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BAŞKAN — Yeter sayı vardır. 20 nci Birleşimi açıyorum. 

Gündem dışı üç talep mevcuttur. Sayın Er- dakikayı aşmamak üzere sıra ile söz vereceğim. 
sü, Sayın Koç aş ve Sayın öztürkçhıe. Beşer 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 
Sadi Koçaş'm, Noel münasebetiyle kesilen çam
lara, ve ilgili makamların bu hususta tedbir al
maları lüzumuna dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Koçaş. 
SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan. Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; çok önemli gördüğümüz bir konuda 
Yüce Senatoyu malûnuattar kılmak, ilgililerin 
de dikkatini çekmek üzere çok kısa bir maru
zatta bulunacağım. 3 gün evvel Senatoya gelir
ken bulvar üzerinde, Kennedy caddesinin kö
şesinde ötedenberi boş arsa olan bir yerin bir
den bire koruluk halline geldiğini görünce şaş
tım. Ve mahiyetini tetkik etmek üzere orada 
kaldım. 

Hâdise şu: Ormanlardan kesilmiş 8 - 1 0 - 1 2 
yaşlarında bilek kalınlığını geçnıiyen çamlar 
noel ağacı yapılmak maksadiyle satılmak için 
yere birer karış gömülmüş. Hemen yarım saat 
sonra Tarım Bakanlığı ilgili memurunu •durum
dan haberdar ederek, el koymalaımı rica ettim. 
İlgili arkadaş bana cevaben, aynı şekilde Tarım 
Bakanlığının bahçesinde de ağaç satılmakta ol
duğunu, bunu; Tarım Bakanlığınca plânlanmış 
ve ormanların sık yerlerinde büyük ağaçların 
yan dallarının kesilerek halka satmak şeklinde 
izah ettiler. Bir defa tetkik etmelerini rica et
tim. Henüz bir cevap çıkmadı, ama ben kendim 
tetkik ettim. Hem Kennedy caddesinin yanın
daki ağaçlar, hem de Tarım Bakanlığının bah
çesindeki ağaçların içinde bir tane dahi yan
lardan kesilmiş dal görmedim. Hepsi on, oıriki, 
onüç, oradakilerin söylediğine göre, ben bu işin 

uzmanı değilim, yaşında çam ağaçlarıdır, or
manlardan kesilmiş getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu bu sabah gör
düm. bir de çadır kurulmuş yanma, satış yapı
yorlar. Genelkurmaydan geçerken Genelkur
mayın bahçesinde de bir levha gözüme ilişti, on 
dakika farkla. - Üzerinde büyük hükümdar 
Fatih Sultan Mehmet'in bir portresi yanında 
de bir yazı var. Yanma kadar scikuldum. Nö
betçiden müsaade alarak okudum. Diyor ki, 
«Ormanlardan dal kesenin başın keserim.» 

Muhterem arkadaşlarım, 500 sene evvel or
manlardan dal kesildiği zaman baş kesen bir 
hükümdarın memleketinde bugün şunun veya 
bunun gönlünü yapmak için ormanlardan 
10 - 12 yaşındaki ağaçlar kökünden kesilmeik-
te ve satılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, kimsenin vicdan 
hürriyetine, arzusuna karışacak değiliz. Ancak 
%99,9 Hıristiyan olan ülkelerde bugün çam 
ağacı kesilmemektedir, Noel ağacı için. Size bir 
çok yerlerden misâl verebilirim. Ya suni 
şekilde çam ağacı yapılıp satılmakta - çam 
ağacı ile ilgisi yok - veya saksılarda hu
susi surette yetiştirilen ağaçlar her sene aynı 
maksatla kullanılmaktadır. % 99,9 u Müslüman 
olan bir memlekette, bir kaç kişinin arzusunu 
yerine getirmek için, ormanlar heba edilmekte
dir. (Bravo sesleri.) Bir kıymetli arkadaşımız 
bugün bana dedi ki, istanbul'da ilgili daireler 
bunun için hususi çam yetiştirip her sene bu 
mevsimde satıyormuş. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer Tarım Bakan
lığı böyle bir sahada ağaç yetiştirmek imkânına 
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sahipse, onları ila kesmesin, büyütsün, orman 
haline getirsin ve bu memlekette noel ağacına 
ihtiyacı olanlar varsa, bunu bir ticaret 'mevzuu 
yapanlar aynen diğer memleketlerde olduğu gi
bi suni noel ağaçları yapıp satsınlar. 

Bu hususun, yazılı veya sözlü bir soruya ta
hammülü olmadığı için hemen hâdiseye ilgililerin 
el koymasını teminen ve bu işte hassasiyelerin-
den emin olduğum bütün arkadaşlarımın da ya
kından ilgilenmeleri için üç - beş dakikalık vak
tinizi aldım özür diler, hepinizi saygılarında se
lamlarım (Alkışlar.) 

2. — İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, 
Seker hastalığına iyi geldiği söylenen Burdur'da 
bir mağarada bulunan suyun, hastalan tehlikeli 
duruma düşürmemesi için tahlillerinin yaptırıla
rak hakikatin umumi efkâra açıklanması gerek
tiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, gündem dışı 
sözümüzün esası, son günlerde basında zaman 
zaman yer alan Burdur vilâyeti içerisinde bir 
mağaradaki suyun şeker hastalığına iyi geldiği
ne dair neşriyattır. Bu neşriyat doğru veya 
eğri olabilir. Eğer doğru bir neşriyat ise gerek 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve genkse 
bu mevzular üzerinde hassasiyetle, titizliikle du
ran üniversitelerimiz acaba !bu suyu ne gibi tab
iilere tabi tutmuşlardır? Eğer bu neşriyat 
doğru değil ise diyabet hastalığı her şeyden 
evvel disiplin istiyen tedavide bir hastalıktır. 
Bu neşriyat ise bâzı hastalarımızı Burdur vilâ
yetine sevk etmekte, içmiş olduğu sudan şifa 
bulduk ümidi ile perhizini bozmakta ve dokıyı-
siyle bu hastalarımız da komaya girmektedirler. 

Hükümetten ve üniversitelerimizden temenni
miz ve ricamız budur ki, bu gibi neşriyat üzerin
de hassasiyetle durulsun. Eğer hakikaten doğru ve 
halikın sağlığında yer alan bir su ise, bu mem
leket çapında bir hâdise ve dolayısiyle belki de 
Meryem Ana'nm şifalı suyu gibi bu suda tıbben 
bir şifa yolk ise de mânevi yönden bir şifa ver
mek imkânı mevcut ise turistik yönden de 
ehemmiyetli olacağından Sağlık Bakanlığının 
bu mevzu üzerine hassasiyetle eğilmesini te
menni ederim. Hürmetlerimle. 

3. — Tabiî Uy e Vehbi Ersü'nün, Kara Kuv
vetleri Komutanının yazısı ve Hükümetin tutu

muna temasla bu yeminin tam metninin açıklan
ması icabettiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ersü. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım,; 'huzurlarınızı işgal etme
min sebebi, Devlet sorumluluğu ile bağdaştıra-
madığım bir olay hakkında görüşlerimi arz et
mektir. 

Bilindiği gJiti, Sayın Kara Kuvvetleri Ko
mutanının mektubu, günlerden beri, ikamu oyu
nu işgal etmekte ve türlü yorumlara sebebol-
maktadır. 

Konuya geçmeden önce. bir hususu açıkça 
ortaya koymakta fayda vardır. 

«Büyük yalan» diye vasıflandırılan bir ola
yın gerçek yüzü ve yazının tam. metni, kamu 
oyuna açıklanmadıkça Hükümete yönelen it
hamlar önlen emiyecektir. 

Bu sebeple yetkililerin, en kısa 'zamanda, 
kamu oyunu tatminkâr 'bir şeıkilde aydınlatma
ları şarttır. 

Bu teklifimin Hükümetçe de paylaşılacağını 
umuyorum. Asıl konuya gelince : 

Salahiyetli ağızlardan yapılan açıklamalar
dan da anlaşılacağı veçhile, Millî Savunma Ba
kanına, mektup değil resmî yazı gönderilmiştir. 

Tekzibedilnıjyen bir habere göre de; Kara 
Kuvvetleri Komutanının Millî Savunma Bakanı 
ile yaptıkları bir sohbet sırasında, temas edilen 
bâzı hususların, Hükümette görüşülebilmesi için 
Bakanlığa yazılı olarak bildirilmesi istenmiştir. 
Bu istek üzerine, K. K. Komutanı da sözü edi
len yazıyı Millî Savunma Baikanma göndermiş
lerdir. 

Yazı metninin, başında açıklananın aksine, 
yalnız 21 Mayıs hükümlülerinin affı değil daha 
şümullü bir görüşü kapsadığı kanaati ele yay
gındır. 

Olayları sıralıyacak olursak; 
Söz konusu resmî yazı, mektup olarak nite

lenmiş. Bu. mektubun tümü veya özeti değil, au-
ealk seçilen bir paragrafı, basma intikal ettiril
miş. Sorulan mesul Hükümet adamları, sudan 
sebeplere bağlamaya çalışmışlar, Hükümetin 
vatandaşlardan günde milyonlarca mektup al
dıklarını, gerçekten önem verilecek bir konu ol
madığını, üzerinde ısrarla durulmasının sebe-
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bini anlıyamadıklarını ve kesin hüküm olarak j 
da orduyu politikanın içinde göstermek istiyen-
lerin gayreti olduğunu beyan etmişlerdir. 

Aynı günlerde, bir başka gazetede, Adalet 
Bakanının af konusundaki sorulara; 

Bu konudaki kanunun hazırlanmakta oldu
ğunu «Şümulünün ise, alınacak reaksiyonlara 
göre tâyin edileceği» beyanına raslıyoruz. 

Biraz daha geri gidecek olursak, bir başka 
siyasinin eski Harbiye!iler Derneğini ziyaret 
ettiklerine ve afları konusunda olumlu beyan
larına şahit oluyoruz. 

Özetliyeeek olursak; I 

Bir sohbet sırasında söylenenler, yazılı ola
rak talebediliyor, bu yazının içinden seçilen 
bir paragraf basma açıklanıyor, böylece bir kı
sım siyası hükümlülerin, affın dışında tutulma
sı gayesi takibediliyor. Bu konuda vaitlerde 
bulunmuş bir başka siyasi çürütülüyor ve mek
tubu yazan zat hakkında da, iktidar organla
rında ağır itham ve hücumlara girişiliyor. 

Bu olaylar karşısında Hükümetin tutumu 
da şöyle müşahede ediliyor. 

1. Önemli tepkileri olan bu olaya karşı 
Hükümetin, kamu oyunu aydınlatacağı yerde 
işi oluruna bırakarak, gelişmelerden, arzu edi
len yönde yararlanmayı ve bir taşla birkaç 
kuş vurma taktiğini tercih ettiğini görüyo
ruz. 

2. K. K. Komutanının, sorumsuz ve yetki
siz kişilerin mektuplariyle aynı değerde sayan 
bir mantık seçilmesine şahit oluyoruz. 

o. Devlet sırrı sayılabilecek bir yazışma
nın amacını aniıyamadığımız bir tutumla kamu 
oyuna sızdırılmış oldğunu görüyoruz. 

Aziz arkadaşlarım : 
Bütün bunlardan çıkardığımız sonuç; han

gi amaçla olursa olsun, politika alanında bu 
türlü oyunlar ve bu oyunlara, Devletin beka I 
unsuru olan, kurumları alet etmek çıkar yol 
değildir. Ve büyük sakıncaları vardır. Söz
lerime son verirken; Hükümetin bu çelişme
lerden derhal kurtarılmasını ve kamu oyunun 
süratle aydınlatılarak, Devlete karşı bulunması 
şart olan güvenin daha fazla sarsılmasına mey
dan verilmemesini diler hepinizi saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) j 
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4. — İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakan Ve
kili Faruk Sükan'ın, Magosa Anlaşması ve tatbi
katı hakkında demeci. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakan Vekili ve İçiş
leri Bakanı Sayın Faruk Sükan 2 Kasım 1965 
günü cereyan eden Magosa olayları hakkında 
gündem dışı söz istemişlerdir. Buyurun Sayın 
Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI VE DIŞİŞLERİ BA
KANI VEKİLİ FARUK SÜKAN (Konya) — 
Sayın Başkan, sayın Senato üyeleri, 2 Kasım gü
nü Magosa'da ramların Türk bölgesine vâki teca
vüz ve işgal hâdiseleri münasebetiyle Dışişleri 
Bakanı Sayın Çağlayangil Yüksek Meclislere 
'bilgi arz etmişler ve hâdiselerin inkişafına gö
re yine Meclisleri tenvir edeceklerini beyan et
mişlerdi. 

Son bir buçuk aya yakın cereyan eden müza
kereler neticesinde 2 Kasım olayları müzakere
leri neticelenmiş ve bir anlaşmaya vâsıl olmuş
tur. Bu hususta muhterem Senatoya malûmat 
arz etmeyi vazife saydık, bunu arz ediyorum: 

Magosa Anlaşması 

Kıbrıs ılımlarının 2 Kasını tarihnde Mago
sa'da Türk bölgelerine karşı girişmiş oldukları 
tecavüz neticesinde ortaya çıkan durumu dü
zeltmek üzere Birleşmiş Milletler temsilcilerinin 
aracılığı ile yapılan müzakereler sonunda Kıb
rıslı türklerin haklarını koruyan bir anlaşma 
elde edilmiş bulunmaktadır. 

Kıbrıslı Rumların giriştikleri tecavüz sonu
cunda Hükümetimiz tarafından Güvenlik Kon
seyine yapılan şikâyet ve Konseyin almış oldu
ğu karar 'haklkmda Dışişleri Bakanı 5 Kasımda 
Senatoda ve 7 Kasımda Millet Meclisinde gerekli 
izahlarda -bulunmuştu. Hükümetimiz o tarihte 
Dışişleri Bakam tarafından ifade edilmiş ol
duğu üzere Rum tecavüzleri ile Magosa'da 
ateş kes Anlaşmasına aykırı olarak işgal edi
len mevkilerin tahliyesinde katiyetle ısrar etme
ye 'karar vermişti. Hükümetimizin bu kararlı 
tutumu neticesinde ve bir aya yakın uzun mü
zakereleri taikiben ramların 2 Kasım tarihinden 
sonra işgal etmiş oldukları mevkilerden çekilme
leri kararlaştırılmış ve şu ana kadar Namık Ke-
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mal Lisesi, Evkaf apartmanı ve Tekkenin rum-
larm işgalimden tahliyesi temin edilmiştir. Diğer 
mevzilerin de peyderpey kaldırılması ameliyesi 
devam etmektedir. 

Anlaşmaya göre, surlar dışındaki bölgede 
'bulunan bütün yol 'barikatları kaldırılmış ve si
vil şahısların aramaya tabi tutulmasına son ve
rilmiştir. Türk mahallelerindeki Türk polisleri 
tafbiatiyle görevlerine eskiden olduğu gibi de
vam edeceklerdir. Bu Anlaşmanın bir özelliği 
de, Anlaşmayı tatbik etmek işini üzerine alan 
Barış Gücünün bu işi yaparken vazife ve sabî-
hiyetleriyle ilgili talimatları «onuna kadar kul
lanmayı tekeffül etmiş olmasıdır. Bu -vesile ile 
Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bu nazik me
seledeki yardımlarını ve bir anlaşmaya varıl 
ması hususunda göstermiş oldukları gayreti 
memnuniyetle kaydetmek isterim. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANINIM 

BAŞKAN — Üç Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Turizm* ve 
Tanıtma Bakam Nihad Kürşad'a dönüşüne ka
dar, Çalışma Bakam Ali Naili Er dem'in vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/464) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Turizm ve Ta

nıtma Bakanı Nihad Kürşad'm dönüşüne ka
dar kendisine, Çalışma Bakanı Ali Naili Er
dem'in veikillik etmesinin, Başbakanının teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşka nı 
C. 'Gürsel 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 

,2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı Kâmil Ocak'a dönüşüne kadar, 
Devlet Bakam Ali Fuat Alışan'm vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/465) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı Kâmil Ocak'm dönüşüne kadar kendi-

[ Hükümetimizin, ahdî ve mânevi mükellefi
yetleri icaibı olarak, Kıbrıslı Türklerin 'hak ve 
menfaatleriyle ilgili konuları en büyük bir dik-

J kat ve titizlikle izafeye devam etmekte olduğu-
mı da teyiden arz ederim. 

Bu vesile ile bir hususu da Yüksek dikkati-
I nize sunmayı faydalı .görmekteyiz. Bugün Bir-
ı 1 eşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıbrıs 

meselesi müzakere edilmektedir, müzakerelerin 
i bugün veya en geç yarın .biteceğini tahmin 
i ediyoruz. Ayrıca bu gece Birleşmiş Mil etler 
I Güvenlik Konseyinde Barış Gücünün görev sü~ 
j resinin uzatılması hususunda müzakere konusu 
| yapılacaktır. Bu hususta gerekli bilgiler en kı-
j sa, zamanda Yüksek Meclislere arz edileceiktir. 

Hürmetle keyfiyeti arz ederim. (Sağdan alkış-
I 1ar.) 

O'ENEL KURULA SUNUŞLARI 

• sine, Devlet Bakanı Ali Fuat Alışan'm vekil-
ı; lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
\ görülmüş olduğunu arz ederim. 
i 'Cumhurbaşkanı 
j C. Gürsel 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 

I 3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî, 
I Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

| (3/467). 

| BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

|| Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
|| Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun, dönü

şüne kadar kendisine, Devlet Bakanı Cihat 
1 Bilgehan'm, veikillik etmesinin, Başbakanın 
i teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
I ederim. 
I Cumhurbaşkanı 

C. Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka-

I nunu tasarısının, havale edildiği komisyonlardan 
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beşer üyenin iştirakiyle görüşülmesi hakkında 
Millî Savunma Bakanı. Ahmet Topcdoğlu'nun 
önergesi. 

BAŞKAN — Bir geçici komisyon teşkiline 
ait Millî Savunma Bakanının önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devlet Memurları Kanunu 14 . 7 . 1965 tari

hinde kabul edilerek bir kısım hükümleri yayın
landığı tarihte yürürlüğe girmiş, bir kısım hü
kümleri de 1 Mart 1966 tarihinde yürürlüğe gi
recektir. 

Devlet Memurları Kanununun prensiplerine 
uygun olarak hazırlanmış bulunan Askerî Per
sonel kanunu 'tasarısının Millet Meclisindeki mü
zakereleri tamamlanarak Başkanlığınıza sunul
muş, fakat secimler sebebiyle tasarının müzake
relerine 'başlanamamıştır. 

Askerî Personel kanunu tasarısının da Dev
let Memurları Kanunu ile birlikte 1 Mart 1966 
tarihinde yürürlüğe girmesi gerekli bulundu
ğundan tasarının Millet Meclisinde Geçici Kar
ma Komisyonda görüşülmüş bulunmasına pa
ralel olarak; Plân, Maliye ve Millî Savunma ko
misyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu 
G-geçici bir Karma Komisyonda müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu 

BAŞKAN —• Önergede ismi geçen 3 ko
misyondan müteşekkil beşer kişiden ibaret bir 
geçici komisyon kurulması hususunu kabul 
edender... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5, — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Sabit Ko-
cabeyoğlu ve Ahmet Naci Arı'ya izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi (3/466) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. İzin tezke
releri vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanınım 10 . 12 . 1965 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Arı, mazeretine binaen (20 gün) 
9 . 11 . 1965 tarihinden itiraben. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sabit 
Kocabeyoğlu hastalığına binaen (20 gün) 
19 . 11 . 1965 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Naci Arı'ya 
9 . 11 . 1965 tarihinden itibaren yirmi gün 
izin verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sabit 
Kocabeyoğlu'na hastalığına binaen 19 . 11.1965 
tarihinden itibaren 20 gün. 

BAŞKAN — Sayın Kocabeyoğlu'na 19.11.1965 
tarihinden itibaren hastalığına binaen 20 gün 
izin verilmesi hususunu oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. — Bağımsız Niğde Üyesi İzzet Gener'in, 
partilerine girdiğine dair Adalet Partisi Grupu 
Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Bağımsız Niğde Senatörü Sayın İzzet Gener 

partimize iltihak etmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. Saygılarımla. 
A. P. Senato Grupu Başkanı 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 
Komisyonlardan bâzı istifalar var. Sayın 

üyelerden bir kısmı da açık komisyon üyelik
lerine aday gösterilmişlerdir. Bunlara ait tez
kere ve önergeleri okutuyorum. 

7. — Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpaklıoğlu'-
nun Malî ve İktisadi İşler Komisyonundan isti
fası. 

BAŞKAN — Yazıyı okutuyorum. 

Başkanlığa 
Seçilmiş olduğum Malî ve İktisadi İşler 

Komisyonundan istifa ediyorum. 
İşlemi ona göre istirham ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
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BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

tS'. — Muğla Üyesi Muallâ Aharca'nın, Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonundan istifası. 

BAŞKAN — İstifa yazısını okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundan isti

fa ettiğimi saygılarımla arz ederim. 
Muğla 

Muallâ Akarca 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

9. — Konya Üyesi Mustafa Dinekli'nin Ta
rım komisyonundan istifası. 

BAŞKAN — Yazıyı okuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Dilekçe Komisyonuna seçilen başka komis

yonda vazife alamiyacağmdan Tarım Komisyo-
nundan istifa ettiğimi arz ederim. 

Konya 
Mustafa Dinekli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
10. —• Niğde . Üyesi İzzet Gener'in İzmir 

Üyesi Nevzat Özer demli'den açılan Dilekçe Ko
misyonuna aday gösterildiğine dair Adalet Par
tisi Grupu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Millî Eğitim Komisyonunda vazifeli bulu

nan Nevzat Özerdemli'nin Dilekçe Komisyonun
daki yerine partimizden Sayın İzzat Gener'in 
aday gösterildiğini saygılarımla arz ederim. 

A. P. Senato Grupu Başkanı 
Samsun 

Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

11. — Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı'mn, 
Konya Üyesi, Mustafa Dinekliden açılan Tarım 
Komisyonu üyeliğine aday gösterildiğine dair 
C. II. P. Grupu Başkanvekilliği tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Grupumuz üyesi Konya Senatörü Mustafa 

Dinekli'den boşalan Tarım Kornişonu üyeliğine 
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Antalya Senatörü Mehmet Pmlt ı 'nm seçilme
sini arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grupu Başkanvekili 
Van 

Ferid Melen 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 
12. •— Komisyonlara üye seçimi 
BAŞKAN — Bu istifalar ve açıklarla ko

misyonlarda mevcut bulunan açıkların matbu 
şekli sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Ancak biraz önce okunan önergelerle değişik
likler meydana gelmiş bulunmaktadır. Komis
yonlardaki açıkları ve adayları okuyorum. 

VASFA GERGER (Urfa) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Bu hususta mı Sayın Gerger! 

VASFİ GERGER (Urfa) — Evet efendim. 

Bu hususta. Buyurun Sayın BAŞKAN 
Gerger. 

Sayın AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) 
Başkan, bir takririmiz olacaktı. 

BAŞKAN — Siz buyurun Sayın Gerger, 
Sayın Erdoğan aratıyoruz... 

Sayın Gerger bir liste vardır , onu okuya
yım, belki sizi tatmin eder. Sayın Erdoğan bu
rada var mı, yok mu, ama şu listeyi okuyayım 
belki sizi de tatmin eder. Şimdi listeyi okuyo
rum. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
(Açık üye sayısı : 1) 

(I) Azmi Erdoğan (Diyarbakır) Y. T. P. 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

(Açık üye sayısı : 1) 

fNiyazi Ağırnaslı (Ankara) Bağımsız 
(.1) -{M. Ali Demir (Tunceli) Y. T. P. 

[Şasim Hancıoğlu (Afyon Karahisar) Ba
ğımsız 

Bayındırlık - Ulaştırma ve İmar ve İskân 
Komisyonu (Açık üye sayısı : 3) 

(1) Sıtkı Ulay (S. D. P.) 
(2) Kâzım Yurdakul (Sakarya) Bağımsız 

Üçüncü aday bağımsız, henüz bir isim ve
rilmemiştir. 

Ancak şimdiye kadar hiç bir komisyonda va
zife almamış iki arkadaşımız vardır. Bunlar 
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Emin Açar, Sabri Topçuoğlu arkadaşlarımız. 
Münhal olan ve şimdiye kadar aday gösterilmi-
yen komisyonlardan her hangi birisine adaylı
ğını koyarlarsa işaret edeceğiz. 

İçişleri Komisyonu 

(Açık üye sayısı : 1) 
(1) Hasan Kangal (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 

Y. T. P. 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu; açık üye 
sayısı 4, aday gösterilen üç sayın üye; Sayın 
Ziya Termen, Sayın Mehmet İzmen, Sayın Tur
han Kapanlı bir yer açık. 

Millî Eğitim Komisyonu; açık üye yeri 2, 
aday iki, Sayın Sahir Kurutluoğlu, Sayın Ha
zım Dağlı. 

Tarım Komisyonu; açık üye 2; aday sayısı 
2, Sayın Hulusi Söylemezoğlu, Sayın Mehmet 
Pırıltı. 

Sosyal İşler Komisyonu; açık üye sayısı 1; 
aday sayısı 1, Sayın Mehmet Pırıltı. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu ; açık üye sayısı 2 aday sayısı 2; Sayın 
Turhan Kapanlı, bir sayın üyenin yeri açık bulun
maktadır. Kimse adaylığını koymamış bulun
maktadır. Bu üç yere sayın üyelerden aday 
gösterildiği takdirde isimlerini buraya geçirip 
Umumi Heyete arz edeceğim. Bunun dışında 
okunan bu liste üzerinde ayrıca bir diyecek 
ve itirazları varsa arkadaşlarımıza sıra ile söz 
vereceğiz. 

Sayın Gerger, buyurun. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Efen
dim bir takririmiz vardı. 

BAŞKAN — Takriri okutacağım. Sayın 
Gerger daha önce söz istedi. Ona söz vere
yim. Bir dakika Sayın Gerger, Sayın Azmi Er
doğan'ın önergesi daha önce yapılan komisyon 
seçimlerinin yenilenmesine ait çok şümullü ve 
aykırı bir önergedir. Müsaade ederseniz evvelâ 
bunu halledelim. Sonra size söz vereyim. Oku
tuyorum Sayın Erdoğan'ın takririni. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Mucip sebeplerini yazılı ve şifahen de arz 

edeceğim gibi, Senato komisyonları seçimleri

nin yenilenmesini saygıyla arz ve teklif ederiz. 
Y. T. P. Cumhuriyet Senatosu 

Topluluğu adına 
İstanbul 

Azmi Erdoğan 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Son Danışma Kurulu toplantısında tesbit 

edilip Yüksek Genel Kurulca onaylanan Senato 
Komisyon orantı çizelgesi gereğince Yeni Tür
kiye Partisine; Anayasa ve Adalet, Dışişleri, İçiş
leri, Malî ve İktisadi İşler, Millî Eğitim, Millî Sa
vunma, Tarım ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
komisyonları olmak üzere sekiz komisyonda gö
rev tevcih edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyon seçimleri için tanzim edilen lis
telerde Y. T. P. için ayrılan komisyon üyelik
lerine adaylarımızın isimleri konulmadığından 
dağıtma cetveline rağmen bir seçim sonucu 
meydana gelmiş bulunmaktadır. . 

Bu hal, Anayasa, Tüzük ve dağıtım cetve
line aykırı olduğu gibi komisyon seçimleri de 
mualleldir. Binnetice, komisyonlar gayrimeşru 
ve yetkisiz bir topluluktan öteye geçemezler. 

Bu itibarla, yeniden usul ve nizama uy
gun olarak komisyon seçimlerinin yapılması 
zaruri ve mecburidir. 

Bidayetten beri usulsüz ve nizamsız devam 
eden komisyon seçim işlemleri bugün de eksik 
üyelikler için aynı şekilde devam edeceği ci
hetle; Yeni Türkiye Partisi Senato topluluğu 
olarak yukarıda arz ettiğimiz gibi, bütün ko
misyon seçimleri usul ve nizam içerisinde yeni
lenmediği takdirde seçime katılmıyacağımızı ve 
komisyonlarda bu şerait altında vazife alamı-
yacağımızı saygıyla arz ederiz. 

Y. T. P. Cumhuriyet Senatosu 
Topluluğu adına 

İstanbul 
Azmi Erdoğan 

BAŞKAN — Daha önce Danışma Kurulu 
toplanmış, dağıtım cetveli tesbit edilmiş bilâha-
ra yapılan müzakereler sonunda parti kuranlar
la siyasi parti kuraınıyanlar yani grup kurarnı-
yanlar arasında ayrı bir dağıtım şekli tesbit 
ettikten sonra Yüksek Heyetinizce seçim yapıl-
,'mi'ş idi. Bu seçimlerde Yeni Tünkiye Partisine 
Tarım ve Anayasa komisyonlarından birer üye-
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lik düşmemiş idi. Şimdi açıik yerlere yapılacak 
seçimlerden Tarım Komisyonunda ila yer ayrı
lıyor. Şimdiye kadar yalnız Anayasa ve Millî 
Savunma komisyonlarında Yeni Türkiye Parti
sine yer düşmemiştir. Bu 'hususta da ancak adı 
geçen siyasi teşekkül vasıtasiyle aday gösteril
mediği için diğer kıymetli arkadaşlarımız aday
lıklarını göstermiş ve seçilmiş bulunmaiktadır-
lar. Sayın Azmi Erdoğan bu şekilde yapılan 
kjojmi'styon Seçimlerinin ulsuMilz olduğunu, hu sse 
beple yenilenmesini iddia etmektedir. Önergesi 
okunmuştur. 'Kendisine söz veriyorum. Meseleyi 
Yüksek Heyetiniz oylariyle halledecektir. Sayın 
Erdoğan buyurun. 

AZMÎ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, bundan evvelki birle
şimde de arz ettiğim veçhile meseleyi bir kere 
daha ele almak mecburiyetinde ikalmış bulunu
yoruz. Efendim şimdi elimizde riayete mecbur 
okluğumuz, kati bir şekilde mecbur olduğumuz 
bir tüzük vardır. Bu tüzüğün 8 nei ve 13 ncü 
maddeleri Danışma Kurulundan bahseder. Bu 
Danışma Kurulu son olarak toplantısında Cum
huriyet Senatosu komisyonları orantı çizelgesi 
diye bir dağıtım cetveli tanzim etmiştir. Bu cet
vele göre orantılar komisyonlarda gerek siyasi 
parti gruplarına ve gerekse siyasi topluluklara 
ve bağımsız üyelere vazife tevcih edilmiş bu
lunmaktadır. Bu meyanda Yeni Türkiye Partisi 
Topluluğu için de 8 komisyonda vazife tevcih 
edilmiş ıbulunmaktadır. Bu dağıtma cetveli bir 
'evvelki birleşimde Başkanlıkça Yüksek tasvip 
lerinize arz edilmiş ve tasvibedildiği için artık 
bu Danışma Kurulunun dağıtma cetveli muta 
bir hal almıştır. 

•Buna uygun bir seçim yapılması zaruri 
ve mecburidir. îş tatbikata intikal edince 
'Başkanlık Divanı komisyon seçimleri için se
çim listesini tanzim etmiş ve .buraya getirmiş
tir. Gecen (birleşimde dıe aday listesini tetkik 
ettiğimizde dağıtma cetveline göre yapılmamış 
olduğundan keyfiyeti yine bu kürsüde Yüksek 
Heyetinize arz etmiştik. Bâzı tashihatlar yapıl
dı ve burada dağıtım ıcetveline göre Y. T. P. 
adaylarını sekiz komisyon için ilân ettik. Fa
kat aday listesinde bu lâzimeye riayet edilmedi
ği için Seçim sonucu dağıtım cetvelinin tamamen 
(hilâfında Ibir sonuç meydana .geldi. Hal '.böyle 
olunca tüzüğe göre, Anayasanın âmir hükümle

rine göre ve bu dağıtım cetvelinin Yüksek He
yetçe tasvibinden sonra, artık bunlara uygun 
lyafpılimıyıacak Ibir ıseçim gayet talbiî mualleldir. 
Muallel (bir seçimle meydana (gıeien toplu
lukların, meydana gelen komisyonun göreceği 
vazife, yapacağı her türlü tasarrufu da bittabiî 
muallel olarak kabul etmek hukukun icafoatm-
dandır. 

Şimdi muallel bir seçim sonucu ile bir seçim 
yapıldı. Usulünde olmıyan bir seçimle bir ko
misyon seçildi, toplandı. Bu toplantının meşru 
olduğunu kabul edebilir miyiz? Bu toplantıda 
alınacak karara uygun olarak hareket etmek 
mecburiyeti lâzım mıdır? Binaenaleyh evvelâ 
komisyonlar mademki seçimle meydana geliyor, 
bu seçimin usulünde, nizamında yapılması 
şarttır. Usul ve nizamında yapılmadığını demin 
arz ettiğim Anayasanın işaret ettiği ve gös
terdiği prensipler dâhilinde hareket etmek, Tü
züğün 8 ve 1.3 ncü maddelerine göre hareket 
etmek ve dağıtım cetvelinde verilen orantılar 
nisbetindc bir seçim yapmak zarureti vardır. 
Bu zaruretlere riayet edilmeden yapılacak se
çim mualleldir. Bu seçim sonucunda toplana
cak bir komisyon, göreceği vazife de meşru 
olmıyacağı için bu suretle velevki bir komis
yona seçilmiş olsak dâhi gayrinizami yapılmış 
olan seçim sonucunda meydana gelmiş bir 
komisyonda vazife göremiyeceğimizi arz ede
rim. Bu itibarla meşru şekilde meydana gel
miş bir komisyon ancak vazife görebileceği 
cihetle bu komisyonlar da seçimler yenilenip, 
yeniden meydana gelmedikleri takdirde 
Y. T. P. olarak bu komisyonlarda vazife göre-
miyeceği ve aynı zamanda bu seçime de işti
rak etmiyeceğiz. Sebep; bu olarak dağıtılan 
listede dâhi yine usulsüzlük, yine nizamsızlık 
mevcut. Daha evvel Anayasa ve biraz evvel 
takririmiz okunurken sekiz komisyonda göste
rilmiş olan Y. T. P. sine aidolan adaylar ara
sında yine Y. T. P. sine mensubolan kimsele
rin isimleri bulunmadığından dağıtım cetveli
ne aykırıdır. Bu aykırılık clolayısiyle de bu şim
di ikmâlen yapılacak seçimlere de katılmıyaca-
ğımızı ve komisyon seçimlerinin tamamen yeni 
baştan yapılması zaruri ve mecburi olduğun
dan, keyfiyeti bu şekilde tashih ve tavzih et
mek mecburiyetinde kaldık. Yenilenmediği 
takdirde seçimlere iştirak etmiyeceğimiz gibi 

— 250 — 



C. Senatosu B : 20 14 .12 .1965 O : 1 

komisyonlarda da vazife almıyacağımızı say
gı ile arz ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Erdoğan, komisyon se
çimlerinin yenilenmesini istemektedir ve ge
rekçesini de burada izah etmiş bulunuyor. Baş
kanlık durumu Yükseıc Heyete olduğu gibi arz 
etmek mecburiyetindedir. Yeni Türkiye Parti
sinden, dağıtım cetvelinde her hangi bir komis
yona seçilemiyen veyahut göstcrilmiyen Sayın 
Sabri Topçuoğlu bulunmaktadır. Ye kendisin
den şimdi de rica ediyoruz, her hangi bir ko
misyonu istediği takdirde - ki, Tarım Komis
yonu, Kamu İktisadi Komisyonu açıktır - bu 
konuşmalarının neticesinde şayet partileri iş
tirak edecek olurlarsa adaylıklarını göstere
cekler. Bunun dışında grup kuramı yanların tü
mü için de mütalâa edilen Yeni Türkiye Par
tisi, kendilerine yapılan tebligata rağmen, ko
misyonlara üye isimlerini geç bildirdiği için 
grup kuramıyanlarm tümü için de ayrılan yer
lere Yüksek Heyetiniz tarafından hakları 
tam olarak verilmiş bulunmaktadır. Ancak bu 
hususta Yeni Türkiye Partisi... 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Tama
men yanlış efendim... 

BAŞKAN —• Konuşmamı bitireyim efendim, 
müsaade edin de ben tebligatını bitireyim. An
cak Yeni Türkiye Partisi Millî Savunma, Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından temsil edil
memektedir. Fakat grup kuramıyanlara düşen 
ırisbet, umumi olarak oran dâhilinde düşen 
nisbet tamamen kullanılmış bulunmaktadır. 
Grup kuramıyanlar diğer partilerle bağımsız
lar Umumi Heyet tarafından seçilmiş bulun
maktadır. Bu sebeple Başkanlık seçimlerin, Tü
zük hükümlerine göre ve dağıtım cetveli içeri
sinde objektif olarak yapıldığı kanısındadır. 
Şüphesiz ki; önergeyi kabul edip etmemek 
Yüksek Heyetin takdirindedir. Sayın Erdoğan 
buyurun. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Efen
dim bendenizin görüşüne aykırı olarak yanlış 
beyanda bulundu Yüksek Başkanlık. Bunu tas
hih etmek mecbuı^etindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlarım, burada Başkanlık başka ka
naattedir, Başkanlık bu kanaatte değildir de-
meikle mesele hallolmaz. Burada hâkim olan tü

züğün görüşüdür, tüzüğün görüşü bu mevzuda 
8 ve 13 ncü maddedir. S nci ve 13 neü maddeye 
göre bir dağıtım cetveli tanzim edilmiştir. Bu 
dağıtım cetvelinde Yeni Türkiye Partisi grup 
ıkuramıyanlarm içinde mütalâa edilmiştir 'de
nildiğine göre bu dağıtım cetveli içinde Yeni 
Türkiye Partisine neden müstakillen 8 tane ko
misyonda vazife tevcih edilmiştir? Binaenaleyh, 
hiçbirisine vazife tevcih edilmiyecekti. Gruplar 
içerisinde değil de gruplar dışında kalan kimse
ler arasında bizim de ismimizin görünmemesi 
kaybederdi. Bu böyle yapılıyor da Y. T,. Parti
sine doğrudan doğruya 8 komisyonda vazife 
tevcih ediliyor. Binaenaleyh, elimizdeki bu da
ğıtım cetveli bunu ifade ediyor, bunu gösteri
yor. Başlaanlık diyor ki, grup kuramıyanlarm 
dışında gösterilmişsiniz. O halde lütfen dağıtım 
cetvelindeiki Yeni Türkiye Partisinin hanesine 
davet ederim. Başkanlık bir kere baksınlar. Bir. 

ikincisi; böyle olmadığını geçen oturumda 
burada 'bu listeye Y. T. Partisinin 8 komisyonda 
vazife görmesi için aday listesinde bu listeye 
Yeni Türkiye Partisinden 8 arkadaşa komisyon
da vazife gördürülmesi için aday listesinde Ye
ni Türkiye Partisi Topluluğu namına diye bir 
adayın ismi görülmemiştir. Görülmediği için
dir ki, biz burada adaylarımızın ismini ilân 
ettik. Gösterdik adaylarımızı burada, kürsüde 
ilân etmeye lüzum var mı idi.? Yani Başkanlı
ğın başka kanaatteyim demesi bu meseleyi hal
letmeye kâfi değildir. Başkanlık Tüzük hüküm
lerine göre hareket etmeye mecburdur ve gö
rüş o görüştür, mutadolan da budur. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar, önce Tü
zükte mevcudolan maddelere aynen riayet et
mesini Yeni Türkiye Partisi Topluluğu 
olarak Başkanlık Divanından istirham etmek
teyiz. Divan Tüzüğün ahkâmını yerine getirme
mektedir ve getirmemekte de ısrar ediyor. Zira, 
muhterem arkadaşlarım Sayın Başkan buyuru
yorlar ki, Y. T. P. Topluluğu grup Ikuramıyan-
lar yahut da grupu olmıyanlar içerisinden 
müstakiller ile mütalâa edildikleri için, onlatr 
da zamanında isimlerini bildirmediklerinden do
layı basılan listede gösterilmemişlerdir. Ben 
burada bir şeyi söylemek isterim, eğer biz bil
eli r e m e el i 1 sLs e müstakiller namına tanzim edilen 
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listede Bütçe ve Plân Komisyonuna ben müra
caat ettiğim halde ayrıca da Millî Eğitim Ko
misyonuna göstermiş bulunuyorlar. Neden beni 
müracaat ettiğim halde Millî Eğitim Komisyo
nunda göstermiş bulunuyorlar? Kendilerinden 
hiç kimsenin fikrini almadan ve Y. T. Partisi 
Topluluğuna müracaat etmeden kendi kendine 
karar vermiştir. Biz bunu kabul etmiyoruz bir. 

İkincisi; biz Y. T. Partisi Topluluğu olarak 
dağıtım cetvelinde ne düşmüşse, hissemize han
gi komisyonlar verilmişse ona tamamen rıza 
gösteriyoruz. Bize hangi komisyonda kaç üye 
düşmüşse istirham ediyoruz, Divandan arkadaş
ların da 'arzuları alınmak suretiyle o komisyon
lara arkadaşlarımızın seçilmesinde fayda mü
lâhaza etmekteyiz. Bunun için Y. T. Partisine 
düşmüş olan kontenjanın hangi komisyonlarda 
•ise bunların seçimlerinin yapılması ve arkadaş
larımız tarafından topluluk adına vereceğimiz 
listenin nazarı dikkate alınarak o arkadaşların 
o komisyonlara seçilmesi, bu kabul edilmediği 
takdirde Yeni Türkiye Partisi topluluğu olarak 
arkadaşımın da izah ettiği şekilde de hiçbir 
komisyonda vazife alamıyacak ve yapılan seçimin 
de Tüzüğe aykırı olduğundan dolayı topluluk 
olarak ve grup olarak da itirazda bulunacak
tır, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Şimdi yetkililerin ifade ettiği
ne göre Yeni Türkiye Partisi şu ana kadar da
hi yazılı bir talepte bulunmuş değildir. Kendi
lerine müteaddit defalar Başkanlık Divanınca, 
yetkili kişilerce adaylarının gösterilmesi müte
addit defalar bildirmesine rağmen bildirilmemiş
tir. Şimdi iki görüş verdir, birisi Sayın Azmi 
Erdoğan?m bir önerge vererek daha önce ya
pılmış bulunan komisyon seçimlerinin iptali ile 
yeniden seçim yapılması hususudur. Önergesi
ni tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Efen
dim Yüksek Başkandan bir istirhamım vardır. 
Demin bir beyanda bulundular. Bu beyan ha
kikatlere uygun değildir. 

BAŞKAN 
dedir. 

Efendim bize verilen bu şekil-

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Rica 
ederim efendim. Bizde yazı vardır, vesaikle bu 
huşu ispat edeceğim. 

Muhterem Başkanlıkla yine bir noktada ay
rı düşünmekteyiz. Ve hakikaten ayrı ifade 
edilmektedir. Burada efendim bir yazı geliyor 
Başkanlıktan. bizim topluluğa. Bu yazı 
8 . 12 . 1965 gün ve 5699 sayılıdır. Bu yazı 
maalesef 9 . 12 . 1965 günü bizim grupa gel
miştir. Kayıtlarda bu çıkmıştır, meydanda
dır. Bu yazıyı ayın 8 inde yazdırıyor. 9 unda 
gönderiyor. Bizden ne isteniyor? Deniyor ki ; 
komisyon seçimleri yapılacaktır, adaylarınızı 
gösteriniz. Biz aday listelerini gönderdiğimiz 
zaman aday listesi tabedilmiş, buraya gönde
rilmiştir. 

Şimdi siz buraya gelince efendim, aday lis
tesi gönderin. Şimdi efendim aynen bizim ver
miş olduğumuz cevap, yüksek sabırlarınızı sui
istimal etmemek için kısa kesiyorum, ancak 
bunu bilhassa istirham ediyorum, vermiş oldu
ğumuz cevabı, iki üç satırdan ibarettir, onu da 
arz edeceğim. «9 . 12 . 1965 gününde alınan 
8 . 12 . 1965 tarih ve 3639 sayılı yazılarınıza 
cevaptır. 

9 . 12 . 1965 günkü Birleşiminde yapılacak 
komisyon seçimleri için topluluğumuzdan aday 
listesi istenilmekte ise de yazılarınız grupunm-
za verilinceye kadar komisyon seçim listeleri 
tabedilmiş bulunduğundan aday listemizi ver
mekte artık fayda mülâhaza edilmemiştir. Bu 
şerait altında komisyonlarda meydana gelen 
eksik üyelikler içinde usulünde listeler tabedil-
miyeeeği için aday listesini vermeyi lümumsuz 
addettiğimizi saygıyle arz ederiz.» diyoruz. 

Elendim aday listesi tabediliyor, ondan son
ra bizden aday listesi isteniyor ve Başkanlık 
kendisini burada haklı duruma koymak isti
yor. Keyfiyeti yüksek takdirlerinize arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan'ın biraz önce 
okuduğu yazının tarihini de ben arz edeyim : 
14 . 12 . 1965 Başkanlığın eline şu anda gel
miştir. Sayın Erdoğan'ın okumuş olduğu ve 
üzerinde konuştuğu önergeyi tekrar okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Baş
kanım bir hususun tavzihini rica edeceğiz. 

BAŞKAN — Önergeyi okutacağım efendim. 
Meselede Yüksek Heyetiniz hakem vazifesi gö
recektir. 

(Y. T. P. Topluluğu adına Azmi Erdoğan'ın 
önergesi tekrar okundu) 
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BAŞKAN —Gerekçesini de okutuyorum : 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Oku

nan önerge hakkında söz rica ediyorum. 
BAŞKAN —. Sadece önergeyi okutuyorum. 

Bu hususta bir müzakere açmıyorum efendim. 
Sayın Erdoğan, komisyon seçimlerinin yeni

lenmesini istemektedir. Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... 12. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyon seçimleri üzerinde Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem arka

daşlar, Bütçe ve Plân Komisyonu için Bağım
sızlar Topluluğu adına bir üyenin seçilmesi lâ-
zımgeliyor. Yüksek malûmlarınız olduğu üzere 
bağımsızlar bir grup teşkil etmemişlerdi. Ancak 
son günlerde 10 arkadaştan fazla arkadaşların 
'birleşmesi ile grup teşkil edilerek Sayın Baş
kanlığa keyfiyet bildirilmiştir. Böyle olunca 
bu üye arkadaşın isminin de Bağımsızlar Top
luluğunun kendi iç bünyesindeki duruma göre 
tesbit edilerek bildirilmesi lâzımdı. Daha evvel 
Sayın Rasim Bancıoğlu arkadaşımız grup teş
kilinden evvel adaylığını yazı ile bağımsız ola
rak arz etmiş. Bilâhara Niyazi Ağırnaslı ar
kadaşımızın da Bağımsızlar Topluluğu adına 
salâhiyet tanıdığımız Sayın arkadaşımız Ferit 
A'piskender Başkanlığa yazı ile bildirmiştir. 
Biz ancak bugün toplanarak. Riyaset Divanı 
seçimini yaptık. Tüzüğümüzü daha henüz hazır
lamadık. Bu vaziyet karşısında her iki arkada
şımızı da bağımsız olarak 'kendi bünyemizde 
bulunduklarına nazaran Yüce Senato bu iki ar
kadaştan hangisinin Bütçe Komisyonuna seçil
mesini uygun görür, ve iradesi lâlıik olursa biz 
Bağımsızlar Topluluğunu tatmin etmiş olur. 
Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Rasim Hancıoğlu vardır, baş
ka kimi teklif ediyorsunuz'? 

VASFİ GERGER (Urfa) — Niyazi Ağır
naslı. 

BAŞKAN — Başka söz istiyeıı yoktur. Lis
teyi okuyorum, bâzı açıklar vardır. Bunlar için 
aday göstermenizi rica edeceğim. 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân Ko
misyonu olmak üzere üç yer açıktır. İki aday 
vardır. Üçüncü bir adaj" için isim rica edeceğim 
bağımsızlardan açık efendim, bağımsızlardan 
bir yer. Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân 
komisyonlarında açık üye sayısı üçtür, ona da 

Sayın Sıtikı Ulay, Sayın Yurdakul arkadaşları
mız aday gösterilmiştir. Bir aday daha bağım
sızlardan (Açık iki tane var sesleri) Bir isim 
verilecek, Bayındırlık için. Açık sayısı üçtür, 
onun için .okuyorum. Okumamın sebebi basım
dan sonra bu liste üzerinde istifalar olmuştur. 
Okuyorum: 

Bayındırlıkta açık sayısı üçtür. İki aday 
vardır. Bir aday isminin daha verilmesi lâzım
dır. 

(Rifat Etker, Rifat Etker sesleri) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonunda açık 
sayısı dörttür. Aday sayısı üçtür. Bağımsız ve
yahut Y. T. P. den bir üye ismi rica edece
ğiz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Bütçe 
ve Plân Komisyonundan vardır, oradan nakle
delim. 

BAŞKAN — Malî ve İktisadi İşler Komisyo
nunun açık üye sayısı dörttür. Adaylar : Zi
ya Termen, Mehmet İzmen, Turhan Kapanlı. 
Hangisini istiyordu1? (Kamu İktisadi Teşebbüs
lerini istiyordu sesleri) 

Sayın Sabri Topçuoğlu iki komisyona üye 
olabilir, Malî ve İktisadi İşler Komisyonuna da 
yazıyoruz. 

Tarım Komisyonunda bir açık yer mevcut. 
Sayın Hulusi Söylemezoğlu, Sayın Mehmet Pı
rıltı.. Bir açık yer mevcuttur. Bir isim rica 
edeceğiz. (Turhan Kapanlı sesleri) Playır, bu
nunla üç yere üye olmuş oluyor. Yeni Türkiye 
Partisinden isim bildirilmedi, şifahen söylendi 
efendim. (Raporda da yazılı sesleri) 

Efendim oradaki katılmıyoruz şeyini ben 
oylamadım sadece oylanan ve müzakereye ba
his konusu olan husus komisyon seçimlerinin 
yenilenmesi hususu idi. Hulusi Söylemezoğlu, 
Mehmet Pırıltı... Taran. Komisyonuna bir sayın 
üye daha rica edeceğiz. Tarım Komisyonundaki 
acık sayısı üçtür. İki üye vardır, bir aday daha 
lâzımdır. (Mustafa Yılmaz İnceoğlu. sesleri) İn-
ceoğlu aday gösteriliyor. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonuna Sayın Topçuoğlu. 

Şimdi listeyi okuyorum yeni şekli ile. 
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Dilekçe Karma Komisyonu; 
1. Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 
2. İzzet Gener (Niğde) 
Bütçe ve Plân Komisyonu: Açık 1, aday sa

yısı 3, Sayın Niyazi Ağırnaslı, Sayın Mehmet 
Ali Demir, Sayın Rasim Hancıoğlu... 

Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve İskân Ko
misyonu : Açık üye sayısı 3, aday sayısı 3, Sa
yın Sıtkı Ulay, Sayın Kâzım Yurdakul, Sayın 
Bifat Etker., 

İçişleri Komisyonu : Acık üye sayısı bir, 
aday bir Hasan Kangal. 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu: Dört açık, 
dört aday : Ziya Termen, Mehmet İzman, Tur
han Kapanlı, Sabri Topçuoğlu. 

Millî Eğitim Komisyonu : Açık üye sayısı 
iki, aday iki: Sahir Kurutluoğlu. Hazım Dağlı. 

Tarım Komisyonu : Üç açık yer, üç aday : 
Hulusi Söylemezoğlu, Mehmet Pırıltı, İnceoğ-
lu. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu : Açık üye sayısı iki. Turhan Kapan
lı ve Sayın Topçuoğlu... 

İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, bir noktayı tavzih etmeme mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonuna seçilmiş
siniz, orada bir değişiklik yok, ama buyurun 
izah edin. 

İHSAN HAMİT TİGEEL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar, Yeni Türkiye Partisi top
luluğu adına konuşan Sayın Azmi Erdoğan 
komisyon çalışmalarına katlimi yacaklarım ifa-

• de etmiş bulunmaktadır. Ben bu toplantıda bu-
( lunmadım ve bu mütalâaya taraftar değilim. Bu 

itibarla ben seçilmiş olduğum Dışişleri Komis
yonunda çalışacağımı arz ederim. Bir yanlışlığa 
ma'hal kalmamak için bu tavzihi muvafık gör
düm efendim. (Alkışlar) 

\ BAŞKAN - - Y. T. P. komisyonlardan çekil-
j diğine dair bir önerge verdiği takdirde Baş-
: kanlık gereğini şüphesiz ki, yapacaktır. 
\ Tasnif heyetini seçiyoruz.. 

I Sabahattin Orhon (Giresun) (Yok, sesleri) 
', Sakıp Hatunoğlu (Erzurum) (Burada, sesleri) 
* Ziya Termen (Çanakkale) (Yok, sesleri) 
Î Hasan Kangal (Cumhurbaşkanınca S. Üye) 

(Yok, sesleri) 

Sayın Ali Hocagil? Yok. 
Sayın Sabri Topçuoğlu?... Yok. 
Sayın Mustafa Yılmaz İne e oğlu?... Burada.. 
Sayın İbrahim Saffet Omay?... Burada.. 
Sayın arkadaşlar, Sayın Hatunoğlu, Sayın 

İnceoğlu. ve Sayın Omay tasnif heyetine seçil
mişlerdir. Oy kâğıtları dağıtılmıştır. Oylama 

. muamelesine Sayın Çamlıca'dan başlıyoruz. 
(Mehmet Çamlıca'dan itibaren oy verme mu

amelesine başlandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı? (Yar sesleri) Lütfen arkadaşlarımız 
acele oylarını kullansınlar... Oylama işlemi bit
miştir. Tasnif heyeti lütfen yerini alsın, tasnif 
neticesi alınıncaya kadar Birleşime 15 dakika 
ara veriyorum. Saat 16,30 da toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,14 



ÎKINCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16,30 

BAŞKAN — BaşkanveMli Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, Tasnif Komisyonunun yazısını okutuyorum. 

Yülksek Başkanlığa 

Dilekçe Karma, Bütçe ve Plân, Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar ve İskân, İçişleri, Malî ve 
İktisadi İşler, Millî Eğitim, Tarım, Sosyal İşler 
ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma komis
yonlarında açık bulunan üyelikler için yapılan 
seçime (89) üye katılmış neticede nisap olmadı
ğından oy tasnifi yapılmamıştır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Sakıp Hatunoğlu M. Yılmaz İnceoğlu 

Üye 
İbrahim Saffet Omay 

BAŞKAN —• Yeter sayı olmadığı kesinlikle 
anlaşılmış bulunduğundan 16 Aralık 1965 Per
şembe günü saat 15,00 te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,35 
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caheyoğlu ve Ahmet Naci Arı 'ya izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi (3/466) 

2. — Komisyonlara üye serimi. 
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 
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