındayım. Ye böyle olunca bir belli mesele I 
üzerinde bilgi almak başka şeydir, bir yolsuz
luğun tahkikini talebetmek başka bir şeydir. 
Bu itibarla gerek bu konu, şimdi müzakere et
tiğimiz konu ve gerekse bundan sonra günde
min mütaakıp maddesini teşkil eden konunun 
şalisi inancım odur ki, böyle 133 ncü madde ile 
tahrik edilen bir, Senato araştırmasının konusu 
olmaması lâzımgelir. Maruzatımı daha ziyade 
tasrih etmiş olmak için su cihetleri arz edeyim. 
Bir defa bu konunun tahrik eden müteveffa 
arkadaşımızın seza ettiği 14 madde içinde, bir 
kısmı Araştırma Komisyonumuzun raporunda 
da sarahaten belirtildiği gibi, mahkemelere in
tikal etmiş konulandır. Demekki bunun tahki
kine görevli bir kaza organı mevcut imiş. Kaza I 
orgzzmıını tahkikatının konusuna giren bir hu
susini aslında da kaza organı tarafından, yani 
j-fr.'tı erki tarafından el konulması lâzımgelen I 
konuların kür tahkikata konu olmaması lâzımge- I 
lir. Bu komisyonumuzun raporunda da meydana I 
çıkmaktadır. Bunlardan diğer bir kısmı yine ko- I 
misymran raporunda yazılı, İdare Meclislerinin 
kararı ile işlemiş bir muamele, Bakanın tasti- 'I 
kivi e tekemmül etmiş bir muamele, ve sonra i 
Bakanlar Kurulunun kararma iktiran etmiş bir I 
muamele. Tek, tek muameleleri sayıp vaktini- I 
zi almak istemiyorum. Ama Bakanlar Kurulu- İ 
ıran kararma iktiran etmiş bir muameleden do- j 
layı o muamelenin taallûk ettiği bir İktisadi I 
Devlet Teşekkülünün içinde yolsuzluk vardır j 
iddi asiyi e bir araştırma takriri mümkün değil- ] 
dir. Bendeniz derim ki, bu bir denetim yolu- I 
dur, Yüce Senatonun denetimine muhatabolan j 
yürütme erkidir, yani Bakanlar Kuruludur, tüm I 
olarak, Bakanlar Kurulu veya Başbakan, veya I 
ilgili bakan. Binaenaleyh zaten Anayasamız I 
Bakanı kendi fiilinden ve kendisinin emri altın- I 
da olanların işlem ve eylemlerinden dolayı da
hi siyasi organ önünde sorumlu duruma getir
miştir. Niçin? Demek ki; siyasi organ, Parlâ
mento, teşriî kuvvet denetimini kullanırken kar- I 
şısmda muhatabolarak filân dairenin zimmeti- "' 
ne para geçirmiş tahsildarını veya filân teşekkü- I 
Hin muhasebecisini, müdürünü değil, doğrudan 
doğruya onu murakabe ile görevli bulunan Ba
kanı denetlemek hakkını vermiştir. I 

I Sonra sayın senatörler; 440 sayılı bir Kanun 
kabul buyurdunuz. Bu kanun İktisadi Devlet Te
şekküllerine bir özerklik vermekte, hareketlerin
de tam ticari müesseselerin haiz olduğu basiretli 

I bir tüccarın yapması lâzımgelen muameleleri 
yapabilmek seyyalivetini, inisiyatifini vermektedir 
Ama bu murakabcsizmidir değildir. 440 sayılı 
Kanun bunun evvelâ ilgili bakan tarafından 
murakabe edileceğini sarahatan zikretmiş. 440 
sayılı Kanunun ilgili bakana taalluk eden 9 ucu 
maddesi «Teşekkülün ilgili olduğu bakanlık 
teşekkülün çalışmalarını kanun ve tüzük hü
kümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetle
mekle görevlidir.» Demekki yürütme organının 
bir bakanını onu denetlemekle görevlendirmiş. 
Bununla yetinmemiştir, ayrıca 440 sayılı Kanu
nun 20 nci maddesi «teşekküller ve müesseseler 
yüksek denetleme kurulunun özel kanununda 

I gösterilen esaslar dâhilinde, bu kurulun malî 
idari ve teknik denetimine tabidir.» demiş. Şim
di Yüksek Denetleme Kurulunu, nasıl Divanı 

I Muhasebat Yüce Meclis adına denetliyor ise. 
yine Yüce Meclis adına Yüksek Murakabe Ku
rulu bu İktisadi Devlet teşekküllerini denetle
mektedir, idari muamelelerini iktisadi ve malî 
muamelelerini denetlemektedir ve raporlarını 

I geçen sene burada tetkik ettiğimiz, gibi ibra 
I etmek veya ibraya tabi olmasa bile tetkik et-
I mek onun üzerinde nihai denetimini yapmak 
I üzere raporlarını buraya göndermektedir. De-
I mekki bir 2 nci denetimin yolu da olur. Bunla-
I rm dışında bir de yargı organının, yapılan hak-
I sızlıklar, yolsuzluklar, üzerinde bir denetimi 
I vardır müddeiumumiye verilir mahkemeye ve-
j rilir. Binaenaleyh bütün bunların hepsini aşarak 
i bunların, bu denetimin şümulü içinde olan bir 
I hadiseyi Senato araştırması gibi bir prosedürü 
I işletmek suretiyle, onu kabul ettirmek suretiyle 
I yoldan tahkik etmeye çalışma, dolaylı bir su-
I rette Bakan'ın işlem ve eylemini daha kısa yol

dan araştırmak gibi bir konu doğurur. Halbuki; 
I Anayasamız ve İçtüzüklerimiz bakanların hak

kında tahkikat açılmasını başka bir usule bağ
lamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Yetkin; biz usulümüzün 
I 138 nci maddesinin bize verdiği yetki hududu 

içinde görüşmek zaruretindeyiz. Siz daha evvel
ki bir meseleden bahsediyorsunuz. Rapor üze
rinde görüşmenizi istirham ederim. 
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NÜVİT YETKİN (Devamla) — Efendim arz 
edeyim; rapor için söyliyeceğim tek soz muh
terem komisyonun yapmış olduğu çok dikkatli 
incelemeye teşekkürden ibarettir. Yalnız, muh
terem ;Başkamm şu ciheti arz etmek istiyorum. 
.Yüce Senatonun bir sefer daha aynı istikamet-

,te lıatalı.bir karara varmasını önlemek için ilk 
f.Ğ§î& SQZ alabiliyorum. Çünkü bu konu üzerinde 
bana daha evvel söz verilmemiştir, söz verilme-

„Sİpe ;.tüzük mâni olmuştur. Zira Tüzüğümüz di-
r yor id , 133 ncü maddesinde; yalnız araştırma 
^talebinde bulunan konuşur ve konuştu. Sonra 
.yalnız ilgili bakan konuşur. Başka kimseye söz 
verilmeksizin oylamaya gidilir. O zaman söyle
nemedim bir usulsüzlüğe gidilmişse bir yanlış 
karar verilmişse, geçiyorum artık ama, bu yan
lış; ijjararm tekerrür etmemesi için olsun bu hu-
.susu ifade etmekte zannediyorum haklı olmam 
lâ^ımgelir ve bu konu ile yani müzakere edil
mekte plan konu ile ilgisiz telâkki olunmamak 
lâzımgelir. 

Hulâsa arkadaşlarım bilmiyorum muhterem 
.JB*aşka,n bana iştirak ederler mi, yani bir bakan 
hakkında .tahkikat açılması prosedüre ü her iki Mec
lisin müşterek vazifeleri içerisindedir. Ve binaena
leyh onun dışında burada Senato araştırması ya
pıyoruz .diye Bakanı muhatap, neticeden Bakan 
hakkındaki murakabe hakkım bu yoldan işlet
meye imkân olmadığı kanısındayım. Yüce Se
natonun ınütaakip bu kabil konularda daha 
nıüieyakkız olmasına yardımcı olurum ümidiy- . 
le. bu maruzatı yaptım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka görüşmek istiyen. Sayın 
üyş?.. Sayın Ferit Aipiskender buyurunuz. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar, bu Sena
to araştırması önergesini veren ve İktisadi Dev
let Teşekkülü müesseselerimizden çok mühim 
birini teşkil eden bir teşekküldeki suiistimaller 
hakkında hassasiyet gösteren arkadaşımız Ami
ral Eifat Özdeş, bir kaç saat evvel toprağa ve
rilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla sözlerime baş
larken kendisinin bu çok şayanı takdir ve teb
rik hizmetinden dolayı aziz hatırasını hürmet
le, rahmetle yadederim. İsin esasına geçme
den önce, usulü hakkında benden önce konuşan 
Sayın Nüvit Yetkin arkadaşımızın temas buyur
dukları bir hususa da kısaca temas etmeden ge-
çemiyeceğim. Sayın Nüvit Yetkin Meclis araş
tırmasının yalnız önerge sahibi ile Bakana söz 

hakkı tanıdığını beyan buyurdular. Bu Meclis 
araştırması açılmalı mıdır, açılmamak mıdır? 
Buna dair olan konuşma hakkında cereyan eden 
birinci fıkrayı teşkil eden fakat bir defa Meclis 
araştırmaya karar verdikten, ve komisyonu da 
teşkil ettikten sonra kurulan komisyon raporu 
Umumi Heyete geldiğinde bir nevi genel görüş
me açılır. Her üyenin konuşma hakkı vardır. 
Meclis araştırması yeni Anayasamızda denetim 
müesseselerinden biri olarak gelmiştir. Ve eski 
Anayasamıza göre, bir yenilik unsurunu taşı
maktadır. Fakat eski Anasayada buna dair bir 
sarahat ve kayıt olmamakla beraber eski İçtü
züğün 177 nei maddesinde, «mesuliyetsiz işlerde 
tahkikat» diye bir madde vardı. O maddeye gö
re bâzı işlerin Meclis tarafından aydınlanması 
maksadiyle tahkikat yapılırken. Yalnız bu 
«tahkikat» kelimesi çok kere mesuliyeti! işlerde 
kullanılan tahkikatla karıştırılırdı. Yeni Anaya
samız birisine «soruşturma», diğerisine «araş
tırma» demekle bu ihtilâfı çözmüş ve işi vuzu
ha kavuşturmuştur. Meclis araştırması, belli bir 
konuda bilgi edinilmek için yapılan inceleme
lerden ibarettir, diye Anayasamız tarif etmiş
tir ve İçtüzük de bunu teyidetmiştir. Bu araş
tırmanın gayesi bilhassa sosyal hadiselerin illi
yetlerini, mahiyetlerini, hukukî durumlarını tes-
bit gayesiyle yapılır. Mutlaka mesuliyete mün
cer olacak bir hâdise şart değildir. Eski mec
lislerde de oldu. Meselâ, Millî saraylar hakkın
daki hâdiseleri, tarihe hizmet bakımından, ay
dınlatma bakımından bir tahkik heyeti kurul
muştu. Onun için bu müessesenin ben yerinde 
kullanıldığına kaaniim. 

Muhterem Araştırma Komisyonu Deniz Nak
liyatı Şirketi Umum Müdürü Uzunhekim'i ve 
orada çalışanların birkaç suiistimalini, yolsuz
luğunu tesbit etmekle beraber, bâzı bakımlar
dan da her hangi bir suç unsuru ve yolsuzluk 
görmediğini beyan etmiştir. Tabiî Encümen 
üyelerinin hepsine ayrı ayrı saygım olmakla 
beraber, raporlarına da hürmet etmek vazife
mizdir. Fakat bunun karşısında raporda da ek
sik veya yanlış gördüğümüz hususları da tes
bit etmek ve buradan izah etmek ve Senato za
bıtlarına tescil etmek de her senatörün hakkı
dır. 

Şimdi raporun tümü üzerindeki görüşlerimi 
kısaca şu maddelerle açıklayabilirim. Senato 
araştırması çok objektif, her türlü tesirden 
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azade ve mesuliyetleri mevzımbahsolan şahıs
ların gerek lehlerinde ve gerekse aleyhlerinde 
olan delilleri aynı ölçülerle objektif metotlar
la tesbit etmesi lâzımdır. Birinci unsuru bu. 

İkinci unsuru; aleyhte olanlarla lehte olan
lardan çıkaracağı neticeleri, yani kanaatini 
madde, hüküm halinde beyan etmesi lâzımdır. 
Nitekim İçtüzük de bunu tesbit etmiştir. Fa
kat raporda, maalesef mesuliyeti mevzuubah-
sediien Umum Müdürün aleyhinde olan husu-
sat sadece işte biraz hafifsenmiş, küçümsenmiş 
ve takdire arz edilmiş, encümen kendi kanaati
ni sarahatle beyan etmemiş idi. Yani bu yol
suzdur. Bu bakımdan, bunun yolsuzluğunun 
mevcudolduğuna kanaat getirdik, gibi sarih bir 
hüküm beyan etmemiş, sadece takdire arz et
miş idi. Buna mukabil lehinde olan hususları 
da bir hayli tafsilât ile ve biraz da müdafaam-
sı bir çeşni veya hissini veren bir üslûp ile ya
zılmıştır. Netice olarak raporun yazılışı daha 
ziyade pembe bir gözlük altında cereyan et
miş hissini vermektedir. Şimdi Deniz Nakliya
tın icra ve idare organlarına aidolan kısma ge
çiyorum. Yani raporun birinci maddesine. Rah
metli Özdeş, yaptığı müracaatlarda Bakanın 
mesuliyetini değil, yapılan muamelede eksiklik 
ve aksaklığın tahkikini istemişti. Bence bura
da Sayın rahmetli Özdeşin istediği kanunun 
umumiyet itibariyle tatbikatında bir eksiklik 
ve yanlışlık olduğu iddiasıdır. Yoksa 440 sayı
lı Kanun neşredilir edilmez hemen tatbike ge
çildi ve bu tatbikatına başlandığı zaman kanun
dan anlaşılan âm ve şâmil mânada nazara alı
narak bütün bakanlıklarla İktisadi Devlet Te
şekküllerinin genel müdürleri, yardımcıları ve 
idare meclisi üyeleri tâyin edildi. Yalnız acaba 
bu tâyinler doğru mudur değil midir f Önerge 
sahibi bu noktaya takılmış. Önerge sahibi di
yor ki, idare meclislerine tâyin edilecek üyele
rin, sözü geçen Kanunun 8 nci ve 10 ncu mad
delerine göre genel müdür ve genel müdür yar
dımcılarında aranan nitelikte olmaları şartı 
mevcudolup, mezkûr kanunun 10 ncu maddesi
nin son fıkrasında, genel müdür ve genel mil
dir yardımcılarının niteliği, yani vasıfları şu 
şekilde özetlenmiştir: 

A) İktisadi veya meslekî alanda yüksek 
öğrenim yapmış olmak. 

B)- Genel müdürlük ve genel müdür yar

dımcılığı görevlerini yerine getirebilecek ehli
yet, bilgi ve tecrübeye sahibolmak. 

Şimdi bu (A) fıkrası (B) fıkrasından ayrı
dır. Burada iktisadi veya meslekî alanda öğre
nim yapmış olması... Bilfarz Deniz Nakliyatın
da meslekî öğrenim denizciliktir. Deniz sigorta
sı, heniz hukuku, deniz inşaiyesi denizciliğe ait 
bir şeydir. Binaenaleyh meslekî husus, öğrenim 
budur. Meslekî veya iktisadi öğrenim: İktisadi 
öğrenimde yüksek iktisat veya ticaret okulun
dan veya mülkiyenin malî "kısmından veya bu
na benzer iktisadi okullardan birinden yüksek 
öğrenim yaparak gelmiş olmak lâzımdır. Bence 
bu kanunun en iyi unsurlarından birisi de bu
dur. Çünkü hafızalarımızı yoklıyacak olursak 
idare meclisleri, gelip geçen bütün iktidarlar 
zamanında maalesef çok kere birer imarethane 
halini alıyordu. Birçok kimseleri himaye etmek 
için buralara tâyinler yapılıyordu, Onun için 
Millî Birlik Hükümeti geldiği zaman bu reak
siyonla 23 sayılı Kanunu çıkardı. 440 sayılı Ka
nun da bu 23 sayılı Kanunun aşağı - yukarı da
ha genişletilmiş, daha etraflıca tatbik edilmiş 
bir şeklidir. Ben bu kanunun da tümünü tas-
vibettiğimi ifade etmek istemiyorum. Çünkü, 
burada da icra organı aynı zamanda muraka
beyi yapmaktadır. Umum müdür, umum müdür 
muavinleri icra organıdır, aynı zamanda mües
sesenin idare meclisi yani murakabe organı 
olarak murakabeyi yapmak durumundadır. Fa
kat oralara girmiyorum. Yalnız Amiral Ozdeş'
in asıl istediği, yani iktisadi veya meslekî alan
da yüksek öğrenim yapmış olmıyan bir kimse 
tâyin edilemiyeceğine göre Yönetim Kuruluna 
ve Umum Müdür ve Umum Müdür Muavinliği
ne Nâzım Uzunhekim ve diğer iki muavinin bu
raya tâyinleri doğru mudur, değil midir ve yi
ne Yönetim Kurulu üyelerinin tâyinleri doğru 
mudur, değil midir? Bir defa tâyinler yapılmış, 
bütün bakanlıklarda aynı ölçü ve aynı anlayış
la. Fakat o Cumhuriyet Senatosunda ilmî ve 
akademik bir araştırma yapılarak kanunun bu 
maddesi hakkında Senatoya ışık tutmasını te
menni etmiştir. Binaenaleyh ben de çok arzu 
ederdim ki, bu encümende hakikaten bu işlerle 
meşgul olmuş değerli arkadaşlarım var, bu 
noktayı akademik şekilde incelemiş olsunlar. 
Bu, raporda eksiktir. İncelenmemiş ve temas 
edilmemiştir. Sadece burada Bakanın mesuliye
tini mucibolan hiçbir şey yoktur, denmiş. Zaten 
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Bakanın mesuliyetini mucip bir şey yoktur. Fa
kat bu kanunun tatbikatı doğru mudur, değil 
midir? Araştırma, biraz evvel de arz ettiğim gi
bi, ilmî bir müessesedir. Şimdi Uzunhekimoğlu'-
nun uzun hal tercümesi verilmiş, kendisi hukuk 
mezunudur, posta işlerinde çalışmış, ilk vazife
si de Çapakçıır Kaymakamlığıdır, diğerlerin
den, yalnız Ali Şükrü Kavukçu yüksek iktisat 
öğrenimi yapmıştır. O kadar... Şunu da arz 
edeyim ki ; ben kendi zamanıma rasladığı için 
bunların hepsini değiştirmeyi arzulanııştım, fa
kat o zamanki arkadaşlarla görüştük, şimdi 
yönetim kurulunu değiştirelim, sonra idarecile
re geçelim diye bir karar aldık. Yönetim Ku
ruluna da iki kıymetli denizci vermek suretiy
le ki, birisi hem Almanya'da tahsil görmüş 
yüksek denizcilik ve inşaiye mühendisi, öteki 
de senelerce Deniz Kuvvetlerinde çalışmış bir 
arkadaştı. Bu şekilde Yönetim Kuruluna mesle
kî bir veçhe vermeye çalışılmıştır. 

Şimdi gelelim, raporda eksik gördüğüm 
diğer noktaya, ki, bu 12 nci maddedir. Şimdi 
Sayın Özdeş raporunda der ki, benim isteme
diğim bu icra organlarının değiştirilmesini is
tihdaf eden bir kararname Bakanlar Kurulu
na gitmiş ve 20 Bakan da bunu imzaladığı hal
de çıkmamış. Bunun aydınlatılmasını istemiş. 

Şimdi muhterem Komisyonun bu hususta 
verdiği izahat kâfi değil. Sebebi şu: Diyor ki 
Komisyon, buna ait Bakan istifa etmiş olmak
la, diğer Bakan da görüşünü değiştirmiş, bu iş 
olmuş bitmiş, . diyor. Şimdi bu iki iş ayrı ay
rıdır. Bir Bakanın yapmış olduğu tasarruf Ba
kanlar Kuruluna gittiği zaman buna bir veya 
iki bakan muhalif kalabilir. Ama bir de olsa, 
iki de olsa, üç de olsa Türkiye Hükümetinin 
kurulduğu günden bugüne kadar tâ Rauf Bey 
devrinde başlıyan Başbakanlıkta bir teamül 
vardır; bir Bakan bir kararnameye muhalif 
kaldığı zaman derhal onun kulağını büker, bir 
tezkere ekler ve ona der ki, ben bu umum mü
dürün, bu umum müdür muavininin veya bu 
valinin veya bu elçinin değiştirilmesine muarı
zım. Başbakanlık Müsteşarı bunu alır, derhal 
ilgili Bakana haber verir. Nitekim benim za
manımda da bu hâdise oldu ve ilgili bakanlar 
dosyalarını alır hazırlar, Bakanlar Kuruluna 
gider, Bakanlar Kurulunda tezekkür edilir, ya 
itiraz eden Bakanın görüşü kabul edilir veya 

kararnameyi gönderen Bakanın veya her ikisi 
uzlaştırılır. Ama uzlaştırma olmadığı takdirde 
kararnameyi götüren Bakanın görüşü kabul 
edilmezse o istifa eder. Onun görüşü kabul edi
lir de itiraz edenin kabul edilmezse o zaman 
itiraz eden Bakan istifa eder. Teamül budur. 
Bu cihet raporda izah ve tescil edilmemiştir. 
Raporun eksik taraflarından biri de budur. 

Şimdi gelelim Halet Köken meselesine. Ar
kadaşımız Sayın Ekrem Özden temas buyurdu
lar, ben önergeyi de okudum. Halet Köken'in tâ
yininde bir eksiklik var. Fakat bir suiniyet veya 
partizan bir tesir olduğunu kabul edemem 
kolay kolay. Eksiklik de şudur : Halet Kö
ken'in yönetim kuruluna girmesi benden de rica 
edildi, fakat Halet Köken Emekli Sandığı 
adına, sermayesinin % 5 ini teşkil eden Emekli 
Sandığı adına yönetim kuruluna giriyor idi, 
yani Ulaştırma Bakanlığının mümessili de
ğildi, benden istediği için ben bunu kararna
meye koydum gönderdim. Fakat bu hâdise
den evvel Emekli Sandığı Umum Müdürü, 
Yüksek Murakabe Heyeti murakıpları ve 
Başkanın arzusu üzerine Devlet Bakanı Malik 
Yolaç'm da huzuru ile Denizcilik Bankası er
kânı ile bir toplantı yapıldı. Deniz Nakli
yatın durumu gözden geçirildi. Umum Mü
dür bu toplantıdan sonra kendi, kendi mü
messilini tutmamış, ve tutmuş bize de haber 

.vermeden Maliye Bakanlığına, mensubolduğu 
Bakanlığa bir tezkere yazmış Halet Köken'i 
biz değiştirdik, onun yerine falancayı ver
dik demiş. Bu bize gelmediği, Maliye Ba
kanlığı da bunu bize bildirmediği için karar
name gitti, çıktı. Karaname çıktı ama Emekli 
Sandığının mümessili başka, Halet değil. Biz 
Halet diye, Halet Köken diye kararnameye 
koyduk. Onun üzerine muallâkta kaldı. Bu 
fiilî durumu hukukîleştirmek için mecburen 
kendisine orada bir müşavirlik vazifesi ve
rildi. Burada bir eksiklik var. 

Sonra Sayın Ekrem Özden arkadaşımızın 
buyurduğu diğer hususlara gelince, ben Sayın 
rahmetli Özdeş'in her hangi bir art fikirle bu
nu bir parti veya gurur meselesi yaptığına kaa-
ni değilim. Kendisi denizci idi, denizciliğe 
vakfı hayat etmişti, ve bu müessesenin de dü
zeltilmesini çok samimî olarak istiyordu. Beni 
de mesuliyet mevkiinde bulunduğum zaman 
rahatsız edecek kadar ısrarlarda bulundu. Fa-
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kat Hükümetin içndeki hususatı kendisine söy
lemek doğru olmadığı için o benim de bunu 
tuttuğumu zannediyordu ve onun için bu 
araştırma raporunda belki hedeflerden biri 
de benim. Ama sonradan anladı ki, ben kati
yen bunu istememiş ve gereğini yapmaya te
vessül etmişim, fikrini düzeltti. 

Şimdi diğer bir meseleye geçiyorum. O da 
raporun Alman armatörlere 260 bin dolar 
fazla ödenme yapıldığı iddiası. Bu da iki kıs
ma ayrılıyor arkadaşlar, birisi; Bakanlar Ku
rulunun tasarrufudur. Amiral özdeş, Bakan
lar Kurulu hata etmiş, demek istemiyor. Ben 
öyle anlamadım, ki, ben de buna kaaniim ve 
heyete verdiğim ifadede de doğrudur. Ba
kanlar Kurulunun kararı yerindedir ve doğ
rudur demişimdir. Size bir misal olarak 6 - 7 
Eylülü •söyliyeyim. 6 - 7 Eylül hâdisesinde alt
mış milyon ödedik biz. O zaman iki, üç mu
halefet partisi vardı. Halk Partisi de itti
fakla bu karara iltihak etti. Geçenlerde bi
zim Mecliste kromit dâvası için altı milyon 
ödenmesine karar verdik. Bu Devletin itibarı, 
Devletin taahhüdü için Devletin mesuliyeti 
hükmüne göre ödenmesi lâzımgelen bir şeydi. 
Bu o değildir. Yalnız mesuliyeti nmcibolan 
nokta, encümen raporunda temas edilmemiş 
olan nokta bu 260 bin doların ödenmesi sebe
bi yer hadisesidir. 

Muhterem Heyet bu noktayı tetkik ede
cekti. Nazım Uzunhekim bu 260 bin doların 
ödenmesine sebebiyet vermiş midir, vermemiş 
midir? Vermişse mesuldür. Bu cihetin de inee-

Jenmesi gerekirdi. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Sizin ka
naatiniz nedir? 

FEHİT ALPİSKENDER (Devamla) — Arz 
edeceğim, arz edeceğim. 

Şimdi arkadaşlar bu 260 bin dolar meselesini 
arz edeyim. Malum ya, Alman Hükümeti özel 
teşebbüsü, armatörleri himaye eder. Hem nasıl ? 
Gayet kıskançça, gayet önemle himaye eder. 
Birçok devletlerle, az gelişmiş devletlerle, kon
sorsiyuma dâhil olan devletlerle yaptığı anla
malarda bâzı şartlar koyar: Ben size şu prırny > 
vereceğim, şu malzemeyi vereceğim, şu ya •v.mı:ı 
yapacağım, siz de bizim armatörlerimi dr. ge
mileriyle memleketinize şu miktar narîunr. 
ihtiva edecek yük taşıtacaksınız, şu kaçla-.' d 1ar 

karşılığı yük taşıtacaksınız, der. Bize de böyle 
bir şey yapmış, böyle bir anlaşma yapılmış, 
3 Haziran 'da- şimdi bu 3 Haziran'da yapıldığı za
man Türkiye'de-şöyle bir rejim hâkimdi: Tür-
kiyeye ithal edilecek eşyalar Türk gemileriyle 
ithal edilir. Ve Hükümetin girişeceği bütün an
laşmalar, taahhütler, ihalelerle Türkiye'ye gc-

; tirileeek maddelerin Türk gemileriyle getiril-
l mesi mecburiyeti vardır. Fakat 3 Haziran 
; 1963 te Lahaye'de yapılan bir anlaşmada liberas

yon ilân edildi ve dendi ki Hükümetler böyle 
; mecburiyetler koymıyacaklar, Hükümete ait, 
} bağlı İktisadi Devlet Teşekkülleri dahi mev-

eudolsa onlar tıpkı armatörler gibi serbest re-
\ kabet esasına dayanarak mal getirecekler, mal 

götürecekler. Şimdi bu Lahaye'de 6 Haziran'da 
• imzalanan bu liberasyon anlaşması gereğince 

bu şartı yerine getirmek mümkün olmadı. Hangi 
şartı? Yani konsorsiyum dolayısiyle Almanlara 
750 bin dolarlık yük taşıma hakkı tanıyoruz, 

; Alman armatörlerine. Bu mümkün olamazdı, 
biraz müşküldü. Çünkü bizim taşıyacağımız 
yüklere Alman armatörleri de, Holânda arma
törleri de, İngiliz armatörleri de herkes tali-' 
bolup bunu getirip götürebilirdi. 

Şimdi, bizim, demek, yaptığımız bu anlaşma 
tahdidat rejiminde yani liberasyondan evvel ak
dedildi. Şimdi liberasyona gidilince Deniz Nak
liyât Şirketinin müracaat ederek, biz sizinle 
böyle bir anlaşma yaptık, ama beynelmilel bir 
muahede İle şartlar değişti, binaenaleyh bu 
nuahodemizi, bu taahhüdümüzü layıkiylc ifa 
•demeyiz diye Deniz Nakliyat Şirketinin cler-
lal Alman armatörlerine müracaat etmesi ge-
ekirdi. Deniz Nakliyat Şirketi bu müracaatı 

yapmamış. Yapmadığı için üstelik de Almanlara 
söz vermiş olduğumuz birtakım yükleri de te
min edememişiz ve taahhüdettiğimiz limanlar
dan 750 bin dolarlık navlun taşımışız. 

Şimdi Almanlar dediler ki, siz bize 490 bin. 
dolar ödiyeceksiniz. Bunu ödiyeceksiniz, dendiği 
zaman bizim derhal itiraz etmemiz lâzımdı. Fakat 
Deniz Nakliyat Şirketi bununla meşgul olmamış. 
Hiç haberi olmadan İngilteredeki hakem heye
tinden ceza tarh edilmiş kendilerine ve 490 bin 
dolar hakkında 340 bin dolar ödiyeceksiniz, den
miş. Halbuki Hamburg acentası bir - iki rapor 
yazmış. Bunlar Deniz Nakliyatı ikaz etmiş. Bun
ların ödenmemesi lâzımdır, demiş. Durum bu 

I vaziyette iken, bir gün benim vazifeye başladı-
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ğım bir sırada Uzunhekim çıkageldi ve bu 340 
bin doların ödenmesi lâzımdır, dedi. Ben neden 
dedim? İşte, taahhüdümüze göre 750 bin dola
rın 490 bin doları Almanlara aittir. 340 bin do
ları hakem kararı ile bizden isteniyor, dedi. 
Ben, o halde biz ne kadar fazla taşıdık? Yani 
Alman'lara aidolarak ne kadar taşımışız dedim. 
250 bin küsur... E, 250 bin küsur taşmmışsa o 
halde ne diye 340 bin dolar ödiyeeeğiz, ben 
böyle bir imza atamam ve Maliyeye de bu yol
da bir yazı yazamam, sizin vazifeniz, gidin iti
razınızı yapın ve bu haksız kararı reddetmiye 
çalışın. İzin verirseniz gideyim, dedi. îzin ver
dim, Almanya'ya gitti geldi, neticede 260 bin 
dolara sulh olduk, dedi. Tabiî Hükümet o za
man bu 260 bin doları ödemek mecburiyetinde 
idi. Çünkü, Devlet olarak taahhüde girilmişti. 
Fakat diğer taraftan Denizcilik Bankasına ve 
Deniz Nakliyata benim yaptığım işarlarla hak
kında tahkikat da devam etsin, burada Uzun
hekim'in mesuliyeti nedir, hatası nedir, bu- 260 
bin dolar ödenmiyebilir miydi, bunların tahkiki 
cihetine gidilmesini tavsiye ettim. Binaenaleyh, 
Uzunhekim'in bu 260 bin doların ödenmesine se
bebiyet vermekte hatası vardır. Bu ayrıdır, 
Devletin kendi itibarını muhafaza etmek için 
Alman armatörlerine 260 bin doları ödemesi ay
rı bir meseledir ve benim zamanımda bu tahki
kat başlamıştı, nasıl bir istikamet, aldı, ayrıl
dıktan sonra takibedemedim. Şimdi muhterem 
arkadaşlar; liberasyondan sonra yapılacak bir
çok işler vardı. Birincisi, dediğim. gibi evvelâ 
itiraz edip de, şartlar değişmiştir, biz bu. taah
hüdümüzü tamamiyle ifa edemiyeceğim, sulh 
olalım diyecekti. İkincisi;, hakem heyetine gi
derken, Alman armatörlerine yine müracaat 
edecekti. Anlaşalım, hakem heyetine gitmeyin, 
biz kendi aramızda hallederiz, diyecekti. Üçün
cü hataları, beynelmilel hukuk kaidelerine de 
aykırı olarak hakem heyeti kararlarının kesin 
olduğunu, hiçbir itiraz ve müracaat' kapısının 
açık olmadığını kabul. etmişler.-Halbuki, böyle 
bir ağır külfetin altına girilmiye bilinir eli. Yani 
Alman armatörleri benim bu işleri kısmen tah
kik için gönderdiğim bir-,denizci arkadaşa .da 
bunları beyan etmişler. Bize zamanında müra
caat olsaydı biz .bunları pekâlâ hallederdik, de
mişler. Binaenaleyh 260 bin do l ânn hediyesin
de Uzunhekim'in ve beraberindeki icra heyeti

nin mesuliyeti vardır. Zamanında gerekli t e d 
birleri almamışlardır. 

Şimdi ikinci maddeyi de bu şekilde geçtik
ten sonra Holânda acentasınm değiştirilmesi 
meselesine geliyoruz. 

Arkadaşlar, Nâzım Uzunhekim Deniz Nakli
yat Şirketi Umum Müdürlüğüne tâyin edildik
ten sonra Holânda aeentasma şöyle bir yaz* 
gidiyor: İşbu tetkikata mesnet teşkil edçn 
Slovenburg and Hauser Firmasının şikâyet ko
nularından en önemlisi şudur: 1963 yılı ilkba
harında firmalarına İstanbul'dan postalanan 
imzasız bir mektupla acentalığı Antoni Weder'e 
kaptırmak üzere bulundukları, bunu önlemek 
için İstanbul'a gelerek 20 bin Amerikan doları 
harcaması lâzımgeldiği ihbarının yapıldığı De
niz Nakliyat Türk Anonim Şirketi ile araların
da çok iyi bir anlayış ve işbirliğini nazara ala
rak imzasız mektubun muhtevasına ehemmiyet 
atfetmediğini bildiriyor. Bu ihbar gelmiş, buna 
itibar etmemiş, Slovenburg and Hauzer. Fakat 
bir gün Nâzım Uzunhekim Roterdam'a git-
ıiş. Roterdam'a gittiği zaman evvelâ Antony 

Weder'le görüşmüş, sonra Slovenburg'u da bar 
^ibi bir yere davet etmiş, orada görüşmek iste
miş fakat Slovenburg, ben böyle ciddî mese
leleri böyle bir yerde görüşemem diye reddet
miş bu daveti, teklifi. Sonra arkadan bunun 
vazifesine son verilmiştir. 

Şimdi, Slovenburg and Hauzer firmasiyle 
onun yerine getirilen Antony Weder firmaları
nın değiştirilmesi, birinin yerine diğerinin alın-. 
masiyle Deniz Nakliyat Şirketinin bir suiistima-
i yolsuzluğu var mı yok mu? Bu meseleye ge
liyoruz. 

Şimdi bu zat-1956 dan 1963 yılma kadar ça-
hşmıştır, Roterdam Aeentaliğımızı yapmıştır. 
Ve bunun vazifesine nihayet veren Uzunhekim 
/e arkadaşlarının iddiası şöyledir: 1958 do şir
ket aleyhine 80 bin florinlik bir fazlalık bu
lunmuştur. Halbuki ilk hamlede bu iki yüz bin 
)larak gösterilmiştir. Sonra 80 bine düşmüştür. 

En son tetkiklerde ise 67 bin florin olduğu bil
dirildi ve 67 bin florin olduğu bildirildiği za
man acentanın hatası vardır, dendi. Umum Mü
dürün acentaya kısmen noksan bilgi vermesin
den dolayı bu hatanın meydana geldiği iddia 
edildiyse de, bunu kimse dinlemedi ve Sloven
burg'nn vazifesine nihayet verildi. Şimdi acaba 
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hakikat böyle midir, değil midir? Bu, son yıl 
yapılan hesap mutabakatına göre Slovenburgtm 
hiç bir zimmeti ve hatası tcsbit edilememiştir. 
Üstelik kendi zamanı da kârla kapanmıştır. 
Şimdi bu raporda deniyor ki, Yönetim Kuru
lunun karariyle işten men edilmişti. Zaten şi
kâyet mevzuu olan, muahaze edilen yalnız 
Umum Müdür uzunhekim değil ki, Yönetim Ku
rulu da mesul tutulmaktadır. Binaenaleyh, is
ter Yönetim Kurulu, isterse yalnız Uzunîıckim'-
in bu işi yapmış olması bir hata mevzuudur, 
Şimdi en son hesaplar, dediğim gibi, kapanmış 
ve Slovenburg'un hiçbir hatası, açığı ve zim
meti çıkmadığı gibi, üstelik kendi zamanında 
da acentayı kârla kapamıştır. Hattâ bunun için
dir ki, Denizcilik Bankasının da Roterdam aeen-
tasıdır bu Slovenburg and Houzer, firması. 
Sonra Slovenburg and Hauzer'in pek mâruf bir 
kimse olmadığı raporda belirtiliyor. Halbuki ba
bası Holânda Bankasının patron! armdandır, 
Holânda'nm milyarderi erindendir. Ve kendisi 
de bunun oğludur. İyi bir intiba bırakmıştır. 
Binaenaleyh raporun bu noktasında da muhte
rem arkadaşlarımla beraber değilim. 

Simli Slovenburg gitti. Slovenburg gittikten 
sonra^ Roterdam acentalığımıza yedi - sekiz talip 
zuhur ediyor. Bu yedi - sekiz talip arasında 
Antoni Weder ya dördüncü veya altıncıdır. Ya
ni birinci değildir. Ve Antoni Weder kimdir? 
Arkadaşlar Antoni Weder bizim döviz sıkıntısı 
çektiğimiz zamanlar da iki gemimize haciz koy
durmuş itibarı ticariyemizi sektedar etmiş ve 
gemileri muattal hâle getirmiş. Kendisinin ala
cağı ile haciz koyduğu gemilerarasmda muaz
zam büyük farklar vardır. Şimdi raporun inti
bak etmediğim, benimsemediğim tarafı şu; di
yor ki raporda; bu hata, yani gemilerimize ha
ciz koymaktaki hata,'Antoni Weder'e pek yük
lenebilecek bir hata değildir. Antoni Weder'e 
o zaman bunu Denizcilik Bankasından birisi 
söylemiş, sen bu haczi koymazsan param ala
mazsın, demiş. Şimdi, bir defa bunu bir Türk'ün 
Antoni Weder'e gemilerimiz aleyhinde böyle bir 
ders verdiğini ben biran için kabul edemem. Et
sem bile, kendisi senelerce Türk ajantalığım 
yapmış, ontln namı nimeti ile perverde olmuş, 
ondan sonra kalk Türk gemilerine haciz koy. 
Raporda Antoni Weder'in yüksek çapta bir 
adam olduğu zikrediliyor. Ben buna da kaani 
değilim. Hem mahallinde yaptırdığım tahkikat, 

hem de eski teftiş heyti Reisi Reşat Bayramiç-
li'nin, bilhassa Antony \Veder hakkında yap
mış olduğu bir tahkikatın evrakına göre Antony 
Yv"eder o manian döviz kaçakçılığı da yapmış, 
pek muteber bir kimse de değil. Onun için ra
porun bu noktasına da katılmama imkân yok
tur. 

BAŞKAN — Sayın Alpiskcnder; bir dakika
nızı rica edebilir miyim ? 

Arkadaşlar; bâzı kanunlar vardır, bunların 
görüşülmesi günle mukayyettir. Bu sebeple ya
rın saat 14 te toplanılması hususunu oylarını
za sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 

FERİT ALPİSKENDER (Devamla) — Şim
di, Nâzım Uzunhekim'in de müdafaasını oku
dum. Kaptan Hilmi Abbas oraya gitmiş rapor 
vermiş; Slaverburg iyi çalışmıyor, demiş. Onun 
için bunu ben kaldırdım, diyor. Bu Hilmi Abbas 
haddizatında bir müşavir değildir. Hattâ Uzun-
hekimiıı bunu yanma alarak çalışması kendi
si hakkında da şüpheler uyandırmış ve iyi bir 
intiba bırakmamıştır. Bir kaptandır. O sırada 
konkinette işliyen 28 ilâ 29 gemimiz vardı ve 
41 kaptan Hol ânda'ya gitmiş. Bunların hiçbirisi 
Slovenburg and Hauzcr firmasının, aleyhinde 
rapor vermemiş te, yalnız Hilmi Abhas'm ver
diği bir raporla iktifa edilmesi de calibi dik
kattir. 

Şimdi Slovenburg zamanında şirket kâr et
miş, Antoni Vcder zamanında zarar etmiş. An
toni Veder müflis bir armatördür. Haciz koy
muştur, bunu arz ettim. Antoni Veder'i ikinci 
defa olarak İdare Meclisine takdim eden Nazım 
Uzunhekim'le Halit Köken'dir. Halit Köken hak
kında arz ettim. Emekli Sandığının mümessili 
idi fakat son hâdiseler dolayısiyle Emekli San
dığı kendisinin bu vazifede kalmasını mahzurlu 
gördüğü için değiştirmiştir. Yerine Nazım Öz-
türk'ü göndermiştir. Benim gönderdiğim karar
namede bu da değişecekti. Fakat kararname çık
madığı için değişmedi. Şimdi bu Slovenburg and 
Hauser Firmasından sonra Rotterdam Ajentalı-
ğımıza Von Omerom isminde Hol ânda'nm en mu
teber, en meşhur bir firması talibolmuş Hermes 
Şipi adında başka bir firma talibolmuş,ve bun
dan sonra iki talip daha var. Ondan sonra An
tony Weder geliyor. Sonra bizim Anvers'te, Ham-
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burg'ta, Br emen'de mümessilimiz var, dünyaca 
meşhur Müller Firması var. Onun da Roterdam'-
da merkezi vardır. Binaenaleyh Slovenburg and 
ITovzer Firmasının değiştirilmesini, biran için 
muhik görsek bile, rüçhan şartlarını ve sebeple
rini taşıyan bu kadar talipler varken kalkıpta 
betahsis Antoni Veder'in buraya tâyin edilmiş 
olması ve şu imzasız ihbar, Uzunhekim'in oraya 
gitmesi ve oradan geldikten sonra kendisiyle Ha-
lit Köken'in bunu idare meclisine tavsiye etmele
ri üzerinde dikkatle durmaya değer ve düşünme
ye yeter. Binaenaleyh, muhterem komisyon arka
daşlarınım bu Holânda Acentasmm değiştirilme
si hakkında Uzunhekim'in ve İdare Meclisinin 
bir yanlış hareketi yoktur, şeklindeki kanaatleri
ne de iltihak etmeye bu izahat karşısında imkân 
yoktur. Hattâ o kadar imkân yoktur ki, bir mü
fettişi memur etmiş Deniz Nakliyatın işlerini 
tetkik etmeye. O müfettişin tutumu ve davranı
şını beğenmedim, teftiş heyeti reisi ile görüştük, 
bu daha ciddî çalışsın dedim. O da bununla ilgi
lendi. Nihayet, o müfettiş bu umum müdürü bir
az himaye eder göründü. Buna rağmen o bile 
raporunda, neden bu kadar firma müracaat et-
mr. de, bunların hiçbirisine verilmemişte Antoni 
Veder tâyin edilmiştir, diye Uzunhekim'i tenkid 
etmiştir. - ki, bu müfettiş sonradan, yani bir se
ne Uzunhekim'in tahkikat ve tetkikatı ile meş
gul olan ve benim de dikkatimi, şüphemi çeken 
bu zatı, tahkikat biter bitmez Umum Müdür Na
zım Uzunhekim kendi mahiyetindeki bir teftiş 
heveti başkanlığına getirip tâyin etti. Ve bu şe
kilde taşıdığım tereddütte de, şüphede de haklı 
olduğum anlaşıldı. Bu eşine ender rastlanır bîr 
meseledir. Sen bir sene müddetle bir umum mü
dürlükteki yolsuzlukları teftişe, tahkike memur 
edilmişsin, ondan sonra onu umum müdür lehi
ne kısmen bitirdikten sonra onun mahiyetinde 
teftiş heyeti reisliğini daha yüksek meblâğla alı
yor. Yani o bile Antoni Veder'in Türk Acentalı-
ğına tekrar getirilmesini uygun görmemiştir. 

Şimdi gelelim tankerler meselesine: Tanker
ler meselesinde muhterem encümen Uzunhekim'
in ve Deniz Nakliyat Şirketinin yolsuzluğunu tes-
bit etmiş ve güzel bir şekilde tescil etmiştir. Yal
nız bâzı noktalara Sayın Ekrem Özden dokundu
ğu, Komisyonda raporunda bâzı noktaları müp
hem bıraktığı için o hususlara da temas edece
ğim. 

Arkadaşlar, tankerler bilhassa petrol, akar 
yakıt taşımak için alınmıştır. Fakat ben işe baş
ladığım zaman dikkatimi celbetti, baktım bun
larla buğday naklediyorlar. Çok kere de zararla 
kapanıyor. Esasen işe başladığım zaman şirketin 
zararı yani işletme açığı 45 milyonu bulmuştu. 
Eskiden senede 50 - 60 milyon kâr getirdiği hal
de, zararı 45 milyonu bulmuştu. Birçok mevzu-
larla meşgul oldum. Bu arada bu tankerler de 
gözüme çarptı. Şimdi araştırma mevzularından 
biri; Batman ve Almak tankerlerinin mukavele
leri yapılırken, Rahmetli Özdeş diyorlar ki, ya 
gizli menfaatler sağlamak veya kifayetsizlik do-
layısiyle şirket aleyhine maddeler konduğu ve 
şirketin zarara sokulduğudur. Nasıl evvelâ, akar 
yakıt nakli dururken buğday nakli doğru mudur, 
doğru değil midir? 

Muhterem Komisyon diyor ki, raporunda; 
sonradan, yüksek çapta tankerler yapıldı dünya
da. Onun için dozajları küçük olan, hacımları 
küçük olan tankerler biraz rantabilitesinden kay
betti ve mecburiyet hâsıl oldu buğday nakline. 
Şimdi burada encümenle beraber değilim. Çünkü 
ben deniz nakliyatın zararlarını kapatmak için 
tetkikat yaptığım zaman şu gözüme ilişti; liba-
rasyon bizde eksik ve yanlış tatbik ediliyor. Ya
ni bize ait alman malları başka limanlardan ec
nebi vapurlar getiriyorlar. Ve bizim mallarımızı 
ecnebi vapurlar götürüyorlar. Halbuki Amerika 
da liberasyona tabi olduğu halde ve diğer dev
letler hiç olmazsa bu nakliyatın yüzde ellisini 
halletmişlerdir. 

Ben Başbakanlık vasıtasiyle bütün bakanlık
lara bir tamim gönderdim, bu noktaya dikkatle
rini celbettim. Liberasyona da sadık kalalım. 
Fakat kendi menfaatlerimizi de ihmal etmiye-
lim. Binaenaleyh Deniz Nakliyat Şirketinin ve 
Türk armatörlerinin serbest rekabet dairesinde 
Türk mallarını getirip götürmelerinde bir has
sasiyet gösterilsin. Eksik olmasınlar, Üçüncü 
Koalisyon Hükümetinin bütün bakanları bu iş
te bir anlayış gösterdiler. En büyük anlayışı 
da Tabiî Kaynaklar ve Enerji Bakanı gösterdi. 
Rusya, kendi verdiği petrolleri kendi gemileriy
le getirmek için böyle bir mecburiyet tahmil 
etmemiştir. Benden tanker istediler, Donanma
mız da İskenderun'da bulunuyor o günlerde. 
Kıbrıs'a bir çıkartma meselesi mevzuubahis. Bi
naenaleyh ecnebi tankerlerin tâ İskenderun'da 
Donanmamızın içine kadar gitmesi de mahzur-
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lu. Yırtındım, tanker bulamadım. Tankerler o 
zaman buğday taşıyordu. Yine o zaman Petrol 
Ofisi Umum Müdürü ile hesabettik, biz tanker
lerimizi petrollere tahsis edersek, mükemmel 
petrol ihtiyaçlarımızı taşımaya muktedir olu
ruz. Hattâ daha sonra daha acıklı bir manzara 
ile - karşılaştım. Biritish Petrol talibolmuş, tan
kerlerinizi verin petrol taşıyalım demiş. Uzun-
hekim buna* aylarca cevap vermemiş. Sonra 
neyse bereket versin bir Türk armatörüne git
mişler ve ona 6,5 milyon tutarında Türk parası 
ödemek suretiyle bunlar taşıtılmış. Demek ki, 
bu tankerlerle pekâlâ petrol taşımak, akar ya
kıt taşımak mümkün. Ama araştırılmamış, üze
rine -gidilmemiştir; Çünkü, ya kifayetsizlik var, 
ya kötü niyet. Ama, bu adamın mutlaka kötü 
niyeti var diyemeyiz. Bu bir tahkik meselesi
dir. Bü tahkik meselesinden bahsederken, bir 
aralık şunu da arz edeyim. Maliye müfettişle
rini de bir aralık biz bunu tahkikata soktuk, 
fakat bunlar 3 -4 gün çalıştıktan sonra Reform 
Komisyonuna gittiler. Yine bu tahkikat, Ulaş
tırma Bakanlığının 1-2 müfettişinin sırtında 
kaldı: 

Şimdi Batı İtalya'ya gidecek bu tankerlerin 
boşaltma limanları mukavelede gösterilmemiş
tir. İstanbul'da Aldo Firmasının komisyonculu
ğu ile Amerikan limanlarından buğday taşımak 
üzere Batman ve Almak tankerleri birer anlaş
ma yapmış. Birisi 1963 yılının Eylül aymda, 
diğeri de bir ay sonra Ekim ayında yapılmış
tır. Bu mukavelede bilhassa tankerlerin boşalt
ma limanlarının gösterilmemiş olması, bunların 
uzun müddet zaman kaybetmelerine ve karşı 
tarafın istediği tarafa bunları çekmesine sebe-
bolmuştur. 

İkinci yolsuzluk da yine bu raporda çok va
zıh değil, kısmen temas edilmiş. İkinci mesele
de Aram için günde tankerlere 800 dolar öden
mesi mukaveleye konmuştur. Halbuki bir gün
de bekletme masrafı 1 200 dolardır, aram mas
rafı, haümki 800 dolar konmuştur. 

Bu suretle şirket aleyhine günde bin dolar 
bir I zarar verilmiştir. Bu şayanı şükrandır, Ko
misyonun raporunda güzel"'bir yer almıştır. 

Sonra, milletlerarası usul ve teamüle göre, 
yani bekleme masrafı mukaveleye dercedilmek 
icabederdi. Bu da yapılmamıştır. Bunlar yapıl
mamış da ne olmuş T Tafsilâtından sarfınazar 

ediyorum; çünkü, raporda kısmen "vardır." Bu
nun yapılmamış olması her iki gemiye 153 gün 
kaybettirmiştir. Yalnız bir tanesini kısaca arz 
edeyim, anlamaya hizmet etmiş olurum. Şimdi 
Batman Tankeri 22 . 12 . 1963 te Yeni Orlean'a 
gitmiş, tıkanıklık dolayısiyle 2 . 1. 1964 te yük-
lerniye başlanmış ve yüklediği 18 840 long - tori 
gibi hamuleyle 7 .1 . 1964 tarihinde hareketle 
aynı ayın 24 ünde Cenova'ya gelmiş ise de bu 
limandaki tıkanıklık dolayısiyle tahliyesi 
5 . 5 . 1964 te ikmal etmiştir ki, 76 gün 19 saat 
ediyor. Cem'an her iki tankerin kaybettikleri 
zaman 153 gün ediyor. Günde bin dolar da 
eksik, aram masrafı kabul edilmiştir. Bunda 
Deniz Nakliyat Şirketinin şu kabahati var: Tı
kanıklığı telsiz ile acentesi vasıtasiyle, istihba
ratı vasıtasiyle öğrenerek gemileri ona göre 
hareket ettirmesi ve fazla bekliyerek fazla 
masraf ve külfete katlanmaması icabederdi.' 
Çünkü bu fazla bekleme ve her birisinin 76 gün 
kaybetmeleri, kendilerini o müddet zarfında'• 
başka seferler yapmak suretiyle elde edecekle
ri kârdan, menfaatten de mahrum etmiştir. Bu 
da bir hatadır. Bu raporda pek belirtilmemiş. 

Sonra alman komisyonlar calibi dikkattir. 
Onu da işaret etmekte fayda umarım. 

Koceli Tankeri meselesine gelince; Koceli 
Tankeri meselesinin mahkemeye intikal etmesi 
sebebiyle komisyon haklı olarak bu işin içerik 
sine girmemiştir. Ben de girmiyeceğim. Yalnız 
idari olan bir noktaya temas edeceğim. İhale
ye giren - alıcılar hakkında teminat yatırmayı 
şart kılması, hattâ ikinci derecede teklifte bu
lunan firmayı da teminata bağlamış olsaydı 
daha ihtiyatlı hareket etmiş olurdu. Maden 
Hurdacılık Şirketiyle de daha önce anlaşarak 
bu ihtilâfı önliyebilirdi. Burada da idari bir 
hata vardır. 

Şimdi, Rotterdam'daki tamir ve ikmal mü
essesesi ve Albay Barbaros Günergin'in azli 
meselesine gelince... 

BAŞKAN — Sayın Alpiskender, daha de
vam edecek mi efendim? 

FERİT ALPİSKENDER (Devamla) — Da
da uzundur. 

BAŞKAN — Ara vermek mecburiyetinde
yim, çünkü bâzı talepler vardır. O bakımdan 
oruçlu olan arkadaşlarımız vardır. 

FERİT ALPİSKENDER (Devamla) — Ben
deniz daha bitirmedim efendim. Daha vai\ 
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Daha yarısı kadar var. Ancak yarısına gelelim. 

BAŞKAN — Cümlenizi hağlasanız da biz de 
bir karar versek. 

FERİT ALPİSKENDER (Devamla) — 
Efendim, Sayın Özdeşin ifadelerine göre Millî 
Birlik Hükümetine kadar birtakım hariçte ik
mal ve malzeme satmalına, suiistimale uğruyor-
muş ve Millî Birlik Hükümeti Rotterdam'da 
bir ikmal ve tamir atelyesi ve müessesesi kur
muş ve bunun başına da deniz albaylarından 
Barbaros Günergin'i getirmiştir. Fakat Nâzım 
Uzunhekim bunu da azletmiş ve bu şekilde bu 
müesseseyi kapamıştır. Bu da önerge sahibi ta-

7. — SORULAR VE ( 

B. — YAZILI SORU 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ilaiaıj Üyesi Mus
tafa Deliveli'nin, 1964 - 1965 lig devresinde 
mili lige dâhil kulüplere Beden Terbiyesi ve 
Futbol Federasyonunea ne miktar yardım yapıl
dığına dair, yazılı soru önergesi Devlet Bakanı 
Kâmil Ocak'ın cevabı (7/234) 

23 . 1 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Sayın Devlet Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Hatay Senatörü 
Mustafa Deliveli 

1. 1964 - 1965 lig devresinde Millî Lig'e 
dâhil kulüplere Beden Terbiyesi ve Futbol Fe
derasyonunea ne miktar yardım yapılmıştır? 

2. Yardım talebedip de bu yardımı alamıyan 
kulüpler var mıdır? Ve bunlar ne miktarda 
yardım tabetmişlerdir. 

rafından bir suiistimal olarak ileri sürülmüştür. 
Sayın Komisyon bunda bir suiistimal görme
mekte ise de bendeniz onların kanaatine hür
met ederim, fakat iştirak edemem. Bu husus
taki kanaat ve tetkiklerimi de eğer bugün im
kânı yoksa yarın arz etmek üzere cümleme son 
veriyorum. 

BAŞKAN —• Çoğunluğumuzun kalmadığı 
anlaşılmıştır. Heyeti Umumiyenin münhasıran 
müddetli kanunları görüşmek üzere aldığı ka
rar veçhile 5 . 1 . 1966 Çarşamba günü saat 
14 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 16,43 

CEVAPLAR 
JLAR VE CEVAPLARI 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 30 . 12 . 1965 

Özel Kaleni Müdürlüğü 
Sayı • 593 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü devimli 
26 . 11 . 1965 gün ve 5647/105, 7/234 saydı 
yazıları : 

Cumhuriyet Senatosu Hatay üyesi Mustafa 
Deliveli'nin 1964 - 1965 lig devresinde Millî 
Lig'e dâhil kulüplere Beden Terbiyesi ve Futbol 
Federasyonunea ne miktar yardım yapıldığına 
dair verdiği 23 . 11 . 1965 tarihli önergesine 
karşılık teşkil eden yazımızın ilişikte sunuldu
ğunu arz ederim. 

Saygılarımla, 
Kâmil Ocak 

Devlet Bakanı 
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Kulübün Adı 

Beşiktaş Jimnastik Kulübü 
Alt ay Gençik Kulübü 
Fenerbahçe Gençlik Kulübü 
Hacettepe Gençlik Kulübü 
Vefa Gençlik Kulübü 
Gcnçlerbirliği Gençlik Kulübü 
Galatasaray Gençlik Kulübü 
Istanbulspor Kulübü 
Göztepe Gençlik Kulübü 
Beykoz Gençlik Kulübü 
Şeker Gençlik Kulübü 

I nei Millî Lig Kulüpleri 
Futbol Fed. teklif edilip 

Yardımın yaplıdığı tarih Genel Müdürlükçe yapılan teklif 

Yedikule Emniyetspor Kulübü 
Güneşspor Kulübü 
Toprakspor Kulübü 
Yeşildirekspor Kulübü 
Ülküspor Kulübü 
Bcyoğluspor Gençlik Kulübü 23 . 9 . 1965 

9 . 1/18 . 6/16 . 7/27 . 7/22 .11/1965 
25 , 6/3 . 9/1965 
6 . 7 . 1 9 6 5 
17 . 7/13 . 12/1965 
27 . 7/1965 
2 . 8/19 .11/1965 
27 . '2/4 • 8/12 . 10/15 . 11/1965 
14 . 10/1964 - 8 . 10 . 1965 
10 . 11. 1965 
25 . 9 . 1965 
4.1. 1965 

II nei Millî Lig Kulüpleri 
6 . 1964 
7/13 . 9/1965 
7/1965 

31.8/21'. 10/1965 
21 . 9 .1965 

30 
15 
16 

76 
40 
50 
10 
7 
10 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

137 455 
13 
25 
15 
2 

7 
5 
o o 
5 
2 
5 

000 
000 
000 
000 

500 
500 
000 
500 
000 
500 

»•&<İ 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

25 NCl BİRLEŞİM 

4 . 1 . 1960 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sahir Ku-
rutluoğlu'na izin verilmesi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/468) 

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

3. — Devlet Demiryolları Genel Müdürlü
ğünde yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhuri
yet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
(10/6) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ueuzarm, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen 
mukaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/274) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nm, palamut mahsulünün değer
lendirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Tarım 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/275) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
KöksalTm, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, ilâç imalâtı yapan mües
seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, trafik kazalarına karşı alman 
telbirlere dair İçişjleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/298) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, İstanbul Ankara ve Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soruus (6/300) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Elciliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/307) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, Podgorni'nin, Türk Parla
mentosundaki konuşmasına dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/312) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kınaytürk'ün, istanbul Bina ve Arazi 
İtiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, köy içme suları 1965 yılı prog
ramlarına dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/317) 

12. —• Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Sabri Topçuoğlu'nun, bâzı yardımların Türk 
parası karşılıklarının Türkiye içinde kullanıl
masına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/324) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, zeytin müstahsilinin duru
muna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/325) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Selâhat-
tin Özgürün, 4 neü Koalisyon Hükümetine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/326) 

15. •—• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, Karadeniz Teknik Üniversitelinin öğ
retim kadrosuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/329) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demirin, Keban Barajı dolayısiyle 
istimlâk edilecek araziye dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/330) 



17. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, az gelişmiş bölge! .er ıeııı 
hazırladığı söylenen Kalkınma Plânına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (G/331) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, M. T. A. Enstitüsü tarafından 
yapılan linyit araştırmasına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/333) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. •— Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özerin, bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporları (Millet Meclisi 
1/821; Cumhuriyet Senatosu 1/595) (S. Sa
yısı : 714 e ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . J9G5] 
(Ret) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara. Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 43 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair İçtüzük teklifi ve Anayasa ye Adalet 
Komisyonu raporları (2/148) (S. Sayısı 520 ye 
2 nci ek) fDağıtma tarihi : 28 . 12 . 1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

2 — 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet [Meclisince kabul olunan 'metni ve Cum
huriyet . Senatosu Millî Savunma ve İçiş!eri ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/517, Cum
huriyet Senatosu 1/590) (S. Sayısı : 736) [Da
ğıtma tarihi 27 . 12 . 1965] 

2. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve ola
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağbyan kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri Komisyonu raporları (Millet 
Meclisi 1/648; Cumhuriyet Senatosu 1/592) (S. 
Sayısı : 677 ye ek) [Dağıtma tarihi : 27.12.1965] 

3. — 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 
raporları (Milelt Meclisi 1/864; Cumhuriyet 
Senatosu 1/597) (S. Sayısı : 715 e ek) [Da
ğıtma tarihi : 30 . 12 . 1965] 

4. — Rize ilinin Çamlıhemşin kazası, Mu
rat köyünden Ahmedoğlu Hatice'den doğma 
1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye ce
zasının affı hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/790; Cumhuriyet Se
natosu 1/606) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma ta
rihi : 31 . 12 . 1965] 

5. •— Müncvvcr'den doğma 1340 doğumlu 
Mehmedoğlu Ahmet Ulakîn, hapse tahvil edil
miş olan bakiye cezasının affı hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/819; Cumhuriyet Senatosu 1/596) (S. Sayı
sı : 737) [Dağıtma tarihi : 31 . 12 . 1965] 
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