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

92 nci Birleşim 
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İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Demeçler ve söylevler 

Sayfa 

410 
411 

412,429 
412 

1. — Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm; ge
çen tutanak hakkında iç işlerimize karşı 
tertiplenen plânlı müdahaleler ve iştirak
çileri konusunda kendisine cevap veren 
Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun ko
nuşmalarını cevaplandıran demeci. 412:420 

2. — Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'm; 
Devlet Bakanı Refet Sezgin'in, geçen otu
rumda iç işlerimize karşı tertiplenen 
plânlı müdahaleler ve iştirakçileri ko
nusunda kendisine cevap teşkil eden hu
suslara iddiasını ispat sadedinde, rapo
run tahlilinden edindiği intibaları açık-
lıyan demeci. 420:424 

3. — izmir Üyesi İzzet Birand'm; üye
lerin Senato kürsüsünde, hislerine ve 
hâdiselerin heyecanına kapılmadan, ko
nuşmanın usul ve âdabına riayet etmekle 
neticeler alınabileceğini ifade eden de
meci. 424:425 

Sayfa 
4. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'

nun; Türkiye - Avrupa Ekonomik toplu
luğu Karma Parlâmento Komisyonu
nun yurdumuzda yapacağı toplantı hak
kında demeci. 425:426 

5. —• Tunceli Üyesi Arslan Bora'nm; 
seçim bölgesinde polis karakolunda bir 
vatandaşa uygulanan dayak olayına ve 
bunların önlenmesi yolunda Hükümetçe 
tedbir alınması gerektiğini bildiren de
meci. 426:427 

6. — Zonguldak Üyesi Akif Eyido-
ğan'm; güneş çarpması yüzünden inşaat
tan düşüp ölen bir işçinin durumunun 
göz önünde bulundurularak, mevzuattaki 
boşlukların doldurulmasına dair demeoi. 427:428 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
mla sunuşları 428 

1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Erdoğan Adalı'ya izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi (3/506) 428 

2. — Bulgaristan Parlâmento Başkanı 
tarafından Bulgaristan'ı ziyarete davet 
olunan Parlâmento Heyetine dâhil ola-



Say* 
cak Cumhuriyet Senatosu üyeleri hakkın
daki tezkeresi 428 

3. — Romanya Parlâmentosundan bir 
heyetin memleketimizi ziyarete davet 
edilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi 428 

4. —• Ankara Üniversitesinde Eğitim 
Fakültesi kurulması ile ilgili tasarının, 
teşkil olunacak bir geçici komisyonda 
görüşülmesine dair Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz'in önergesi. 428:429 

Savf'i 
6. — Sorular ve cevapları 429 
B — Yazılı sorular ve cr.rajrfarı 429 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 

Üyesi Yiğit Köker'in, işçi kooperatifle
rine açılan kredilere dair soru önergesi 
ve Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in 
yazılı cevabı (7/275) 429:431 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker'in, kredi açılan koope
ratiflere dair soru önergesi ve Çalışma 
Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı ce
vabı. (7/276) 431:432 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Tabiî Üye Haydar Tunçkanat; Hatay Üyesi 
Mustafa Dcliveli'nin 89 ncu Birleşimde yap
tığı konuşmaya cevabolarak; hakemliğinin 
tamamen kanun çerçevesi içinde cereyan ve 
aldırı yarı ücreti de okul inşasına tahsis etti
ğini bildirdi ve içişlerimize karşı tertiplenen 
plânlı müdahaleler ve iştirakçileri konusunda 
konuştu. 

Samsun Üvesi Fethi Tevetoğlu; Tabiî Üve 
Ahmet Yıldız'm 89 ncu Birleşimde içişlerimize 
karsı tertiplenen plânlı müdahaleler ve işti
rakçileri konusunda yaptığı konuşmadaki 
bâzı a~ır ifadeleri cevanladı. 

Devlet Bakanı Refet Sezgin; Tabiî Üye 
Haydar Tunekanat'ın, içişlerimize karşı tertip
lenen nlnnlı müdahaleler ve iştirakçileri konu
sundaki konuşmasında Hükümeti istihdaf eden 
hususları cevanladı. 

İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine; Devlet 

Personel Kanununun tatbik edilememesi ve me
murlara yapılacak zam kanunu hakkında mu
ta! âal arda bulundu. 

Hatay Üyesi Mustafa Deliveli; Tabiî Üye 
Haydar Tunçkaııat'ın konuşmasında şahsım 
hedef tutan beyanlara cevap verdi. 

1966 yılı Bütçe Kanununa ba^-lı cotve'ler-
de değişiklikler yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı görüşüldü ve Cumhuriyet Senatosunca 
tasarının kanunlaşması kabul edildi. 

Salt çoğunluk kalmadığından 26 Tem
muz 1966 Salı günü saat 15 te t'--.ulanılmak 
üzere Birleşime saat 17 de son verildi. 

Başkan. Kâtip 
Başlcan vekili Muş 

Fikret Turlıangil t s a nisan Bingöl 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 

Nejat Sarlıcah'mn, Yemeklik zeytinyağı stan-
dardizasyonu Nizamnamesinin tadiline dair 
sözlü sora önergesi. Tarım Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/390) 

Yazüı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üvesi 

M. Nuri Âdemoğlu'nun, Adana'nm Kadirli ka

zasının Mecidiye köyüne dair yazılı soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/293) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üvesi 
Nejat Sarlıcalı'mn, Refik Saydam Hıf/ıssıhha 
Enstitüsünde tahlil edilen zeytinyağı numune
lerine dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/284) 
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.2 — GELEN KÂĞITLAR 
TASARILAR 

1. — Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fen 
İşleri Saymanlığının 1960 1961, 1962 ve 1963 
yılları bilançolarının onanması hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (Millet Meclisi 3/132, 3/133, 3/152, 
3/156; Cumhuriyet Senatosu 1/660) (Bütçe ve 
ve Plân Komisyonuna) 

2. — İstanbul Üniversitesi 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 3/174, 
1/44; Cumhuriyet Senatosu 1/661) (Bütçe ve 
Plân Komisyonuna) 

3. — 1962 yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 3/162, 1/32; Cumhuriyet Senatosu 
1/632) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1961. 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
3/136; 1/30; Cumhuriyet Senatosu 1/663) 
(Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
3/154, 1/38; Cumhuriyet Senatosu 1/664) 
(Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 19G1 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (Millet Meclisi 
3/138, 1/67; Cumhuriyet Senatosu 1/665) 
(Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

7. — Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 

kabul olunan metni (Milet Meclisi 3/159, 1/51; 
Cumhuriyet Senatosu 1/666) (Bütçe ve Plân 
Komisyonuna) 

8. — Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 3/141, 1/33; 
Cumhuriyet Senatosu 1/667) (Bütçe ve Plân 
Komisyonuna) 

9. — Ankara Üniversitesi 1961 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Milelt Meclisi 3/137, 1/28; 
Cumhuriyet Senatosu 1/668) (Bütçe ve Plân 
Komisyonuna) 

10. — Ankara Üniversitesi 1960 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Milet Meclisi 3/130, 1/25; 
Cumhuriyet Senatosu 1/669) (Bütçe ve Plân 
Komisyonuna) 

11. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Milet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 3/150, 1/36; Cumhuriyet Senatosu 
.1/670) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

12. — 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 3/149, 1/29; Cumhuriyet Se
natosu 1/671) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

TEKLİF 
1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadrola

rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Milet Meclisi 2/240; Cumhuriyet Senatosu 
2/195) (Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) 
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BÎRINCÎ OTURUM 
Açılma Saati :• 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kadri Kaplan 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — 92 nci Birleşimi açıyorum. 

3 _ YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklatma yapıldı). 

BAŞKAN 
zaikenelere 

Yeter çoğunluğumuz var. Mü-
oruz; 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

Gündem dışı talepler var, 

Sayın Başıkanlığa 
Geçen tutanak halkkında söz verilmesini say

gılarımla rica ederim. 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

Sayım Başkanlığa 
Geçmiş tutanak hakkında söz istiyorum. Ge

reğimin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 

Cumhuriyet Senatosu Yüksük Başkanlığına 
Müddeti iki üç dakikayı geçmiyeecik şekil

de Ulaştırma Bakanlığımızın yerli ulaştırma 
^sanayiine vereceği önemi belirten gündem dışı 
ısöz ricasında bulunduğumu arız ederim. 

Tabiî Üye 
Sıtıkı Ulay 

Yüksek Başkanlığa 
Yüce Senatonun çalışmalarında bâzı husus

larla ilgili gündem dışı ıkonuşmak istiyorum, 
söz verilmesini arz edenim. 

İzmir 
İzzet Binand 

Yüksek Başkanlığa 
(Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 

Karma Parlâmento Komisyonu) nun yurdu
muzda yapacağı toplantı dile ilgili olarak gün

dem dışı maruzatta bulunmak istiyorum. 
I Saygılarımla. 
I Samsun 
ı 

' Dr. Fethi Tevotoğlu 
(Türkiye - AET Karma Parlâmento Ko

misyonu) Türk Grupu Başkanı 
| Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tunceli'de vukua gelen hır karakoldaki 
dövme olayiylc ilgili olanak 5 dakikayı geç
memek üzere gündem dışı söz verilmesini say-
giyle rica ederim. 

| Tunceli 
Arslan Bora 

i 
! Sayım Başkanlığa 

Bir is kazası üzerine gündem dışı söz rica 
ediyorum. 

ZonıguldaJk 
Akif Eyidoğan 

1. — Tabii Üye Ahmet Yıldız'm geçen tuta
nak hakkında, içişlerimize karşı tertiplenen 
plânlı müdahaleler ve iştirakçileri konusunda 
kendisine cevap veren Samsun Üyesi Fethi Te-
vetoğlu'nun konuşmalarını cevaplıyan demeci. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Taibiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri, açıkladığımız raporla ilgili olarak gelece
ğin .kuşaklarına yanlış kanılar verdirecek söz
ler, geçen tutanağa geçmiş bulunuyor. Tarihin 
doğru tanıklık yapabilmesi ve olayın İçyüzü 
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hakkında daha gerçek kamlara varılabilmesi 
için tutanağı düzeltmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Evvelâ şunu arz edeyim ki, sözlerimizin bü
yük çoğunluğu sayın A. Partisine yönelimi, 
gibi görünüyor, A. Partisi içinde görüşlerimizi 
paylaşan, yermelerimize ve beğenmediğimiz 
gidişe katılmadığına inandığımız arkadaşları 
hiçbir suretle sözlerimize hedef almayız. Ter
sine ıbu gibi arkadaşların iktidarın gidişin-
hâkim olmasını gönülden temenni edeniz. Böyle 
bir gidişin destekleyicisi olmayı da görev bi
liriz. Ama onların gölgesinde diğer kusurlu 
hareketleri, haksızlıkları da görmemezlikten 
gelemeyiz. Bu görüş açısında görüşlerimizi su
nacağız. 

Sayın Bakanın evvelâ hunada bize yöneltti
ği ve her nedense bâzı yönleri hiçbir dayana
ğı olmıyan. sözlerine karşılık vereceğiz. Balkan 
diyor iki, ilk önce konuşma sırasına göre cevap 
vereceğim. «Hükümet olayı hafife almamıştır, 
hu nasıl söylenebilir ?» diye bizi yeriyor. Biz bu 
yargıya varırken bu sözleri söylerken bâzı da
yanaklara dayanıyorduk. Evvelâ rapor açık
landıktan sonra Sayın Başbakan, olayı ha
fife aldığını kendisi ifade etti, «ben polis ha
fiyesi değilim, böyle şeylerle meşgul olmam» 
şeklinde beyanları öldü ve Amerikan elçisi ile 
görüşünceye kadar işgal ettiği makamın ciddi
liğine ve sorumluluık duygusuna yaraşır her
hangi bir beyanda bulunmadı. Günler geçti. 
Sonra iktidar çevrelerini tutan gazeteler er
tesi günü gördük ki, bu olaya yer verımedi. İk
tidar çevrelerince hu derecede önemsiz bir olay 
olarak karşılandı. Zaten daha önceki örnekler 
de bu kanıyı doğruluyor. Mektuplar açıklan
dığı zaman, Johnson'un mektubu İnönü'nün 
mektubu, TuraPm mektubu, tepkiyi gördük. 
sonra İstanbul'da arabanın numarasını, rengi
ni teshit ettiklerini söyliyenler, ihtilâl beyan
namesi dağıtan arabanın bütün hüviyetini söy
liyenler birşey söylemediler. Evet bu suretle 
söylemek istedik ki, gerçekten Hükümetin bun
dan önceki tutumları, Sayın Başbakanın beya
nı, çevrelerinin etkisi olaya ehemmiyet ver
memiştir. Sözlerimiz buna dayanıyordu. 

Sonra, nedense kürsüden söylemediğimiz 
bir cümleyi de söylediler. Bizim sayın sözcü
müz, güya bu bir Demokrat Partili idi, şimdi 

I Adalet Partisinde Bakandır, demiş. Öyle şey 
iıemedi. Söylediğini aynen tutanaktan okuya
cağım. Sayın Bakan evvelâ bu lâfı düzeltsin. 

I Vrkadaşımız bakandır, demedi ve yetkili met-
I kili lâfları ile mutlaka bakanı da kasdatmi-

yoruz. Rapora ve mektuba bakarak biz bu yar
gıya vardık. Sanırız ki, Sayın Tunçkanat daha 
ayrıntılı şekilde bunu belirtecek sizlere ve 

I Sayın Tevetoğlu'na cevap verdiğim zaman 
I da biraz daha üzerinde duracağım, çünkü Sa

yın Tevetoğlu hiç hu yargıya kapılmadan tu
tanaklara yanlış geçecek sözler söylediler. Bu 

I kimse kim olabilir. Raporu okuyan kimse, azı-
I cık gramer bilgisi olan, bunu ince'liyen bizim 

varlığımız o kanıya varır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gra
merle ne alâkası var!.. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Tutanak
ları düzeltiyoruz. Hiç heyecanlanmasın arka
daşlarım. Sükûnetle dinliyelim. Rapor ınüna-

I •mbetiyle şöyle söyledik; beyamımızı kimse de
riştirmeden cevap verirse iyi olur. Medeni, bu 

I kürsüye yaraşır seviyede bir tartışma yap
mış oluruz. Diyoruz ki, «raporu yazan eski bir 
D. P. M sonradan A. P. ye mensup ve onun 

I muhtemelen yönetici kadrosunda görevli bir kim
se olduğu intibaını vermektedir» Sayın Baş
bakan da aynı sözü aldı, böyle söylediniz dedi. 
Biz bu intihadayız. Neden bu intihada olduğu-

I muzu ben hakkını almadan; çünkü raporu açık-
I lamada görevli olduğu için arkadaşım söylemi-
I yeceğim şu anda. Fakat Tevetoğlu'na ceyapla-

rıımda 'biraz daha ilerleteceğim konuyu. Ne
dense bunun isbatı şiddetle isteniyor. Konunun 
jnemi unutuluyor, 'memlekette yaratması gere
ken tepkiler hesaba katılmıyor. Ama bu adam 
kimdir, siz bulun onu, şeklinde bir ısrara ne
den gidildiğini biraz sonra isbat edeceğim ar
kadaşlarım, raporda söylenenler iktidarın uy
gulanmasına tıpatıp benziyor. Tam bir paralel-

I lik vardır. Bunu kimse reddedemez. Ama aca
ba neden hepsi unutularak; «bunu kim yazdı, 
bu hususu açıklayın» diye ısrar ediyor. Zan-

I nediyorum ki, hiçbir çare olmıyan bu yola sap
ma bir telâşın ifadesidir. Fırtınaya kapılmış 
bir geminin köpüklere attığı demir onu kur-

I taramaz. 

İşte bu noktadan biz, raporun yargılarımı-
I za göre (belirttiğimiz tipte bir insan tarafından 
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yazıldığı kanısındayız. Bu bizim kanaatimiz. 
Onu okuyan herkes aynı kanaate varır. 

CAVÎT TEVFIK OKYAYUZ (İçel) — Ka
naatlere göre böyle bir isnat kurmaya hak
kınız var mı ? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Peki efen
dim okuyayım öyleyse, mademki ısrar ettiniz.. 
isterseniz biraz, sabredin dostum, Tevetoğlu'-
na verdiğim cevapla niçin alâkalı söyliyeyim. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız lütfen karşılıklı 
konuşmıyatom. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Ba
kan, «hukuka bağlı olan hemen savcılığa gi
der» dedi. Çünkü biz burada bir görüş ileriye 
sürdük. Dedik ki; biz konunun tartışılması, 
kamu oyunun bundan haberdar olması için he
men Adalete intikal etmiş gerekçesiyle konun-
turulrnasmı önleme taktiğini biz açıkça önle
mek istiyoruz. Anayasanın 132 ncıi maddesini 
yanlış yorumlıyan, bundan sonraki bâzı olay
ların M;eclis kürsüsünde tartışılmalını önllyen 
Hükümetin böyle bir taktiği bize uygulaması
na fırsat veranök istemedik. Savcıları da koru
mak istedik. Doğrudur, savcıları bir badkı ile 
vicdani kanaatleri arasında bir hesaplaşma zo
runda bıraıbmadan önce kamu oyunda yeterli 
bir aydınlatma yapmak istedik. Çünkü vicdanî 
kanılarını açığa vuran savcıların ertesi günü 
Ankara'dan bilinmez yerlere doğru kaydırıl
dığım daha çok yakın geçmişte gördük. B'iy-
le bir durumda iken evvelâ konunun kaimi 
oyunda yayınlanmasını istedik. Böyle bir Hü
kümet Sözcüsü burada konuşunken daha ih
tiyatlı konuşmalı idi. «Hür basın bölgeleri 
'açıklamıştır» diyor Sayın Bakan. Hangisi? 
Jahnson'un mektubunu açıklayan, İnönü'nün 
mektubunu açıklayan, Tural'ın mektubunu 
açıklayan, Başbakanlıkta gizli toplantı yap-İdi 
diyerek, toplantının bütün konularını açıklı-
yan ve sonra raporla ilgili telâşlı çalışmaların 
içyüzünü açıklıyan bir organ. Hür basın, dedi
ği bütün bu olayları daima, açıklayan bir urgan, 
yand tarafsız, bağımsız De mirel'ci bir gazete. 
Evet öyle geliyor ki, bu tarafsız, bağımsız Dc-
mirel'ci gazete, sanki Bakanlar Kurulunun 
toplantısında daima bulunan, Devletin gizli 
hizmetlerinim yürütülmesinde değişmez ortak
lığı bulunan bir gazete gibi bütün bunları ya
ymayabiliyor. Tok hür basın da o. 

Hele biraz daha dikkatimizi tophyalım, 
itimat yönünden. Şu Sayın Tural'ın mektubu 
k->nusu, 5 - G ay sürdü. Sayın Bakan, niye 
Hükümete itimadetmiyorsunuz diye söylediği 
için tekrar ediyorum. Bu mektubu kitinler bi
liyordu? 

1. Yazan, 
2. Bakan, 
3. Muhtemelen Başbakan, 
4. Hukuk Müşaviri. 
Bunun ötesinde sonra bilgi için Genelkur

may Başkanına gönderilmiştir. Bunun dışında 
kimsenin bilmesi mümkün değildir, bilmeme
liydi. Sayın Tural'ın, açıklanmasında büyük 
bir tepki gösterdiğini herkes biliyor. Geriye 
üç kişi kaldı. 

Başbakan, Bakan, Hukuk Müşaviri. Bun
lardan birisi bunu açıklamadı ise öbürüsü açık
ladı. Bunu bilmeleri gerekmez mi idi? Eğer 
Başbakan açıklamaclıysa bir tanesinin mutla
ka açıklamış olması dolayısiyle ona gereken 
tedbiri almalıydı. Sonunda baktık; altı ay 
araştırmanın sonunda Hükümet'n tebliği: «Bir 
şey bulunamadı» böyle en üst kademede üç ki
şi ellerindeki sırlar dışarıya çıktığı zaman hâ
lâ bir şey bulamazlarsa, Devlet teşkilâtının alt 
kademelerine katılan yerlerdeki sırları bula
cakları inancını besleyemiyorsak bizi affedin. 
İşte bu tip araştırmalar yapan zihniyete güven-
mi.yoruz. 

Saynı Bakana bu suretle cevabı verdikten 
sonra, Sayın Deliveli'ye cevap vermekte duya
cağım rahatsızlık yine sinir bozar kayg-siyle 
bunu bir tarafa bırakıyorum. 

Şimdi Saym Tevetoırlu'na cevap vermek is-
t'yorum. Tutanakta en çok o konuştu v° özel
likle beni, sert ifadelide hedef aldı. Ö~el il
gimiz ve aynı yönde beliren tartışmalarımız 
oban Say^ıı Tevotnğln'mm sözlerini çok yad^-
gadrm. Bunu bankası söyleseydi bu ölçüde ya
dırgamazdım. Fakat benim üslûbumu da ye
reri, üslûbumuz arasmda fark olabilir, belki 
aramızda bir kuşak kadar fark var, ben yeni 
deyimler kullanırım o kullanmaz bu ayn bir 
konu, fakat üslûbumu da veren ve bâzı yaldız
lı sözlerle yaratmak istediği kanıtları bozar
sam. yaratmava çalıştığı sırça köşkü ufak taş
la Ha veri e bir edersem, ya da s's.:rdT&î balon
lara birer iğnecik batırırsam heni bağışlama-
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sini rica ederim. (Sağdan «millet bağışlasın» 
•sesleri) Kusur bende değil, onun balonunun 
malzemesinde, hayal köşkünün dayanıksızlığın
da ve yanlış temele oturan, mantık yapısında 
olduğunu söylersem günahı bende aramayın. 
Sayın Tevotoğlu diyor ki, «iktidara -insafsız de
mişsin, haksızlıktır, örnek ver, adamlar işinden 
edilir» diyorsun. Ne zaman edildi, niçin edil
di... Evet gayet ısrarlı beni buraya davet et
tiler. Esas kürsüye çıkışımın sebebi de budur. 
Ben demişim ki, açıklayanlayız bu kaynağı. 
İnsafsız bir iktidardan neler geleceği belli ol
maz. Adam Türkiye'yi mi terk etsin... Evet, 
demiş bütün bunları. Sonra, bu derecede önem
li konuları güvendiği kaynaklara söyleme ce
sareti kimsede kalmaz. Artık zaten bilginiz 
oldu ki. bu raporu da Sayın Cumhurbaşkanı ile 
Mirî Birlik Grnpuna yalnız gönderdi kaynak. 
bn"i! fl-ı biliyorsunuz. O hahle bu kaynağın 
güvendiği bu makamlar, bu kimseler böyle bir 
raporu ulu orta açıklarsa, bundan sonra işle
necek bütün oyunların seyircileri bir yürek sı
zısı içinde, bir şey söyliyememek kaygısı için
de memlekette neler olacağını tahmin etmek 
mümkündür. İşte onun için, şimdi geliyorum 
Sayın Tevotoğlu neden «merhametsiz» demi
şim.. Kimleri işinden etmiş, evet bunları cevap
landırmak bir ödevdir. 

EvveTı, hemen ertesi gün Sayın Tarım Ba
kam, Sayuı Tevetoğlu'nu merhametsiz şekilde 
yal anlıya n bir liste ile Tarım Bakanlığında ih
tilâl yantı. Bir baktık ki, bütün yetkililer ala
bora edildi. İşinden 'kimse edilmezmis diyen 
Tevetoğlu'na cevabı Sayın Bakan verdi, fakat 
bundan daha ileri giderek, tabloyu Saynı Te-
vet-v^n Tırn- hakle eok iyi bilmiyor, tabloyu 
bilgilerine sunmak üzere bütün ayrmtılariyle 
çizmek ''-ı'iy naım. Evet arkadaşlarım, yüz yılı 
asan b ;r zamandır Türkiye'de tekel kuran, 
!?0 bm tonluk üretimimizi birkaç, bin tona in-
fT'ren Bm^-k-s şirketini yenerek Devlet sektörü
nü yüz bine yaklaştıran, özel sektörü yüz binin 
üzevine ekaran bu suretle Türkiye'ye en lbü-
vük h:-''^eti ^"inan Et ;bank Gmml Müdüründen 
B'^vn^-s'-n int'ikamını kim ahb? Petrol sirkele
rinin fiyat bâzı indirimlerine pe+rol şirketleri
nin ıüno-1'ine -direnmesi, petrol s'rkctleriıru pet-
ro . kimyava karsı direnmesine karşı 'koyan 
yalnız petro - kimyanın kuruluşunda 500 mil

yon lira Devlete kazandıran, evet, iki projeyi 
karşılaştırdığınız zaman 87 milyon dolar, 400 
milyon lira, 400 milyon liralık daha fazla ol
duğunu öbür taraf da kabul etti. 500 milyon 
lira kazandıran ve yılda 14 milyon dolar döviz 
transferi istiyen şirkete karşı -ki, sonra yapı
lan pazarlıkla 7 milyona indi - 36 milyon dolar 
Devlete kazandıran Topaloğlu'na karşı petrol 
şirketlerinin intikamını kim aldı? Ergani Flo-
tasyon tesislerinden evvel kitap çıktı, yazıldı, 
bir bilim adamı yazdı bunu bütün rakamları 
ile. 182 milyon liraya yabancı şirketlerin tek
lif ettiği projeye karşı müdür ve genel müdü
rün 41 milyon liralık proje teklifi, yazılan ra
por Amerikalıların da dâhil, katıldığı komisyon 

•Etilbankı haklı bulduğu yerde 41 milyon 182 bin 
lira. Gazaba gelen, arka arkaya iki defa tali
mat! ı müfettiş gönderip, müfettişlerin raporu 
da Etibankı ve Bakır Madeni Müdürünün tara
fını tuttuğu zaman onu tutanların savunduğu 
insanların akibeti ne oldu?... Yabancı petrol 
şirketlerinin vergi vermediğini açıkça söyliyen 
maliye uzmanına petrol komisyonunda yediği 
zılgıtı kim yedirdi? Öyle yemeğine h'.C.e kalama
dı, bir daha da gelemedi. Ertesi gün yine ma
liye uzmanı açıklamaları yaptıktan sonra bir 
daha gelemedi. 

En ileri, teknikte banka işleten İller Ban
kası Genel Müdürünün yerine belediye başka
nını kim getirdi?... Bir günde İçişleri, diğer bir 
n"iin de Millî Eğitim, ba^ka bir gün de «avcılar 
kadrosundan ve son olarak da Tarım Bakanlı
ğında toptan alabora eden kimdir? «İnsafımız 
yoktur»' diyor Sayın Başbakan, öyle söylüyo
ruz. Değerli insanları hiçbir gerekçe gösterme
den öğüten nıakina kimin elinde? 15 yasuıda-
ki bir çocuğu yazdığı yazıdan dolayı demir 
parmaklıklar arasına sokan kim? (Sağdan 
«Şûrayı Devlet» sesleri) Bövle Hükümete mer
hametsiz demişim, böyle Hükümete. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Mahkeme 
karar verdi. 

AHMET YTBDTZ (Devamla) — A^cık dbde-
yin lütfen. Mahkemelere de geleceğiz. Mah
kemelerden çok sevineceğiniz hararlar söyleye
ceğim. Bütün bunlar varken bem Hükümete 
merhametsiz demişim. Belki Sayuı Tev-et^lu 
sözümü yerinde bulmadı. Suç sayılmıyacak, 
savcıdan da kendisinin yardımını rica ederim. 
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Bu vasfı bulacak sözü ben bulayım... Evet, şim
di «Petrol Casusluğu» diye bir olay çıktı. Mek
tup yazdı, falana, «filân gitsin, başka türlü ol
mazsa vergi vermeyiz.» Bu türlü yazılar... Ma
liye Bakanlığına protesto çekildi; Senato ve 
Meclis Başkanlarına mdktuplar yazıldı, bütün 
bunları biliyoruz. Esas mektubu yazana ne 
yapıldı? Tersine mektupta yazdığının hepsi ya
pıldı. İşinden ettiği kimselere hiçJbir yetersiz
lik veya kusur yükleyemiyen icraatiyle bir 
Hükümet karşımıza çıkarsa, ona «insafsız» de
mek zorundayım. Bunun için yargı kararları 
da bir tarafa kaldı, Devletin yönetim dürüst
lüğünü safflryaea'k yargı kararları da bir tara
fa 'kaldı. «İstersem uygularım, istersem uygula
mam.» Diyen, sonra da arkasından, «efendim. 
ben uygulamıyorum, ama tazminat veririm.»1 

Arkadaşlar bu çok ilginçtir. Sayın Adalet -par
tililer, 'bunun üzerine eğilmeniz lâzım. Evet 
«'ben» diyor, «fazminat veririm» en üst yargı 
organının kararını bir kenara itiyor, haksızlı
ğını ilerletiyor, arkasından da Devlet kese
sinden tazminat veriyor. Bu, değil hukuk dev
letinde, Köroğlu Devletinde 'olmaz. Olmaz böy
le şey. Sen haksızlık yapacaksın, yargı orgamı 
seni mahkûm edecek, arkasından kalkacaksın 
Devlet Hazinesinden tazminat vereceksin. Ol
maz böyle şey... 

Yine Tevetoğlu burada; «Meclis baskısın
dan söz etmemelidir, rapor kesinliğe ulaştı, ka
rara bağlandı» diyor. Niye sayın arkadaşım 
raporun tümünü okumuyor? Birinci madde 
snrOnvnr. Kf^in olarak kanaatini helirtiynr 
Bakanın tertibini anlatıyor. Sonra yeter deli] 
bulunamadığını muhalefet şerhiyle 'birlikte so
nuncusunu söylüyor, lâ ta'krenüsselâte şeklin
de yalnız onu alıyor. Ondan evvelkilerin kesin 
suçlamasını almıyor. Ya Senatonun ve Millet 
Meclisinin Sayın Başkanları iki İdare Âmirinin 
ifadesinden sonra kınıyor. Bütün bunlar var
ken susacağız, çünkü parmaiklar kalktı, suç
lar silindi. Buna mı itaat edeceğiz, vicdanımı
za mı? 

Sonra bize doğru ağır itham yaptı, onu söy
lemek zorundayım. Komüsyonculuğu bize doğ
ru havale etti Sayın Tevetoğlu. Ne cesaretle Te-
vetoğlu komüsyonculuğu reddediyor? Anla
mam bunu. Evvelâ Adalet Partisinde birçok 
üyelerden özür dilemelidir. Bu komüsyon hi

kâyesini arzu ederseniz şurada eğlenceli olur, 
anlatalım. Bakın milyonları Devletten vuran
lar kimlerdir. Yabancı şirketleri Devlete karşı 
koruyup milyonları cebine indiren nerededir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Mer
kez Bankasını soyanı da anlatalım. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Tabiî hep
sini anlatalım. Bütün bu soyguncuları anlata
lım. Kim soymuş? Devleti kim soyuyor, na
sıl soyuyorlar, çok eğlencelidir bu, sonra cevap 
vereceğiz. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Em
lâk Kredi Bankası'nm nasıl soyulduğunu »söy
lemeyi unuttun. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Söyliyece-
ğim bunları, merak etmeyiniz. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Hep
simi söyle. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Hepsini söyle, haksız alınan paraları da söyle. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Deniyor 
ki, «Efendim, sizden Tunçjkanat da hakemlik 
parası aldı. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, yalnız bu konuşulanlar geçen 
tutanak hakkında mıdır? Sizin takdirinize bı
rakıyoruz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Hep geç
miş tutanak hakkında... (A. P. sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN -—• Lütfen oturunuz yerinize. Sa
yın Yıldız... (Gürültüler). Efendim bir daki
ka... (Gürültüler). Efendim, Sayın Yıldız... 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Hır
sızlar kimler ise biz de söyliyclim, hepimiz öğ
renmiş olalım. Biz de açıklıyacağız. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Açalım, 
açalım... (Şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin de 
Başkanlık olaraJk 'konuşayım. (Gürültüler). 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Hepsine 
razıyız, namus sözü veriyoruz kürsüden. Bü
tün Devlet sırlarını, bütün hırsızlıkları kişi ki
şi. delilleriyle (burada konuşmaya hazırız. Var
sanız parti olarak birleşelim. Bütün hırsızlık
ları.. (Alkışlar). 

HÜSEYİN KALPAKLIO&LU (Kayseri) — 
Hırsız sensin, soyguncu sensin, âdi sensin (Gü
rültüler). 
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BAŞKAN — Arkadaşlar bir dakika,. (Gü
rültüler). Efendim Tİea ederim bir dakika.. Sa
yın Yıldız, bir dalkika.. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sen hasta
sın.. Şu hastayı doktora gönderin. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, bir dakika ri
ca ediyorum. (Gürültüler). 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
ölçüsünü bilsin, böyle konuşamaz. 

BAŞKAN — Rica ederim, Senato burası 
efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Evet Senato.. Kim hırsızdır? Hırsızların başı 
sensin. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — İdare âmirleri, lütfen.. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Hırsız 

sensin, bizde hırsız yok. (Gürültüler). 
BAŞKAN — Sayın Karaman... (Şiddetli 

gürültüler). İdare âmirleri, lütfen vazifenizi 
yapın, arkadaşları sükûnete davet edin. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Alnımız açık, toz konduramazsınız konuşurum. 
(Gürültüler). (Suphi Karaman'ın fliulaşılamı-
yan müdahaleleri). 

BAŞKAN — Sayın Karaman, oturun lütfen. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Konuşun, 

ben konuşursunuz diyorum. Neden kükmyor-
sunuz ? (Gürültüder). 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, lütfen cevap ver
meyiniz. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Bütün hesap
ları soracağız. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, bir ıme&ele 
ortaya atılmıştır. Bu meselenin medeni ölçüler 
içerisinde Parlâmentoda münakaşa edilmesi 
takdir edersiniz ki, Senatonun. (Şiddetlıi gürül
tüler). Efendim, bir dakika. Konuşmama mü
saade edin, Başkanlık olarak Başkanlık Di
vanının haysiyetini, Senatonun haysiyetini ko
rumaya mecburum. Bir dakika müsaade edin. 
Bir mesele ortaya atılmıştır. Bunların medeni 
ölçüler içerisinde münakaşa edilmesi, birkaç 
senedir 'dikkat ederseniz Cumhuriyet Senatosu
nun şimdiye kadar takibettiği bir yoldur. (Gü
rültüler). Müsaade ediniz efendim, bir dakika 
efendim. (Gürültüler). 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Tu
tanak hakkında konuşmak için kürsüye çıktı 

Sayın Başkan. Neden bunları konuşuyor, niye 
müsaade ediyorsunuz? (Gürültüler). 

BiVŞKAN — Bir dakika efendim, Başkan 
olarak konuşamazsam yapacağım muamele baş
ka nedir? Efendim, şimdiye kadar Senatonun 
tuttuğu yol genel olarak budur. Arasıra heye
canlar son haddini bulmuştur, filhakika. Son
ra konuştuğumuz vakit bütü arkadaşlar bun
dan müteessir olmuştur. Bizim için bu senatoda 
ölçü teamül, gelenek olarak medeni ölçülen? 
içerisinde .münakaşa tarzında gelişmiştir. Bir 
mesele atılmıştır ortaya, daha evvel de bâzı 
arkadaşlar çıkıp konuşmuşlar, zabtı sabık hak
kında söz istemişlerdir. Zaman, zaman taşdığı 
oluyor, dikkat etmesi için kendilerine de ihtar 
edeceğim. Fakat, umumiyetle Sayın Tevetoğ-
lu'nun geçen sefer söyledikleri şeylere cevap 
veriyorlar. Şimdi bunun iki yolu var... 

LÜTFÜ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Efendim bir dakika. Şimdi 
müzakerelere devam edebilmek için iki yol var. 
Tüzüğe göre gayet açık; ya ben sükuneti mu
hafaza edemiyorum, diyeceğim; paydos edece
ğim. Bu doğru birşey değildir. Tahammülle 
neticeyi beıklememiz, lâzımdır. Konuşacak olan 
diğer arkadaşlar da çıkarlar ve konuşurlar. 
Bunlar bizim ölçülerimize sığar, muhterem ar
kadaşlarım, Kalkıp yerimizden fırlamakla bu 
havayı bulandırmak bizim ölçülerimize sığmaz. 
İsterseniz celseyi tatil edeyim, isterseniz ko
nuşacak olan arkadaşlar gelir, konuşurlar. 
Yalnız sizlerden rica ediyorum, İşi şahsiyata 
dökmiyelim, şahsi mesele haline getirmiyelim. 
Söyliyeceklerimizi geniş bir vicdan huzuru 
içinde söyliyelim. Bu bize zarar getirmez. Bu
rası millet kürsüsü. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kalpaklı-
oğlu, Sayın Tokoğlu'nu dinliydim. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, ıbu muhterem kubbe altında memleketin 
âli menfaatleri ile ilgili her meseleyi teşrih 
ötmek vazifemizdir. Fakat bunu usulüne uygun 
olarak yaptığımız takdirde sulh ve sükûn tees
süs eder. Bugünkü tatbikatta gündem dışı ko
nuşmanın dışında, zabtı sabık halikında yapı
lan bu konuşma usule aykırıdır ve sulh ve sü-
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kûnu bozucu mahiyettedir. Bu hususun nazarı 
itibara alınımasını ve sevk ve idarenin bu şe
kilde yapılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Tokoğlu. 
Efendim, geçmiş tutanak müessesesi belli bir 
gelenek halinde Senatomuzda devam ediyor. 
Tüzüğümüzün birçok noktalarında olduğu gi-
<bi, bunda da daha sarih hükümler getirmek 
mümkündür. 

Sayın Yıldız arkadaşımız zabtı sabık hak
kında söz istemiştir. Kendisine bu hususta süz 
verdim. Devam edecektir. Sayın Yıldız, geçmiş 
tutanakla ilgisini kopartmayın lütfen. Sizin 
geçmiş tutanakla ilgili konuşmanızın maksadı 
düşünmediğiniz şeylerin size isnadedilmesi tar
zında tutanakları düzeltme hedefinden ayrıl
masın, lütfen devam ediniz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Efendim, 
bunda kızacak birşey yok. Ben' teklif ettim, siz
den de birçok arkadaşlar teklif etti. Bütün bu 
hesapları bu kürsüye getirmeyi ben grup adma 
söz veriyorum, siz de getirirsiniz tartışırız de
dim. Bunda kızacak bağıracak ne var? Siz de 
getirirsiniz tek tek burada konuşuruz, bağıra
cak birşey yok bunda. (A. P. sıralarından gü
rültüler). Geçidim şimdi, ithama lüzum yok. 
Buraya getirdiniz ve hattâ o kadar yakışık
sız bir benzetme yapıldı ki, Sayın Tunkanat'm 
aldığı hakemlik ödeneği hakemlik karşılığı alı
nan hakemlik parası kanunidir, herkes alır. 
Ama Sayın Tunçkanat bu parayı alıp cebine 
koymadı. Koyabilirdi. Koyanları da itham et
miyorum. Bunu bir okula verdi. 

Bu haliyle dâhi kürsüde suçlandı, dedik. 
Bize komüsyoncu dendi dedik. Sonra burada 
arkadaşlar... (A. P. sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA DELÎVELI (Hatay) — Okula bu 
paraların tamamım yatırdı ise ben senatörlük
ten istifa ederim. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Delivelioğlu, rica ede
rim, müdahale etmeyiniz, oturun yerinize. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bakın me
selâ... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım... (Gü
rültüler) 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlarım, müsaade ederseniz birbirimizi din-
liyelim. Şimdi meselâ Sayın Deliveli bir şey 
söyledi. Cebimde bir kâğıt var bunu okuyabi

lirdim. Okumuyorum. (A. P. sıralarından cevap 
ver, cevap ver sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız cevap ver-
miye mecbur değilsiniz, Rica ederim. Kendileri 
de konuşurlar. Sayın senatörlerin hepsi bir 
noktada birleşiyorlar, sükûneti Senatoya yakı
şır tarzda muhafaza edelim diyorlar. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Anayasaya 
yemin ettik vazifemiz bu. Yüksek Adalet Di
vanının kararlarını gölgelemek için köpek me
selesine benzettiler. Evet benzettiler, söylüyo
rum size. Orada makama verilen hediye, bura
da kişiye verilen hediye... (Sağdan gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmiyelim efendim, 
sataşmaları bıraksak da arkadaşımız konuşma
sına devam etse. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Arkadaşla
rım, müsaade ederseniz, otlayân koyunun ar
kasından bakmıp sevinen keçinin, arkasında 
çok şeylerin bulunduğunu bilmeleri lâzımdır. 

Sayın Tevetoğlu diyorlar ki, yüzde 38 söy
ledin, ağır bir lâf ettin, ben de bunun içinde 
idim, ben de şunu söyledim, diye bir savunma 
yapıyor. Savunması müthiş bir şeydir. Anaya
saya yemin etmiş bir kimsenin savunmasını 
burada dinlediniz, tutanakta vardır. Buna de
ğinmeden nasıl geçerim. Verdiği söz var, yuvar
lak masa var, yeminler var, var oğlu var. 38 
numaralı Kanun var. Kendi iktidarınız zama
nında, Cumhuriyet Halk Partisiyle birlikte 
Hükümetiniz zamanında çıktı. Hep birlikte he
yecanla çıkardık. Anayasanın mahkûm ettiği 
zihniyeti burada överek bir de yatırım yaptı. 
Şimdi Sayın Tevetoğlu'na bunu yakıştıramadı
ğımı konuşmanın başında da söyledim. Hem 
Anayasaya yemin et, hem de onun mahkûm et
tiği karşısındaki zihniyetin burada övücüsü ol. Ol
maz bunlar. İşte aramızdaki fark bu. Sayın 
Rendeci bir teklifte bulundu, Adalet Partilile
rin de buna katılmalarını rica ederim. Bir gizli 
oturum yapalım dediler. Şimdi, işte o zaman 
size bu raporun geçmişi, daha önce yapılmış fa
aliyetleri, Türk Devletinin haysiyetine yönelmiş 
çok kötü olaylar, Devletin dışarda, en büyük 
kademelerinde bulunanlara yapılan küçültücü 
işlemleri, vatan ihanetinin her rütbesin don dâ
hi aşan suçların nasıl Türkiye'de işlendiğini 
tanıklarını sizin içinizden de göstereceğim, 
hattâ beni bağışlasın, izin almadan söylüyeyim, 
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bunların bir kısmının ben tercümanlığını yap
tım ve Sayın Aka da bilir, benim Başkanımdı, 
Sayın Cumhurbaşkanı buna şahittir, Sayın Ge
nelkurmay Başkanı şahittir. Daha birçok şahit
ler var. Düzinelerle insanların karşısında, dış 
ilişkilerde ki hallerden başka bunların her biri 
mahkemeye verseydik, Yassıada da yalnız o 
suçlardan bir tanesi için bir insanı beş defa 
asdıraeak vakaları söyliyeceğim. Eğer kabul 
ederseniz gizli oturum yapalım, birleşik top
lantı yapalım ve bunları bütün milletvekilleri 
de öğrensin. Bizim yakın tarihimizde geçmiş 
olayların evveliyatı nedir, size anlatacağım, 
şahitleri de yaşıyor, içinizde ve dışarda. O za
man burada bâzı taşkınlık yapan, bilmem bâzı 
hangi mirası savunanlar eğer memleketi sevi
yorsa bâzı kimseleri asmak için tekrar, tekrar 
arıyacaklar. Eğer istiyorsanız kapalı oturum 
yapalım, ben söyliyeceğim. Tercümandım yal
nız, ama şahitler ortadadır. Nasıl dış ilişkiler, 
nasıl dış münasebetler ve nasıl müthiş karar
lar alındı. Ama o kararlar alındığı zaman bile 
bana verilen vazifeyi yaptım... 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Ne za
man bunlar... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — îşte diyo
rum ki, size, biz o raporda, Demokrat Partili 
idi sonra Adalet Partisine geçti dediğimiz za
man bu lâfı beğenmiyenler, hâttâ burada kal
kıp da selâm sarkıtanların kaynakta bilgileri 
eksiktir. Yoksa vatanperverliklerine inanıyo
rum. Bunu bilmedikleri için, bunları açarsak 
tarih aydınlanır. 

RAHMİ ARIKAN — (Bolu) Demokrat Par
tili olmak vatan hayinliği midir? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Hayır... Ha
yır... Cevap vereyim. Demokrat Partili olmak 
büyük bir suç değildir. Benim akrabalarımın 
büyük bir çoğunluğu Demokrat Partilidir. De
mokrat Partili olmak bir suç değildir. Fakat o 
zihniyet suçtur. Çünkü Anayasa o zihniyeti 
mahkûm etti. Gayrimeşru dedi. Yoksa Demok
rat Partili olan namuslu vatandaşlara söyliye
ceğim iz söz yok. Bunu ihtilâl günü de resmen 
söyledik. O zihniyet en büyük suçtur. 

MEHMET (İNALDI (Adana) — Sayın Baş
kanım, arkadaşın söyledikleri 1960 yılından ev
vel muttali oldukları hâdiselerdir. Ben dışarda 
kendilerinin ağzından dinledim. O zamandan 
bu zamana kadar neden saklamışlardır bunları? 

BAŞKAN — Efendim cevap vermeyiniz, siz 
devam ediniz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Efendim, 
ben arz ettim arkadaşlar, bunlar önemli konu
lardır. Bunları açık oturumda söyliyemeyiz. 
Ama hanginiz sorarsa başbaşa söylerim. Çün
kü bunları dışa karşı olmaz, mahiyetini söy
liyemeyiz, bunu açıkça söyliyeyim. Ama böyle 
bir şeyin var olduğunu söylerim. Mahkemeye de 
vermedik, bunu. Çünkü bunun mahkemeye ve
rilmesinin kaygularını duyduk. Ama Türkiye'
nin aydını olarak Türkiye'nin parlömanteri ola
rak bilmelisiniz. Yalnız siz değil her Türk'ün 
bilmesi lâzım. 

Efendim, yine dönüyorum rapordaki yer
melere... Bir hainlik var diyoruz, bunu yapanı 
arayın. Bir de bakıyoruz ki, Sayın A. P. liler-
den bâzı arkadaşlar ve Hükümet onun fonatik 
savunucusu olarak karşımıza çıkıyor. Yahu ba
na ne saldırıyorsun, ben sana rapor veriyorum, 
ihbar ediyorum. Böyle bir ihanet var onu ara-
sana. Yok... sen müfterisin, sen susun... diye 
bana saldırıyorsunuz. İçinizden birisi çıkabilir, 
dedim. Çıkana saldırın, çıkanlara saldırın, ne
den bana saldırıyorsunuz, neden bana hücum 
ediyorsunuz? Biz size ihbar ediyoruz. Bu ihanet 
içinizde de olabilir, başka yerde de olabilir. 
Ama biz sizin içinizde olduğu kanaatini rapor
dan çıkardık. Siz de onu bulun. Ama hayır... 
Onu bırakıyorsunuz, niye bunu söyledin diye 
üzerimize geliyorsunuz. Şimdi Sayın Tevetoğlu 
bize bir ithamda daha bulundu. Cevap vermeye 
mecburum. Tutanak düzelmeli tarihe doğru geç
meli. «Demekki, o size bu raporu verenler sizin 
yerleştirdiğiniz adamlardır?» Bir devri idare 
ettik, birçok adamlar yerleştirdik tabi. Şimdi 
inyaslıyacağız Tevetoğlu ile beraber. Tevetoğ
lu diyor ki, «o raporu bize verdi» Eh... sizin-
kide Amerika'ya verdi. Aradaki fark bu. (Sol
dan alkışlar) (Sağdan gürültüler)... 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Rapo-
ru veren kim? Haysiyetli adamsan mecbursun 
söylemeye. Böyle ulu orta söyliyemezsin. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — O da meç
hul, bize raporu veren de meçhul. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Bu it
hamların altında tutulan kimdir? Vatanını se
ven söylemeye mecburdur. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — İşte arada
ki fark bu. Telâşlar heyecanlar, masaya vur-

— 419 — 



C. Senatosu B : 92 26 . 7 . 1966 O : 1 

malar boşuna. Türkiye'de oynanan dramın per
desini indirmek bizim görevimizdir. Başbakan 
en aşırı suçları bize yöneltiyor. Sonra Amerikan 
elçisiyle bir görüşmeden sonra aynı lâflar söy
leniyor. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Vata
nını seven söyler. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Evet kapalı 
oturumda çok şeyleri söyliyeceğimizi söyledim. 
(A. P. sıralarından gürültüler) Öyle merhamet
sizlere böyle bir adamı teslim etmek, giyotine 
adam göndermek demektir. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim hatip konuşuyor, lüt
fen dini iy elim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bizim Hü
kümet haber verenleri ateşe tutuyor. Ben size 
örnek verdim, geçen gün okudunuz, Amerika'
da gizli servisin adamı. Çek diplomatı adına 
alet yerleştireni, Amerikan Hükümeti kapı dı
şarı ediyor. Bizim Hükümet haber verenlere sö
vüyor. Olur mu öyle şey? 

BAŞKAN — Sayın Yıldız zaptı sabık hak
kında konuşuyorsunuz, ondan ayrılmayınız, lüt
fen. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sonra müt
hiş suçlamalar... Kendi kişisel arzularına mille
tin vicdanının sesi diyen kimselere karşı müca
dele vazifemizdir. Evet bu tip siyasal Saidi 
Nursilere karşı mücadele edeceğiz. Yabancılar
la işbirliğini açığa vurmanın iftira, yabancı çı
karları savunmanın kahramanlık ve milletin 
bağrından fışkırıp onun kurtulmasına çalışan
ların asi sayıldığı ve bunun için fetvalar çıkarıl
dığı dönem çok eskidir. Onu bir daha geri kim
se getiremez. Bizim savaşımız bu noktadadır. O 
zihniyetle Atatürk'çü, 27 Mayısç.ı zihniyetin ça-
tışmasıdır. Bugün bir arkadaş diyor ki, hep siz 
mi yapıyorsunuz... Yarış yapalım arkadaşlar bu 
yönde. Startta önceliği bizim karşımızdakilere 
vermeye söz veriyoruz. Sözlerimizin çoğu bâzı 
kimselere, alkolik olanlara yeşilaycılıktan söz 
etmek gibi geliyor, ama söyliyeceğiz bunları... 
Çünkü uğrunda baş koyduğumuz dâvadan tene
şire kadar dönmiyeceğiz. Buna yeminliyiz, onun 
için tekrar ediyoruz. Kimsenin çıkarlarını sa
vunmadan buraya geldik. Böyle bir alışkanlığı
mız da yoktur. Böyle bir alışkanlığımız da olma
dığı için, dünyalık için değil ülküye bağlılık 
için geldik. Bütün arkadaşlarıma, bana saldır

mayı ve bana böyle yerinden ağır sözlerle hi-
tabetmeyi neredeyse başarılı bir marifet sayan 
arkadaşlarımda dâhil bu ayıplardan dönebilme-
miz için, Türkiye'de ahlâklı faziletli bir idare 
kurabilmemiz için, açık oturumda, kapalı otu
rumda her yerde konuları konuşalım. 

Grup adına tekrar vâ'dimizi arz ediyorum. 
Bütün bu kirli hesapların bir daha yapılmamak 
üzere, yapanların da teşhir edilerek cezalandı
rılmaları şartiyle kürsüye getirelim. İktidar eli
nizdedir, bütün Devlet organlarını seferber 
edin. Bu bir namus temizlemesi olacaktır. 

Saygılarımla. (Cumhuriyet Halk Partisi ve 
orta sıralardan alkışlar) 

2. — Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'ın; Dev
let Bakam Refet Sezgin'in, geçen oturumda iç 
işlerimize karşı tertiplenen plânlı müdahaleler 
ve iştirakçileri konusunda kendisine cevap teşkil 
eden hususlara iddiasını ispat sadedinde, rapo
run tahlilinden edindiği intibaları açıklayan de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Usul 

hakkında söz istedim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul 
hakkında söz istedim. 

BAŞKAN —• Sayın senatörler, baştan öner
geleri okuttum. Buna göre veriyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Zap
tı sabık hakkında nasıl söz veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Şimdiye kadar ki, geleneğe gö
re veriyorum. Zatıâlinizin de gözü önünde cere
yan etmiş bir gelenek var Senatoda. Rica ediyo
rum, şimdiye kadar hep böyle verilmtiştir. Sayın 
Ege, beş senedir hiç karşılaşmadık mı efendim? 
Eve't, arkaa aşlarımızın konuşmaları hassas bir 
mevzuudur, kabul ediyoruz. Ama olgunlukla her 
iki tarafı dinliyelim. Burada konuşan Sayın Yıl
dız, Adalet Partisini grup olarak karşısına alma
dı. Aldıkları zaman müdahale ettim. Kendileri 
de, tekrar ederler şimdi. Grupunuzu karşısına al
madı, siz de zannederim bir grupu karşınıza al
mıyorsunuz. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Adalet 
Partili, diyor, Beyefendi. 

BAŞKAN — Burada konuşanlar toptan bir 
grupu itham etmiyor. 
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Buyurun, Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım, geçmiş tutanak hakkın
da söz almış bulunuyorum. 

Sayın Devlet Bakanı Refet Sezgin, geçen otu
rumda bâzı konularda beni ispata davet ettiler. 
Sayın Süleyman Demirel de 18 ve 24 tarihli 
Anadolu Ajansına verdikleri özel demeçlerle ay
nı iddiayı tekrarlamışlardı. Bunlara cevap ver
mek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Fakat 
bu arada yine Sayın Mustafa Deli veli'nin bulun
duğu yerden şahsımla ilgili olarak ortaya attığı 
'iddiayı cevaplandırmaktan kendimi alamadım. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, Bakanın dı
şarıda verdiği beyanata da cevap vereceğinizden 
bahsettiniz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Ay
nı konuda efendim. 

BAŞKAN — Hayır, aynı konuda değil. Ge
çen tutanakla ilgili olmıyan beyanata cevap ver
ili e hakkına sahip değilsiniz. Sadece geçen tuta
nakta geçen hâdiseleri ve fiillerini ele alın, grup 
olarak karşıya almayın, buna da dikkat ederek 
lütfen görüşmenize devam ediniz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Şimdi efendim, Sayın Devlet Bakanı buradan 
dediler ki, «Tunçkanat, gazetecilere vermiş oldu
ğu beyanatta, 28 Aralık 1965 tarihli bir Türk 
ajanının Amerikalıya vermiş olduğu raporda, bu 
Türk ajanının muhtemelen eski Demokrat Par
tili, daha sonra Adalet Partisine mensup, yahut 
intisabetmiş ve muhtemelen Adalet Partisinin 
yönetici kadrolarında rol almış bir kimse intiba
ını veriyor» demiştir. Hattâ Bakan burada, «De
mokrat Partili bir bakan» diye değiştirdiler ki, 
öyle bir şey demedim, «intibaını veriyor» dedim. 
Beni ispata davet ediyorlar. Her ne kadar inti
baın ispatı olmazsa da ben şimdi burada bunun 
ispatını yapmak için gelmiş oluyorum. (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

İntibaın ispatı olur mu? 
28 Aralık 1965 tarihli açıkladığımız bu rapo

ru derinliğine ve genişliğine inoeliyen her vatan
daş aynı intibaa vâsıl olursa da, ben bir kere da
ha nasıl bu intibaa ulaştığımı açıklıyaeağım, şim
di. 28 Aralık 1965 tarihli raporun ikinci madde
sinde : «Münakaşa edilmez bir gerçektir ki, mem
leketin politik hayatında ordu her zaman rejimin 
istikrarını tâyin eden birinci derecede önemli bir 

faktör olmuştur. Hükümet darbesinden sonra 
binlerce subayın ordudan çıkarılması bizim as
kerî çevreler içindeki nüfuzumuzu ciddî surette 
etkilemiştir.» Şimdi, sorarım muhterem arkadaş
larım, 1960 senesinin Ağustosunda Adalet Partisi 
var mıydı1? Yoktu. Şu halde, bu raporu yazan 
kimsenin «Bizim ordu içindeki nüfusumuzu ge
niş ölçüde etkilemiştir» den kasdı çoğalmıştır. 
«Hangi parti, kim?» Elbetteki Demokrat Parti 
arkadaşlarım. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Bu raporu 
kim yazdı? Siz yazamaz mısınız? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Ka
bul edin ki, ben yazdım. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — İspat edin. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Al

lah, Allah ispatı da sana düşer. (Soldan ve or
tadan gülüşmeler) 

Gelelim şimdi ikinci kısma. Neden bu zat 
Adalet Partisinin yönetim kadrosunda olan biri 
olabilir. Yani bu kanıya nereden vardım. 

Bakalım; 
«28 Aralık 1965 tarihli raporun yine 4 ncü 

maddesine geçiyorum : Cumhurbaşkanının bo
zulan sıhhatinin yine problemlere sebebolacağı 
aşikârdır. Tedavi fikri hâlâ münakaşa edilmek
tedir.» Tarih 28 Aralık, Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürsel'in tedavi için Amerika'ya gönderildiği 
tarih ise 2 Ocak 1966 tarihidir. Bu tarihte, ya
ni Cemal Gürsel'in Amerika'ya gönderilişinden 
tam bir ay beş gün önce kaç kişi biliyordu Sa
yın Cemal Gürsel'in Amerika'ya tedavi için 
gönderilme hazırlığının yapıldığını. (A. P. sıra-
1 arından «siz biliyordunuz» sesleri) 

Biz bilmiyorduk. Biz ancak bir hafta önce 
'iğrenebildik. Şu halde arkadaşlarım, o zaman 
Adalet Partili arkadaşlarımın çoğunun, hattâ 
'lilmiyorum, bu grupta kaç kişinin bilgisi vardı 
^ tarihlerde?. Bilgisi olmıyan bir konudan, bu 
aporu yazan zat Amerikalılara bilgi veriyor. 

Ye bu iş, en yakınları olan bizlerden bir hafta 
'incesine kadar saklandı. Şu halde arkadaşlar, 
A. P. nin yönetici kadrolarında olan bir kimse
nin intibaını vermesi de buradan geliyor, rapo-
"un değerlendirilmesinden geliyor. Arkadaşlar, 
şimdi geliyorum esas A. P. ye... 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
İsim söyle de biz de bilelim. Aramızda ise biz de 
çıkaralım atalım. 

— 421— 
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MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Raporun 
doğruluğu nereden belli? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Şimd-j geliyorum arkadaşlar bu 28 Aralık ta
rihli raporu yani Amerikalıya verilmiş bu rapo
ru, o Amerikalı zat bir notla Amerikan Kara 
Ataşesi Albay Diekson'a havale ediyor. Baka
lım o zat ne diyor? Bu zat da diyor ki : «Bu 
raporun önemi yalnız kaynakça - «ki kompetan 
görülüyor» - tahlil ve değerlendirmeleri ihtiva 
etmesinde değil, burası çok mühim, «aynı za
manda Hüküme ve Adalet Partisinin,» diyor 
arkadaşlar, «yenmek zorunda olduğu güçlükle
re de ışık tutmasındadır,» şimdi rapordaki bu 
hususu inkâr mümkün müdür arkadaşlar? 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
O da belli değil... 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Geleceğim arkadaşlar, o konuya da geleceğim. 
Demekki, şu iki raporun muhtevasından derin
liğine ve genişliğine tetkik edildiğinde, beni bi
raz evvel burada arz ettiğim kanılara ulaştıran 
gerekçeleri şurada açıklamış bulunuyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım... 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Değil mi 

ki, ihtisasın olmıyan bir konuda hakem oldun, 
75 bin lira aldın, bunu da sen yazmış olabilir
sin. 

BAŞKAN — Efendim çok rica ederim, yeni
den sataşmalara meydan vermiyelim. Böyle sa
taşmalar yeni sataşmaları davet ediyor. Kimse 
haklı değil bu türlü cevap vermede. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Biz 
o paralara tenezzül edecek insan değiliz. Hiç 
onu da merak etmeyiniz, şüpheniz olmasın. 

Muhterem arkadaşlarım, bu raporla ilgili 
olarak bir hususun daha ortaya konulması lâ
zım. Hükümet bize diyor ki, bu rapor incelen
mektedir, şudur, budur. Biraz sonra tekrar bu 
konuya döneceğim. Hürriyet gazetesinde yayın
lanan gizli iki raporla Sayın Devlet Bakanı Re-
fet Sezgin'in zabıtlarda mevcut bulunan geçen 
seferki konuşmasında bu gazeteyle ilgili olarak 
yakınmalarından ben bir irtibat kurmak sure
tiyle bâzı hususları da huzurunuzda açıklamak 
mecburiyetinde kalacağım. Bu sözlerin zabıtla
ra doğru tescil edilmesi için. 

Şimdi arkadaşlarım, iş gelip şu esasa dayan
maktadır. Şu bizim Senato kürsüsünden açıkla

dığımız ve basma fotokopilerini vermiş olduğu
muz rapor gelip gelip havale edilmiş olduğu ve 
üzerinde imzası olan Albay Dickson'un imzası
nın gerçek mi, yoksa gerçek değil mi konusuna 
dayanmaktadır. 

Hükümet cihetteki bu hususu tahkik ve is
pat edecektir. Yalnız, yine Bakanın burada de
diği gibi, zabıtlardan okuyorum : «Bu hususta 
en yetkili ve resmî bir makamın uzmanları tara
fından hazırlanan rapor elimizdedir. Devlet cid
diyetine önem veren Hükümet bu raporların 
ötesindeki incelemeleri tamamlattığı zaman, ga
zetede yayınlanan rapor özeti ile - ki, Hürriyet 
gazetesinde neşredilen rapor özetini kasdedi-
yor - tam metnin birbirlerini tamamlayıp ta
mamlamadığı hususundaki hükmü kamu oyu 
verecek ve Sayın Tunçkanat bundan bilgi sahi
bi olacaktır.» 

Sonra şöyle bir yakınması var : «Bâzı çev
relerde yine bu meselede bir gazetede yapılan 
neşriyattan yakınıl maktadır. Meselâ, Yön der
gisinde Millî Emniyet raporları neşredilir, hiç 
kimsenin sesi çıkmaz, kimse bir şey demez, ama 
bakarsınız Johnson'un bir mektubu bir gazete
de neşredilir, feryadedilir.» 

Şimdi 20 Temmuz 1966 tarihli Hürriyet ga
zetesinin büyük bir manşetle «Tunçkanat olayı
nın içyüzü» diye verdiği... Ondan daha evvel 
biliyorsunuz bu gazete sükût içerisindeydi. Yani 
Türkiye'de mevcut mu, değil mi, acaba bu işler
den haberi var mı, yok mu diye hiç ses verme
mişken, birden bir bomba patlattı. Manşet de : 
«Tunçkanat olayının içyüzü» 

Bakalım, burada bir de bunun altında iki 
gizli rapordan bahsediyor. Bu iki gizli rapor 
Bakanın da biraz evvel arz ettiğim tutanaklarla 
ilgili olarak onunla gayet yakından ilgili, çün
kü Bakan da bundan bahsediyor. Amerikan El
çiliği raporundan bahsediyor. Diyor ki : Birle
şik Amerika Devletleri Büyük Elçisi Parker 
Hart 14 Temmuz 1966 günü Dışişleri Bakanı 
ÇağlayangiPe gelerek tam üç saatlik bir görüş
me yapmış gazetelere geçtiği gibi, dört sayfalık 
bir raporu bu konunun teknik bilgisi olarak ver
miştir. Bugüne kadar açıklanmıyan rapor Ame
rikan teknik uzmanlarının vardığı sonuçları 
kapsamaktadır. Ve şu noktaları belirtmekte
dir.» diyor altı tane nokta sıralamış. 

Şimdi bahsedilen ikinci gizli rapora geçiyo
rum. Türk uzmanlarının tesbit ettikleri bu ra-
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por da çok gizli arkadaşlar. Meselâ bakın şura
da diyor ki : «Büyükelçi Parker Hart 'm imza
sını taşıyan ve üzerinde Seeret (yani, gizli) ifa
desinin bulunduğu bu raporu mektubun sonla
rında...» Oradan da ibareler almıştır, yani ba
kana verilmiş ve gizli bu rapor ama o gazetede 
çıkıyor. Kim veriyor? Şimdi insanın aklına ol-
mıyacak sualler geliyor. Şimdi o da bizden ise 
yani Bakan da bizden ise eğer kapatın partiyi. 

Şimdi Türk uzmanlarının tesbit ettiği nokta
lara geçiyorum. Diyor ki, bu kısımda da : «Çok 
gizli tutulan inceleme 13 Temmuz 1966 günü so
nuçlanmış ve bir raporla durum Hükümete inti
kal etmiştir. Bu incelemede her hangi bir sa^ 
imza ve vesikayı tesbite yararlı bütün modern 
imkânlar ve uzman kullanılmıştır.» Bir yerinde 
de diyor ki; «vesikalar bir fotomontaj mı?» 
İkinci kısımda «Dickson imzasının elçilik tara
fından verilenle aynı olup olmadığı incelenmiş
tir.» Çok enteresan bir nokta arkadaşlar. Bu ra
por malûm, ya çok gizli ve bu raporlar neden
se hiçbir gazeteye intikal etmiyor, Bakanın şah
sına verilmiş bu rapor Hürriyet gazetesinde çı
kıyor. Kim. veriyor? Cemal TuraPm mektubunu 
da Johnson'un mektubunu da kimin verdiği hâ
lâ daha meçhul. Şimdi burada enteresan olan 
kısım bu, bilhassa bu noktaya dikkatinizi çeke-
c eğim. Ne diyor? Fotokopinin üzerindeki Dick-
son'un imzası Amerikan elçiliğinden verilen im
za ile karşılaştırılıyor. Arkadaşlar bu adam Al
bay Dickson 3 seneden beri Türkiye'de bulun
maktaydı ve bu adamın Türkiye'de en aşağıdan 
1 000 tane imzası vardır. Bunlar Devletin elin
dedir. Onlarla karşılaştırılmıyor, Amerikan El
çiliğinden verilen imza ile karşılaştırılıyor. Şu
raya bakın arkadaşlar, Hükümet ne duruma dü
şüyor. İşte bu raporu da, kim verdi? Gizli rapor
dan açıklanan husus bu. Şimdi üzülüyorum bu
na memleketin evlâdı olduğu için, fakat bir ta
raftan da ne yapılabilir buna karşı, yani Hü
kümetin elinde var, Millî Savunmada var, Dı
şişlerinde protokolda var, ondan sonra Genel-
kurmay'da var, bir sürü imzaları var bu zatın. 
Onlarla karşılaştırılmıyor. Biz bu vesikaları eli
mize alıp da hodri meydan diye mi çıktık zan
nediyorsunuz Hükümet öyle mi zannediyor? 
Biz de bunları en ufak teferruatına kadar ince
ledik ve on zatın en aşağı 5 tane imzası ile kar
şılaştırarak çıktık. Bunu da ben malûmaten arz 
edeyim. Biz buraya gelişi güzel her hangi bir 

iftira olsun diye kifayetsiz delillerle her hangi 
bir kimseye hele böyle büyük bir konuda iftira 
etmek için çıkmış değiliz arkadaşlar. Bunu bil
hassa Adalet Partili arkadaşlarıma bir kere da
ha hatırlatırım. Biz o yolun yolcusu değiliz. Biz 
bu memlekette bir bağımsız Devletin bağımsız 
Hükümetinin nasıl hareket etmesi lâzımgeldiği-
ni görmekle şeref duyarız, arkadaşlar. Ama böy
le âcil duruma düştükçe bundan - üzüntümüz 
sonsuzdur. En aşağı sizler de bizim kadar üzü
lürsünüz, bundan. 

Bakınız şimdi arkadaşlar, bir örnek vere
yim size : Amerika'da geçenlerde bir hâdise ol
du. İki çek diplomatı bir dinleme aletini Ame
rikan Dışişleri Bakan Yardımcısı George BalP-
un odasına koymak, Bablajan tâbir ettikleri, 
yani her iki tarafa da hizmet eden bir ajan va-
sıtasiyle bunu yerleştirmek istemişler. Bu hâ
dise hepimizin malûmu. Bu hâdise ortaya çıkar 
çıkmaz hemen Çek dijlomatlar hâdisenin tama
men uydurma olduğunu ve bunun Amerikan 
Hükümetinin bir tertibi olduğunu söylediler, 
reddettiler. Bizim böyle bir şeyle ilgimiz yok
tur, dediler. Fakat Amerikan Hükümetinin ha
reket tarzı ne oldu? Üç gün içinde memleketi 
terk edeceksiniz dedi ve gittiler. Bizim memle
ket bizim Hükümetin hareket tarzı ne oluyor? 
Şimdi bir mukayese yapalım. O da Amerikan, 
buradaki de Amerikan Elçiliği. Bizimki de Türk 
Hükümeti. Amerika'daki hareket tarzı, Türk 
Hükümetinin Türkiye'deki hareket tarzı. Süslü 
cümlelerle edebiyat yapmak güzel. Fakat iza
hat lâzım arkadaşlar. Nereye gidiyoruz, yani? 
Bu vatanı tutup dışardan bulmadık ki biz. He
pimiz bu vatanın evlâtlarıyız. Biz bir hâdiseyi 
herkesin gözlerinin önüne sermek istiyoruz. Hü
kümet bunda her seferinde olduğu gibi ters ha
reket ediyor, arkadaşlar. Bunda başından sonu
na kadar ters hareket ediyor Hükümet. Adalet 
Partili arkadaşlarıma da ben verdim raporları. 
Okumuşlardır. Tetkik etsinler, anlamamışlarsa, 
gelsinler sorsunlar. İşte vesikalar ortada arka
daşlar. Elbetteki bunun ispatı Hükümete düşer. 
Ne gibi? Elbette bu imza Dickson'un imzası mı
dır, değil midir, Hükümetin kudreti vardır, 
elinde birtakım teşkilâtlar vardır, bu foto mon
taj mıdır, değil midir... Hükümete düşer bunun 
ispatı. Biz de bunu istiyoruz. Keşke bu rapor 
yanlış olsun, gerçek olmasın. Biz bundan sevi
niriz. 
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MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — İtham 
etme. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Ha
yır arkadaşım raporun kendisi bu. Ben itham 
etmiyorum ki, rapor söylüyor bunu.». 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Evet 
ama, siz tefsir yaparak itham ediyorsunuz, 
muhtemelen A. P. lidir, diyorsunuz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Öy
le görünüyor efendim. 

Şimdi huııda yapılacak iş nedir? Raporda 
aşağı - yukarı iktidar itham edilmektedir. Bir 
tarafta .da Amerika... Amerika'nın uzmanları 
bir rapor veriyorlar İd, bu imza sahtedir. Sah
tedir diyemiyor da tevil yoluna gidiyor. Bir ta
rafta da Hükümet kendi teşkilâtı ve kademe
leri ve bizim kulağımızda bâzı kademelere bas
kı yapılarak, bâzı raporlar almak istendiği yo
lunda haberler geliyor. Şimdi Hükümetin, Dick-
son'un imzasının sahteliği veya hakikiliği hak
kında kendisinin baskı yolu Amerikalılardan ve 
kendi uzmanlarından alacağı raporlar muteber 
olur mu arkadaşlar? Şu halde hepimizin inana
cağı tarafsız bir heyet marifetiyle bu imzanın, 
Türk Hükümetinin elindeki imzalarla, yalnız 
bir tanesi ile değil, Albay Dickson'un 300 im
zası vardır, bunlarla karşılaştırılsın, tesbit edil
sin. O zaman biz bu raporun sahte çıkmasına 
can ve gönülden taraftarız. Çünkü kolay kolay 
yenilir yutulur bir hâdise değil ki. (Öyle yapıl
madığını ne ile ispat edersin sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, benim, Sayın Devlet 
Bakanı Refet Sezgin'e ve dolayısiyle Anadolu 
Ajansına özel demeçlerle bu konuyu körükliyen 
Sayın Başbakana verdiğim cevaplar burada bit
mektedir. Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Sol
dan ve orta sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ulay. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Başkanlığın 

tutumu hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, Başkanlığın tu
tumunda ne var ? Deminden beri münakaşası ya
pıldı. Bakın arkadaşlar sükûnetle dinler hale 
geldi. Bir müesseseyi kullandım. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) -^ Direniyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Direniyorsanız işari oya koy
ma diye bir usul yoktur. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) - - Kendiniz 
hakkında kendiniz hüküm veremezsiniz. Dinle
meye mecburuz. 

BAŞKAN — Başkan olarak tutumum doğ
rudur. Şimdiye kadar geleneklere uydum. Ar
kadaşlara zaman zaman gerekli müdahaleyi 
yaptım. 

3. — İzmir Üyesi İzzet Birand; üyelerin 
Senato kürsüsünde, hislerine ve hâdiselerin he
yecanına kapılmadan, konuşmanın usul ve âda
bına riayet etmekle neticeler alınabileceğini ifa
de eden demeci. 

İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, bu millet evinin kutsal çatı
sı altındaki Büyük Milet Meclisinin rükünleri 
olan bizler, kendi fertlerimizin mücerret şa
hıslarını ifadelendirmemekteyiz. Herbirimiz hü
kümran olan 30 milyon Türkü temsil şerefinin 
hilâtini, onun iradesiyle ve yemin ile ahitli ola
rak geymişıiz, onun gözleri önünde de taşımak
ta bulunuyoruz. Birbirimize saygı ile mükelle
fiz. 

Arkadaşlarım, bir yolumuz vardır. O yolu 
iyi niyetle sükûn içinde birbirimizden faydala
narak alabiliriz. Böylece hiçbir faydası olmı-
yan lüzumsuz heyecanlara kapılmadan koru
nur ve hayattaki insanın tek standardı olan 
vazife şuuruna ulaşırız. 

Sayın arkadaşlar, insanda hiddet ve heye
can refleks fonksiyonudur. Tahrik edilerek her 
vakit uyandırılmak mümkündür. Fakat bir 
defa heyecan dalgalanınca akıl mantık durur, 
işlemez olur, önüne geçmek de zordur. Bazan 
da zararının telâfisi hiç mümtkün olmaz. Bunu 
bilerek yapmamalıyız, yapamıamalıyız. Çağırı-
şımların çaprazlamalarından doğan ıkıntıları 
fikir asaletinin aydınlığı ile karıştırmıyalım. 
Birlik ancak doğrulukta doğar. Ötesi boşluk
tur. Her şeyi usulü dairesinde halletmeye ahit-
Myiz, borçluyuz ve halledeceğiz. 

Sayın arkadaşlarım, Yüce Meclisten itimat 
alarak Devlet gücünü yürütme görevleriyle 
ödevli ve ancak Yüce Meclise karşı sorumlu 
bulunmak ve başka hiçbir tesirin etkisi altın
da olmamak anlamında hükümran olan icra
nın kontrolü Yüce Meclisi bir bütün halinde 
saf tutmaya zorunluk kulan Devlet otoritesi
nin vefcâr mehabetinin düğümlendiği sihirli 
noktadır. Buraya fartı hassasiyetinin sirayet et-

— 424 — 



O. Senatosu B : 92 26 . 7 . 1966 O : 1 

tirmek anlamına gelebilecek davranışlardan ti
tizlikle kaçınılmak lâzımdır. Çünkü insanın 
şeref ve itibarını Devletin şeref ve itibarından 
ayrı tutmak mümkün değildir. Ancak vekâr 
ve itibarı yükseklerde olan Devlette vatandaş
lar idealini bulur, gurur ve itibarının teminatı
nı görür. Bu Devlete şevk ile hizmet etmeyi 
onun uğrunda fedakârlıklara katlanmayı va
zifesi bilir. Kişi vatanseverliğinin gıdasını Dev
letten duyduğu gururundan alır. 

(Sayın arkadaşlar, bu kürsüden hitabım ha-
ıkem olan Yüce Heyetedir. Konuşmanın, din
lenmenin usul ve adabına riayetle mükellefiz. 
Bu kürsünün nasuniyetine, Yüce Heyetin va
kar ve mehabetine bizim elimizden gölge düş
mesin. Hapinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

4. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun; 
Türkiye Avrupa Ekonomik topluluğu Karma 
Parlâmento Komisyonunun yurdumuzda yapa
cağı toplantı hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri, daha evvel zaptı sabık üzerinde yapılan ko
nuşmalara cevap vermek üezere huzurunuza 
çıkmış değilim Gündem dışı ortak pazar konu
su ile ilgili bir söz rica etmiştim, o konuda ko
nuşacağım. 

Geçen celsede yaptığımız konuşmada biz bu 
çeşit polemiklerin bu kürsüden açılmasına ta
raflar olmadığımızı ispat ettik. Ve zapta geçir
dik. Bu itibarla yalnız hakikaten memlekete 
faydalı hizmet ediyorum diye kasıtlı, zararlı 
birtakım ithamlara cevap verecek değilim... 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, şimdi olu
yor mu bu efendim. Siz gündem dışı söz al
dınız. İsterseniz geçmiş tutanak hakkında 
siz de yarın söz alırsınız. Şimdi zapta başka 
şeyler geçirmek istiyorsunuz. Karşı taraf tah
rik ediliyor. Bunun sonu gelmez. Mesele bu
rada. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — İşte 
biz bunu nihayete erdirmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Gayet tabiî, zannederim taraf
lar da bu arzu içindedir. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Hay, 
ihay, efendim. Sayın Senatör arkadaşlarım. 

(Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Karma Parlâmento Komisyonu) nun yurdu
muzda yapacağı 2 nci toplantısı ile ilgili ola
rak Yüce Senatoya kısaca mâruzâtta bulunmak 
istiyorum. 

Önce hâtıralarınızı tazelemek için yüksek 
müsaadelerinizle bir - iki hususu belirtmekte 
fayda görmekteyiz: 

Türkiye, Avrupa İktisadi Birliğine katılma 
müracatmı 31 Temmuz 1959 da yapmış ve Or
tak Pazar memleketleri ile imzaladığımız ilk 
anlaşma ise 4 yıl sonra, uzun müzakereler so
nucunda, 12 Eylül 1963 de gerçekleşebilmiştir. 

Yurt kalkınmamızda, milletimizin refahında 
ve neticeleriyle gerçek demokrasi rejimine eriş
memizde büyük önem taşıyan 'bu başlangıç 
basarı dolayısiyle, bir muhalefet temsilcisi ola
rak, Senatomuzun 17 Eylül 1963 günkü oturu
munda, zamanın Koalisyon Hükümetine ve dâ
vanın o mertebeye ulaşmasında emeği geçenle
rin cümlesine minnet ve şükranlarımızı sunmuş
tuk. Yüce huzurlarınızda o gün yüksek tak
dir ve tasviplerinize mazhar olan şu sözleri
mizle bir mühim gerçeği teslbit etmiştik: «Bize 
bu mutlu olayın getirdiği ümit: îktidarla mu
halefetin ve bütün milletimizin, ayrı ayrı her 
Türk evlâdının, yarının hür ve müstalkil ileri 
Türkiyesi için üzerlerine düşen sorumluluğu 
takdirle, geçmişteki hataları tekrarlamamak 
üzere, samimiyetle bir ve beraber olmaları im
kânının önümüze serilişi hususudur. 

Mutlu olduğu kadar zor, çetin bir imtihan 
devresine girmiş bulunuyoruz. Bu kritik eko
nomik ve siyasi devreyi milletçe bir ve bera
ber. birbirimize saygı ve sevgiyle sarılmış bir 
bölünmez bütün haline gelirsek başarı ile ge
çirebileceğimizi, aksi halde düşmanlarımızı se
vindireceğimizi, ciddiyetle, ehemmiyetle, bütün 
vatan ve milletseverliğimizi ortaya koyarak he
saplamamız gerekmektedir.» 

Bu konuşmamızda, o gün henüz Parlâmento 
dışı bulunan Türkiye İşçi Partisinin «Ortak 
Pazar Andlaşmasma bütün varlığımız ve gücü
müzle karşıyız.» denilen bültenindeki yanlış 
ve yıkıcı propagandaları da yermiş, lâyık oldu
ğu veçhile cevaplandırmış ve sözlerımiizi aynen 
şöyle bitirmiştik: «Tekrar edelim k i : Türk 
Milletinin faydasına her işte iktidarın yanın
dayız ve yardımcısıyız. Yeter M, iktidar -

— 425 — 



C. Senatosu B : 92 26 . 7 . 1966 O : 1 

mu'halefet .münasebetlerini gerçek demokrasi 
yolunda ayarlamasını bilelim.»" 

Sayın senatörler : Bu tarihten bu yana tam 
3 yıl geçmiştir. Ortak Pazar çalışmalarımız. 
Ortak Pazarla ilgimiz memleketimize ekono
mik, ticari ve sınai alanlarda büyük faydalar 
sağlıyan bir gelişme göstermiştir. 

Yüksek malûmlarıdır ki, 12 Eylül 19G3 de 
Ankara'da imzalanmış Andlaşma, 1 Aralık 196 î 
de yürürlüğe girmiştir.. Bu ortaklık And!ak
mamızın Parlâmentolararası İşbirliğini gerçek
leştirmekle ilgili maddesine göre, T. B. M. M. 
ve Avrupa Parlâmentosuna mensup 1 er heye
tin 22 - 23 Nüsan 1965 tarihinde Ankara'da yap
tıkları görüşmeler sonucu imzalanmış protoko-
la uyularak, Avrupa Parlâmentosunun 22 Ha
ziran 1965, Türkiye Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosunun 22 Haziran 1965 ve 14 Tem
muz 1965 tarihli kararları ile ve 22 Tem
muz 1965 ele Ortaklık Konseyinde de alman 
bir kararla (Türkiye - Avrupa Ekonomik Top
luluğu Karma Parlâmento Komisyonu) kurul
muştur. 

A. R, C. İT. R, M. R, Y. T. P. ve T. t P. 
gruplarına mensup dört senatör ve onbir mil
letvekilinden ibaret 15 Türk; ve Almanya, Bel
çika, Fransa, Holânda, İtalya ve Lüks-emburg 
temsilcisi 15 Avrupalı senatör ve milletvekilin
den müteşekkil bu Karma Parlâmento Komis
yonu gecen Mayısın 16 - 17 nei günleri Brük
sel'de ilk toplantısını yapmıştır. Çok başarılı 
ve faydalı olan bu ilk toplantıda görüşülen 
(Türkive - Avrupa Ekonomik Tophıluğu Or
taklık Konseyi) nin ilk yıllık raporu ürerinde 
Fransız temsilcisi M. J. Branhes tarafından 
hazırlanmış çalışma dokümanı dün tarafımıza 
gönderilmiş bulunmaktadır. BVkaç rrüne ka
dar bütün sayın senatör ve -mil] ot vekili arka
daşımıza Türkçe birer kopyası sunulacaktır. 

M. Bmnhes'in ifadesi aynen şöyledir: «-Or
taklığın ilk seyri süratle ve iyi şartlar içerisin
de gerçekleştirilmiştir. Kaydedilen î k sonuç
lar ortaklığımızın nihai başarısını ümidetmeye 
imkân vermektedir. Avrupa İktisadi B'rliği 
ve Türkiye, Ortaklık Anlaşmasında öngörülen 
mühletlere riayet etmeye, yani intikal devresi
ne mümkün olduğu kadar çok çabuk girmeye 
kararlıdırlar. Avrupa Parlâmentosu iein, Türk 
Parlâmentosu ile temasların pek alâkalı ve fay

dalı olduğuna inanıyoruz. Zira Demokratik 
memleketler, seçtiklerinin görüşmelerinden an
cak büyük ölçüde faydalar sağlıyabilirler.» 

Türkiye ve Avrupa Parlâmentolarının, Or
taklık Anlaşmasının uygulanması ve ortaklık 
rejiminin gelişmesi hakkında daha geniş bilgi
ye sahibolmalarmı ve tesirler icra etmelerini 
sağlamak yolunda çalışan (Türkiye - Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Karma Parlâmento Ko
misyonu) nun 2 nci resmî toplantısı 3 ilâ 6 Ka
sım 1966 tarihinde yurdumuzda yapılacaktır. 

Bu maksatla Dışişleri, Ticaret ve Maliye 
bakanlıkları ile D. P. Dairesi, üniversitelerimiz, 
işçi teşekküllerimiz, Türkiye Ticaret ve Sana
yi Odaları ve Özel Sektör bünyelerinde mev
cut çalışmalarından da faydalanmak maksadiy-
le önümüzdeki Cuma gününden itibaren Parlâ
mentomuzun Ortak Pazar Komisyonu, Kasım 
toplantısı için bir hazırlığa başlamış bulunmak
tadır. Gruplarımızın vazifeli kıldıkları değerli 
arkadaşlarımızla birlikte konu ile ilgili bütün 
sayın senatör ve milletvekili arkadaşlarımızın, 
Parlâmento dışı teşekkül ve şahısların ve bil-
ha^n bn^mmızm, p.nrtiVrüstü bu millî dâva
mızla millet ve memleketimiz için en faydalı 
bir sonuca erişebilmek yolundaki yüksek alâ
ka, yardım ve işbirliklerini istirham etmek için 
huzurunuzu işgal ettim. Beni dinlemek lûtfu-
nuza şükranlarımı arz ederim.» (Alkışlar) 

5. — Tunceli Üyesi Arşları Boran'm, seçim 
bölgesinde polis karakolunda bir vatandaşa uy
gulanan dwak olayına ve bunların önlenmesi 
yolunda Hükümetçe tedbir alınması gerektiği
ni bildiren demeci. 

BAŞKAN — Sayın Bora. 
AIiSLAN BORA (Tunceli) — Sayın Başkan, 

ve muhtcıreım arkadaşlar; bugün bir hukuk 
devleti olan Türkiye'de kanunların hiçe sa
yıldığı ve keyfî olarak haksız yere vatandaşları 
sabahlara kadar polis karakolunda ve halkın 
gözü önünde ellerine kelepçe vurdurup falaka
ya yatırılmak suretiyle dövüldüğünü gerek 
basın yoluyl.e ve gerekse Tunceli'lileııde.n ge
len telgraf ve mdktuplardan öğrenmiş bulu
nuyorum. 

Halbuki bugün Türki'yede asayiş bakımın
dan dalma birinci olmuş ve olmakta devam 
eden Tunceli'de böyle gayri insani ve haksız 
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bir hâdisenin vukuu vatandaşlar arasında el
bette haklı olarak büyük bir üzüntü yaratmış, 
infial uyandırmıştır. 

Sayın İçişleri Bakanının da Tunceli'ye 
teşriflerinde ve halka hitaben «Hor gittiğiniz 
yerde Devlet memurları sizleri güler yüzle 
karşılayacaklarıdır. Bundan böyle ne Jandar
ma ve ne de polis sizlere dayak atamıyaeak. 
Suç işliyen.. 

BAŞKAN — Sayın Bora, lütfen bir daki
ka. Bu konu yeni mi, yoksa adalete iütiikal 
etmiş bir tarafı var mı ? 

ARSLAN BORA (Devamla) — Var efendim. 
BAŞKAN — Halen dâva konusu mu efen

dim? 
ARSLAN BORA (Devamla) — Hayır, dâva 

konusu değil. 

BAŞKAN — öyle anlaşıldı da... 132 nci 
maddeye uymamışlık yapmıyalım. Efendini, 
dâva konusu değil henüz değil mi? 

ARSLAN BORA (Devamla) — Hayır değil. 
BAŞKAN — Bilmiyorum konuyu da onun 

için. Buyurun devam edin. 
ARSLAN BORA (Devamla) — Suç işliyen 

vatandaşın cezasını da ancak adalet verecek
tir. İşte bu sözlerim sizlere bir teminattır.» 
Diye buyurmuş olmalarına rağmen 20 nei asır
da vatandaşı falakaya yatırıp copla, sekiz gün 
rapor alacak kadar, döven bu emniyet mensup
larının bu hareketlerini tasvibediyorlarmış? Et
miyorlarsa bu şahıslar hakkında Başkanlıkça 
ne gibi bir muamele yapılmıştır. Kaldı ki. olay bir 
telgrafla da İçişleri Bakanlığına da bildirilmiştir. 
Acaba Sayın Bakan bu telgraf üzerine olaya 
eğilmişler midir? 

Sayın Bakandan bu olayın hakikat derecesi
ni, tahkikiyle neticenin biran evvel açıklan
masını rica ediyorum. 

Sözlerime son verirken şunu da iftihar
la belirtmek isterim ki, Tunceli'liler aydın ve 
uyanık kişilerdir. Kanun ve nizamlara son de
recede bağlıdırlar. Ve en ufak bir haksızlığa 
da asla 'tahammülleri yoktur. Hürmetlerimle. 

6'. — Zonguldak Üyesi Akif Eyidoğan'ın, 
güneş çarpması yüzünden inşaattan düşüp ölen 
bir işçinin durumunun göz önünde bulunduru
larak, mevzuattaki boşlukların doldurulmasına 
dair demeci. 

AKİF EYİDOÖAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, aziz ve muhterem aılkadaşlanm; İki 
günden beri havalar serin gidiyor. Geçen haf
ta böyle değildi. İstanbul'da Ankara'da ve 
memleketimizin birçok yerlerinde ısı dereec-
ısinin gölgede 31 dereceye, güneşte de 42 de
receye kadar ve hatta bunların üzerine de çık
tığı vâki oldu. Ve bu da bâzı güneş çarpması 
vakalarına da sebebiyet verdi. Gazetelerde 
belki de duymuşsunuzdur. İstanbul'da Nişan
taşı'nda yapılmakta olan, inşa edilmekte olan 
bir apartmanın üst katında çalışmakta olan bir 
işçi güneş çarpması sebebiyle başı dönerek, tah
minen 6 ncı kattan düşmüş pare pare olmuş
tur. Bu münferit bir vak'amn etrafında düşü
necek olursak, mevzuatımızın ve teşkilâtımızın 
bâzı boşlukları vardır. Biz de resmî iş borsası, 
yani bourse travaille Devletin, kurduğu İş ve 
İşçi Bulma Kurumudur. Ve bu sebeple de es
kiden beri bildiğimiz an'anevi ırgat pazarları 
pek kalmamıştır. Yalnız, yapı işlerine mahsus 
olmak üzere Anadolu'nun 'muhtelif semtlerin
den ve gizli işsizlik deyimi ile son zamanlar
da nitelendirdiğimiz kütlelere mensup Anadolu 
çocuklarından rastgele böyle inşaatı kesif 
olan şehirlerimize bu mevsimlerde hücum 
olur ve kahvelerde, köşe başlarında fiilî ufak 
tefek ırgat pazarları teessüs eder. Apartman 
yaptırıp daire daire satmayı kendisine bir ti
cari meşgale edinenler buralardan işçiyi top
larlar. Şimdi burada işveren vaziyetinde olan, 
arsanın ve apartmanı yaptıranın kendisi midir, 
yoksa ona karşı bu inşaatın yapılmasını top
tan taaddüdeden kimse midir? O ikimse tut
muş olduğu işçiye karşı ne gibi vecibelerle 
mükelleftir? O gelenler İşçi Bulma Kurumu 
vasıtasiyle gelmedikleri için ve belki ilk defa 
İstanbul'da bir yapı işinde ırgatlık etıtikleri 
için hiçbir işçi teşkilâtına bağlı değildirler. 
Güneş çarpması diyoruz. Güneş çarpması ama 
iş başında güneş çarpması ve başının dön
mesiyle işyerinden düşmesi bir hatayı fenni
ye ile alâkalı mıdır? Bu hatayı fenniyeye se
bebiyet veren mühendis mi, yoksa o inşaatın 
mesulü mü? Mesulü bilmâl olan işin müteah
hidi mi? Bunlar adlî hukukî idari ve çalışıma 
teşkilâtı ve' sendikalar bakımından incelen
meye değer noktalardır ve bence muallâlk kal
mış olan noktalardır. Bu biçare Anadolu ço
cuğunun tabiî çoluk ve «ocuğu vardır, evlâdı 
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vardıır. Bunu kim tazmin edecek? Bir iş, yani, 
iş kanunlarına göre ve organize halinde bir 
iş bağlılığı olmadığına göre işçi sigortaları bu 
adama ne yapabilir ? Bu noktaların gerek mev
cut kanunlarımızın tatbikatı bakımından, ge
rekse, 'kanunlardaki ve teşkilâttaki boşlukları 
doldurmak bakıımından, gerekse, bu bâdisıede 
Şişli Kaymakamına, İstanbul Valisine, Yapı 
İş Sendikasına, İş ve İşçi Bulma Kurumuna ve 
İstanbul Çalışma Müdürlüğüne tereddübeden 
vazifeler bakımından Hükümetin dikkatini ec-
ıkeram. Ve bu işçiye ne gibi bir yardım, ne yol
da bir tazminat verilebileceği, kanunların kap-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Cumhuriyet Senaolsu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adah'ya izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/506) 

BAŞKAN — Tezkereler vardır okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumıhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Er

doğan Aldalı'nın hastalığına binaen 28 . 6 .1966 
tarihinden itibaren 27 gün müddetle izinli sa
yılması Başkanlık Divanının 20 . 7 . 1966 ta-
niıhli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Nevşehir 
İbrahim Şevlki Atasağun 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. —- Bulgaristan Parlâmento Başkanı tara
fından Bulgaristan'ı ziyarete davet olunan 
Parlâmento Heyetine dâhil olacak Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri hakkındaki Başkanlık tezkeresi. 

Genel Kurula 
Bulgaristan Parlâmento Başkanı tarafın

dan Bulgaristan'ı ziyarete davet olunan Par
lâmento Heyetimize dâhil Cumhuriyet Senato
su Üyelerinin 'isimleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Genel Kurulun bilgilerinize arz olunur. 
Cuoıhuriye Senatosu Başkanı 

Nevşehir 
İbrahim Şevki Atasağun 

İsa Bingöl A. P. (Muş) 
Şevket Koksal C. H. P. (Ordu) 

samadığı bir halde meselâ Çalışma Bakanlığı 
bütçesinden, Yapı - İş »Sendikasından sosyal 
bir ödenek var mıdır, yapılabilir mi? Hasılı 
.bu işçinin gözetilmesini saym Hükikrı etlten 
rica ederim. Muhterem senatör arkadaşları
mın da keyfiyeti dikkat nazarlarına arz ede
rim. Bugünün gündem dışı 'görüşülen müıhiım 
meselelerinin yanında el ile tutalan bir hâdise 

I bir örnektir, bir boşluğun ifadesidir. Bunun 
üzerine eğilmenin değeri büyük olacaktır ka
naatindeyim. Teşekkür ederim, arzı ihtiram 
ederim. (Alkışlar). 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

! 3. — Romanya Parlâmentosundan bir heye-
I tin memleketimizi ziyarete davet edilmesi hak-

kındaki Başkanlık tezkeresi 

I BAŞKAN —- Bir tezkere var, okutuyorum. 

i Genel Kurula 
i İcabet olunan vâki davete mukabil Boman-

ya Parlâmentosundan bir heyetin nbemleketi-
mizi ziyaret maksadiyle davet edilmesi, Müş-

I iterek Başkanlık Divanının 25 Temmuz 1966 ta
rihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Nevşehir 

İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Karar /dinlenildi, oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul olundu. 

4. — Ankara Üniversitesinde Eğitim Fakül
tesi kurulması ile ilgili kanun tasarısının, teş-

I kil olunacak bir geçici komisyonda görüşülmesi-
I ne dair Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in 

önergesi 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Ankara Üniversitesinde Eğitim Fakültesi 

kurulmasiyle ilgili kanun tasarısının müstace
liyetine binaen ıbiran evvel görüşülebimiıCiSİ için 

j Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonlarm-
î dan (seçilecek 5 er üyeden müteşekkil bir ge-
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cici komisyon kurulmasına müsa delerinizi arz 
ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz 

BAŞKAN — Bir geçici komisyon kurulma
sı teklif ediliyor, Millî Eğitim, ıBütçe ve Plân 
komisyonundan beşör kişi 'bir araya gelmek 
suretiyle... 

FERID MELEN (Van) — Bu hususta söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERID MELEN (Van) — Seyın Başkan, 

mevzuun esası üzerinde duracak değilim. Hiç 
şüphesiz önemli bir konudur ve biran evvel 
intacedilmesini biz de arzu ©deriz. Ancak Sa
yın Bakanın teklif ettiği yol sanıyorum kıl, 
pratik değildir. Geçici komisyon teşkili ve ora
da müzakeresi daha güçtür. Zaten ilki komis
yona havale edilmiştir, Millî Eğitim ve Bütçe 
komisyonuna evvelâ geçici komisyon teşkili 
için onları ayrı ayrı toplıyacaksınız ve mesele 
uzayacak. Halbuki bu muameleyi yapıncaya 
kadar, bu iki komisyon toplanarak meseleyi 

intaceder. Bence bu husus daha pratiktir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 18 
kabule karşı 21 red oyu ile kabul edilmedi. 

Sayın Ulay, ibir önergeniz var, bunu ıgeri 
aldınız mı, yoksa okutayım mı? 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — O zaman ver
miştim, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O zaman verdiniz, şimdi geri 
alıyor musunuz? 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Geri almıyo
rum. Sayın Yıldız, benim anladığıma göre he
pimize Ibirşeyler dokundurdu. Onun içıin bu
nunla ilgili olarak gizli bir celsede bunların 
belirtilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bunu ıbu 
safhada oya koyımıyalım veya - zaten oya ko
yamayız da - bir sunuş olarak okutmıyalım. 
Sonra verirsiniz. Çünkü zamanı geçti. Öyle 
yapalım, ıSayın Ulay. Ekseriyet bulamıyorum, 
çünkü, şimdi seçime geçeceğiz. Zile bastım, 
ondan çağırıyorum, saym üyeleri. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Peki. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Komisyondaki 14 Sayın üye 

•dâhil çoğunluk teşkil etmiyor. 28 Temımuz 1966 

Perşembe ıgünü saat 15 te toplanılmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,50 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit i Köker'in, îşçi kooperatiflerine açılan 
kredilere dair soru önergesi ve Çalışma Ba
kam Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/275) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki arz edilen sorularımın îmar ve 

îskân ve Çalışma Bakanları tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

7 Temmuz 1966 
Cumhuriyet Senatosu 

Ankara Üyesi 
Yiğit Köker 

1. M. K. E. Kurumu Fişek Fabrikası iş
çileri yapı kooperatifi inşaatı ihtilâf sebe-
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biyle 1957 yılından 1963 yılma kadar dur
muş bulunmasına rağmen 1957 yılında T, Em
lâk Kredi Bankasınca açılan krediye mahsu
ben verilen avansı teşkil eden 2,5 milyon 
Tl. lık tahvile bankaca 1,5 milyon Tl. lık 
faiz ve masraf tahakkuk ettirilmiştir. Koo
peratif ortaklarına çok ağır bir maddi kül
fet tahmil eden bu faizin mâkul bir se
viyeye indirilmesi mümkün müdür? 

2. İşçi kooperatiflerine açılan krediler 
% 4 faiz ve 20 yıl süre ile verildiği halde 
Harb Sanayii dalında çalışan ve diğer mües
seselere nisbeten daha az ücret alan Fişek 
Fabrikası işçileri Yapı Koopertifi üyelerine 
•%. 7 faiz ve 10 yıl süreli kredi açılması 
usule uygun mudur? 

3. Mevcut haksızlığı gidermek maksa-
diyle Fişek Fabrikası işçileri Yapı Koopera
tifine açılan kredinin faiz haddinin % 4 
indirilmesi ve kredi müddetinin 20 yıla çıka
rılması mümkün müdür ? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

İşçi Sağlığı Genel Md. 
Sayı : 925-2-306556 

23.7.1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 8 . 7 . 1966 gün ve 6566-1934-7/276 

sayılı yazınız. 

Kredi açılan kooperatiflere dair Cumhuri
yet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in ya
zılı soru önergesi üzerine keyfiyet tetkik edildi. 

Önergede kayıtlı hususlar; ilgili soru mad
deleri itibariyle ve Sosyal Sigortalar Kurumu
nun tatbikatı yönünden, aşağıda ayrı ayrı izah 
olunmuştur : 

I - T. Emlâk Kredi Bankası aracılığı ile kre
di açılan kooperatifler :: 

1. — 31 . 12 . 1965 tarihi itibariyle ve T. 
Emlâk Kredi Bankası aracılığı ile kredi açı
lan kooperatiflerin sayısı 279 olup bu koopera
tiflerin ortakları adına cem'an 15 013 aded 
mesken inşa edilmiştir. 

Açılan kredilerin yıllar itibariyle ve son 
5 yıllık durumu : 

(Bu yöndeki tatbikat 1953 yılından itibaren 
başlamıştır.) 

Tl. 

268 687 339 
1953 - 1960 süresinde ceman açı
lan kredi 
1961 yılında ceman açılan kredi 131 558 914 
1962 yılında ceman açılan kredi 48 978 836 
1963 yılında ceman açılan kredi 27 109 928 
1964 yılında ceman açılan kredi — 
1965 yılında ceman açılan kredi — 

Yekûn 476 335 017 

2. — Türkiye Emlâk Kredi Bankası aracılığı 
ile kredi açılan kooperatiflerin ihaleleri; doğ
rudan doğruya kooperatiflerce yapılmış oldu
ğundan, bunların ne kadarının mukavele sü
resi içinde her hangi bir ihtilâfa mahal kalmak
sızın ortaklarını mesken sahibi yaptıkları ke
sinlikle malûm bulunmamakla beraber, ihti
lafsız olarak ortaklarını ferdîleştirerek mes
ken sahibi yapmış olanların bugün için pek 
cüz'î olduğu kanaatindeyiz. 

31 . 12 . 1965 tarihi itibariyle 279 koope
ratiften 213 ü ortaklarının tamamı ile, 36 sı 
kısmen ferdîleşmiş durumda olup 30 kooperati
fin durumu da kısmen ihtilaflı olup keyfiyet 
gerek Sosyal Sigortalar Kurulu ve gerekse 
T. Emlâk Kredi Bankası tarafından takibedil-
mekte ve bunların da ferdîleştirilmesine çalışıl
maktadır. 

3 ve 4 — Yukarda arz olunduğu üzere iha
leler Kurum tarafından yapılmayıp, koopera
tiflerce yapıldığından, ihtilaflı olanlar ile ih
tilâfın ne safhada olduğu katiyetle bilineme
mektedir. 

5. — Gerek ihtilâf ve gerekse sair sebep
lerle ferdîleşme hususunda vukuagelen gecik
meler sebebiyle, kooperatif ortaklarına tahmil 
olunan stüasyon faizi tahakkuklarının her ne 
kadar ferdîleşme anında peşinen ödenmesi ge
rekmekte ise de; bu meblâğlar % 5 faiz ve 
20 yıllık ayrı bir itfa plânına bağlanmak 
suretiyle kooperatif ortaklarının ödeme güçle
rinde bir kolaylık sağlanmış bulunmaktadır. 

1 . 4 . 1962 tarihinde yürürlüğe giren 71 
yayın No. lu Talimatname gereğince T. Emlâk 
Kredi Bankası aracılığı ile kooperatiflere kre-
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di tahsisi tatbikatına son verilmiş olup, halen 
ferdileşmemiş durumda olan kooperatiflerin 
ferdîleşmelerinin teminine çalışılmaktadır. 

II - Doğrudan doğruya Kurum aracılığı ile 
kredi açılan kooperatifler :: 

1. — Bu yöndeki tatbikat 1 . 4 . .1962 ta
rihinden itibaren başlamış olup 31 . 5 . 1966 
tarihi itibariyle 217 aded işçi mesken yapı koo
peratifinin ortakları adma cem'an 8 025 aded 
mesken inşa edilmiştir. 

Açılan kredilerin yıllar itibariyle durumu : 

Tl. 

1962 yılında fiilen açılan kredi 
1963 yılında fiilen açılan kredi 
1964 yılında fiilen açılan kredi 
1965 yılında fiilen açılan kredi 

50 429 169 
34 207 914 
96 956 177 
76 362 832 

31 . 12 . 1965 tarihine kadar fii
len açılan kredi 257 956 092 

1 . 1 .1966 - 31 . 5 
resinde fiilen açılan 

1966 sü-
9 051 408 

olmak üzere cem'an (257 956 092 + 9 051 408 ^ -
267 007 500) 267 007 500 liradır. 

2. — 31 . 5 . 1966 tarihi itibariyle 35 koo
peratifin 1 012 ortağı île ferdî münasebete ge
çilmiştir. 

3. — Kredisi açılan 45 kooperatifin işinde 
ihtilâfa düşülmüş, bunlardan; 22 kooperati
fin Kuruma olan vecibelerini yerine getireme
mesi konusu sulhen halledilmiş, 4 kooperati
fin mütaahhidi ile olan ihtilâf, mukavelenin 
feshi, 1 kooperatifin inşaat mütaahhidi ile olan 
ihtilâf, işin tasfiyesi suretiyle giderilmiş olup 
18 kooperatifin ihtilaflı durumunun halli için 
gayret sarf edilmektedir. (Ayrıca 2 kooperatif
le kredi açılması konusunda ihtilâf mevcuttur.) 

4. — Kredi verilen kooperatiflerden 5 inin 
ihtilaflı durumları sebebiyle mahkemedeki dâ
valarının derdesti rüyet olduğu, bunlardan bir 
tanesinin Kurumla ilişkisi bulunduğu, bir koo
peratif aleyhine de doğrudan doğruya Kurum
ca dâva ikame edildiği, liiğerlerinin kooperatif
lerle ortakları veya mütaahhitleri arasındaki 
ihtilâfa aidolduğu, ancak bu ihtilâfın Kurum 
işlemlerine dolayısiyle etkisi bulunduğu ve 
kooperatifleri gayesine ulaştırmadığı, 

5. — Gerek ihtilâf, gerekse malî yetersizlik 
sebebiyle kooperatiflerin tahakkuk eden faiz
lerini ödiyemedikleri müşahede edilmekte olup, 
bu konuda kolaylık sağlanmasını teminen Ku
rum Teşkilât Kanununa, kredi faizlerinin 
anaparayla birlikte taksite bağlanması için hü
küm vaz'ı hususunda çalışmalar yapılmaktadır. 

Yukarda arz olunduğu üzere; T. Emlâk 
Kredi Bankası ve Kurum aracılığı ile bugüne 
kadar com'an 496 kooperatifin ortakları için 
23 038 aded mesken inşasını teminen 734 342 517 
liralık kredi tahsis olunmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Çalışma Bakanı 
A. Naili Erdem 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, kredi açılan kooperatiflere dair 
soru önergesi ve Çahşma Bakanı A. Naili Er-
dcm'in yazılı cevabı (7/276) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda arz edilen sorularımın Çalışma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

7 . 7 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu 
Ankara Üyesi 

Yiğit Köke i' 

1. Sosyal Sigortalar Kurumu (İsçi Sigor
taları) tarafından bugüne kadar kaç işçi yap] 
kooperatifine kredi açılmıştır. Açılan kredile
rin yıllar itibariyle yekûnu nedir?. 

2. Kredi açılan kooperatiflerden ne kadarı, 
kanuni süreler zarfında ve her hangi bir huku
kî ihtilâf çıkmadan ortaklarını mesken sahibi 
yapmıştır!. 

3. Kredi verilen kooperatiflerden ne mik
tarı mütaahhitleriyle ve Sosyal Sigortalar Ku
rumu ile ihtilâfa düşmüştür. 

4. İhtilâf sebebiyle halen ne kadar dâva 
derdesti rüyet ve Temyiz safhasındadır. 

5. İhtilâf sebebiyle vâki gecikmelerin tah
mil ettiği fuzuli faiz tahakkuklarının işçileri
mizi müşkül durumlara duçar etmesi karşısında 
ne gibi bir tedbir düşünülmektedir. 
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T. C. 
Çalışma Bakanlığı 23 . 7 .1966 

İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü 
Sayı : 925-2-29/6557 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 8 . 7 .1966 gün ve 6565/1934 - 7/275 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Kökcr'in işçi yapı koperatiflerine açılan kredi
ler hakkındaki 7 .7 .1966 tarihli yazılı soru 
önergesi üzerine keyfiyet tetkik edildi. 

Önergede bahsi geçen Makina ve Kimya En
düstrisi Fişek Fabrikası İşçileri Yapı Koopera-
tifince, ortakları adına yaptırılan meskenler 
için; ortaklarının Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet sandıklarına bağlı bulunmaları ve 
Sosyal Sigortalar Kurumunca ihzar olunan tip 
statü hükümlerine göre kurulmuş bir koopera
tif de olmamaları sebebiyle, 1956 yılında Kuru
ma vâki müracaatları üzerine, ne Türkiye Em
lâk Kredi Bankası aracılığı ile ve ne de 1.4.1962 
tarihinde yürürlüğe giren 71 yayın numaralı 
talimatname gereğince doğrudan doğruya Ku
rum aracılığı ile kredi açılmamıştır. 

26 . 7 . 1966 O : 1 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca açılan 
kredilerin ise, anılan Bankanın mevzuatı dâhi
linde tahsis olunduğu anlaşılmaktadır. 

1 . 4 . 1962 tarihinden itibaren işçi yapı 
koperatiflerine, Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
aracılığı ile kredi tahsis olunmayıp doğrudan 
doğruya Kurum aracılığı ile kredi açılmakta ve 
anılan tarihten önce bu yolda kredi açılan koo
peratiflerin ise ferdileştirilerek tasfiyelerine 
çalışılmaktadır. 

Keza; anılan talimatnamenin 10 ncu madde
sinin «Hazır ve natamam bina için kredi veril
mez.» hükmü muvacehesinde de, mezkûr koo
peratifte kredi tahsisi mümkün görülememek
tedir. 

Bu itibarla; kooperatif lehine Türkiye Em
lâk Kredi Bankası aracılığı ile açılan kredilerin 
faiz nisbetlerinin % 7 den % 4 e indirilmesi ve 
vâdesinin de 10 yıldan 20 yıla çıkarılması yö
nünden, Kurumca yapılabilecek bir işlem bulun
mamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Erdoğan Adalı'ya isin verilmesi baklanda Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/506) 

2. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Koksal'm, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, istanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Samsun üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pırıltı'nm, 1966 programına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/340) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'm, Asgari geçim indirimi Kanununa da
ir Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Aimocagil'm, Merkez Valiliğine tâyin 
olunan eski Maraş Valisine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/365) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakamndaıı sözlü sorusu (6/366) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, izmir'e getirilen uranyum madeni
ne dair İçişleri Bakamndan sözlü sorusu 
(6/369) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, Bulgaristan'a gönderilmesi düşünülen 
sanatçıya dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/371) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfik inci'nin, istanbul boğazmdaki kaza
larla ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/372) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadı
ğına dair Tarım Bakamndan sözlü sorusu 
(6/373) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulusman m, bir öğretmene karşı yapı
lan ithamlara dair Millî Eğitim Bakamndan 
sözlü sorusu (6/376) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi is
kender Cenap Ege'nin, ipar Transport Ltd. 
Şirketine ait dört ticaret gemisine dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/378) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Haydar 
Tunçkanat'm, Doğu ve Güney - Doğu illerine 
tâyin edilen 8 memura dair imar ve iskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/379) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucusal'm, 29 Mayıs 1966 Pazar günü Es
kişehir'de oynanan Eskişehir - Bursaspor futbol 
maçma dair, Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu (6/380) 

17. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, istanbul'da, Sirkeci ile Üskü
dar arasında bir teleferik yapılacağı haberine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/381) 



18. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, istanbul şehrinin beledi ihti
yaçlarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/382) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Batı - Almanya'da çalışan 
işçilerimize dair, Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/383) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, oyun yerlerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/384) 

21. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, posta telgraf ve telefon 
abonelerinden alınan mükerrer paralara dair 
Ulaştırma ve Adalet Bakanlarından sözlü soru
su (6/387) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı sebebiyle su 
altında kalan köylere dair İmar ve İskân, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy işleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/388) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'ın, özel öğretim Kurumları Kanunu
nun uygulanmasına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/389) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN ÎŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma tarihi : 1.2.1966] 

2. — Maliye Bakanı ihsan Gürsan'm Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 
(S. Sayısı : 771) [Dağıtma tarihi : 3 . 3 .1966] 
(Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili) 

3. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 

9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/72) 
(S. Sayısı: 773) [Dağıtma tarihi : 2 .3.1966] 
(Maliye Bakanlığı ile ilgili) 

4. — Maliye Bakanı ihsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (4/73) (S. Sayısı : 772) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 3 .1966] (Maliye Bakanlığı ile 
ügili) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 22 . 5 .1965 tarihli 
Haftalık Karar Cetvellerindeki 2538 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/74) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1966] (Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/12) (S. Sayısı: 788) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 .1966] 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılman hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis-
yonr. raporu (3/15) (S. Sayısı : 789) [Dağıtma 
taribi : 6.7.1966] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm yasama dokunulmazlığının 
kaLhıılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/23) (S. Sayısı : 790) [Dağıt
ma tarihi : 6.7.1966] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/37) (S. Sayısı: 791) 
[Dağîtma tarihi : 6.7.1966] 



10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'mn yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/54) (S. Sayısı : 792) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık teske
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/57) (S. Sayısı : 793) 
[Dağıtma tarihi : 6.7.1966] 

12. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Sabahattin Orhon'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Curafturiyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/92) (S. Sayısı : 796) [Dağıtma 
tarihi : 6.7.1966] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi T e Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komkyonu raporu (3/112) (S. Sayısı : 794) 
[Dağıtma tarihi : 6.7.1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi C. Tev-
fik Okyayuz'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/195) (S. Sayısı : 797) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 6 . 1966] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/197) (S. Sayısı : 798) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 .1966] 

16. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/200) (S. Sayısı : 799) [Da
ğıtma tarihi : 6,7.1966] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi 
Talât Oran'm yasama dokunulmazlığının kaldı-' 
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/228) (S. Sayısı : 800) [Dağıtma ta
rihi : 6.7.1966] 

3 — 
I 18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat öztürkçine'nin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/278) (S. Sayısı : 801) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/279) (S. Sayısı 802) [Dağıtma tari
hi : 6.7.1966] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 803) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 .1966] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Şeref Kayalar'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/311) (S. Sayısı : 804) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

22. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Telün Arıburun'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
.Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/326) (S. Sayısı : 805) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 
Safa Yalçuk'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/332) (S. Sayısı : 806) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

24. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/358) (S. Sayısı : 
807) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu (3/371) (S. Sayısı : 
808) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 



26. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi j 
İhsan Sabri Çağlayangil'in yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/385) (S. Sa
yısı : 795) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1986] 

27. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Osman Zeki Gümüşoğlu'nun yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu (3/403) (S. Sa
yısı : 809) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

28. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi 
Talât Oran'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/429) (S. Sayısı : 810) [Da
ğıtma tarihi 6 . 7 . 1966] 

29. •— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Basbakanhk tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/436) (S. Sayısı : 811) 
[Dağıtma tarihi : 6 , 7 . 1966] 

30. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Orhan Akça'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Basbakanhk tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/441) (S. Sayısı : 812) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 


