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

3 ncü Birleşim 

9 .11 . 1967 Perşembe 

İçindekiler 
Sayft 

36:38 

38 

1. — Geçen Tunatak özeti 

2. — Demeçler ve Söylevler. 

1. — Başkan İbrahim Şevki Atasağun'-
un; Cumhurbaşkanına vekâleti sırasın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
tekrar seçilmesi münasebetiyle bugüne Jıa-
dar yerine getiremediği şükran borcunu 
eda edemediğine, hakkında gösterilen iti
mat ve teveccühe teşekkürlerini belir
ten söylevi. 38:39 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları. 39 

1. — Başbakan Süleyman Demirel'e 
Kıbrıs konusunda Yunan Başbakanı ile 
yapacağı görüşmelerde refakat edecek 
olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağla-
yangil'e dönüşüne kadar, İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'm Vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/634) 39 

2. — Başbakan Süleyman Demirel'e, 
Kıbrıs konusunda Yunan Başbakanı ile 
yapacağı görüşmelerden dönüşüne kadar, 

Sayfa 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı teskeresi. (3/633) 39:40 

3. — Başbakan Süleyman Demirel'e, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine 
seyahatten dönüşüne kadar, Adalet Baka
nı Hasan Diner'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/635) 40 

4. — Başbakan Süleyman Demirel'e, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine 
yapacağı ziyarette refakat edecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, 
dönüşüne kadar, içişleri Bakanı Faruk 
Sükan'm vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/636) 40 

5. — Başbakan Süleyman Demirel'e, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine 
yapacağı ziyarette refakat edecek olan 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'a, dönü
şüne kadar, Bayındırlık Bakanı Orhan 
Alp'in vfdllik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/637) ' 40 
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6. — Barbakan Süleyman Demircl'e, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine 
yapacağı z'yarefcte refakat edecek olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Be-
fet Sezgin'e, dönüşüne kadar, Köy İşleri 
Bakanı Turgut Toker'in vekili k etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı teskeresi. (3/638) 40 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'a, 
dönücüne kadar, Millî Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu'nun, vek ilik etmesinin 
uygun. görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi. (3/630) 43:41 

8. — Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a, 
İngiltere'ye yapacağı ziyarette refakat 
edecek olan BısMeri Balamı İIı:an Sabri 
ÇağlayangiTe, dönücüne kadar, îeişleri 
Bakanı Faruk Siikan'm vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/635) 41 

0. — VazT.fe ile yurt drara giden 
Ulaştırma Bakanı Sadettin Biîgic'o dö
nüşüne kadar, Devlet Balıanı Hüsamet
tin Atabeylimin vekillik etmesin'n uygun 
bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tes
keresi. (3/632) 41 

10. — Bitlis Üyesi Ziya Hami Şercf-
banoğlu'nun, Üyeliğinin düzmesine ilis-
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kin Cumhuriyet Senatosu kararının ipta
line dair dâvanın reddedildiği baklanda 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı teskeresi. 
(3/610) 41:43 

11. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanında açık bulunan bir Divan Kâtip
liği secimi. 43:46 

12. — Koalisyon seçimleri hakkında 
Damıma Kurulu Kararı. 46:47 

4. — Sorular ve Cevaplar. 47 

B) Yazılı sorular ve cevapları 47 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli 

Üyesi Hikmet İşmen'in, buğday istihsalini 
yükseltmek için yapılan mücadeleye dair 
sorueu. ve Tarım Bakanı Bahri Dağdasın, 
yazılı cevabı. (7/353) 47:49 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Zeytin ya
ğma madenî yağ karıştırılması olayına 
dair sorusu ve Ticaret B Canı Ahmet 
Türkel ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
karı Vedat Âli Özkan'ın yazılı cevaplan. 
(7/351) 49:53 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
ü/asi Hıfzı Oğuz Bekata'nm, 1961 yılın
dan beri Turizm fonundan verilen kredi-
!"-/:3 dair sorusu ve Turizm ve Tanıtma 
B".ka"". Nihat Kiirsad'ın, yazılı cevabı. 
(7/371) ^ " 53:57 

1. — GHÇEH TUTAHAK ÖZBTÎ 
Diyarbakır Üyes: Arzni Erdoğan; Danışma 

Kurulunca tesbit edilen oran cetvelinde sekiz 
puvanın alıkta kaldığını, evvelki kıllarda böy
le açıkta kalan puvana mukabil., Partilere men-
subolmıyauüardan bir arkadaşa, Senatonun tak-
d;rino göre, bir Divan üyeliğ' verilmekte oldu
ğunu, bu r-ne buna riryet cdilmediğir-i ve do-
iavısiyle îetüzığün 5- 3 ve 13 ncü maddelerine 
aykırı olarak bu fa^la puvanm /gruplar aracın
da pavlaTild'/Tinı b^vanla dağıtım cetveli üze
rinde söze-'lnün anıklama ^P/nmaıı ve .Tunlar 
adına görlhmo yapılman gerekt'ğini bildirdi. 

Başkan; bir evvelki yılda da, dağılım cet
velinin olmnmaımı müteakip «Bez ist'yen var 
mı?» dedikten sonra, söz alan bulunmadığından 

cetvelin oya arz edilmiş bulunduğunu, bu sene 
de dağıtım cetvelinin, Birinci Birleşimde, aynı 
seklide 07/Iandığını vo Genel Kurulun tasvibet-
tiğini, İçtüzüğün gruplara konuşma mecburi
yeti tahmil etmediğini ifade etti. 

C. II. Partisi Grupu BaşkanveMlliğinin, 
Grup Yönetim Kurulura seçilen üyelerin ad ve 
görevlerini gösteren listenin sunulduğuna; 

Güven Partili Grupu Baçkanvekilliğlnin 
Grup Yönetim ve Disiplin Kurullarına seçilen 
üyelerin ad ve görevlerini gösteren listenin su
nulduğuna dair tezkereleri olumdu, bilgi edi
nildi. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimine de
vam olundu ve onuncu turda Nevşehir Üyesi İb
ranın Şevki Atasağun Balkan seçildi. 

Balkan; Cumhuriyet Senatomu Başkanlığının 
millet, Senato ve şahsı için hayırlı olması dile
ğinde bulundu ve kendilerinin, Cumhurbaşka
nına vokale* ctmcîrte bulunduğundan, Senatoya 
Başkanlık etmesin"n imkânsızlığını ve bu se
beple mütea.np seçimleri halen vazife görmek
te bulunan Başkanlık Divanıma mtaeedeoeğlni 
bildirdi. 

Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü, Balkan 
seeild ği anda Başkanlık Divanının diğer üye
lerinin görevlerinin sona erdiğini, Balkan va
zifeline bağladıktan sonra kendisine vekâlet 
odllebilcceğni, bu durumda kendilerine vekale
tin caiz olmadığını ve bunun Anayasaya aykırı
lığım İrolirtti. 

Başkan; Cumhuriyet S onat osunun İçtüzükte 
yer almamış bir durumla karsı karşıya bulun
duğunu, bu itibarla Genel Kurulun kararını ala-
ca^nT. beyanla halen vazife görmekte olan Baş
kanlık Divanının görevine devamla seçimVrl 
neticelendirmesi hususunu oya sundu ve teklif 
kabul edildi. 

Easkanvclıilieri seçimine geçildi ve Amasya 

SOE 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuryet Henatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem ösden'in, Kcy kanunu tasarısına dair 
sözlü soru önergesi İbişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/461) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem ÖDİen'in, büyük şehirlerde karakolların 
kaldırılmasına dair, sözlü soru önergesi îo\ş-
leri Bakanlığına gönderilir iştir. (6/462) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özder.'in, Beykoz ilce morkezlne yakı
lacak otomatik telefon Ffvntralinc dair, sözlü 
sor1, önergesi Ulaştırma Bakanlığına gönderil
miştir. (G/463) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, hastanelerin idaresine dair, 
r.örflı". soru önergesi Saflık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (G/464) 

C-. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üvrsl 
Ekrnm özden'in, ihr?.-atımızın a k a s m a dair, 
sözlü roru öp^rmesi Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/463) 
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üyesi Macit Zeren, Aydın Üyesi Fikret Tur-
hangl'l ve Kars Üyesi Sırrı Atalay Başkanveküi 
seeild 1er. 

İdare amirliklerine Antalya Üyesi Akif Te
kin, Hakkâri Üyesi Necip Seyhan ve Tabiî Üye 
Selâhattin Özgür; 

Divan kâtipkklorine Kastamonu Üyesi Meh
met Çamlıca, Hatay Üyesi Enver Bahadırlı, Ça
nakkale Üyesi Nahit Altan, Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Âdil Ünlü, Yozgat Üyesi Sadık Ar-
tııkmaş seçildiler. Adaylardan bir tanesi yeter 
oy sayısını alamadığından seçilemedi. 

Komisyon seçimlerinin, Cumhuriyet Sena
tosunda mevcut grupların adaylarını bildirme-
lo?ino imkân sağlamak üzere, Genel Kurul top
lantısının 9 Kasım 1067 Perşembe gününe bıra-
İnlmasma dair önerge okundu ve kabul olundu. 

9 Kasım 1967 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,25 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale 

Fikret Turlıancjil Nahit Altan 
Kâtip 

. Yozgat 
Sadık Artulcmaç 

JLAE 

I G. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
i Ekrem Özder.'in, İstanbul köylerine yapılan yar-
j dıma dair, sözlü soru önergesi İçişleri Bakanlı-
| gına gönderilmiştir. (6/466) 
| 7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem Özden'in, Ankara - Kızılcahamam yolu
nun atışlar clolpyısiyle kapanmasına dair, sözlü 
soru önergesi Millî Savunma Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/467) 

C. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, et fiyatlarındaki artışlara dair, 
sözlü soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/468) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, dış memleketlere seyahat ede
cek. vatandaşlara dair, sözlü soru önergesi Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/469) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Elsrem Özder.'in, etiket koyma usulüne- da'r 
sözlü som. önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/470) 
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alınanlara dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmisir. (6/478) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, dolmuş motorlarının istiap 
hadlerine dair sözlü soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/471) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, ceza ve hukuk dâvalarına dair 
sözlü soru önergesi, Adalet Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/472) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi 
Ekrem Özden'in, balıkçılık sanayiinin gelişme
si için alman tedbirlere dair sözlü soru önerge
si, Ticaret Bakanlığına gönderimi" ştir. (6/473) 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'da inşası düşünülen 
metroya dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/474) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, mer'i mevzuatı belli edecek 
bir çalışmaya dair sözlü soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (6/475) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, içinde iptidai madde buîumm-
yan ilâçlara dair sözlü soru önergesi, Saflık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/476) 

17. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Medeni Kanunim bâzı madde
lerinin tatbikatına dair sözlü soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (6/477) 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'im yeniden Denizcilik Bankasına 

1. — Başkan İbrahim Şevki Atasağun'un; 
Cumhurbaşkanına, vekaleti sırasında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına tekrar seçilmesi münasebe
tiyle bugüne kadar yerine getiremediği şükran 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Mukadder Öztekin'in, trafik fonundan beledi
yelere yapılan yardıma dair yazılı soru önerge
si, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/372) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder Öztekin'in, pamuk hektar randıma
nına dair vasılı soru önergesi, Tarım Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/373) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi 
Muakdder Öztskm'in, haklarında takibata te
vessül olunan belediye başkanlarına dair yazılı 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/374) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder öztekin'in, belediyelere bakanlık 
bütçesinden yapılan yardımlara dair yazılı so
ru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/375) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder öztekin'in. tohumluk buğdaylara 
dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/376) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Nevzat Gzerdemli'nin, ilâç sorumlarına dair va
sılı sora önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/377) 

borcunu eda edemediğini, hakkında gösterilen 
itimat ve teveccühe teşekkürlerini belirten söy
levi. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — İbrahim Şevki Atasağun 
KÂTİPLER : Sadık Artukmac (Yozgat), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — Yedinci toplantı yılının Üçüncü Birleşimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır. 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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BAŞKAN — Sayın senatörler, muhterem 
arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosunun Baş
kanlığına tekrar seçildiğim günden bugüne ka
dar vazife şuuriyle üzerinde önemle durduğum 
ve beşerî duygularımla ifasında sabırsızlandı
ğım, mutlaka edası lâzım deyni şükranımı Yük
sek Huzurlarınızda yerine getirmeme müsaade
lerinizi rica ederim. 

Muhterem arkadaşlanm, yüksek teveccüh ve 
itimatlarınızın kuvvetli nişanesi, taşıdığı mâna 
itibariyle, yüksek takdir ve tasviplerinizin pek 
açık beyanı olan çok kıymetli oylarınızla beni 
Yüce Senatonun Başkanlığına tekrar intihap 
buyurdunuz. Nail olduğum hakikaten paha bi
çilmez bu mazhariyetin şu anımda dahi tatlı 
zevki, tatlı heyecanı ve pek engin bahtiyarlığı 
içindeyim. Hamdimi ve minnetimi Ulu Tanrının 
yüce katma yükseltirken çok kıymetli, çok 
muhterem arkadaşlarım, hepinize gönlümden 
kopan sevgilerimi, saygılarımı ve en kalbî te
şekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

Yüksek teveccüh ve itimatlarınızın yanında, 
yüksek takdir ve tasviplerinize de beni mazhar 
kılarak tekrar uhdeme tevdi buyurduğunuz bu 
çok şerefli görevin bütün ehemmiyetini, yetki
lerini olduğu kadar ağır mesuliyetlerini de tak
dir ederek vazifemi yapacağıma emin olmanızı 
rica ederim. Bu kudsi hizmetimi Anayasanın ve 
İçtüzüğün hükümleri içinde tamamen tarafsız 
ve tamamen objektif bir görüş ve anlayış ile ve 

bütün imkânlarımı sarf ederek, çalışarak ya
pacağıma yine itimat buyurmanızı, emin olma
nızı istirham ederim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, iki yıllık Baş
kanlık müddetim içinde sebkatetmiş hizmetle
rim başarıya ulaşabilmişse bunda en büyük şe
ref payı sizlerindir. Bunu iftiharla ve teşekkürle 
arz ederim. 

Kıymetli arkadaşlanm, Yüksek Huzurları
nızda tek dileğim ve istirhamım, bana tekrar 
tevdi buyurduğunuz bu şerefli görevimle başa
rıya ulaşabilmem için muhtacolduğum çok kıy
metli yardımlarınızın ve müzaheretinizin üze
rimde daima tecellisidir. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; Bü
yük Türk Milletinin huzur, refah ve kalkınma
sına matuf çok şerefli, çok kudsî hizmetlerinizin 
daima başarılı olmasını, sağlık ve saadetleri
nizi Cenabı Haktan niyaz eder Yüce Senatoyu 
hürmetle ve tazimle selâmlarım. (Bravo sesleri 
ve alkışlar) 

Efendim, gündem dışı Sayın Zerin Tüzün'ün 
bir konuşma önergesi vardır. Kendilerinden ri
ca etsem bilmem kabul buyururlar mı? Bugün 
seçim yapacağımız için, bunu bir sonraki Birle
şimde dikkate alsak kabul buyurur musunuz 
efendim? 

ZERÎN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — 
Hay, hay. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce bir
çok makamlardan gelmiş tezkereler vardır, ev
velâ onları, geliş sırasına göre, okutarak ıttıla-
larınıza arz edeceğim. 

1. — Başbakan Süleyman D emir eV e Kıbrıs 
konusunda Yunan Başbakanı ile yapacağı görüş
melerde refakat edecek olan Dışişleri Bakanı İh
san Sabrı Çağlayangil'e dönüşüne kadar, İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/634) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başbakan Süleyman Demirel'in, Kıbrıs konu

sunda Yunan Başbakanı Kollias ile Dedeağaç'ta 
yapacağı görüşmelerde kendisine refakat ede
cek olan Dışişleri Bakanı îhsan Sabri Çağla-

yangil'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığı
na içişleri Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Ittılalarmıza arz edilmiştir. 

2. — Başbakan Süleyman DemireVe Kıbrıs 
konusunda Yunan Başbakanı ile yapacağı görüş
melerden dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
d&ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/633) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başbakan Süleyman Demirel'in, Kıbrıs konu

sunda Yunan Başbakanı Kollias ile Dedeağaç'ta 
yapacağı görüşmelerden dönüşüne kadar. Baş-
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bakanlığa Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Ittılalarınısa arz edilmiştir. 

3. — Başbakan Süleyman DcmireVe. Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine seyahatten 
dönüşüne kadar, Adalet Bakam Hasan Dinçer'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/635) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başbakan Süleyman Demirel'in vâki davet 

üzerine, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli
ğine yapacağı ziyaretten dönüşüne kadar. Baş
bakanlığa Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in ve
killik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Ittılalannıza arz edilmiştir. 
4. — Başbakan Süleyman DemireVe, Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine yapacağı zi
yarette refakat edecek olan Dışişleri Bakam İh
san Sabri ÇağlayangiVe, dönüşüne kadar, İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/636) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başbakan Süleyman Demirel'in vâki davet 

üzerine, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli
ğine yapacağı ziyaret dolayısiyle kendisine re
fakat edecek olan Dışişleri Bakanı ihsan Sabri 
Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakan
lığına İçişleri Bakanı Faruk Sdkan'm vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Ittılalarınısa arz edilmiştir. 
5. — Başbakan Süleyman DemireVe, Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine yapacağı zi
yarette refakat edecek olan Sanayi Bakanı Meh
met Turgut'a, dönüşüne kadar, Bayındırlık Ba
kam Orhan Alp'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/637) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başbakan Süleyman Demirel'in vâki davet 

üzerine, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli
ğine yapacağı ziyaret dolayısiyle kendisine re
fakat edecek olan Sanayi Bakanı Mehmet Tur
gut'un dönüşüne kadar Sanayi Bakanlığına, 
Bayındırlık Bakanı Orhan Aîp'm vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Ittılalannıza arz edilmiştir. 

6. —- Başbakan Süleyman DcmireVe, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine yapacağı zi
yarette refakat edecek olan Enerji ve Tabiî Kay
nalılar Bakanı Refet Sezgine, dönüşüne kadar, 
Köy İşleri Bakanı Turgut Tokcr'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
iezekresi (3/638) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başbakan Süleyman Demirel'in, vâki davet 

üserine, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir-
liğ'.'nc yapacağı ziyaret dolayısiyle kendisine 
refakat edecek elan Enreü ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam Ecfet Dezgm'in dönüşüne kadar, Enerji 
ve Ta":i: Kaynaklar Bak&nkğ na, Köy îtleri Ba
kanı Turgut Tokcrin vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu

nu arı; ederim. 

Cevdet; Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Ittılalannıza arz edilmiştir. 

7. — Vazif-2 irle yurt dışına gidecek olan Ma
liye Bakanı Cihat Bilgekan'a, dönüşüne kadar, 
Milli Savunma Bakanı Ahmet Tcpaloğlunun ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/639) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına. 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 

Bakanı Cihat Bilgchan'm denüşüno kadar, Ma
liye Bakanlığına Millî Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun vekillik ctmc3İmn, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaıkanı 
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BAŞKAN — Ittılalarmıza arz edilmiştir. 
8. — Cumhurbaşkanı Cevdet Sunaya, İngil

tere'ye yapacağı ziyarette refakat edecek olan 
Dışişleri Bakam Hizan Sabrı Çağlayav.giVe, dönü
şüne kadar, İçişleri Bakanı Faruk Süka:rın vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/625) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhurbaşkanımızın, v'ıkı davet üzerine, 

İngiltere'ye yapacakları zjyaret tiolayısiylc, ken
dilerine refakat edecek olan Dışişleri Bakan: 
İhsan Sabri Çağlayangirin dönüşüne kadar, Dil
işleri Bakankğına İeilşeri Bakanı Faruk Gû-
kan'm vekillik ctomsinin, Baıbakanm teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

İbrahim Şevki Atacağını 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Ittılalarmıza. arz edilmiştir. 

9. — Vazife üc yurt dışına giden Ulaştırma 
Bakanı Sadettin Bilgiç/e dönücüne kadar, Dev
let Bakanı Ilücamcttin Atabeylinin vekillik et
mesinin uygun bulunduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/632) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Ba

kanı Sadettin Bilgiç'in dönüşüne kadar Ulaştır
ma Bakanlığına Devlet Bakanı Hüsamettin Ata-
bcyli'nin, vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

İbrahim Şevin Atasağuıı 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Ittılalannıza arz edilmiştir. 

10. — Bitlis Üyesi Ziya Nami Şercfhanoğlu'-
nun üyeliğinin düşmesine ilişkin Cumhuriyet Se
natosu kararının ij)taline dair dâvamı reddedil
diği hakkında Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi (3/640) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1 . 8 . 1C67 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7909 sayılı yazınız : 

Bağımsız Bitlis Senatörü Ziya Şeref Hanoğ-
lu'nun üyeliğinin düşmesine ilişkin olarak Cum
huriyet Senatosunca verilen kararın iptali hak
kında adı geçen tarafından acılan dâvanın red
dine dair Mahkememizden verilen 3.8.1067 

9 . 11 . 1CG7 O : 1 

gün ve esas 1967/25 Karar 1967/25 ve 12 . 9 .1967 
sayılı kararlarının birer örnekleri ilişikte gön
derilmiştir. (3/640) 

Bilgilerini rica ederim. 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

ibrahim Senil 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Müsaade
nizle bir hususu yerimden arz edeceğim. Anaya
sa Mahkemesinin bir karan okundu. Bu karar 
çok mühim olması sebebiyle, Senatomuzu da çok 
yalımdan ilgilendirdiği için kararın metninin 
okunmasını istirham edeceğim. 

BAŞKAÎT — Kararın metninin okunmasını 
istiyorsunuz, teşekkür ederim efendim, okuta
lım. 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
1 Esas Sayısı : 1967/26 
j Karar Sayısı : 1967/26 

Karar günü : 12 . 9 . 1967 
j iptal isteminde bulunan : Ziya Nami Şe-
j refhanoğlu - Cumhuriyet Senatosu eski Bitlis 
j Üyesi. 

iptal isteminin konusu : Cumhuriyet Sena-
j tosu Bitlis Bağımsız eski Üyesi Ziya Nami Şe-
! refhanoğlu, 5 . 8 . 1957 günlü dilekçesinde, 
j Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22.7.1967 

günlü 93 ncü Birleşiminde verilen, üyeliğinin 
| düşmesine ilişkin kararın Anayasa ve Cumhu-
| riyei Senatosu içtüzük hükümlerine aykırı ol-
j duğunu iddia ederek, iptali isteminde bulun-
i muştur. 

iptal isteminde bulunanın dilekçesi özeti : 
İstemde bulunan, dilekçesinde üyeliğin düşme
sine ilişkin kararlara karşı, bu kararların Res
mî Gazetede yayınlanmasından sonra itiraz 
olunabileceğini bu kez öğrenmiş olduğundan 
süresinde itiraz ettiğini belirttikten sonra izin
li olarak İD . 2 . 1967 gününde yurt dışına çık
tığını, Beyrut'ta iken yeniden iki aylık izin 
istediğini, bu istemin sonucu hakkında kendi
sine tebligat yapılmaksızın, izinsiz olarak top
lantılara katılmadığından bahisle üyeliğinin 
düşmesine karar verildiğini, bu kararın usule 
ve teamüle ayları olduğunu öne sürerek Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun, sözü ge
çen kararının iptaline karar verilmesini iste
mektedir. 
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inceleme : 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 5 . 8 . 1967 günün

de postalanan ve 7 . 8 . 1967 gününde kaydı 
yapılan dilekçesiyle Büyük Millet Meclisi Üye
liğinin düşmesine ilişkin kararlara karşı yapı
lacak itirazın, bu kararların Resmî Gazetede 
yayınlandığı tarihten başlıyacağı gerekçesiyle 
Cumhuriyet Senatosunca hakkında verilmiş 
olan 22 . 7 . 1967 günlü, üyeliğin düşmesi ka
rarının iptalini istemiş ise de; kendisinin daha 
önceki iptal istemi, Mahkememizin 3 . 8 . 1967 
günlü ve 1967/25 - 25 sayılı kararı ile Anaya
sa Mahkemesine başvurma süresinin, üyeliğin 
düşmesine ilişkin kararın, Resmî Gazetede ya
yınlandığı günden değil, verildiği günden baş
lıyacağı Anayasanın 81 nci maddesinde belir
tilmiş ve bir haftalık başvurma süresinin geçi
rilmiş olduğu nedeniyle reddedilmiş ve böylece 
sürenin Cumhuriyet Senatosu kararının Resmî 
Gazetede yayınlandığı günden başlıyacağı esa
sına dayanan bu iptal istemi de yerinde görül
memiştir. 

Sonuç : 
iptal isteminin yukarıda belirtilen neden

lerle reddine 12 . 9 . 1967 gününde oybirliği 
ile karar verildi. 

Anayasa Mahkemesi 
Başkan ve üyeleri 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
Esas Sayısı : 1967/25 
Karar Sayısı : 1967/25 
Karar günü : 3 . 8 . 1967 
İptal isteminde bulunan : Ziya Şerefhanoğ

lu - Cumhuriyet Senatosu eski Bitlis Üyesi. -
iptal isteminin konusu : Adı geçenin Ana

yasanın 80 nci ve Cumhuriyet Senatosu içtüzü
ğünün 149 ncu maddeleri uyarınca üyeliğinin 
düşmesine ilişkin olarak Cumhuriyet Senato
sunun 22 . 7 . 1967 günlü 93 ncü Birleşiminde 
verilen 53 sayılı kararın Anayasaya ve içtüzük 
hükümlerine aykırı bulunduğu ileri sürülmüş 
ve iptali için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 81 nci maddesine dayanılarak mahkememi
ze başvurulmuştur. 

I nci Olay : 
İptal isteminde bulunan, 23 . 2 . 1967 den 

başlamak üzere yirmi gün izin almış, bu izni 
onbeş gün uzattırmış; Beyrut'tan gönderdiği 
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bir yazı ile izninin daha iki ay uzatılmasını is
temiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nı bu istemi reddederek sonucu telgrafla ken
disine bildirmiştir. Bir yandan da adı geçenin 
devam durumu incelettirilmiş ve 28 . 3 . 1967 
den 30 . 5 . 1967 ye kadar iki aydan çok bir 
zaman Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına ka
tılmadığı tesbit edilmiştir. Bunun üzerine Baş
kanlık Divanının iki aylık izin isteminin red
dine ilişkin kararı 6 . 6 . 1967 gününde Cum
huriyet Senatosu Genel Kuruluna sunularak 
tasvibi alınmış ve aynı günlü yazı ile de izin
siz veya özürsüz ve aralıksız iki aydan çok bir 
zaman Senato çalışmalarına katılmadığı için 
Anayasanın 80 nci ve içtüzüğün 149 ncu mad
deleri gereğince evrakı Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna gönderilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu, içtüzüğün 
145 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre on 
günden çok izin istemleri hakkında Genel Ku
rulun karar vermesi gerekirken Başkanlık Di
vanının işi doğrudan doğruya karara bağlıya
rak ilgiliye tebligat yapmasını ve ancak 
6 . 6 . 1967 gününde meseleyi Genel Kurula 
getirmesini usulsüz bulmuş ve bu gerekçe ile 
ilgilinin arada geçen süredeki durumunun izin
siz ve özürsüz sayılamıyacağı sonucuna var
mıştır. 

Genel Kurul bu raporu kabul etmiyerek Şe
refhanoğlu'nun üyelik sıfatının düşmesine ka
rar vermiştir. 

Esas Sayısı : 1967/25 
II - iptal isteminde bulunanın dilekçesi 

özeti : 
İptal isteminde bulunanın dilekçesi özeti 

şöyledir : 

izinli olarak dış ülkelere seyahate çıkmış; 
Beyrut'ta iken yeniden iki aylık izin istemiş
tir; istem sonucu hakkında kendisine tebligat 
yapılmamıştır. Durum böyle iken izinsiz ve 
özürsüz olduğundan söz edilerek üyeliğinin 
düşmesine karar verilmesi Anayasaya aykırı
dır. Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunun 
lehinde olması da savunmasını desteklemekte
dir. Esasen şeker hastalığından da rahatsız
dır. Hakkındaki işlemin, uzun zaman önce 
gündeme alınmış bulunduğu halde 50 kişi ile 
toplantı yapılan son oturumda görüşülüp ka
rara bağlanması üzerinde durulmaya değer.1 
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Bütün bu nedenlerle hakkındaki kararın 1 
kaldırılması gereklidir. 1 

III - İnceleme : 
incelemenin başında süre sorunu görüşme 

konusu olmuştur. 

Anayasanın 81 nci maddesine göre, üyeli
ğin düştüğüne karar verilmesi halinde ancak 
karar tarihinden başlıyarak bir hafta içinde 
Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. 

22 . 4 . 1962 günlü ve 44 sayılı Kanunun 
(Dokunulmazlığın kaldırılması ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeliği sıfatının düşmesi hal-
erlinde iptal istemleri) başlığını taşıyan 
33 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında 20 nci mad
denin 6 nci bendi gereğince dokunulmazlığı 
kalkırılanlara yapılacak iptal istemlerinden 
söz edilmekte; aynı maddenin 2 nci fıkrasında 
iptal istemlerine konu teşkil eden yasama mec
lisleri kararları aleyhine Anayasa Mahkemesi
ne başvurma hakkının, karar tarihinden itiba
ren bir hafta sonra düşeceği açıklanmakta; 
3 ncü fıkrasında ise 26 nci maddenin 1 nci ve 
2 nci fıkralarının bu halde de uygulanacağı 
belirtilmektedir. 

44 sayılı Kanunun 26 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası konuya uygulandıkta Anayasa Mahke
mesi Genel Sekreterinin iptal istemini kapsı-
yan dilekçeyi kaleme havale ettiği tarihte baş
vurmanın yapılmış sayılması gerekeceği orta
ya çıkar. 

Dokunulmazlığın kaldırılması kararlarına 
ilişkin iptal istemleri ile üyeliğin düştüğüne 
dair verilen kararlara ilişkin iptal istemleri 
hukukî nitelikçe aynıdır. Esasen 44 sayılı Ka
nunun 33 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının 
göndermede bulunduğu 20 nci maddenin 6 nci 
bendinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına veya üyeliğin düşmesine dair 
kendi meclislerince verilmiş kararlara 
ilişkin iptal istemleri bir arada yer 
almıştır. Şu duruma göre 44 sayılı Kanu
nun 33 ncü ve 26 nci maddelerinin üyeliğin düş
mesi kararlarına ilişkin iptal istemlerinde de 
uygulanması gerekir. 

Olayda üyeliğin düşmesine ilişkin Cumhuri
yet Senatosu kararı 22 . 7 . 1967 gününde veril
miş; iptal istemine ilişkin dilekçe ise Anayasa 

— 43 

9 . 11 . 1967 O : 1 
Mahkemesine 31 . 7 . 1967 gününde ve posta 
ile gelmiş ve aynı gün Genel Sekreterlikçe ka
leme havale edilmiştir. Her ne kadar ilgiliain 
karar sırasında dış ülkede bulunduğu ve kara
rın ise 2 . 8 . 1967 günlü ve 12663 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlandığı anlaşılmakta ise de Ana
yasada ve 44 sayılı Kanundaki açık ve kesin 
hükümler karsısında başvurma süresine başlan
gıç olarak Resmî Gazetedeki yayın gününün 
kabulü söz konusu edilmiyecektir. 

Böylece Anayasanın ve 44 sayılı Kanunun 
iptal isteminde bulunulması için yukarıda deği
nilen hükümlerle kabul ettiği bir haftalık süre
nin geçirilmiş olduğu görülmektedir. Şu duru
ma göre istemin reddine karar verilmesi gere
kir. 

IV. Sonuç : 
Anayasa Mahkemesine süresi içinde başvu

rulmamış olması nedeniyle iptal isteminin red
dine 3 . 8 . 1967 gününde oybirliği ile karar 
verildi. 

Anayasa Mahkemesi 
Başkan ve üyeleri 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 
ESFET EENDEÖî (Samsun) — Sayın Baş

kanım, seçimlerden önce şu okunan tezkereler 
üzerinde iki cümle arz etmeme müsaadenizi rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Burada 
okunan tezkerelerle mi ilgili? 

EEFET RENEECİ (Samsun) — Evet Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ESFET RENDECi (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, yüksek huzurla
rınızda teskereler okundu. Bendenim bu tez
kerelerdeki lisan üzerinde bir kelime arz ede
ceğim. Şimdi, İçtüzüğümüze göre üyelere, Mec
liste, sayın diye hitap edileceği sarahatla belir
tilmiştir. Bu tezkerelerdeki bahsedilen şahıs
ların hepsi bu Parlâmentonun üyeleridir. Hiç 
değilse sayın kelimesi ile bu tezkereler yazılırsa 
daha iyi olur. İçtüzüğe de uyar ve kullanılan 
kelimeler de kulağı tırmalamaz. Huzurunuzda 
bunu belirtmeyi vazife saydım; saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Di
vanında açık bulunan bir Divan Kâtipliği se
çimi. 
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BAŞKAN — Bir evvelki birleşimde Başkan-
lıl: Divanının t ir Balkan, üç Başkanvckili, üg 
İdare Âmiri vo boş Kâtip üyenin seçimi yapıl
mış olduğundan bugün do yalnın bir Eâtip üye
ni ı seçimi yapılacaktır. Bu secimle ilgili 
olarak Kırklareli Senatörü Cayın ITaci Ari'nin 
'Başkanlığa sunulan tir önergesi vardır, okuta
cağa. 

Cumhuriyet Senatomu Başkanlığına 
Yüce Senatonun 2 Kasını İCG7 Perşembe 

günkü birleşiminde yapılan Başkanlık Divanı 
üyeleri seçiminde ö. II. P. Grupunca Başlıanbğa 
bildirilen katip üyeler dışmda doğorli Senatör 
arkadaşlarım tarafından nâc.'c raksıma da oy 
verilmiştir. 

Bu davranış ve güvene kalbi teşekkür, min
net ve şükranlarımı arı ederim. 

Cumhuriyet Senatosunun değer"! üyelerinin 
teveccühlerine mazhar okralı bu görevde beş 
toplantı yık süresince vanlfo g^rüp kene!» şapım
da faydah olmaya gayret ettim. 

Ancak, bu toplantı yılı ioin mensubu clrlu-
ğum parti grupunun kâtip üye aa'ayı olmadı
ğımdan mevcut vo yerleşmiş geleneği engelle
memek ve m-rtilor a".'a 11 clgım müna "'.ebetleri 11 
devamında fayda mülânaıa ettiğim cihetle cy-
lanr. grupumuz adayı üzerinde tonlanmasmı 
Cumhuriyet Senatosunun cavın ve değer"'» üye
lerinden saygılarımla arz ve istirham ederim. 

Kırklareli 
ITaei Arı 

BASK AİT — Cayın î~aei Ari'nin adaylıktan 
vaz geçtiğine alt önergesi ıttılaınıza arz edilmiş
tir. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi O. II. Partici Di
van Kâti'n adayı olarak Cayın IZüscyi: Atma-
ca'yı göstermiştir. 

Seçime taşbyacağız, secim pusulaları ve zar.?-
lanm dağıttırıyorum. Çimdi hangi senatörün 
isminden ta~'l"yacağımma dair ad çekmeyi yap-
tık: Nizamcttin özgül. Caym Inramctt'n ez
gili den itibaren cayın senatörlerin içimler: oku
nacaktır. 

Bir de üş kişilik tasnif heyetinin jimlerini 
eskiyorum. : 

Sayın Ekrem Aeuner (TaT"iî Ü70)?.. Yek. 
Caym ITc.iat Carlıeak (Balıkesir)?,. Yek. 
Sayın Mehmet Çülıran özkaya (Tabiî üye)?.. 

Yok. 
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• Sayın Ali Hıza Ulusman (Kırşehir)?.. Yok. 
Cayın Aralan Bora (Tuncoli) .. Burada. 
Caym Muoip Ataklı (Tabiî üye)?.. Yok. 
Cayın CalVn Hazcrdağlı (Eîizığ) ?.. Burada. 
Caym İzzet Birand (İzmir)?.. Burada. Bura

da olan üç cayın senatör tasnif heyetine seçil
mişlerdir. Oylama muamelesine başlıyoruz. 

(Cıımhiüıiyet Senatosu Gaziantep Üyesi Ni
zamcttin özgül'dcn başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞEAIT — Tasnif Heyeti yerlerinj almış-
'; îardır. Oyunu kullanım yan sayın üye varsa lût-
; fen oyunu kullansın. Oyunu kullanmıyan sayın 
; üye var mı?... Yok. Oylama muamelesi bitmig-
; tir. 
I Oylama sunucuna ait Tasnif Heyeti yazısını 
: okutuyorum : 

; Yüksek Başkanlığa 
; C. Senatosu Başkanlık Divanında açık bu-

lunan bir Divan Kâtipliği için yapılan seçime 
j (103) üye katılmış ve neticede aşağıda adları 
i yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları al-
i mışlardır. 
j Arz olunur. 
I 
i Tasnif Heyeti 
I üyo Üye 
I Tunceli Elâzığ 
I Arslan Bora Salim Hazerdağlı 
j % o 
I İzmir 
I 
\ izzet Birand II. Arı 

II. Atmaca 
LL Kılıç 
S. Atalay 
0. Okurer 
B03 

D2 
41 
3 
1 
1 
C 

100 

I BAŞKAÎT — Yapılan bu turda esasen mev-
! cudun saltçeğunluğu temin edilememiştir. Yal-
j nız Başkanlık Yüksek Heyete bir §eyi arz et-
j mel: zorundadır. 

J Bu secime başlamadan evvel Cayın Naci Arı 
S bir önergesini okumuştuk. Kendilerinin namzet 
! olmadığını ve secimde reylerin kendi üzerinde 
J teksifin: lüzum bulunmadığını, bu sebeple Sa-
| ym ITaci Ari'nin seçime iştirak etmek niyetinde 
j asla olmadığını arz etmiştik. 
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Şimdi tekrar üçüncü tura bağlıyoruz, yine I 
secim pus'aları ve zarflar dağıtılacaktır. Tas
nif heyeti aynıdır. Sayın akamettin özgür'den 
başlıyoruz. 

FİKRET TURHMTGİL (Aydın) — Bir şey 
arz etmeme müsaade buyurulur mu? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FİKRET TUEHANGİL (Devamla) — Ana-
yasa Mahkemesinin bir kararma göre Başkan 
hariç diğerlerinde yapılan oylama sonucunda I 
02 den fazla oy çıktığı takdirde, yarıdan bir faz
la 93 oy çıktığı takdirde, okuduğunuz duruma 
göre Sayın Naci Arı 52, Sayın Hüseyin Atma-
cr. 41, Sayın Muhittin Kılıç 3, diğerleri de 3 oy 
olması hasebiyle seçimin bittiği ' kanaatindeyiz. 
Bu işin Başkanlık Divanınca tezekkür edilme
sini istirham ederim. 

BAŞKAN — Efendim, mevcut 109 dur, işti
rak eden üye adedi 109 dur mevcudun saltço-
ğunluğu 55 olması lâzım gelir. Burada ise 52 
dir. Binaenaleyh seçim sonuçlanmamıştır. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen
dim Anayasanın 86 ncı maddesini Anayasa 
Mahkemesi tefsir etmiştir. Bu hususu teemmül 
buyurunuz. Anayasa Mahkemesinin kararıdır. 
Seçim bitmiştir kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim verdiğimiz karar doğ
rudur. Secime devam ediyoruz. 

(Gaziantep Üyesi Nizamcttin, özgül'den baş
lanarak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı efendim? Oylama muamelesi bitmiştir. 

Sayın üyeler seçim sonucunu arz ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu seçin tutanağı 

Yükseli Başkan! ğa 
Cumhuriyet; Senatosu Başkanlık Divanında 

açık bulunan bir Divan Kâtipliği için yapılan 
secime (100) üye katılmış vo neticede aşağıda 
adları yazılı zevat nisalarında gösterilen oyları 
almılş ardır. 

Tasnif Heyeti 
Tunceli • Elazığ 

Arslan Bora Galim Ilazordağlı 
Î3Z1İV 

izzet; Birand | 
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ITaci Arı : Gl 
I I Atmaca : 33 
11 Kılıç : 1 

100 

BAŞKAN —- Buna göre filhakika Sayın Na
ci Arı kendisini aday göstermemiş ise de Yüce 
Senatonun iradesi büylece tecelli etmiştir. Bi-
nacnlacyh, Gl oyla ve mevcut salt çoğunluk ile 
Cayın Naci Arı Kâtipliğe seçilmiştir, arz ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Grup 
adına sez istiyorum Sayrn Başkanım. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Grup
la ilgiıi yoktur efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAÎT (istanbul) — Efen
dim müsaade buyurursanız arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPÜ ADİNA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (İstanbul) — Muhterem Başkan, çok muh
terem arkadaşların, C. îî. P. Grupu Başkanve-
kili sıfatiylo hepinizi hürmetlerimle selâmlanın. 
Sene başında böyle bir selamlamayı normal gö
receğinizi üraidederim. 

I/Inhtorom arkadaşlarım, biraz evvel Baş
kanlık Divanı tarafından tebliğ edilen seçim 
tutanağı kanımızca hukukî ik vasfını haiz 
değildir. Zira bu seçim tutanağı Anaya
sanın C5 nei maddesine göre partilerin 
kav-/etleri oranında yasama faaliyetlerine, 
I'îoelis faaliyetlerine katılmaları hükmün
den bahsile tanzim edilen İçtüzük hükümlerine 
tamamiylo aykırı bulunmaktadır. Malûmuâllniz 
Anayasaır.n G5 nei maddesinin bu hükmüne da
yanarak İçtüzüğümüzdeki hükümler daha ça
lışma yılı başında Danışma Kurulu adı ile anı
lan partilerin grup başkan vekilleri veya baş
kanları ile Senato Başkanı ve Başkanvekilleri, 
idareci Üyeleri vo Kâtiplerden müteşekkil t ir 
heyettir ki, bütün o yıl içinde o Meclisin yasama 
faaliyetleri yününden idaresi ve müsmir netice
lere ulaşılmasını temin zımnında, tüzük hüküm
lerine uygun birtakım esaslar: n tesbiti ile bu 
kurulun vazifesi muhterem umumi Heyete tos-
bit ettikleri bu esasları arz etmek vo Muhterem 
Heyetin kararı ile bu esaslar dairesinde işlerin 
yürütülmesine karar almaktan ibarettir. Filha
kika Danışma Kurulumuz muhtelif tarihlerde 
toplanmış, partilerin Başkanlık Divanlarında 
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ne surette temsil edilecekleri hususunda bir ka
rara varmış ve her partiye hangi vazifenin düş
tüğü, oranları hesaplanarak, ortaya konmuş ve 
bu karar Yüksek Heyetinizin tasvibine iktiran 
etmiştir. 

C. E. P. nin haiz olduğu üye adedine ba
karak tüzükteki oran hesaplarına dayanarak, 
Başkanlık Divanında bizim partimizin bir Baş-
kanvekili ve iki kâtip üye ile temsil edilmesi 
karar altına alınmış ve bu karar da Yüksek 
tasvibinize iktiran etmiştir. Şimdi hal böyle 
olunca, Yüksek Heyetiniz Danışma Kurulunun 
kararını tasvibetmiş bir heyet olarak bir; 
Anayasanın 86 ncı maddesinin sarahati bakı
mından, iki; içtüzüğün sarih hükümleri bakı
mından, üç; ve bugüne kadar cereyan eden 
muameleler ve bunlardan müteşekkil gelenek 
karşısında yüksek reylerinizle C. H. P. ne bir 
Başkanvekili ve iki kâtip üyelik için rey ver
mek suretiyle hareket etmek zorunluğımdayız. 
Ama görüyorum ki, daha birinci günden itibaren 
yapılan seçimlerde, ehemmiyetli sayılmıyacak 
bir takım aksaklıklar istisna edilirse, Danışma 
Kurulunun kararı aynen uygulanmış ve fakat, 
kâtip üyelerinden birisi için maalesef Heyeti 
Aliyenin reylerini Cumhuriyet Halk Partisine 
vermediği açıkça görülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, şu kadarını söyle
mek isterim ki; verilen reylerin Aayasa mad
desi, İçtüzük maddeleri ve gelenekle bir parti
nin mânevi şahsına verilmesi gerekiyor. O par
tinin kendi, içtüzüklerine göre Umumi Heyet, 
Muhterem Heyete Başkanlık Bivanmdaki yer
ler için gösterdiğimiz namzet dışında bir sata 
rey vermesi aslında Anayasanın maddesine, iç
tüzük maddesine ve geleneğe uygun düşmez. 
Zira hiç bir parti, diğer partinin İçtüzüğünde 
dayandığı, amel ettiği usulleri reyleriyle de
ğiştirmeye kaadir değildir ve galiba hakkı da 
yoktur. Bunu eğer Yüksek Heyetiniz Ö. Ti. P. 
adiyle anılan partinin mânevi şahsiyetine,, Baş
kanlık Divanında ve Anayasa ve İçtüzük hü
kümleri gereğince tahsis edilen yerlere bu parti 
tarafından gösterilen adaylara rey vermemekle 
bir başkasını seçmek yoluna gittiğiniz takdirde 
şu kadarını arza mecburum ki, Cumhuriyet Halk 
Partisinin Başkanlık Divanında gerekli temsil 
yerini almış olması mümkün değildir. Binaena
leyh, çok rica ediyorum, istirham ediyorum, ba

şında da söyledim, esasen heyetinize kendisine 
rey verilmemesini talebeden, bir önergenin Baş
kanlık tarafından okunduğu ve hepinizin ma
lûmu olduğu veçhile aday olmıyan ve adaylığı 
kabul etmiyen bu vazifeyi kabul etmiyeceğini 
beyan eden kimsenin üzerinde rey toplamanın 
Senato Çalışması bakımından hayırlı bir başlan
gıç oimıyaeağmı umuyorum. Bu itibarla istir
ham ediyorum, teklif ediyorum Başkanlık Diva
nına, bu konuşmalarımı bir teklif olarak kabul 
etsinler, bu seçim aslında bence hukukî değer 
ihtiva etmiyor. Çünkü namzet olmıyan bir İrişi
nin, vazife almıyacağını beyan eden bir kişi
nin seçilmesi bu vazifeye bir kişiyi seçmek de
ğildir. Kaldı ki, C. H. P. ne düşen, kontenjanda 
gösterilen aday. seçilmemiş olmakla esasen 
C. H. P. Başkanlık Divanında yerini almamış 
bulunmaktadır. Çok rica ederim arkadaşlarım, 
isi C. H. P. nin içtüzüğünü ve hareket tarzlarını 
şu veya bu istikamette değiştirmek gibi bir zor
lamaya bizi götürmiyeceğinizi tahmin ederim. 
Tekrar beyan ediyorum, esasen bu tutanak ve 
bu seçim kanuni değildir. Tekrarına lüzum var
dır ve C. H. P. adaylarına rey vermemekle bu
rada Başkanlık Divanında kendisine düşen yeri 
işgal etmesi mümkün değildir. Aksi halde mu
amele hukukî değildir. Tekrar tekrar saygıları
mı sunar arz ettiğim hususu rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Başkanlık 
Divanı seçimlerine başlamadan evvel Sayın Naci 
Ari'nin istediğini Umumi Heyete Arz ettik. Bu
na rağmen Yüce Senato yine Cumhuriyet Halk 
Partisinde senatör olan bir arkadaşa oylarını 
vermiş bulunuyor. Burada Başkanlığın yapa
bileceği hiçbir şey yaktur, ve seçim normaldir. 
Yalnız seçilen şahsın kendi siyasi partisi bün
yesinde durumu mevzuubahsolabilir. Ya bu se
çimi kendi kabul eder vazifeye gelir veyahut 
da istifa etmek suretiyle yeniden seçime geçile
bilir. Şu anda yapılacak başka birşey yoktur. 
(Çok doğru sesleri) 

12. — Komisyan seçimleri hakkında Danış
ma Kurulu Kararı. (1) 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
gündemin ikinci maddesinde komisyon seçim

di ) Danışma kurulu tasarısı tutanağın sonun-
dadır. 
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leriyle ilgili dağıtım cetvelleri mevzuu vardır. 
İçtüzüğün 17 nci maddesi, Divan seçiminden 
sonra komisyon seçimi yapılır, dediğine güre 
Divan seçimi sonuçlanmıştır. 

Danışma Kurulunun tanzim ettiği ve hepini
ze dağıtmış olduğumuz dağıtım cetvelleri üze
rinde her hangi bir grupun konuşması veya bir 
isteği var mıdır?... Yok. O halde Danışma Ku
rulunca tanzim edilen dağıtım cetvelini oyları
nıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bize esasen 
muhtelif siyasi partilerden komisyonlara katı
lacak arkadaşlarımızın listeleri peyderpey gel
mektedir. Ancatk bu seçimin yapılabilmesi için 
evvel emirde isimlerin gelmesi listenin tanzimini 
Yüksek Heyete arzından iki birleşim sonra ko
misyon seçimi yapılacaktır. 

/. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Vjjesi 
Hikmet îşmen'in, buğday istihsalini yükseltmcl: 
için yapılan mücadeleye dair sorusu ve Tarım Ba
kanı Bahri Dağda.fın yazılı cevabı (7/353) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılı
ğınızı rica ederim. Saygılarımla. 

Hikmet İsmen 
Kocaeli Üyesi 

1. Güney ve Güney - Doğu illerinde buğ
dayların amansız zararlısı süne böceğinin 1967 
vegetasyon yılında meydana getirmesi muhte
mel epidemi göz önünde tutularak gerekli ted
birler alınmış mıdır? 

2. Zamanında alınması gerekli tedbirlerden 
kâfi miktarda ilâç ve alet hazır bulundurulması, 
uçak kiralanması gibi gerekli tedbirler yanında 
böceğin zarar vermesi muhtemel yarlerde ma
hallin ziraat teknisyenlerine sime böceği sonda-

Bunun için zaman kaybına meydan verme
mek bakımından listelerin tanzimi için isimler 
en geç Pazartesi gününe kadar Başkanlığa gön-
terilirse biz de listeleri tabettirir ve önümüzdeki 
hafta yani, 16 Kasım Parşembe günü komisyon 
seçimlerine başlamış oluruz. 

Bu kadar isticalimizin sebebini de açıklıya-
yım, Malûmuâliniz, tatile girmeden evvel Sena
tomuza gelen birçok kanun tasan ve teklifleri 
vardır. Bunlar komisyonlara havale edilmiştir. 
Ancalk komisyonlarda müzakereleri yapılama
mıştır. Müddet kaybına meydan vermemek için 
biran evvel komisyon seçimlerinin de yapılması
nı istirham etmekteyim. 

Gündemde müzakere edilecek her hangi bir 
madde yoktur. 14 Kasım 1967 Salı günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,30 

lamalarına çıkmaları için gerekli emir verilip 
imkânlar sağlanmış mıdır? 

3. 1967 vegetasyon yılında Diyarbakır, Mar
din, Urfa, Siirt'te böceğin meydana getirdiği za
rar ne dereceye kadar yükselmiştir. 

4. 1967 yılı zararı göz önünde tutularak 
Güney ve.Güney - Doğu Anadolu'da rızkını 
bu yüzden kurtaramıyan fakir çiftçilerin duru
mu ne dereceye kadar ele alınmıştır? 

5. Böyle bir epidemiyi takibeden yıllarda 
daha güçlü zararlar yapması muhtemel böceğe 
karşı 1968 yılı için ne düşünülmektedir? 

6. Buğday istihsalini yükseltmek gayesiyle 
Sonora 64, larmaroha meksipak vepair gibi to
humluk çeşitler ihtal edilmiştir. 

Mantari ve virüs hastalıkları bakımından 
denemeler yapılmadan geniş mikyasta ekime 
gidildiğine göre, hassas oldukları bâzı hastalık
ların Türkiye şartlarına daha da şiddetle mey
dana çıkması halinde, sorumlusu kim olacaktır? 

4. — SORULAR VE CEVAPLARI 

B) YAZILI SORULAR YE CEVAPLARI 
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T. C. 
Tarım Bakanlığı 

Ö33İ Kalem M âdürlüğü . 21 . 8 .10G7 
Şb. Mel, Bakanlık MÜ3. 

G72/7G323 
Konu : Scyın Hikmet îşmen'in 
önergesi. 

Cumhuriyet S:rator.ı Başkanlığıra 
t b i : 31 . 7 . 1967 «."Ln Kanunlar Ilüdürlü-

ğu 7/333-8443'05232 sr.7111 yam : 
Cumhuriyet Senatom Kocaeli Üysi Sayın 

Hikmet. îşmen'in buğda7 istiklalini yükseltmek 
için yamlan mücadebye dair çoru öneryem tet
kik edildi. Konrya ait cevaplanmış aşağıdadır : 

1. Güney - Do'hı illerinde cün? haşeresinin 
1937 vejeta"7o:ı 7Ümda mahrale sarar vermc-
ımeini tominen, mücadele programını tecbit için 
U.'fa, BTardm, Elası*, Mala*7a ve Adıyaman 
illeri mücadele elemanlarının işlraki i!? tertip
lenen bölyc toplantısında Diyarbakır, Mardin, 
ve Urfa ilbrinde 112 003 dekanlık bir sahada 
süne mücadelesi yamlmacı 1 033 0n3 dekarlık 
sahanın taranarak e'me kecafet tocbi+;ndm son
ra buralarda ırakla ilaçlama tatbiki kararla^tı-
nlmıc*!'*. Alman bu karara çş'bo ş^.mlamk nüne | 
mücadelecinin gerektirdiği ilâç iht:yacı Bakan
lıkla karşılanmıştır. 

b) Bölgedeki haşerenin İrşlaklaki durumu. 
k rb /h terk ettiği tarihe kadar devamlı kontrol 
allında bulundurulmuştur. 

c) İlâçla yapılacak mücadebye cear olara7:, 
obadaki s'Ane kesafet durumunun tecbiti inin 
böl<re c.bman y'mümbn tnlîv;ye odlbrek silno 
mücadelesi ile ibik bir kurs düzenlenmiştir. 

d) Kursa tabi tutular-, elemanlarca yapılan 
t c f l t sonucu 80 003 dekar rahada uçakla illç-
lama yakılmasına ih^'m^oldn^u. anlatılmıştır. 

e) Kmabran C03 kilo kepaciteli bir ucalıla 
25 . 6 . 19H7 tarihinde- fiilen mücadebye fcaş-
îanmrtır. İlaçlama v\ ayrıca Türk Haya Kuru
mundan temin edilen iki ufakla da takvbe edil
miştir. 

f) Kulbmbn uçaklarla meyec-t cüu.oli sa-
halarm rahatlıkla ikVbmmaeı mümkün iken böl
gede 1.8 Fbyntan 33 Hasirara kadar hava7arm 
yağıalı. ilaçlamaya mâni olacak riddetto devamdı 
r'b?ârlı nrçmesi muntasam uc-nş yapmaya mâni 
olduğundan uçaklar normal ilaçlama kapasite-
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brini tahakkuk ettirememelerdir. ITormaî hava 
sar ilan içerisinde bu uşalılarm 1 833 çıkışla 
431 saat havada kalarak 093 033 Kg. ilâçla 
333 033 dekar sahayı ilaçlamaları mümkün iken 
gayrimücait hava şarilan yüsünden uçaklar an
cak 574 çıkışla, 191 saat havada kalarak 315 820 
Krj. ilâçla 133 935 dekar cakayı ilâohyabilmis-
brdir. " 

g) Yer alemleri ib Dbarbakır, Mardin. 
Siirt- ve Urfa illeri merkez ve ilçelerinde 195 214 
dekar saha 427 233 kilo ilâç sarf edilerek ilaç
lanmış':!:*. 

h) Mücadelenin başlangıcından cer. bul
duğu tar'he kadar; fena bava şartlan yüsün
den uçakların gerçekleştiremediği kapasite açı
ğını telâfi maksadı ile mücadele şakacına 227 
motorlu körük gönderilmiş iso de; aletleri kul
lanacak işçi masrafının da idarece ödenmesine 
rağmen; cifemin kamışa kalkmm durumdald 
taklacında aletlerin girmesi ile vulr.Ta gelebile
cek saraca rıra göstermom.csmdcn, bu aletler
den de lâyıkı flbi favdalanıîamamıctır. 

i) iletice obrak : Güney ve Güney - Doğu 
illerinde 1937 vebta-yon 7ilmda suhur eden 
s'.meyo ka~şı her türlü mücadele tedbirleri alın-
macma rağmen hayaların ilaçlamaya mâni ol
mam cihet:y!e ilaçlama rormal c'ire içerislıde 
hbbüomcmic bu yücden Diyarbakır ve Mardin 
ilbr'ndo malıcul ekle obrrycn sebeplerle bir 
m'k^ar sarar görmüş ice de Urfa ve Siirt ille
rinde alılan tedbir neticesi süne mahculc zarar 
verememiştir. 

?,. 1937 pılmcîa sür.o haşeresinin b.cladığı 
dallardan inmesi muhtemel sahalarda sondala-
mab;T ş?-apıbıam ıçm p-ı^arda belirtildiği üs ere 
Diva-mamr Tbbe ^'.rai Tl'bc.dele ve Karant'na 
E-H'/r! ^0 Vilâyetler Zirai M:badcle Karantina 
müdürlükleri cb.manlam ib di^er vilâyetlerden 
İri böb"ye rrönderiîcn 15 teknik elemanla 15 
"üne sondalama ekibi tekil cdilmb bulundu-
ğ'andan., ryrıca kara r'raat teknia7Tenlerinin bu 
işb g'3rev almalarına lümım görülmemiştir. 

3. Dolu. sel ba-snmı, süne .-ribi ta^-iî âfetler
den münferit tarlalarda meydana rçeîen zarar-
larrn tcfüti, m ahali ha:ar tcsb.Vj komisyonları 
tarafından yapdmıştır. 

4. Güney illerimizde umumi olarak her han-
<TI l ir t a l î âfet bahis konum değildir. Ancak 
süne tahribatı ve anormal hava gidişatı yüzün-
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den sarar gören çiftelerimizin tohumluk ihti- » 
yacı £254 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde; > 
gübre ve yemoÎLİk ihtiyaçları da kredili olarak ! 
karşılanacaktır. j 

5. önümüzdeki sene mücadeleyi gorektiro- 1 
cek şekilde kesafet gösteren bütün cakalarda ! 
ilâçlıma yapılacaktır. Bu malratia rimdideıı \ 
gerekli hazırlıklara .ballanılmış, bölgenin süııo j 
barınağı olarak bilinen bütün dağlarında Son- \ 
bahar Kışlık sondalamalarının yapılması karar- j 
laştmlmış ve bu yönde ilgililere gerekli talimat ) 
verilmiştir. j 

C. B'rim sahadan alınan verimi artırmak j 
maksadiyle Meksika'dan gcrV çapta itbal edilen ! 
buğday çeşitlerinin yardumus ekolojik şartla- | 
nna uyma denemeleri iki yıldan teri müessese- i 
lerimizde yapılmıştır, £ynı nam anda 1ÜGG Son- j 
baharında da bu çeşitlerin bir kısmından Adana j 
Çiftç't Birliği tarafından Bakanlığımızın müıaa- \ 
dosiyle 63 ton getirtilmiş ve müıpct neticeler \ 
alınmıştır. j 

Dünyada başgösteron anlık tehlike.:! karşı-
smda daha fazla saman kaybına meydan verme- j 
den kendine yeter bir memleket haline gelmek | 
makıadiyle geni'} çapta tohumluk getirilerek j 
çvtçiye dağıtılmasına Bakanlığımızca lüzumlu j 
görülmüştür. j 

İthal edilen tohumluklar 333 caydı Kanun | 
hükümlerine uygun olarak getirtildiği gibi güm
rük kapılannda kastaîik ve* sararl.'hr bakımın
dan sıkı bir muayeneden geçirildikten sonra 
yurdumuza ithal edilmiş!"»;. [ 

Bilgi edinilmesini saygılarımla arz ederim, j 

Tanrı Bakanı 
Bahri Dağdaş 

2. — Cumhur i] ı et Senatosu Ankara Vysi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın,'Zeytin yağına maievSı 
yağ karıştırılması olayına dair sorusu ve Tica
ret Bakanı Ahmet Türkel ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Vedat Ali Özkan'ın yazılı ceva
bı (7/354) 

18.. 8 . 1937 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlrğma 

Aşağıdaki sorularıma, Ticaret ve Sağlık v 
Sosyal Yardım Bakanları tarafından, T. B. 11 
Meclisinin tatilde bulunması dolayısiylc, ya-
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zıh elarak cevap verilmesinin sağlanmasını say-, 
gdarımla rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Sorular: 
1. Z-y:i:ı yr.ğma madenî yağ karıştırıl

ması elayı Adalete intikal etmiş ve bir bakkal 
ib bir köy arasısı suçlu olarak tutuklanmışlar
dır. Olayın bu kadar basit olmadığı ise meydan
dadır. 

Adalete yardımcı cknak ve kamu oyunu ger
çekten aydınlatabilmek için şu hususun tahki
kine ihtiyaç vardır. Ccytin yağına karıştırılan 
madenî yağın yüzlerce tonu bulduğu anlaşclı-

yor, memleketimizde madeni yağ: teptan satan 
müesseseler ise belli ve sayılıdır. Bu müesse
selerin satış def t erleriyle faturaları incelendi
ği takdirde hangi zeytin yağı firmasının ve ara
cısının makina yağını doğrudan doğruya, yada 
dolaylı elarak satın aldığı ve bu arada henüz 
gizli kalan bâzı gerçeklerde aç:ğa kolayca çı
kabilir. Hükümet böyle bir inceleme yaptırma-
mi'jmıdır? Yaptırmış ise, makina yağını hangi 
müessese hangi firmalara ve ne miktarlarda 
satmıştır? Yaptırmadı ise neden ihmal etmiş
tir? 

2. ihraç olunan yada memlekette istihlâk 
edilen zeytin yağlan kontrol ve tahlile tabi 
tutuluyor mu? Ne gibi tahlilci- yapılıyor? Son 
üıraoedilcıı ve karışık, olduğu için italya'dan 
geri çevriicn yağlarm tahlil raporları nasıl
dır? f 

3. Bir milletin dışta itibar ve şerefini, içeri
de toplumun sağlığını böylesine tehdideden 
suçların cezalan yeterli ve tesirli midir? De- * 
ğiîse Hükümet bu cezaları artırmak için tasarı 
hasırlamakta mıdır? 

4. Diğer gıda maddelerinin kontrolleri ya
pılmakta mıdır? Yapılmakta ise sonuçları? Ya
pılmamakta ise yapılmama sebebi nedir? 

r-ı r\ ±. \J. 

Ticaret Bakanlığı 
Teftiş Heyeti Reiiliği 

Tabc remzi ve No. : 2403-10/1419 
21 Eylül 1967 

Gkımhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 23 . 3 . 1CG7 gün ve Kanunlar Müdür-

.üğa 0431-7/35^ D337 sr.yıh yazdan. 
Cumhur."yet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 

Hıfzı Oğuz Bekata'nan, zeytinyağına madenî 
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yağ karıştırılması ile ilgili önregesinin Bakan
lığım hizmetlerine taallûk eden kısmı aşağı
da cevaplandırılmıştır. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata önergesinin Bakan
lığımı ilgilendiren bir ve ikinci fıkrasında; 

Zetin yağına karıştırılan madenî yağın yüz
lerce tonu bulduğunun anlaşıldığı memleketi
mizde madenî yağı toptan satan müesseselerin 
belli ve sayılı olduğu, bu" müesseselerin satış 
tefterleriyle faturalarının incelendiği takdirde 
hangi zeytin yağı firmasının ve aracısının ma-
kına yağını doğrudan doğruya ya da dolaylı ola
rak satınaldığının ve bu arada henüz gizli k* 
lan bâzı gerçeklerin de açığa kolayca çıkabi
leceği, Hükümetin böyle bir inceleme yaptı
rıp yaptırmadığı, yaptırmış ise, makina yağı
nın hangi müessese ve firmalara ne miktarlar
da satıldığı, yaptırmadı ise, neden ihmal edil
diği, 

İhracolunan ya da memlekette istihlâk edi
len zeytinyağlarının kontrol ve tahlile tabi tu
tulup tutulmadığı, ne gibi tahlillerin yapıldı
ğı, son ihracedilen ve karışık olduğu için ital
ya'dan geri çevrilen yağların tahlil raporla
rının nasıl olduğu, 

Sorulmaktadır. 

Bahse konu sorulara cevap verilmeden ön
ce, italya'ya ihracolunan 500 ton zeytinya
ğının. madenî yağ karıştırıldığı iddiasiyle iade 
olunması üzerine Bakanlığımca yapılan mua
melenin arz ve izahında fayda görülmüştür. 
Şöyleki: 

izmir'li bir firma tarafından italva'ya ih
racolunan ve madenî yağ karıştırıldığı iddiası 
ile fferi çevrilen 500 ton zeytinyağ hâdisesine 
Bakanlığımca, basından evvel, zamanında mut
tali olunmuş, teşkilâtımız ve müfettişlerimiz 
ile birlikte derhal işe el konulmuştur. 

Mezkûr yağların iadesi sebeplerinin tetki
ki, Roma Ticaret Müşavirliğimizden istenil
miş ve alman cevapta, malların evsafının esas 
itibariyle mukavele şartlarına ve İtalya gıda 
maddeleri mevzuatına uvmaması sebebiyle iade 
edildiğinin bildirilmesi üzerine, söz konusu zey
tin yağının ihracından önce ve iadesinden sonra 
alman numunelerinin derhal tahliline başlanmış 
ve firma elinde bulunan diğer 30 ton zeytin 
yağı iîe birlikte malın tamanınm iç piyasada 
satışları önlenmiştir. 

Diğer taraftan da müstehlike arzında sıhhat 
için zararlı olabileceği düşünülerek, böyle bir 
halin önlenmesi maksadiyle, halen piyasada ve 
bilhassa pazarlarda satılmakta olan açık ve 
kapalı zeytinyağlarının derhal tahlil ettiril
mesi madenî yağ ile mağşuş olanlarının satış
larının durdurulması ve bu hareketi yapanlar 
hakkında da kanuni takibata geçilmesi için 
keyfiyet Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
birlikte bütün valiliklere ve belediye başkan
lıklarına bildirilmiş ve zeytinyağlarında made
ni yağ aranmasını sağlıyan lâboratuvarlara ve
ya bunu yapacak tahlil cihazlarına sahip bu-
lunmıyan yerlerde alınacak numunelerin, İs
tanbul ve izmir Bölge Ticaret Müdürlüklerine 
bağlı lâboratuvarlarımızda bir ücret alınmaksı
zın tahlillerinin mümkün bulunduğu da tasrih 
olunmuştur. 

Bundan başka Bakanlığın Bölge Ticaret 
Müdürlüklerinden de, valilik ve belediye baş
kanlıklarına gönderilen yazının birer sureti de 
yollanarak ilgili makamlarla derhal temasa ge
çilip gereğinin yapılması istenilmiştir. 

Bu istek üzerine, memleket çapında gerek
li tahlil ve kontrollara başlanılmıştır. 

Sorulara gelince : 
1. — İzmir bölgesinde, zeytinyağına ger

çekten madenî yağ karıştırılıp karıştırılmadı-
ğınm tesbiti için de, akaryakıt şirketlerinden bir 
yıldan beri kimlere ve ne miktarda madenî yağ 
(parafin) sattıkları hususu sorulmuştur. 

Alınan cevaplarda, zeytinyağı müstahsili ve
ya ticareti ile iştigal edenlerden madenî yağ 
alıp almadıkları ve almış oldukları takdirde, 
mezkûr maddeyi ne suretle istimal ettikleri tah
kik konusu yapılmaktadır. 

Bu tetkik ve tahkik sırasında, izmir Shell 
Bayii Doğu Kollektif Şirketi ile İstanbul ve İz
mir Shell ve B. P. Firmalarının, Uşak iline ve 
Doğu İllerine normal ihtiyacın çok üstünde ve 
uzun yıllardanberi 26/86 ve 64/65 numaralı pa
rafin likit sattıkları ve bu maddenin de fiyat ba
kımından yüksek asitli zeytinyağına karıştırı-
labilecek nitelikte olduğu, anlaşılmış ve mez
kûr illere giden parafin likit - madenî yağların, 
hangi sahalarda kullanıldığının tesbitiyle bil
hassa bu maddeyi alanlar arasında nebati yağ 
ve zeytinyağı müstahsili ile bunların ticaretini 
yapanların bulunup bulunmadıklarının, varsa 



O. Senatosu B : 3 9 . 11 . 1967 0 : 1 

bunun nerelerde istihlak edildiğinin araştırıla
rak, zeytinyağı ve diğer nebati yağlara karıştı
rılmasının önlenmesi için gerekli tahlillere de
vam olunması söz konusu iller valilikleri ve 
belediye başkanlıklarından önemle rica edilmiş
tir. 

Esasen ihracatçı firmanın da bir yıldan be
ri madenî yağ alıp almadığı, almış ise bunu ne
rede kullandığı araştırılmaktadır. 

Diğer taraftan, Ege Bölgesi Sanayi Odası 
üe İzmir Ticaret Odası da bu konu üzerinde 
Önemle durmaktadır. 

5590 sayılı Kanuna göre, odalar organları, 
hadisede olduğu gibi zeytinyağına medenî yağ 
karıştırmak suretiyle, başlıca ihraç malları
mızdan biri olan bu maddenin dış piyasalardaki 
rağbet ve itibarını zedeliyen kimseler hakkın
da gerekli inzibatî cezayı tatbik yetkisine sa
hip bulunmaktadır. 

Bu kanunun 74 ncü maddesine göre orla 
organlarınca verilecek cezalar; ihtar, tevbih ve 
odadan ihraç şeklinde olabilir. 

Bu hâdisede de, yukarıda sayılan cezalar
dan her hangi birinin ve hattâ fiilin ağırlığına 
göre odadan ihraç cezasının dahi verilmesi su
retiyle ilgilinin ticaretten men'i yönüne de gi
dilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Böyle bir cezanın verilmesi, Türk Ceza Ka 
nunu yönünden ilgililer hakkında gerekli ceza: 
takibatın yapılmasına engel olmadığı gibi, Tür!: 
öeza Kanunu yönünden yapılan takibat da oda
ların inzibati ceza tatbikini önlememektedir. 

2. ihraç konusu yağ numunelerinin tahli 
linde ise; geri çevrilen 500 ton yağın % 4 ora
nında madenî yağ ile karışık bulunduğu anla
şılmıştır. Aynı parti yağın ihracı sırasında 
alınmış bulunan yağ numunesinin de tekrar tah
lilinde % 4 oranında madenî yağ ihtiva ettiği 
görülmüştür. 

Bu duruma göre, ihracatçı firmaya ait 500 
ton zeytinyağına % 4 oranında madenî yağ ka
rıştırılmış bulunduğu sabit olmuştur. 

Firma, bu şekildeki hareketin tarafından de
ğil, kendisine zeytinyağı satan kimselerin yap
tığını iddia etmiş ise de, toplanan deliller muva
cehesinde, olayda kendisinin de doğrudan doğ
ruya sorumlu olacağı sonucuna varılmıştır. 

Diğer taraftan, yine ihracatçı firmaya yağ 
sattığı söylenen şahıslardan bâzılarının ellerinde 
bulunan yağların tahlilinde de, bunlara % 52-61 
oranında madenî yağ karıştırıldığı anlaşılmış
tır. 

Gerek ihracatçı firma gerekse kendisine zey
tinyağı satanlardan, ellerinde madenî yağ karış
tırılmış zeytinyağı bulunduğu, Bakanlığım mü
fettişlerince yapılan tetkik ve tahkiklerde tes-
bit olunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 
hükümlerine göre gerekli takibatın yapılması 
talebi ile tanzim olunan 14 . 8 . 1967 tarihli ve 5 
sayılı rapor izmir Cumhuriyet Savcılığına tevdi 
olunmuştur. 

Bu muameleyi müteakip Bakanlığım müfet
tişlerince İzmir Cumhuriyet Savcılığı ve Emni
yet Teşkilâtı ile de gerekli işbirliği yapılarak, 
ııahkemeden alman karara istinaden, Malî Po
lisle birlikte gerek ihracatçı firmaya yağ sa
tan diğer firmaların gerekse elinde yağ bulun
duğu öğrenilen şahısların depolarında madenî 
yağ bulunup bulunmadığı aranmış ve bu depo
larda mevcudolduğu görülen zeytinyağlardan 
da numuneler alınarak tahlil ettirilmiştir. Bu 
arama neticesinde depolarda madenî yağa te-
ladüf edilmemiş ve yapılan tahlilde de karışık 
yağ tesbit olunmamıştır. 

Bugüne kadar zeytinyağları yalnız asit de
delerinin tâyini bakımından ihraç sırasında 

"ahlile tabi tutulmakta idi. 
Asit dereceleriyle birlikte vasıf kontrolünün 

:İ3 yapılmasını zorunlu kılan, Yemeklik Zeytin
yağı Standardını yürürlüğe koyan 6/7658 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararı, her ne kadar 
11 . 4 . 1967 tarihli Resmî Gazetede yayımlan
mış ise de, tatbikatına ancak 12 . 10 . 1967 ta-
ihinde başlanacaktır. 

Bu tarihe kadar ki devrede, zeytinyağlarının 
ihraç sırasında asit derecesiyle birlikte diğer 
Haddelerle karışıklığı bakımından da kontrola 
tabi tutulması hususunda Türkiye Zeytinyağı 
ihracatçıları Birliği gerekli kararı almış ve Ba
kanlığımca da bu kararın tatbiki için kontrol 
teşkilâtımıza zamanında gerekli emirler veril
miştir. 

Bundan böyle, zeytinyağlarının ihraç sıra
sında vasıf kontrolü da yapılacağından, madenî 
yağ ve diğer yabancı maddelerle karışık zey
tinyağı ihracı önlenmiş olacaktır. 

— 51 — 
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Yemeklik Zeytinyağı Standardının tatbik ta
rihi olan 12 . 10 . 1967 ye kadar mahallî bele
diyeler ve sağlık teşkilâtı tarafından, halkın is
tihlâkine tahsis edilen yağların daimî bir kon 
trola tabi tutulması gerekmektedir. Bu tarih
ten sonra yemeklik zeytinyağları, imalâtçı fir
manın ismi yazılı kapalı ambalajlarla satışa a';-," 
edileceğinden, mağşuş zeytinyağının i? piya^ny;. 
arzı da önlenmiş olacaktır. 

Say^Janıııla. 
£hmst Türkel 
Ticaret Bakanı 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal 6 . 9 . 1967 

Yardım Bakanlığı 
5114 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 29 . 8 . 1967 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü 8481/7/354 - 5387 sayılı yazıya. 
C. Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Beka-

kta'nm (Zeytinyağına madenî yağ karıştırıl
ması olayına) dair yazılı sorusu cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Dr. Vedat Âli Özkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Zeytinyağına madenî 
yağ karıştırılması ile ilgili önergesinin Bakan
lığım hizmetlerine taallûk eden kısmı aşağıda 
cevaplandırılmıştır. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata önergesinin iki nu
maralı fıkrası ile 4 neti fıkrasında yurt içinde 
istihlâk edilen zeytinyağları ile diğer gıda mad
delerinin kontrollerinin yapılıp yapılmadığını, 
yapılmakta ise sonuçlarını, yapılmamakta ise 
sebeplerinin açıklanmasını ve 3 ncı fıkrasında 
da toplum sağlığını tehdideden bu gibi suçla
rın cezalarının yeterli olup olmadığını yetersiz 
bulunuyorsa coz°larmm artırılması için tasarı 
hazırlanıp hazırlanmadığını sormaktadır. \ 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
181 nci maddesi ile Gıda Maddeleri Tüzüğünün 
699 ncu maddesi; yurt içinde istihlâk edilecek 
gıdaların kontrolünü Belediye teşkilâtı olan I 
yerlerde belediyelere, belediye teşkilâtı olmıyan 
yerlerde ise Bakanlığımız Sağlık Teşkilâtına | 
bırakmıştır. ! 
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Bakanlığımızın Ankara'da bulunan Refik 

Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü ile Ada
na ve Diyarbakır'da bulunan iki bölge lâbora-
tuvarı olmak üzere halen 3 adet gıda kontrol-
ları da yapan lâboratuvarı mevcuttur Bunla
rın dışında Bakanlığımızla Tarım Bakanlığı 
arasında yapılmakta olan işbirliğine istinaden 
Veteriner İşleri G-enel Müdürlüğü Teşkilâtına 
bağlı 16 bölge gıda kontrol lâboratuvarından 
analiz işlerinde istifade edilmektedir. 

Belediyelerin ise bu hizmetleri görecek an
cak 12 kimya lâboratuvarı mevcuttur ki bun
ların bâzılarında bakteriyolojik kontrollar da 
yapılmaktadır. 

B' l f 'T v \ ' n r > l P"?.da lyıp r?-'1 •''iV-*-';" rlp n V ı v ~ U P İ M 

zeytinyağlarının analizleri de bu lâboratuvar-
iarda yapılmaktadır. 

1964 yılında toplam olarak 2 841 107, 1965 
yılında 2 649 552, 1966 yılında 2 156 593 ve 
1967 yılının ilk 6 ayında ise 793 722 adet gıda 
maddesi kontrol edilmiş bunlardan 1967 senesin
de yapılanlardan kimyasal analizde 453 adet, 
bakteriyoloijk analizde 511 adet ve organalep-
tik kontrolde 64 336 adet numunede gıda mad
deleri tüzüğüne aykırılık tesbit edilerek ilgili
ler hakkında gerekli kanuni takibata geçilmiş
tir. 

Son dört yıla ait yukarda açıklanan rakam
lar Bakanlığımızca yeterli görülmemekte oldu-
duğundan teşkilâta kontrollerin daha da sıklaş
tırılması lüzumu muhtelif tamimlerle telkin 
edilmektedir. 

Nitekim zeytinyağına madenî yağ karıştırıl
makta olduğuna dair haberler alınması üze
rine illere gönderilen 12 . 8 . 1967 gün ve 4591 
sayılı tamimle piyasada satılmakta olan bilu
mum zeytinyağlarını bilhassa madenî yağ yö
nünden analizlerinin yapılması istenmiş bilâha-
ra 22 . 8 . 1967 günlü tamimle de kontrollere 
hız verilmesi, analiz raporlarının Bakanlığa da 
gönderilmesi istenerek zeytinyağlarmda madenî 
yağ arama metodu hakkında bilgi verilmiştir. 

iş bu tamimler üzerine Ankara'da 207, is
tanbul'da 486, izmir'de muhtelif 527 firmadan 
numune alınarak tahlile sevkedilmiştir. 

Şimdiye kadar yapılan tahlillerde istanbul'
da, İzmir menşeli yağlardan 2 si ile izmir'de 
12 firmanın yağları madenî yağla karışık çık
mış ve izmir'de 12 firma mahkemeye verilmiş
tir. Çalışmalara halen devam edilmektedir. 
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Yukarda da açıklandığı üzere belediye teş
kilâtı olan yerlerde Belediyelerin asli görevle
rinden olan bu hizmet belediyelerimizin mah
dut imkânlarla çalışmaları sebebi ile gereği gi
bi yürütülememektedir. 

Nitekim 67 ilimizden ancak 12 sinde beledi
ye lâboratuvarı bulunması da bu hususu teyi-
deder. 

Yurdumuzda gıda kontrollerinin daha sü
ratli ve çok sayıda yapılabilmesi, kalkınma plâ
nının öngördüğü bölge lâboratuvarlarınm faa
liyete geçirilebilmesi ile mümkün olacaktır. 

Bilindiği üzere plân, 16 bölge lâboratuvarı 
kurulmasını derpiş etmektedir. Bunlardan An
kara, Adana ve Diyarbakır'daki faaliyete geçi
rilmiş olup, Erzurum ve izmir'deki inşa halin
dedir. ikinci beş yıllık devrede bunlar 13 e 
ve üçüncü beş yıllık devrede de 16 ya iblâğ 
olunacaktır. 

Bunların dışında illerde kurulması düşünü
len Halk Sağlığı lâboratuvarlarmdan da gıda 
tahlil işlerinde yararlanılması mümkün olacak
tır. 

Ancak bu lâboratuvarlarm faaliyete geçişi
ne kadar geçecek devrede şeker fabrikaların
da mevcut 15 lâboratuvar ile diğer kamu kuru
luşlarında mevcut lâboratııvarlardan istifade 
için iş birliği yapılacaktır. 

Bu arada bakanlığımızda gıda mevzuunda 
yapılmakta olan diğer bâzı çalışmalara da te
mas etmek isterim. 

Üzerinde uzun zamandır çalışılmakta olan 
yeni Gıda Maddeleri Tüzüğü son şeklini al
mak üzeredir. 

Ancak tümü üzerindeki çalışmalar uzun 
zamana ihtiyaç göstermekte olduğundan, mev
cut tüzükte âcil değişiklikler yapılması ciheti
ne gidilmiş faraza Türk Standartlar Enstitüsü 
tarafından hazırlanan yemeklik zeytinyağ stan
dartlarına uygunluğu sağlamak üzere Tüzüğün 
zeytinyağlar bölümünde gerekli tadiller yapı
larak 1 Marttan itibaren yürürlüğe konulmuş
tur. 

Ayrıca perhiz yiyecekleri, mamalar ve tuz 
konuları da ele alınmış, bunlardan mamalarla 
ilgili tasarı Danıştaym incelemesine sunulmuş
tur. Tuza ait tasarı da pek yakında Danıştaya 
sunulacaktır. 

Ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun sütle 
ilgili bölümünün tadili için hazırlanan bir tasa
rı da Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 

Önergenin 3 ncü fıkrasındaki cezalar ko
nusuna gelince, gıda maddelerini taklit ve tağ
şiş ederek amme sağlığını tehdidedenler hak
kındaki müeyyedeler halen Türk Ceza Kanunu
nun 394 ncü ve müteakip madleleri ile 1705 ve 
3018 sayılı kanunlarda yer almıştır. 

Kanaatimizce amme sağlığının korunmasında 
ilk tedbir olarak müeyyedelerin ağırlaştırılma
sından önce mevcut mevzuatın bihakkın uygu
lamasını sa^'lıyacak ve pfê eMi von+ oile i ya
pacak teşkilâtın kurulmasının daha faydalı ola
cağı düşünülmekte ve bu istikamette çalışma
lar yapılmaktadır. 

Saygılarımla. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, 1964 yılından beri Tu
rizm fonundan verilen kredilere dair sorusu ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'ın ya
zılı cevabı (7/371) (1) 

28 . 8 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, turizm ve Tanıtma Ba-

'".-ını tarafından, yazüı olarak cevaplandırılma
sının sağlanmasını saygılarımla rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

I - a) 1964 ten beri turizm fonundan han-
^i müesseselere, ne müddetle yüzde kaç faizle 
ve ne miktarlarda kredi verilmiştir? 

b) Bu krediler ne maksatlarla tahsis olun
muş ve nerelerde kullanılmıştır? 

II - a) Hangi turizm müesseselerine dışar
dan ne maksatla, ne miktarda ve ne cins mal 
vfchaline müsaade verilmiştir? 

b) Bu mal ithalleri için, her müesseseye 
tahsis edilen döviz miktarları nelerdir? ithalât 
maksada uygun olarak yapılmış mıdır? Ve it
hal olunan mallar nerelerde kullanılmaktadır? 

III - a) I ve II nci bölümlerde özetlenen 
ucuz ve uzun vadeli kredilerin ve tercihli itha-

(1) Soru cevabına bağlı ek cetveller Ka
nunlar Müdürlüğünün bu soru ile ilgili dosyasın
dadır. 

— 53 — 
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lâtm mahiyetleri ve maksada uygun olarak kul
lanıldıkları resmen tetkik, tesbit ve kontrol edil
miş midir? 

b) Edildi ise sonuçları nelerdir? Edilmedi 
ise bu denetleme neden yapılmamıştır? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Sayı: 46 - 16627 
25 . 10 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
İlgi: 28 . 8 . 1967 tarihli yazı. 

C. H. P. Ankara Senatörü Hıfzı Oğuz Beka-
ta'nm 3 madde halindeki yazılı soru önergesini 
karşılayan cevaplar; 

Soru: 1. — (a) ve (b): Maddelerine ait ce
vaplar. 

Ek: 1 ve 2 ye çıkarılmıştır. 

Soru 2. — (a) ve (b); Maddeleriyle ilgili 
olarak; 

Turizm müesseselerinin ihtiyaçlarını karşıla
mak maksadiyle Bakanlığımız emrine 12 nci Ko
tadan itibaren, «Turizm ve Turistik Tesislerin 
ihtiyacı için lüzumlu maddeler» namı altında 
verilen kota tahsislerine ait cevaplar. 

Ek: 3 te gösterilmiştir. 
Soru: 3. — (a) ve (b): Kredilerin ve tercihli 

ithalâtın mahiyetleri ve maksada uygun olarak 
kullandıkları resmen tetkik, tesbit ve kontrol 
edilmektedir. Mahiyet ve maksada uygun bu-
lunmıyanlar hakkında gerekli kanuni ve idari 
işlemler titizlikle yürütülmekte olup talebedilen 
bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerini saygılarımla arz ve rica ederim. 
Nihad Kürşad 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

CUMHURİYET SENATOSU DANIŞMA KURULU 
K A R A R I 

Karar No. : 1 
Karar tarihi : 3 Kasım 1967 
Toplantı No. : 1 

1. Komisyon seçimlerine esas olmak üzere tanzimi gereken Dağıtım Cetvelinin, ilişikte olduğu 
şekilde tanzim ve tesbiti, 

2. Genel Kurul, Danışma Kurulu Sözcülüğünü Sayın Nahit Altan'm yapması, 
Kararlaştırıldı. 

Fikret Turhangil 
Başkanvekili 

Nahit Altan 
Kâtip 

Enver Bahadırlı 
Kâtip 

Muhalifim 

Necip Seyhan 
İdare Âmiri 

Sırrı Atalay 
Başkanvekili 

Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Âdil Ünlü 
Kâtip 

Selâhattin Özgür 
İdare Âmiri 

Macit Zeren 
Başkanvekili 

Sadık Artukmaç 
Kâtip 

ÂMf TeMn 
İdare Âmiri 

Eşref Ayhan 
A. P. Grupu adına 

Fikret Gündoğan 
C. H. P. Grupu Başkanı 

Sedat Çumralı 
G. P. Grupu Başkanı 

Âmil Artus 
Kontenjan Grupu Başkanı 

Fahri Özdilek 
M. B. Grupu Başkanı 
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CUMHURİYET SENA 

ORAN 

Kontenjan 
A. P. C. H. P. G. P. M. B. G. Gr. Y. T. P. 

96 30 15 14 13 2 

o <! o <J| o <! o «! o <J o <! 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 

0. Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
ve İskân Komisyonu 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu 

İçişleri Komisyonu 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Millî Eğitim Komisyonu.' 

Millî Savunma Komisyonu 

Tarım Komisyonu 

Sosyal İşler Komisyonu 

7.87 

9,00 

4,72 

7,87 

7,87 

7,87 

9,97 

7,87 

6,82 

7,87 

5,77 

8 

9 

5 

8 

8 

8 

10 

8 

7 

8 

6 

2,46 

2,07 

1,48 

2,46 

2,46 

2,46 

3,11 

2,46 

2,13 

2,46 

1,80 

3 

2 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1,23 

1,03 

0,74 

1,23 

1,23 

1,23 

1,56 

1,23 

1,07 

1,23 

0,90 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1,14 

0,97 

0,69 

1,14 

1,14 

1,14 

1,46 

1,14 

0,99 

1,14 

0,84 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1,07 ] 

0,90 ] 

0,64 J 

1,07 3 

1,07 ] 

1,07 ] 

1,35 ] 

1,07 5 

0,92 1 

1,07 1 

0,78 1 

L 0,16 — 

L 0,14 — 

L 0,10 — 

L 0,16 — 

L 0,16 — 

L 0,16 — 

L 0,21 1 

l 0,16 — 

L 0,14 — 

L 0,16 — 

0,12 — 

Dilekçe Karma Komisyonu 3,67 4 1,15 1 0,57 1 0,54 1 0,50 — 0,08 — 

Kitaplık Karma Komisyonu 1,05 1 0,33 1 0,16 — 0,15 — 0,14 — 0,02 — 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu 7,87 8 2,46 3 1,23 1 1,14 1 1,07 1 0,16 — 

TOPLAM 96,09 29,29 14,64 13,62 12,72 1,93 

— 56 — 
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TOSU KOMİSYONLARI 

ÇİZELGESİ 

Bağımsızlar 

4+4=8 
Kom. 

s *g Oran Üye 
£ Sj toplamı sayısı Diyecekler 

0,08 — 0,16 — 0,08 — 0,66 1 14,91 15 

0,07 — 0,14 1 0,07 — 0,55 — 14,94 15 

0,05 — 0,10 — 0,05 — 0,39 — 8,96 9 

0,08 — 

0,08 — 

0,08 — 

0,10 — 

0,08 — 

0,16 — 

0,16 — 

0,16 — 

0,21 — 

0,16 — 

0,08 — 

0,08 — 

0,08 — 

0,10 — 

0,08 — 

0,66 

0,66 

0,66 

0,83 

0,66 

1 14,91 

1 14,91 

1 14,91 

1 18,90 

1 14,91 

15 

15 

15 

19 

15 

0,07 1 0,14 — 0,07 — 0,57 — 12,92 13 

0,08 — 0,16 — 0,08 1 0,66 1 14,91 15 

0,06 — 0,12 — 0,06 — 0,48 — 10,93 11 

0,04 — 0,08 — 0,04 — 0,30 — 6,97 7 

0,01 — 0,02 — 0,01 — 0,09 — 1,98 3 Biri İdare Âmiri 

15 

182 

M. P. C. K. M. P. T. İ. P. 

1 2 1 

§ ,2 § «2 es ® 
}-, "Ö *H Tİ U *Ö 

O <! O < O < 

0,08 — 0,16 — 0,08 — 0,66 1 14,91 

0,96 1,93 0,96 7,83 179,97 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

3 NCÜ BİRLEŞİM 

9 . 11 . 1967 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Di
vanında açık bulunan bir Divan Kâtipliği se
çimi. 

2. — Komisyon seçimleri hakkında Danış
ma Kurulu Karan. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


