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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kars Üyesi Ziya Ayrım; ikinci Beş Yıllık 
Plânda hayvancılığın kalkınması için öngörülen 
kredilerin bölgelerinde tatbike başlandığını, bu 
kredilerin tevziinde küçük yetiştiricilere tercih 
tanınmasını, yetiştiricilerin zararını mücibolma-
ması için (bankaların memurlarını iyi eğitmesini 
ve kredilerin plânlama ve tevziinde daha hassas 
davranılmasını istedi. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Tayfur 
Sökmen; partilerarası münasebetlerin hasmane 
olmaması yolunda sarf edilen gayretlerin seme
re vermemesinin ıstırabı içinde konuştuğunu be
yanla; Atatürk devrinde itibarının en yüksek 
seviyesine ulaşan Türkiye'nin, hırslı politikacı
lar yüzünden bâzı sarsıntılar geçirdiğini, ordu
nun siyasete sokulma çabalarından vazgeçilme
sini talebetti. 

C. H. Partisi Grupu adına Hıfzı Oğuz Be-
kata; Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tayfur Sökmen'-
in konuşmasına cevaben, Cumhuriyet Senatosu 
Komisyonuna tevdi edilen teklif üzerinde yapı
lan bu konuşmanın yeri olmadığını, orduya dil 
uzatmanın hiçbir suretle tecviz edilemiyeceğini 
ifade etti. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen üyelerden Hida
yet Aydmer; Boğaz Köprüsü üzerinde burada 
cereyan eden görüşmeler sarasında köprü yapı
mının lehinde konuşmasının bâzı gazetelerce is
tismar edildiğini, kendisinin boğazda arsası bu
lunmadığını ve hiçbir parlamenterin şahsi men
faati için bu kürsüde konuşma yapmıyacağmı 
bildirdi. 

Sivas Üyesi Hüseyin öztürk; Ankaragücü -
Samsunspor maçında sahaya giren halkın çıka
rılmasından doğan olaylar sırasında basın men
suplarının döğüldüğünü, bu gibi hâdiseler sebe
biyle vazife görme çabasında bulunan toplum 
polisinin o haysiyetinin incindiğini, bunun sevk 
ve idaredeki hatalardan doğduğunu, Toplum 
polisinin her gittiği yerde olaylara sebebol-
dağunu ve bu hal önlenmediği takdirde bu teş
kilâtın memleketin başına felâket getirebilece
ğini beyan etti. 

Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu; Si
vas Üyesi Hüseyin öztürk'e cevap olarak, Dev-
leketin güvenlik kuvvetlerinin vazifesinin her 

hangi bir yerde kanun dışı harekete mâni ol
mak ve bu gibi hareketlerde bulunanları ka
nunların çevçevesi içine sokmak olduğuna göre, 
bunu, Toplum zabıtası her gittiği yerde olay
lara sebeboluyor şeklinde takdim etmenin Hu
kuk Devleti anlayısiyle kabili telif olmadığını 
belirtti. 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim Ba
kanı İlhami Ertem'e, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile, 

Kâmil Ocakin vefatiyle açılan Devlet Ba
kanlığına Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeylf-
nin vekillik edeceğine dâir Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Genel seçimlerin yaklaşmış olması sebebiy
le, bu günden itibaren tatil kararı ittihazını ve 
Cumhuriyet 'Senatosunun, 12 Ekim 1969 günü 
yapılacak Genel Milletvekili Seçimleri sonucu
nun Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyo
larından yapılacak nihai bildiri tarihinden üç 
gün sonra saat 15,00 te, toplanmasına karar ve
rilmesini istiyen Adalet Partisi Grupu Başkan-
v ekili İlyas Karaöz'ün önergesi okundu ve üze
rinde geçen görüşmelerden sonra önerge kabul 
edildi. 

Darüşşafaka Cemiyetinin Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasına olan borçlarının tasfiyesi 
hakkındaki kanun tasarısı ile; 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkında ka
nun teklifi görüşüldü ve kanunlaşmaları kabul 
olundu. 

12 Ekim 1989 günü yapılacak Genel Millet
vekili seçimleri sonucunun Yüksek Seçim Kuru
lunca Türkiye Radyolarından yapılacak nihai 
bildiri tarihinden üç gün sonra saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 18,37 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Sırrı Atalay Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 
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2. — GELEÎ 

Tasanlar 
1. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni. (Millet Meclisi 1/608; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1022) (Malî ve İktisadi İşler vs Büt
çe ve Plân komisyonlarına) (Müddet : 1 er ay) 

2. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla de
riştirilen 32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik 
yapılmasına, bir ek ve iki geçici madde ilâve
sine ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul -olunan metni. (Millet Meclisi 
1/643; Cumhuriyet Senatosu 1/1023) (Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müd
det : 20 şer gün). 

3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun ibâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni. 
(Millet Meclisi 1/674: Cumhuriyet Senatosu 
1/1024) (Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) (Müddet : 15 er gün). 

4. — 991 sayılı Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emek
li Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mua
venet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna 
devri hakkındaki Kanuna ek ve geçici maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni. (Millet Meclisi 
1/678; Cumhuriyet Senatosu 1/1025) (Bayın
dırlık, Ulaştırma ve imar ve İskân, Millî Savun
ma, Anayasa ve Adalet, Sosyal İşler, Malî ve 
iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
(Müddet : 4 er gün). 

5. — Su ürünleri Kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni. (Millet Meclisi 
1/190; Cumhuriyet Senatosu 1/1026) (Malî ve 
iktisadi İşler, İçişleri, Anayasa ve Adalet, Ta
rım ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müddet: 
7 şer gün). 

13 . 6 . 1969 O : 1 

KÂĞITLAR 

Teklif 
8. — Erzurum, Şenkaya Eski Ekrek köyü öğ

retmeni Ziya Tan ki.ii I/fübeccel Morkoç hak
kında 4557 sayılı Kanununun «E» bendi gere
cine 3 meslekten ihracı baklanda Millî Eğitim 
Bakanlığınca verilen disiplin cezasının kaldırıl
ması baklanda kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni. (Millet Meclisi 2/219; 
Cumhuriyet Ssnatosıı 2/'271) (Anayasa ve Ada
let Komisyonuna) (Müddet : 80 gün). 

Raporlar 

7. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Sanat osu İçişleri, 
Millî Savunma, Malî ve İktisadi İşlor ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/562; Cumhuriyet Senatosu 1/1009) (S. Sayı
sı : 1274) 

j 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege 
| Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında Dernir-
j kop-:'A Hidro - Elektrik tesislerinin devrine mü-
1 taallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla 

tasdik edilen mukavelenin feshi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met-

j n.i ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi İş-
| 1er Komisyonu raporu ile Anayasa ve Adalet Ko-
| misyonu mütalâası ve Bütçe ve Plân Komisyonu 
j raporu (Millet Meclisi 1/392; Cumhuriyet Sena-
I tosu 1/999) (S. Sayısı : 1275) 
i j 
; 9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
î Halk Cumhuriyeti arasında İM memleketin top-
) raklarından akan nehirlerin sularından fayda-
\ lanr-ıada işbirliği yapılması konusundaki Anlaş-
j m anın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu-

] rizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (Millet Mec-
Ş iisi 1/809; Cumhuriyet Senatosu 1/1014) (S. Sa-
\ yısı : 1276) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet ünaldı 

KATİPLEE : Sadık Artuknıaç (Yozgat), Abdülkerinı Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — Anayasamızın 83 noü madde- I Cumhuriyet Senatosunun 68 nci birleşimini açı-
sinin üçüncü fıkrası uyarınca Cumhuriyet Se- j yorum. 
natosu üyelerinin beştebirinin isteği üzerine 

3. — YOKLAMA 

yorum. Müzakere açılır mı ekseriyet olmaym-BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 
HALİL ÖSMEN (Kırşehir) — Saym Baj-

kanım, vazifeli arkadaşlar var dışarıda, seya-
hatte. 

BAŞKAN — Yapılan yoklama neticesinde 
müzakere nisabının olmadığı anlaşılmıştır. 
(Kaç kişi sesleri) 83 kişi. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — 84 kişi. 

BAŞKAN — 84 kişi olsun. Biz bir saym üye 
ile birlikte 83 saydık, neyse farketmea. 

Günlerden beri yapılan ilâna rağmen ekse
riyetin bulunmadığı görülmüş, bir saat sonra da 
ekseriyetin bulunacağına dair emare görülnıe-
mediğinden.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oturum açılmadı,. 
FİKRET GÜNBO&AN (İstanbul) — Usul 

hakkında.. 

BAŞKAN — Açılmadı efendim söz vermem, 
rica ederim açılmadı. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler). Ekseriyetin olmadığını ifade edi-

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Usul 
hakkında.. 

BAŞKAN ~ Usul hakkında da olmaz; efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tama
men kapatamazsınız öbür meclis açık.. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz efendim? 
P İ K K E T GÜNDOĞAN (istanbul) — öbür 

meclis açıktır. Vazife yaptığı takdirde bu Mec
lis Anayasanın 83 ncü maddesine göre ve diğer 
maddelerine göre otomatikman toplanacaktır. 
Binaenaleyh küliühum, külliyen talik edemezsi
niz, 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Şimdi Mil
let Meclisinin açılmış -olması. Cumhuriyet Sena
tosunda ekseriyet 'bulunmadığı halde Cumhuri
yet Senatosunun otomatikman açılmasını icabet-
tirmez. (0. H. P. sıralarından ettirir sesleri) 
Ancak itirazınız üzerine Başkanlık bu kanaatte 
olmakla beraber sizi mutmain kılmak içhı bir 
s:-ı a t sonraya talik ediyorum. 

Kapanma Saati : 15,18 

80 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 18,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Sadık Artukmac (Yozgat), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin), 

BAŞKAN — 68 nci (birleşimin 2 nci oturu- mıımı açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yapılan yoklama neticesinde 

müzakere nisabı olmadığı anlaşılmıştır. (Kaç 
kişi sesleri) 79. 

• « ^ 3 

1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi \ 
Salih Tanyeri'nın, Üzüm üretimine dair yazılı so- i 
rusu ve Başbakan Süleyman DemireVin cevabı • 
(7/478) 

1 . 9 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygı ile arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri 

SORU : 
Gaziantep'te onbinlerce aile geçimini üzüme 

bağlamıştır. İl sınırları içinde yaklaşık folarak 
90 000 'hektar bağ vardır. Yıllık üretim ortalama 
400 000 ton civarındadır. İklimin elverişsiz bu
lunması sebebiyle rantaJbl olmıyan tarla ziraati-
nin yerini zamanla bağcılığa terk etmiş olması 
müsait boş sahaların fıstık ara ziraati olarak 
bağ dikimleriyle kıymetlendirilmekte bulunuşu 
(bugünden yarma bağ sahalarının süratle artma
sına sebebolmaktadır. 

Daha önce Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun kabul etmiş olduğu tatil kararında be
lirtilen esaslar dâhilinde toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,30 

|»fcm S 9-

Fakat plânlı bir değerlendirme politikasının 
izilenilmemekte olması ısebebiyle fiyatlar bu ge
lişmeyi uzaktan ve yakından takibedememekte 
ve her yıl, hayat pahalılığının artmasına muka
bil bir yıl evvelkine nazaran daha aşağı düşmek
te, bu da üreticinin iktisaden biraz daha hara-
bolmasmı intacetmektedir. 

Nitekim, vilâyetimizde bu yıl üzüm başfiyat-
ları, geçen yıl şikâyet ettiğimiz taban fiyatının 
da altında açılmış ve üzümden başka bir geliri 
olmıyan köylüleri üzüntü ve endişe içerisinde 
bırakmıştır. Müstajhsıflın, yukarda işaret ettiği
miz gibi, iklim sebebiyle başka ziraat sahasına 
yönelmesine imkân bulunmadığına göre kendile
rini bu alanda kalkındıracak tedbirlerin alınma
sına mutlak zaruret vardır. Buna nazaran; 

A) Hükümetin genel ekonomi politikası 
içinde üzümün durumu nedir? 

B) Geniş bir üretici kütlenin geçimini bağ
ladığı üzümün değerlendirilmesi için, bu durum 
içinde kısa ve uzun vâdede alınmış veya alınma
sı düşünülmekte bulunmuş olan tedbirler neler
dir.? 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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C) Hükümetin bu Şekilde mütebbellir bir I 
politikası yoksa, istihsal ve ihtiyaç ve özellikle ; 
üzüm fiyatlarının ve dolayısiyle müstahsilinin 
bugünkü feci durumu karşısında müstakar bir 
değerlendirme politikası tesis ve takibi lüzumu- ı 
na kaani değil misiniz? 

26 . 5 . 1969 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-274/3789 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Gazi
antep Üyesi Salih Tanyeri'nin öner
gesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü : 
îlgi : 30 . 9 .1968 tarih ve 9276 - 7/478 -1802 

sayılı yazınız. 
Üzüm üretimine dair, Cumhuriyet Senatosu I 

Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri tarafından Baş
bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demire! | 

Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin 11 . 9 . 1968 tarihli «Üzüm üreti- | 

mine» dair yazılı sorusunun cevabıdır. 

Önemli tarım ürünlerimizden bulunan üzü
mün genel ekonomideki ve tarım sektöründeki 
yeri, üretimin artırılmasında kullanılacak me
tot, fiyat dalgalanmalarını engelleyici ve üreti
cinin gelirini artıran tedbirlerin tesbiti için pro- I 
je çalışmaları yapılmaktadır. ı 

Çekirdekli kuru üzümün ihraç imkânları 
araştırılmakta ve ihraç mallarımız arasında yer 
almasına çalışılmaktadır. 

Hükümetin tarım sektörüne ve bu arada 
üzüm ürününe müdahaleleri, kısa vâdede, fiyat j 
politikası yolu ile olmaktadır. Bu tür müdahale
ler taban fiyatlarının tesbiti ve destekleme alım
ları yapılması şeklinde olmaktadır. 

îzmir Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liği, 1 . 6 . 1968 tarih ve 6/10061 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararına dayanarak, ilk defa 1968 I 

I yıüında, Gaziantep ve Urf a illerimizde çekirdekli 
\ kuru üzüm destekleme alımları yapmıştır. 
İ Bu bölgede kurulan 17 aded üzüm tarım sa-
I tış kooperatifi ve tarım satış kooperatifleri bir-
ı ligi, üzüm müstahsilinin ürününün pazarlanma-

sında ve değerlendirilmesinde önemli görevler 
yapmaktadır. 

Süleyman Demire! 
Başbakan 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
i Atalay'ın, Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog

ramına dair, yazılı sorusu ve Başbakan Süleyman 
DemireVin cevabı (7/523) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygıyla arz ederim. 

Sırrı Atalay 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı dün

ya gıda programı 2 yeni köy kurulması ve mev
cut 16 köyün kalkındırılması projesi ile ilgili 
olarak T. C. Hükümeti ile dünya gıda programı 
arasında 13 Şubat 1964 tarihinde imzalanan an
laşma üzerine, yeni köyler nerede kurulmuş ve 
hangi köylerin kalkındırılmasına yardım edil
miştir? 

I 31 . 5 . 1969 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 252/3929 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi Sırrı Atalay'ın yazılı soru 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 21.1.1969 tarih ve 9562-7/523-3065 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata

lay'ın, «Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Progra
mından faydalanacak köylere» (dair yazılı soru 
önergesinin cevabı üç nüsha olarak ilişikte su
nulmuştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata

lay'ın, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Progra-
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mından faydalanılacak köylere dair yazılı so
ra önergesi cevabıdır. 

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Dünya 
Gıda Programı arasında 13 Şubat 1964 tarihin
de imzalanan ve başlangıçta 9 örnek köy ku
rulmasını öngören DGP - 84 sayılı Projo An
laşması sonradan 9 Haziran 1965 tarihinde ta
dil edibrek 2 örnek köy kurulması ve mev
cut 16 köyün kalkındırılması derpiş edilmiştir. 

Bu proje çerçevesinde yeniden kurulan 2 ör 
nek köy ile kalkındırılmalarma yardım edilen 
(14) köyün yerlerini gösteren liste ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

I - Yeni kurulmuş örnek köyler Van - Özalp 
ilçesi 

1. Erdemli köyü 
2. Dönerdere » 
II - Kalkındırılmasına yardım edilen yerli 

köyler : 
Van - Kâzım Özalp ilçesi 
1. Boyaldı 
2. Y. Mollahasan 
3. Kaşıkara 
4. Sarıköy 
5. Sırmalı 
6. Bakışık 
7. A. Tulgalı 
8. Y. Tulgalı 
9. Roşkan 
10. Eğribelen 
11. Dorutay 
12. Giridil 
13. Mehmetalan 
14. Günyüzü 

3. Cumhuriyet Senatosu İstanbıd Üyesi 
Ekrem Özden'in, et fiyatlarındaki artışlara dair 
yazdı soru önergesi ve Başbakan Süleyman De-
mirel'in cevabı. (7/538) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorunun Sayın Başbakan ta

rafından yazılı olarak Senatomuz Genel Kuru
lunda cevaplandırılmasına delâletlerinizi üstün 
saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi 

Ekrem Özden 

Sorular : 
1. Et fiyatları önemli bir şekilde artmışmı-

dır? 
2. Artmışsa sebepleri nedir? 
3. Etin ucuzlatılması için Hükümetçe bir 

tsdbir alınması düşünülmektemidir? 
Teşkilâtlandırma Genel Md. 

4/156 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özden'in önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 20 . 2 . 1969 tarihli ve 3592/7/538-3402 

sayılı yazınız. 
Et fiyatlarındaki artışlara dair, Cumhuri

yet Senatosu istanbul Üyesi Ekrem Özden tara
fından Başbakanlığa yöneltilen ve Başbakan 
adına Bakanlığımızca cevaplandırılması tensi-
bedilen, ilgide tarih ve sayısı kayıtlı yazınız
la sözlüden yazılıya çevrildiği bildirilen 
1.11.1967 tarihli soru önergesi incelettirilmiş
tir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile yıllık icra 
programlarında öngörülen gıda sanayiinin ge
liştirilmesi konusunda, gösterilen faaliyetler 
sonucu hayvansal protein talepleri fazlalaşmış
tır. Bu sebeple evvelce üzerinde durulmıyan 
randıman işi hassas bir şekilde ele alınmış, müs
tahsil. da besiye önem vermeye başlamıştır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı çerçeve
sinde narhlar kalkmış olduğundan, maliyetler 
gösterilmeden yapılan hayvan satışı yerine arz 
ve talep muvacehesinde tekevvün eden serbest 
piyasada maliyetler üzerinden hesap edilen can
lı hayvan fiyatlarında bir miktar yükselme ol
muştur. Buna muvazi olarak da et fiyatlarında 
br.zı dalgalanmalar görülmüştür. En büyük müs
tehlik merkezi olan istanbul borsasındaki et 
fiyatları şu şekilde teşekkül etmiştir. 

1963 yılında ortalama olarak kesilmiş et fi
yatı 736,01, 1964 yılında bir evvelki yıla naza
ran % 8,7 artışla 800, 1965 yılında % 2 artış
la 816,10, 1966 yılında % 5,5 artışla 864,22, 1967 
yılında % 11,8 artışla 966,31, 1968 yılında da 
% 2,8 artışla 993,27 kuruştur. 

Vukubulan artışların en büyük sebebi narh
ların kaldırılmış, müstahsilin malını değer fi
yatla satmaya başlamış ve yıldan yıla artan nü
fusa muvazi et taleplerinin yükselmiş elması
dır. 
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Et fiyatlarının artmaması için Hükümetçe 
tedbirler alınmış ve faaliyete geçilmiştir. Kısa 
vâdede, fiyatların artmaması ve müstehlikin ko
runması için Bakanlığımız Et ve Balık Kurumu
na stok yapması hususunda talimat vermiştir. 
Bugün kurum elinde kesilmiş et ve canlı hay
van stoku mevcuttur. 

Her hangi bir şekilde et sıkıntısına meydan 
vermemek ve fiyat artışlarına mâni olunmak 
üzere lüzumunda kurum elinde bulunan bu stok
larla tanzim satışları yapılacaktır. 

Diğer taraftan, bugün Et ve Balık Kurumu 
elinde bulunan 6 kombinaya ilâveten İkinci 
Beş Yıllık Plânda öngörülen ve yıllık program
lara alman Bursa, Kayseri, Kars, Tatvan, Diyar
bakır ve İstanbul kombinaları 1969 - 1970 yıl
larında bitirilecektir. 

İstihsal bölgelerinde kurulan bu kombina
larda ; 

a) Hayvanın bütün yan ürünleri değerlen
dirileceğinden, 

b) Evvelce istihsal bölgelerinden tüketim 
merkezlerine kadar yapılan canlı hayvan taşı
maları sebebiyle heder olan asgari % 10 etin 
kıymetlendirilmesinden, 

c) Canlı hayvan yerine kesilmiş et nakli
nin gerçekleştirilmesi sebebiyle daha fazla et 
nakledileceğinden, nakliyeden birim başına dü
şen masraf daha az olacağından, 

Canlı hayvan fiyatları müstahsilin emeğini 
değerlendirebilecek yüksek bir fiyatta olma
sına rağmen, müstehlike intikal edecek et fi
yatları daha ucuz olacak ve kurumca et piyasa
sında istenilen istikrar sağlanabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Türkel 

Ticaret Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sın 
Atalay'in, Kalkınma Plânının uygulama esasla
rına dair yazılı soru önergesi ve Başbakan Sü
leyman D e mir eV in cevabı. (7/559) 

5 . 4 . 1969 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
rica ederim. 

Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Kalkınma Plânının uygulama esaslarına ait 

233 sayılı Kanuna göre 1967 - 1968 yılları ayrı 
ayrı gösterilmek üzere; 

1. a) Büyük sanayi 
b) Küçük sanayi 
c) Turizm 
d) Tarım sektöründe, 
1. Tesis edilen fonlardan yararlanmak, 
2. Vergi muaflığından yararlanmak, 
3. Gümrük indirim ve iadesinden yarar

lanmak üzere kaç talep vâki olmuştur, bun
lardan kaç tanesi karşılanmıştır? (Talepler ve 
karşılanan talepler iller itibariyle ayrı ayrı ol
mak üzere, 

2. Sanayi tesisleri kurmak, işyerini geniş
letmek, fabrika veya tesisler meydana getir
mek gibi çeşitli teşebbüsler olarak sözü geçen 

aııun uygulama sahası içinde; 
a) Kaç proje ve teklif olmuştur? 
b) Bunlardan ne kadarı olumlu karşılan

mıştır? 
c) Tarım endüstrisi için proje veya tek

lif sayısı kaçtır? 
d) (a, b, c) bendlerindeki proje veya tek

liflerin sayısı ile kabul edilenlerin sayısı iller 
itibariyle ayrı ayrı gösterilmesi. 

T. C. 
Başbakanlık 10 . 6 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77-252/4250 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Kars üyesi Sırrı Atalay'ın önerge
si. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü : 
ilgi : 5 . 4 . 1969 tarih ve 7/559-9744/03938 

sayılı yazınız, 
Kalkınma plânının uygulama esaslarına dair 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
tavafından Başbakanlığa yöneltilen yazılı SO
YU önergesinin cevabı ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin ypılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
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Esaslarına» dair Kanunun tatbiki hakkındaki 
yazılı soru önergesi cevabıdır. 

11 . 8 . 1967 tarihinde yürürlüğe giren 933 
sayılı Kalkınma Plânının Uygulama Esaslarına 
dair Kanuna göre, geliştirme ve teşvik fonları, 
gümrüklerde kısmî ve tam muafiyet ve yatırım 
indirimi konularında, 1967, 1968 yıllarında vu-
kubulan taleplerin, teklif edilen projelerin ade
di ve bunların, iller ve sektörler yönünden dağı
lışına dair bilgiler ilişik cetvellerde gösterilmiş
tir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Geliştirme ve teşvik fonlarının dağılı-

Tesis edilen fonlardan yararlanan pro-

A) 
mı : 

1. 
jeler. 

a) Büyük sanayi 
Büyük sanayi için 1968 senesi içerisinde 17 

projeye kredi açılmıştır. Kredi açılan bu pro
jelerin iller itibariyle dağılımı aşağıdadır. 

Proje adedi 

9 
1 
2 
1 
1 
3 

iller 

istanbul (gemi inşası) 
Eskişehir 
Bursa 
Adapazarı 
İzmir 
Balıkesir 

b) Küçük sanayi 

Proje adedi 

1 
1 
1 
1 

İzmit 
istanbul 
Bursa 
Balıkesir 

c) Turizm sektörü 
Turistik tesisler için 

iller 

1968 senesi içerisinde 
37 aded projeye kredi açılmıştır. Kredi açılan 
bu projelerin iller itibariyle (dağılışı aşağıdadır. 

Proje adedi 

5 
6 
4 
5 
3 
1 
4 

Antalya 
izmir 
Bursa 
Ankara 
istanbul 
Adana 
Balıkesir 

iller 

13 . 6 . 1969 

Proje adedi 

0 : 2 

iUer 

Hatay 
Siirt 
Mersin 
İsparta 
Malatya 
Tekirdağ 
Çorum 
Trabzon 

d) Tarım sektörü 

Tarım sektörü ile ilgili olarak 1968 senesi 
içerisinde 51 aded projeye kredi açılmıştır. Kre
di açılan bu projelerin iller itibariyle dağılımı 
aşağıdadır. 

16 
5 
5 
4 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

51 

Kars 
Ağrı 
Konya 
Muş 
Mersin 
İzmir 
Denizli 
Adana 
Ankara 
Sivas 
istanbul 
Hatay 
Giresun 
Gaziantep 
Aydın 
Muğla 
Manisa 

B) Gümrüklerde kısmi veya tam muafiyet 
uygulaması : 

1. Gümrüklerde kısmi veya tam muafiyet 
uygulaması 1967 yılında yapılmamıştır. 

2. 1968 yılı son günü itibariyle vaki talep
lerin dağılışı şöyledir. 

31 Aralık 1968 de 
73 proje reddedildi. 
31 projeye belge verildi. 
20 proje incelenmekte. 
20 proje önyazı gönderildi. 
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1968 yılında belge verilen 31 yatırım proje
sinin sektörler itibariyle dağılımı şöyledir: 

Sektör Aded 

Kimya sanayii 
Gemi inşa sanayii 
Orman ürünleri işletme sanayii 
Kağıt sanayii 
Ulaştırma sektörü 
Elektrik enerjisi 
Makina imalât sanayii 
Gıda sanayii 

Yekûn 

11 
7 
4 
3 
3 
1 
1 
1 

31 

1968 yılında belge verilen projelerin iller 
itibariyle dağılımı : 

Kamu özel 
iller sektörü sektör 

Kütahya 
Ankara 
izmit 
Muğla 
Antalya 
Zonguldak 
Elâzığ 

1 
2 
2 
1 
2 
2 
3 

— 
— 
1 
1 

— 
— 
— 

İller 

Samsun 
Hatay 
Adana 
Bursa 
İstanbul 
Muhtelif iller 
(Orman Gn. Md.) 

Yekûn 
Genel Yekûn 

Kamu 
sektörü 

1 
1 

Özel 
sektör 

16 15 
31 

1968 yılında 468 500 000 Tl. hk muafiyetin 
dağılımı (küsuratlar atılmıştır.) 
Kamu sektörü 399 000 000 Tl. 
özel sektör 69 500 O00 Tl. 

Yekûn 468 500 ÛO0 Tl. 

Bu muafiyet tutarlarının hepsi 1968 yılı 
için yük teşkil etmemekte olup yatırım projeleri 
3 - 5 yıllık olarak programlanmıştır. 

C) Yatırım indirimi uygulaması : 
Büyük şehirler ve sektörler itibariyle yatı

rım indirimi uygulaması 1, 2 ve 3 sayılı listeler
de belirtilmiştir. 
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5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, içinde iptidai madde bulunmı-
yan ilâçlara dair yazılı soru önergesi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Vedati Âli Özkan'ın 
cevabı (7/569) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Sağlık Bakanı ta
rafından sözlü olarak Genel Kurul önünde ce
vaplandırılmasına delâletlerinizi üstün saygıla
rımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 
Ekrem özden 

Soru : 
1. içinde ipdidai maddelerden her hangi 

birisinin bulunmadığı tahlil sonunda anlaşılan 
ilâçlar hakkında Bakanlıkça ne muamele yapıl
maktadır? 

2. Böyle ilâçlar piyasadan nasıl toplanır? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı 3 . 6 . 1969 
Bakan 
4024 

Konu : Senatör Ekrem özden 
tarafından verilen yazılı soru 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Sayın 

Ekrem özden tarafından verilen yazılı soru 
önergesine cevabım ilişiktedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

İstanbul Senatörü Sayın Ekrem özden'in yazılı 
soru önergesine cevabım -

Soru : içinde iptidai maddelerden her hangi 
birisinin bulunmadığı tahlil sonunda anlaşılan 
ilâçlar hakkında Bakanhkça ne muamele yapıl
maktadır? 

Cevap : Ruhsatlı müstahzarların zaman za
man yapılan piyasa kontrolleri neticesinde içer
sindeki müessir maddelerinden her hangi bi
rinin bulunmadığı vâki değildir. Yalnız mad
delerden birinde, formüldeki bildirilen miktara 
nazaran noksanlık tesbit edildiği veya imâl tek
niğine uygun bulunmadığı- takdirde geçici bir 

genelge ile müstahzarın piyasadaki mevcutları 
satıştan menedilerek mühür altına alınır ve 
imalâtçısı hakkında 4348 sayılı Kanunun ilgili 
maddeleri gereğince takibat yapılmak üzere 
mahkemeye sevk edilmesi için mahallî valiliğe 
bildirilir. Bundan sonra mahkemenin vereceği 
karar gereğince hareket edilir. Diğer taraftan, 
müstahzarın başka serileri de tahlil ettirilir. 
Onlarda da noksanlıklar görüldüğü takdirde 
ayni muamele yapılmak suretiyle formülüne uy
gun olarak imâl edildiğine dair Bakanlığımız
dan, uygun rapor alınıncaya kadar fabrika imâl 
ve satışı durdurulur. 

Soru : Böyle ilâçlar piyasadan nasıl topla
nır? 

Cevap : Yukarıda açıklandığı gibi mühür 
altına alınmış olan ilâçlar 4348 sayılı Kanunun 
18 nci ve ek 3 ncü maddeleri gereğince imha 
edilir. 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, yeniden Denizcilik Bankasına 
alınanlara dair yazılı soru önergesi ve Ulaştırma 
Bakanı Sadettin Bilgiç'in cevabı (7/571) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Ulaştırma Bakanı 
tarafından yazılı olarak Senatomuz Genel Ku
rulu önünde cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
üstün saygılarımla rîca ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi 
Ekrem özden 

Soru : 

1. Düşük idare zamanında vazife görüp 
işten çıkarılanlardan yeniden Denizcilik Banka
sına alınanlar var mıdır? 

2. Buna neden zaruret görülmüştür? 

3. İsimleri nedir? 

4. Kemal Hadımlı Denizcilik Bankasında 
hangi memuriyete tâyin edilmiştir? 

5. Bu tâyinlerde partizan idare vasfı var-
mıdır? 
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T, C, 
Ulaştırma Bakanlığı 29 . 5 .1969 

Özel Kalem Müdürlüğü 
1863 -1 

Kayıt tarihi : 2 . 6 .1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü 8609/6/478 ve 17 . 4 . 1969 tarih ve 8609 -
5669 - 7/571 sayılı yazılarına : 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem 
Özden'in, Denizcilik Bankasına yeniden alınan
lara dair sözlü sorusunun 15 , 4 , 1969 tarihli 
50 nci Birleşiminde yasılı soruya çevrilen öner
gesi cevabıdır : 

1. Denizcilik Bankası T. Â. O, Genel Mü
dürlüğünde münhal görevlere gerek açıktan ve 
gerekse başka kurumlardan naklen yapılan tâ
yinlerde, daima islerin selâmetle yürütülmesi y e 
hizmetin aksatılmaması prensibine uyularak, 

Gerek evvelce ortaklıkta hizmeti geçmiş ve 
verimli çalışmaları tesbit edilmiş elemanların, 
gerekse bu teşekkül dışındaki yerlerde çalış
makta iken çeşitli sebeplerle işlerinden ayrılmış 
olanlardan Denizcilik Bankasında tekrar göre
ve alınmaları Genel Müdürlükçe uygun görü
lenlerin tâyinlerinde de aynı prensibe riayet 
edildiği, 

2. Bu tâyinler, Genel Müdürlükçe hizmete 
alınan elemanların idari tecrübeleri ile- bilgi ve 
görgülerinden faydalanma zarureti ile yapıl
mıştır. Bu tasarrufların yürürlükteki mevzuata 
aykırı bir tarafı bulunmadığı, 

3. Son bir yıl içinde; evvelce bu teşekkül
de çalışmakta iken, çeşitli sebeplerle işlerinden 
ayrılmış olanlardan iki kişiye, diğer kurumlar
da çalışmakta iken çeşitli sebeplerle işlerinden 
ayrılmış olanlardan da diğer iki kişiye bankada 
hizmet verilmiştir. Bunlar da : 

a) 4 . 12 . 1985 tarihinde. Denizcilik Ban
kası T. A. O. Genel Müdürlüğü Denizyolları İş
letmesi Yolcu Servisi Permi İşleri kısmında 
münhal memurluğa tâyin edilen, Ali Rıza Ata-
sayar, 

b) 6 . 10 . 1966 tarihinde, Denizcilik Ban
kası T. A. O. Genel Müdürlüğü İstanbul Liman 
İşletmesi Kontrolörlük Servisinde münhal Kon
trolörlüğe tâyin edilen, Rıza Genç er, 

c) 25 . 7 . 1965 tarihinde. Denizcilik Ban-
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kası T. A. O, Genel Müdürlük Müşavirliğine 
tâyin edilen, Naci Onuk, 

ç) 25 . 8 . 1967 tarihinde, Denizcilik Ban
kası T. A. O. Genel Müdürlük Müşavirliğine 
tâyin edilen, Kemal Hadımlı, 

dır, 
Kemal Hadımlı, Müşavirliğe tâyininden kısa 

bir müddet sonra 3 . 10 , 1967 tarihinde mezkûr 
Genel Müdürlüğün Teftiş Kurulu Başkanlığına 
naklen atanmıştır. 

d) Bunlardan : 
Ali Rıza Atasayan : 
Evvelce Denizcilik Bankası T. A. O. Genel 

Müdürlüğü DenizyoUan İşletmesi Dış Acenta 
Hesapları Kontrol Servisinde memur olarak ça
lışmakta iken, 1 . 7 . 1960 tarihinde, Denizcilik 
Bankası Personel Yönetmeliğinin 115 nci madde
sinin tatbiki suretiyle banka ile ilişiği kesilmiş
tir. 

Bilâhara, hakanlığım Marmara Bölgesi Li
man ve Denizişleri Müdürlüğünde münhal bir 
göreve tâyin olunarak 31 . 5 . 1963 tarihinde 
bu göreve başlamış ve bu görevde çalışmakta 
iken bakanlığıma sunduğu 26 . 8 . 1965 tarihli 
dilekçesiyle. tekrar Denizcilik Bankasında bir 
göreve tâyinini istemiş, bu isteği sözü geçen Ge
nel Müdürlüğe intikal ettirilmiş, Genel Müdür
lükçe de, hizmetine ihtiyaç görüldüğünden, 
4 . 12 . 1965 tarihinde 800 lira aylık ücretle, 
Denizcilik Bankası Deniz Yolları İşletmesi Yolcu 
Servisi Permi İşleri kısmında münhal bulunan 
memurluğa naklen tâyin edilmiş, çalışkanlığı ve 
işlerinde gösterdiği başarı dolayısiyle de terfii 
cihetine gidilerek, mezkûr Genel Müdürlük Yö
netim Kurulunun 26 . 8 . 1966 tarih ve 1659 sa
yılı Kararı ile unvanı başmemurluğa ve aylık 
ücreti de 950 liraya yükseltilmiştir. 

Ali Rıza Gençer : 
Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdürlüğü 

İstanbul Liman İşletmesi Kontrolörlük Servisin
de kontrolör iken, bir tahkikat dolayısiyle 
28 . 6 . 1960 tarihinde tevkif edilmiş, bu halin 
vazifesini ifaya imkân vermemesi ve mevkufiye-
tinin de ne kadar müddet devam edeceğinin bi
linmemesi sebebiyle Borçlar Kanununun 344 ncü 
maddesi uyarınca 7 . 7 . 1960 tarihinde, Genel 
Müdürlükle yaptığı hizmet akdi feshedilmek su
retiyle banka ile ilişiği kesilmiştir. 

Bilâhara serbest bırakılan adı geçen, 
25 . 9 . 1967 tarihinde sözü geçen Genel Müdür-
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lüğe müracaatla bir göreve tâyinini istemiş, du
rumu Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğine 
tetkik ettirilmiş, bu inceleme sonunda Yüksek 
Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin fer'î ve 
mütemmim cezaları, ceza mahkûmiyetlerinin ne
ticelerine de şâmil olmak üzere affedildiği ve bu 
'sebeple de kendisinin bankaca da yeniden görev
lendirilmesinde hukukî bir mahzur olmadığı an
laşıldığından, 6 . 10 . 1967 tarihinde bu teşek
küldeki eski görevine tâyin edilerek 9 .10 .1967 
tarihinde göreve başlattırılmıştır. 

Naci Onuk : 
tik defa 5 . 9 . 1945 tarihinde 100 lira aylık 

ücretle muhasebe servisinde çalıştırılmak üzere, 
Tekel Genel Müdürlüğüne tâyin edilmiş, burada 
bir müddet çalıştıktan sonra 1 . 4 . 1947 tari
hinde istifaen ayrılmıştır. 

Askerliğini yedeksubay olarak yaptıktan son
ra İstanbul Belediyesine intisabetmiş, burada çe
şitli görevlerde bulunmuş ve en son İstanbul Be
lediyesi Temizlik İşleri Müdür Muavini olarak 
1 500 lira aylık ücretle çalışmakta iken 29.6.1960 
tarihinde 'bu görevden ayrılmıştır. 

Bilâhara Denizcilik Bankasında bir göreve 
tâyinini tailebetmis ve Genel Müdürlükçe isteği 
uygun görülerek 25 . 7 . 1965 tarihinde Deniz
cilik Bankası T. A. O. Genel Müdürlük Müşavir
liğine tâyin olunmuştur. 

Kemal Hadımlı : 

1936 yılında maiyet memuru olarak Devlet 
hizmetine intisabetmiştir. Muhtelif hizmetlerde 
bulunmuştur. Son vazifesi izmir Valiliğidir. 

Denizcilik Bankasında bir göreve tâyinini 
talebetmiş, Genel Müdürlükçe uygun görülen bu 
talebi üzerine, mezkûr Genel Müdürlükçe 
25 . 8 . 1967 tarihinde Denizcilik Bankası T. A. 
O. Genel Müdürlük Müşavirliğine tâyin edilmiş 
ve yukarda da belirtildiği veçhile bilgisinden ve 
hizmetinden daha fazla faydalanılmak üzere, 
Genel Müdürlükçe, 30 . 10 . 1967 tarihinde, bu 
Geneü Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığına 
naklen atanmıştır. 

4. Bu tâyinler münhasıran iş icap ve zaru
retleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 

Bu tâyinlerin yapılmasında hiçbir partizan
lık düşünce ve temayülüne yer verilmemiş oldu
ğunu 'bilgilerinize arz ederim. 

Sadettin Bilgiç 
Ulaştırma Bakanı 
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9 . 5 . 1969 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hik
met İşmen'in, Türkiye İsçi Partili bir şahsın adı 
ve adresine dair, yazdı soru önergesi ve Gümrük 
ve Tekel Hakemi Nahit Menteşemin cevabı (7/581) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Tekel Bakanlığın

ca cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 

9 . 5 . 1969 
Hikmet İsmen 

Kocaeli Senatörü 
1. Cumhuriyet Senatosunun 7 Mayıs 1969 

tarihli 57 nci Birleşiminde yaptığım gündem dışı 
konuşma üzerine 'Sayın Tekel Bakanı Nahit 
Menteşe'nin verdiği cevapta şöyle bir ifade var
dır. «Geçen gün Torbalı'da Sayın Reisicumhura 
gene bir vatandaşımız demişlerdi ki, tütün piya
sasından şikâyet ediyorum. Ben mağdur oldum. 
Derhal Sayın Reisicumhur not alınmasını emret
mişler vazifeli'lerine, not edilmiş, 

Biz titizlikle durduğumuz için bu misali veri
yorum, derhal tahkik ettik, hem resmen hem de 
mahallen arkadaşlarımızdan araştırdık. Bu kişi
nin tütüncü olmadığı v? maalesef T. İ. Partili 
olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.» 

Sözü geçen Türkiye İşçi Partili şahsın adı ve 
adresinin bildirilmesi. 

T. C. 
Gümrük ve Tekd Bakanlığı 

Tetkik ve Murakabe Heyeti Reisliği 
Sayı : 3004 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Koca
eli Üyesi Hikmet İşmen'in yazılı so
ru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik : (Kanunlar Müdür

lüğü) 9 . 5 . 1969 tarih ve 71581 - 4217/9821 
sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hikmet 
İşmen'in, bir şahsın adı ve adresine dair 8.5.1969 
tarihli, yazılı soru önergesi cevabının 3 nüsha 
olarak ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Nahit Menteşe 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Sayın Hik
met İşmen'in 8 . 5 . 1969 tarihli yazılı soru 

önergesi cevabıdır. 
Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Sayın 
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Hikmet îşmen Senatonun 7 . 5 . 1969 tarihli 57 
nci Birleşiminde yaptığı gündem dışı konuşma
da Marmara bölgesinde tütün ekicilerinin fiyat
lardan şikâyetçi olduğunu bildirmiş ve buna kar
şılık olarak verdiğim cevapta : 

«Müdellel bir şikâyetin ortaya konulmadığı
na temasla bir misal vermek üzere, nitekim; Tor
balı ilçesinde bir vatandaşın, Sayın Cumhurbaş
kanının gezileri sırasında, tütün müstahsilinin fi
yatlardan memnun olmadığı yolunda kendilerine 

yapmış olduğu şikâyetin not alınması üzerine, 
Bakanlığımızca bu konuda yaptırılan tetkikat 
neticesinde şikâyet sahibinin tütüncü olmadığı
nın» anlaşıldığını ifade etmiştim. 

Sayın Cumhurbaşkanına tütün fiyatlarından 
şikâyet edip de, kendisinin tütün ekicisi olma
dığı anlaşılan bu şahsın, îzmir ilinin Torbalı il
çesine bağlı Arslanlar köyünden Mehmet Küçük 
olduğunu bilgilerine arz ederim. Saygılarımla. 

Nahit Menteşe 
Gümrük ve Tekel Bakanı 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu beşte bir 
üyesinin, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla değiş
tirilen 32 ve 38 nei maddelerinde değişiklik 
yapılmasına, bir ek ve iki geçici madde ilâvesine 
ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dalir kanun tasarısını görüşmek 
üzere Cumhuriyet Senatosunun toplantıya çağ
rılmasına dair önergesi (4/78) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - KAKLARINDA 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 




