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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başkan; Cumhuriyet Senatosunun yeni yıl 
çalışmalarının hayırlı ve başarılı olması temen
nisinde bulundu ve yapılması gerekli işleri açık
ladı. 

Eski Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Sena
tosu Tabiî Üyesi müteveffa Cemal Gürsel'in 
hâtırasını taziz için saygı duruşu yapıldı. 

Ticaret Bakanlığından istifa eden Macit Ze-
ren'in istifasının kabul edildiğine ve Ticaret 
Bakanlığına asaleten tâyin yapılıncaya kadar 
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik et
mesinin ; 

Ticaret Bakanlığına Zonguldak Milletvekili 
Sadık Tekin Müftüoğlu'nun atanmasının; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı İhsan Saibri Çağlayangil'e, dö
nüşüne kadar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'-
ın ; 

Vazife ile yurt dışında gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dönü
şüne kadar, Ulaştırma Bakanı Seyfi öztıink'-
ün; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ma
liye Bakanı İhsan Gürsan'a, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e dönü
şüne kadar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın; 

İran ve Pakistan'ı ziyaret etmek üzere 
Türkiye'den ayrılacak olan Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay'a dönüşüne kadar, Anayasa ge
reğince. Cumhuriyet Senatosu Başkanı İbra
him Şevki Atasağun'un; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı İhsan 'Sabri Çağlayangil'e dönü
şüne kadar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm; 
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Vazife ile yurt dışına gidecek olan Mallı 
Eğitim Balkanı Orhan Dengiz'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm ve; 

Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın istifasının 
kabul edildiğine ve asaleten tâyin yapılın
caya kadar Maliye Bakanlığına Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum-
harbaşkanİHrı tezkereleri ile, 

Kars Üyesi Sırrı Atalay'm Başkanvekilli-
ğhıden istifası, 

'Tabiî Üye Kadri Kaplan'm Başkanvekilli-
ğinden istifası, 

Zonguldak Üyesi Tevfik înci'nin Adalet 
Partisinden istifası ve, 

Ordu Üyesi Eşref Ayhan'ın Adalet Partisine 
katıldığına dair Adalet Partici Grupu Başkan
lığı yazısı okundu, bilgi ^dinildi. 

Düğünlerde israfatm men'i hakkında 25 
Teşrinievvel 1336 günlü ve 55 sayılı Kanu
nun, Anayasaya aykırı olduğundan iptal edil
diğine dair Anayasa Mahkemesi Bakanlığı 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutu
lacak Danışma Kurulunun dağıtım cetveli, 
üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, kabul 
edildi. 

Başkanlık Divanı seçimlerine geçildi. Fik
ret Turhangil (Aydın), Mehmet Ünaldı fAda
na) ve Sırrı Atalay (Kars) Başkanvekillik-
lerine seçildiler. 

Aydın Üyesi Fikret Turhangil; Başkan-
vekilliklerine seçilmeleri sebebiyle kendisi ve 
arkadaşları adına Genel Kurula teşekkürlerini 
hildirdi. 

İdareei üyeliklere Necip Seyhan (Hakkâri), 
Akif Tekin (Antalya) ve Âdil Ünlü (Cumhur
başkanınca S. Ü.) ; 

Divan Kâtipliklerine Enver Bahadırlı (Ha
tay), Nizam etten özgül (Gaziantep). Nahit 
Altan (Çanakkale), Muzaffer Yurdakuler 
(Tabiî Üye), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) ve 
Ali Rıza Ulusıman (Kırşehir) seçildiler 

Gündemede görüşülecek başka konu bulun
madığından 3 Kasım 1966 Perşembe günü 

saat 15 te toplanılmak üzere birleşime saat 
17,40 da son verildi. 

Başkan 
İbrahim Şevki Atasağun 

Kâtip 
Çanakkale 

Nahit Altan 
Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 

Fehmi Alpaslan'ın; Artvin ili dâhilinde açıl
ması düşünülen sağlık ocaklarına dair sözlü 
soru önergesi Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/393) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın; Artvin iline tahsis edilen 
imam kadrolarına dair sözlü soru önergesi 
Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. (6/394) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın; Rusya'dan ithal edilip 
Hopa İskelesine indirilen çimentolara dair 
sözlü som. önergesi Eenerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/395) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydımer'in, zirai mahsullerimiz üzerinde büyük 
tahribat yapan karga 'mücadelesine dair sözlü 
soru önergesi Tarım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/396) ' 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
-Hüseyin Atmaca'nm, ortaokul ve iş öğretmen 
talar Kanununun uygulamasına .dair sözlü 
soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/397) 

6. — Cumhuriyet Senatosu, Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Tekniker Okulu öğrenci
lerine dair sözlü soru önergesi Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/398) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, ortaokul ve iş öğretmen 
muavinliği sınavını kazananlara dair sözlü soru 
önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/400) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, orta dereceli okullara gön
derilen gazete, dergi ve kitaplara dair sözlü 
soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/401) 
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9. — Cumhuriyet 'Senatosu Üyesi Zerin 
Tüzün'ün, «Pamuıkkale» ye dair sözlü soru 
önergesi Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gön
derilmiş tir. (6/402) 

10. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, İstanbul'un çöp ve çöpçülerine dair 
sözlü soru önergesi İçişleri Balkanlığına gönde
rilmiştir. (6/403) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, İstanbul Belediyesindeki kırtasiye
cilik hakkındaki sözlü soru önergesi İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. ('6/404) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet (Senatosu Üyesi Sıtkı 

Uİay'm, Kıbrıs ve Enosis hakkındaki yazılı so
ru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/290) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sıtkı 
Ulay'm ; 4 ncü Orduya dair yazılı soru öner
gesi Başbakanlığa gönderilmiştir (7/291) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, 1966 icra plânı ile DenizM 

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

relere başlıyoruz. 
Cündem dışı söz istiyen ve beyanının yazılı 

olarak bildiren sayın üyeleri arz ediyorum. 
Sayın Okurer, grup adına, Saym Bekata 

«İran ve Pakistan seyahati intibaları» hakkm-

iline yapılması öngörülen işlere dair yazılı soru 
önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/292) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sıtkı 
III ay 'in, Batman'dan İskenderun'a ıkadar uza
nacak olan boru hattına dair yazılı soru öner
gesi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/293) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'm, Cumhuriyet Senatosu Başkanı İbrahim 
Şevki Atasağun'un Başkanlığımda Polonya'ya 
giden Parlâmento Heyetine dair yazılı soru 
önergesi Başbakanlığa gönderiimjişitir. (7/294) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Griresur Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun, Ipraş Rafinerisinin tev
siine dair yazılı soru önergesi Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/295) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sıtkı 
IJlay'ın, barış gönüllülerine dair yazılı soru 
önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/296) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sıtkı 
Uİay'm, komşu Arap ülkelerine dair yazılı so
ru önergesi Dışişleri Bak anlığın e gönderilmiş
tir. (7/297) 

>•• 

da, Sayın Ulay «soygun olayları» hakkında, 
Saym Tüzün «teknikerler konusu» hakkında, 
Saym Ucuzal «şeker pancarı mahsulü ve müs
tahsilinin durumu» hakkında, Saym Ertuğ 
«parlömanter rejimin korunması» hakkında... 

Altıncı yılın Divanın teşekkülünü takibeden 
ilk içtima olması hasabiyle bütün saym üyele
re söz verilecektir. 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Nizamettin Özgül (Gaziantep), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — İkinci Birleşimi eçıyorum. 

2. — YOKLAMA 
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3 — DEMEÇLER 1 

1. — Adalet Partisi Senato Grupu Başkam 
CaJıit Okurer'in, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurul çalışmalarının daha verimli olmasını te-
mip, hvkımpndan gerek Senatoda mevcut gruplar 
ve gerekse Büyük Millet Meclisi ile münasebet
lerin, tanzimi lüzumunu belirterek ve bu husus
larda çalışmalara geçilmesini istiyen demeci. 

BAŞKAN — Sayın Okurer, yeni çalışma yı
lının .başında 'Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulu çalışmalarının .daha verimli olması husu-
susundaki temennilerini A. P. Grupu adına arz 
etmek üzere buyurun efendim. 

A. P. GRUPU BAŞKANİ CAHİT OKUR
ER (İzmir) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 1966 - 1967 çalışma 
yılı bugün başlıyor demektir. Çünkü bundan 
evvelki oturumda Divanının teşekkülü ile bu
günden itibaren Genel Kurulumuz çalışma im
kânlarına erişmiş bulunuyor. Bu münasebetle 
grupumuz, adına Yüksek Heyetinize temennile
rimizi arz etmeyi lüzumlu bulduk. 

Her şeyden evvel 1966 - 1967 çalışma yılı
nın geçen yıllardan daha verimli ve başarılı 
olmasını grupumuz adına temenni ediyorum. 
Bu hususta grupumuz, bu yıl evvelki yıllardan 
daha verimli bir çalışma yılını idrak için bü
tün diğer gruplar ve üyelerle bâzı çalışma 
esasları üzerinde bir anlaşmaya varmak gerek
tiğine kaani bulunuyor. Bu gibi çalışma esas
larının neler olacağı, ne gibi esaslar üzerinde 
müşterek bir çalışmaya gidebileceğimiz hususu 
elbette gruplar, grup temsilcileri ve parti tem-
süjcileri arasında -müştereken yapılacak bir mü
zakere ile tesbit edilecektir. Fakat bir misal 
olmak üzere biz bir, iki noktayı arz etmek is
tiyoruz. 

Her şeyden evvel şuna kaani bulunuyoruz 
ki, Senato Umumi Heyeti çalışmalarında da-

. çla seviyeli, ilmî ve fikrî olgunluğa sahip bir 
çalışma ; düzeni sağlamamız şarttır. Cumhuriyet 
Senatosu, hepimiz tarafından zaman zaman şi
kâyet konusu olan Millet Meclisi ile münasebet
lerini daha mâkul ölçüler içinde, ayarlamak ar
zusunu taşımaktadır. Cumhuriyet Senatosu
nun yeni Anayasa muvacehesinde ifade ettiği 
değeri ve bu değer ölçüsünde fonksiyonunu 
yerine getirebilmesinde bütün üye arkadaşların 

— 41 

TE SÖYLEVLER 

aynı temenniye iştirak etmiş olacakları kana
atindeyim. Bu itibarla diğer bir husus da ça
lışmalarımızın esas itibariyle fikrî yollardan 
ayrılmaması, yapılacak mücadelenin tamamen 
fikrî bir mücadele ve münakaşa çığırından dı
şarı çıkmamasıdır. Bunu temin için bütün pra-
ti gruplarının ve diğer üyelerin gerektiği tak
dirde büyük bir hissî fedakârlıkta bulunmala
rının lüzumuna kaani olacakları hususunda da 
şüplıe etmiyoruz. 

Bu itibarla Türkiye'nin yükselişinde 
faydasız kalacak polemik ve çalışmalar
dan mümkün mertebe kendimizi alıko
yabiliriz. Bâzı polemik mevzuları Millet 
Meclisinde bahis konusu olabilir, oraya ge
tirilebilir, fakat Senatoda bilhassa memleketin 
hayrına veya faydasına bir şey getirmiyecek 
olan lüzumsuz polemik ve çatışma konuların
dan uzak kalmamız bizim için çalışmalarımızı 
daha verimli hale getirmek bakımından çok 
faydalı ve müessir olacağı kanısındayım. Bu 
itibarla bu neviden yani lüzumsuz polemik ve 
çatışma mevzuları gibi, bu neviden mevzu ve 
meselelerin dışardan Senatoya intikal ettirilme
mesinde gereken titizliği gösterdiğimiz takdirde 
hedefe daha kolaylıkla ulaşacağımız kanaatin
deyim. İşte bu gibi çalışma esaslarını tesbit et
mek, gereken prensipleri bütün vuzuhuyla or
taya koyabilmek için Sayın Senato Başkanlığı
nın parti ve grup temsilcilerini müzakereye 
davet etmesini yüksek takdirlerinize arz edi
yoruz. Sayın Senato Başkanı gerek parti tem
silcilerini ve gerekse grup başkanlarını davet 
ettikleri takdirde, bu konuda açılacak müzake
reler sonunda varılacak müşterek çalışma esas
larına bütün üyelerin uyması ve ona göre da
ha seviyeli ve ilmî ve fikrî olgunluğa sahibo-
lan bir çalışma yılını idrâk edeceğiz kanaatin
deyiz. Bu kanaatle 1966 - 1967 çalışma yılının 
daha verimli olması hususundaki en iyi temen
nilerimizi tekrarlarken Yüce Senatonun sayın 
üyelerini hürmetle selâmlıyoruz. (Alkışlar.) 

2. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın; 
•Cumhurbaşkanı ile birlikte îran ve Pakistan'a 
vâki seyahati intıbalarına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanımızla 
İ ran ve Pakistan gezisine katılmış bulunan Be-
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kata intibalarıni kısaca arz etmek üzere gündem 
dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem Başkan, değerli senatör arkadaşlarım, 
Cumhurbaşkanımız Saym Cevdet Sunay ve Sa
yın eşlerinin, yakın dostlarımız kardeş İran ve 
Pakistan'ı resmî ziyaretlerinde, kendilerine re
fakat eden heyet içinde ben de bulundum. Bu 
itibarla Yüksek Senatoya, bu ziyaretler hak
kında kısaca bilgi arz etmek istiyorum. 

Hatırlanacaktır ki, İran Devlet Başkanı Ma
jeste Şahinşah Aryamehr ve Pakistan Devlet 
Başkanı Mareşal Muhammed Eyüp Han daha 
önce Türkiye'yi resmen ziyaret etmişlerdir. 
Buna rağmen yıllardır bu ziyaretlerin iadesine 
imkân hâsıl olamamıştı. 

İşte, Sayın Cumhurbaşkanımız, Devletlerara
sı münasebetlerin bir icabı olarak, bu ziyaret
lerin iadesi yolunda tevali eden nazik davet
lere mukabele etmişlerdir. 

Bu münasebetle her üç Devleti ilgilendiren 
başlıca konuların Devlet Başkanları seviyesinde 
gözden geçirilmesi ve üç dost Devletin birbir
lerine daha da yakınlaşması sağlanmıştır. 

Saym Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay ve 
Sayın eşlerinin bu ziyaretlerine, Hükümetten 
Saym Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gil ile Saym eşleri,, Cumhuriyet Senatosundan 
bendeniz, Millet Meclisi Trabzon Milletvekili 
Saym Prof. Osman Turan ile III ncü Ordu Ko
mutanı Saym Orgeneral Fikret Esen ve Türk 
Hükümetinin yüksek rütbeli memurları ka
tılmışlardır. 

Ayrıca TRT ve Türk Basın temsilcileri de 
heyete refakat etmişlerdir. 

Cumhurbaşkanımızın İran ziyaretleri 2 - 7 
Ekim ve Pakistan ziyaretleri ele 7 - 12 Ekim 
1966 arasında olmak üzere 11 gün sürmüştür. 

Saym Cumhurbaşkanımızın ve Saym eşleri
nin ziyaretleri münasebetiyle, İran ve Pakistan 
Devletleri protokol daireleri tarafından hazır
lanan program gereğince : 

İran'da : Tahran ve Babil; 
Batı ve Doğu Pakistan'da ise : Rawalpindi, 

Mâmbad, Peşaver, Lahor, Dakka, Çitagong ve 
Kareçi şehirleri ziyaret edilmiştir. 

Ayrıca, her ilki ülkenin tarih, sanat, kültür, 
taibiat, tarım, endüstri, sağlık ve eğitim müessese 
ve tesisleri incelenmiştir. 

Ziyaretin her safhasında; karşılama ve 
uğurlamalarda ve geziler sırasında İran'ın ve 
Pakistan'ın Saym Devlet Başkanları ve Saym 
eşleri başta olmak üzere, Hükümet ve ordu er
kânı Batı ve Doğu Pakistan Umumî Valileri, 
Belediye Başkanları, mahallî teşekküller ve her 
iki ülkenin halkları tarafından Saym Cumhur
başkanımıza ve saym eşlerine karşı gösterilen 
ilgi, benzeri ziyareblerdoki mûtad ölçülerin çok 
üstünde, parlak ve candan olmuştur. 

Bunu daha iyi belirtebilmek için ifade ede
yim ki, uçağımız havada, bu memleketlerin sı
nırlarında İran ve Pakistan uçakları ile karşı
lanmış ve bu uçaklar alanlara kadar Türk uça
ğına refakat etmişlerdir. Uçağımız alana inin
ce toplar atılmış ve büyük karşılama törenleri 
yapılmıştır. Hor uğranılan yerde şehirler ve 
halk fevkalâde günlere has bir bayram havası 
içine girmiştir. Meydanlarda ve yol boylarında 
yüzbinlerce insan ve öğrenciler ellerinde Türk 
bayrakları ile, sık suk zafer taıklariyle, millî 
oyun ve mahallî bandolarla çok sıcak ve sami
mî gösteriler yapmışlardır. 

Şehirler baştan başa Türk bayrağı ile ve 
Saym Sunay'm resimle riyl e; geceleri ise bü
yük ölçüde ışıklarla donatılmıştır. 

Kaldıkları şehirlerde Saym Oumhurtoaşıka-
nıımıza saraylar tahsis olunmuş, büyük açık ha
va toplantıları yapılmış, resımî kabuller tertip
lenmiş ve heyet en sıcal ilgi ile ağırlanmıştır. 

Radyo ve televizyon programlarında da bu 
ziyarete çok geniş yer verilmiştir. Gazeteler bi
rinci sayfalarına Saym Sunay'm sayfa boyu re
simlerini basmışlar, Sunay ve Türkiye hakkın
da övgü dolu yazılar yayınlamışlardır. Bu ko
nuda bir fikir verebilmiş olmak için birkaç ör
neği Yüce Senatoya göstermekle yetineceğim. 
(İran ve Pakistan gazeteleri gösterdi) Bu gör
düklerinizden sadece bir kaçıdır. 

Muhterem arkadaşlar : 
Bu ziyaretten faydalanarak Türk - İran ve 

Pakistan Devlet Başkanları arasında derin 
dostluk ve tam bir anlayış havası içinde, dün
ya ve bölge meseleleri üzerinde resmî görüşme
ler yapılmıştır. 

Her üç memleketi ilgilendiren bütün konu
larda, münasebetlerin daimî bir dostluk ve kar
deşlik anlayışı içinde gelişmekte olduğunu mü-
şalıade eden Devlet Başkanları, esasen mevcut 
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yakınlığın bu ziyaretle daha da kuvvet kazan
dığını görmekten memnuniyet duymuşlardır. 

Ayrıca İran ve Pakistan'da her sahada 
olumılu gelişmelerin arttığını tesbit etmek se
vindirici bir müşahade olmuştur. 

Müslüman memleketler arasındaki münase
betlerin düzelmesi ve normal hale girmesi yo
lundaki ortak gayretler taikdirle karşılanmış
tır. 

Dünyada barış, güven ve istikrarın devamı 
üzerinde durmak ve milletlerarası anlaşmazlık
ları barışçı yollarla çözmek hususundaki işbir
liğinin değeri ve isabeti üzerindeki mutabakat 
teyidedilmiştir. 

Bu anlayışla barışın ve milletlerarası güven
liğin devamında Birleşmiş Milletlerin rolünün 
önemi kabul edilerek, bu teşekkülün kuvvetlen
mesi ve gerekli imkânlara kavuşması lüzumun
da birleşilmiştir. 

Ayrıca, bugün yalnız sanayii gelişmiş mem
l e k e t e halkının faydalandıkları refahtan, az 
gelişmiş milletlerin de paylarını almaları için, 
dünya ölçüsünde dengeli bir iktisadi ve sosyal 
gelişme dâvasının hayati ve İnsani yönü ve 
bunun çareleri üzerinde de durulmuştur. 

Dünya barış düzenlini gölgelendiren Viet
nam meselesinde, Vietnam halkının kendi mu
kadderatını kendilerinin serbestçe tâyin etme
leri ve bu yolda barışçı bir çözüm yolu bulun
ması arzusu izhar edilmiştir. 

Kııbrıs dâvasında, İran ve Pakistan'ın olum
lu tutumları üzeninde memnunluğumuz belirtil
miş ve bu konuda, tarafların rızasüyle akdedil
miş milletlerarası andlaşmalarm yürürlüğünün 
kabulü ile bunlara riayet olunması ve mesele
nin müzakere yoluyla hallinin faydaları üzerin
de durulmuştur. 

Keşmir anlaşmazlığının da Jammu ve Keş
mir halıkınm arzularına göre ve Birleşmiş Mil
letler kararlarına uygun olarak halledilmesi 
görüşünde birleşilmiştir. 

Sömürücülüğe karşı savaş ve henüz müstem
leke rejimleri içinde ıstırap çekerek yaşıyan 
milletlerin hürriyet ve egemenliklerine biran 
önee kavuşmaları anlayışında mutabakata va
rılmıştır. 

Tesirli bir milletlerarası kontrol altında 
umumî bir silâhsızlanmanın dünya barışının bir 
teminatı alacağı, buna bir başlangıç olarak da 

I nükleer silâhların kullanılmaması, yayılmama
sı ve bu alandaki denemelerin yasaklanması 
gibi uluslararası gerginliğin azalmasına yardım
cı unsurlar hakkındaki görüş paylaşılmıştır. 

Mutherem arkadaşlar :• 
Üç Devlet Başkanı arasında, ilkili münasebet

lerde de görüş mutabakatı tesıbit olunmuştur. 
Her üç memleketi yakından ilgilendiren 

bölgesel işbirliği konusunda keza fikir birliği
ne varılmıştır. Her üç memleketle ilgili bölge
sel kalkınma çabalarının süratle gelişmesini 
sağlıyabilmek için, devletlerarası dostlukları-

I mızm, milletlerarası yakınlıkla tamamlanması 
zorunluğu üzerinde birleşilmiştir. 

Her üç memlekette görülen bölgesel kalkın
ma sahasındaki büyülk gelişmeler memnunluk
la kaydedilerek, bu yoldaki . çalışmaların hız-

I landırılması ve bölgede güven ve istikrarın tat-
I minkâr bir şekilde sağlanarak, idamesinin ge-
I rektiği hususu da teyidedilmiştir. 

Bu arada CENTO anlaşması ve yürürlükte 
I >lan kültürel, ticarî hayvancılık, transit, turizm 
I ve vize anlaşmaları uyarınca memleketlerimiz 

arasındaki dayanışma bağlarının ve işbirliğinin 
kuvvetlendirilmesi arzusu samimiyetle paylaşıl-

I mıştır. 
I Böylece her üç Devlet Başkanı, dünya ve 

bölge sorunlarında aynı görüşlerde olduklarını 
memnunlukla müşahade ve üç memleket arasm-

I da mevcut dost ve kardeşçe münasebetlerin da-
I ha da kuvvetlendirilmesi ve geliştirilmesi hu

susundaki müşterek arzuyu samimî duygularla 
I belirterek, bu yoldaki azimlerini kesinlikle te-
I yidetmişlerdir. 

I Muhterem arkadaşlar :• 
I Cumhurbaşkanımız Sayın Sunay ve Sayın 
I eşleri, Majeste Şehinşah Muhammed Rıza Pe'h-
I levî ve İran İmparatoriçesi Majeste Fanah Peh-

levî ile Pakistan Cumhunbaşkanı Maraşal Mu-
I hammed Eyüp Han'ı ve Sayın eşlerini TürM-
I ye'yi ziyarete davet etmişlerdir. Her iki Devlet 

Başkanı da Cumhurbaşkanımızın bu davetlerini 
I memnunlukla karşılamışlardır. 

İran ve Pakistan ziyaretiyle ilgili olarak her 
I iki Devlet Başkan ve ricalinin ve halklarının 
I Büyük Atatürk'e yürekten duydukları bağlıbk 
I ve hayranlık üzerinde de bilhassa durmak k-
I terim. 
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İran'da, bugünkü Türk - İran dostluğu, te
melinin Atatürk ile Şöhinşa'h'm balbası ımerihum 
Büyük Rıza Şah tarafından atıldığı belirtilmek^ 
te ve Pakistan'da ise, Atatürk, mazlum millet
lere örnek bir kurtarıcı ve bir büyük mürşit 
olarak benimsenmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar : 
!Bu münasebetle şu hususu da belirtmeliyim 

ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Cevdet Sunaya 
m, Genelkurmay Başkanlıkları sırasında, her 
ilki Devlet Başkanı ile, Hükümet ve ordu erkâ
nı ve umumî valilerle geçmişte yaptıkları te
masların, tanışmaların ve kurdukları samimî 
dostlukların bu ziyarette özel bir etkisi olmuş
tur. 

'Sözlerimi bağlarken, hepimizi çok memnu» 
edecek bir gerçeşi de belirteceğim : 

Türk Devletinin itibarı Türk Milletinin dost
luğunun büyük değeri ve bu dostluğa verilen 
önem bu ziyaretimiz sırasında en geniş anlamı 
ve tezahürleriyle kendisini göstermiştir. 

Bu hususu da iftiharla kaydederek, Gum-
kurbaşkanımız Sayın Sunay'm İran ve Pakis
tan ziyaretlerinin, üç Devlet arasında mevcut 
sıcak dostluk ve samimî kardeşlik bağlarını çok 
daha kuvvetlendiren, unutulmaz tesirler yarat
tığını arz eder, Yüce Senatoyu saygılarla se-
lâmilarıım. (Alkışlar) 

3. •— C. II. Partisi Grup Başkanvehillerin
den Fehmi Alpaslan'ın, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurul çalışmalarının daha verimli bir ha
le getirilmesi konusunda A. P. Grupu Başkanı 
Cahit Okurer'în temennilerine katıldıklarına ve 
bu hususta gerekli işlemin yapılması lüzumuna 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Bekata gündem dışı söz 
istediği bir esnada Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu Başkanvekili Sayın Fehmi Alpaslan ta
rafından yeni yıl çalışmaları hakkında grupu-
nun görüşlerini gündem dışı olarak beyan et
mek için söz talebetmişlerdir. 

Sayın Fehmi Alpaslan gündem dışı olarak 
buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU BAŞKANVEKİLİ FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan sayın 
senatör arkadaşlarım, mensubu olduğum gru-
pun üyesi arkadaşlarımın lütfedip tevcih bu^ 
•vurdukları Başkanvekilliği vazifesi içinde çok 

değerli senatör arka d aşlarıma ilk defa hiıtaibet-
menin mutluluğunu yaşıyorum. Bunun için de 
hepinizi önceden hürmetle selâmlarını. 

Kıymetli arkadaşlanım, Adalet Partisi Gru
pu Başkanı Sayın Okurer'in bu yılki çakışıma 
döneminin daha verimli, daha seviyeli olması 
yolundaki* temennilerini grupumuz şükranla 
karşılamıştır ve esasen ayni görüş içinde te
mennilerimiz de kendi temennileriyle birleş-' 
mektedir. Bu toplantı yılı başımda Cumhuriyet 
Halk Partisi ortak grupunda bir konuşma ve
ren 'Sayın Genel Başkanımızın da işaret bu
yurdukları gibi, tam bir anlayış havasiyle gün
lerimizi değerlendirmek ve milletin ve memle
ketin beklediği büyük hizımetleri parlâmento 
olarak vermek bizim için değişmez hedeftir. 
Bu itibarla iktidar partisine mensup bir gru-
pun başkanı tarafından ortaya atılan bu görü
şü büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Ve çok 
ümidederiz ki, bu yıl geçmiş yılın verimsiz, kı
sır çekişmelerinden uzak kalmak suretiyle bek
lenilen büyük hizmetleri yapmak bilhassa Se
natomuz için mümkün olacaktır. 

Kıymetli arkadaşlarım, takdir buyurursu
nuz ki, Cumhuriyet Senatolmuzun iki mühim 
vazifesi vardır. Bir tanesi kanun yapmak, di
ğeri de denetleme görevini yerine getirmektir. 

Kanun yapmak mevzuunda Cumhuriyet Se
natosu kuruluşuna uygun olarak gerçekten ken
disine ümit bağlanan bir müessesedir. Yalnız 
geçen yıl, hepimiz gayet iyi biliyoruz ki, ka
nunlar zamanında komisyonlardan geçirilmek 
suretiyle Senatoya getirilmesi imkânına sahip 
olunamadığı için buradan umumiyetle aeele 
olarak, bâzı mevzuları ve millete mulhtacoMu-
ğu kanunları biran evvel takdim etmenin endi
şesiyle sadece noksan gördüklerini geçiştirmek 
suretiyle kanunlar çıkarılmak gibi bir endişeye 
kapılmış bulunuyordu. Bu itibarla bu yıl Yük
sek Meolis'ten kanunların komisyonlardan za
manında geçirilerek genel kurula getirilmesi 
hususunda lûtufkâr alâkalarını rica edeceğiz. 

Denetleme konusu mühim bir mevzudur. Me
seleleri objektif esaslarla ele aldığımız takdirde 
iktidar, muhalefet veya tarafsız gruplar ya da 
şahıslar olarak bu mevzuda da birleşmemiz, an
laşmamız mümkündür ve esasen başka türlü ol
ması için de sebep yoktur. Arkadaşlarım takdir 
buyururlar ki, denetlemeye muhtacolan Hükü
metler bir siyasi teşekkülün bünyesinden çıkmak-
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'la beraber topyekûn Türkiye Cumhuriyeti Hükü- I 
meti vasfını alırlar ve onların yapacakları iyi 
hizmetten bütün millet faydalanabileceği gibi'ak
saklıkların zararı da topyekûn millete intikal 
eder. O halde denetleme vazifesinde de mahza 
hissî sebeplerden uzaklaşmak suretiyle eğer ob
jektif esaslar üzerinde birleşirsek ki, kıymetli A. 
P. si Grup Başkanının beyanlarını bu istikamet
te mânalandırıyoruz, işte o zaman Cumhuriyet 
Senatosunun gerçekten yüksek hüviyetine uygun 
bir çalışma temposu ile bu yıl çok verimli bir ha
le getireceğinden asla şüphe etmiyoruz. Vâki tek
lifleri dairesinde Yüce Senatosu Başkanının par
tiler temsilcilerini, gruplar temsilcilerini topla
mak suretiyle çalışma esaslarını tesbit etmeleri I 
yolundaki gayretlerini, lûtufkâr alâkalarını biz 
de C. H. P. si grupu olarak hararetle bekliyoruz. 

Bu yıl m Büyük Türk Milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, tekrar hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

4. — Millî Birlik Grupu adına Ahmet Yıldız
ın, Cumhuriyet Senatosunun yeni çalışma yılının • 
daha verimli olmasını sağlamak bakımından gö
rüş ve temennilerini bildiren demeci 

BAŞKAN -— Yeni yıl çalışmaları münasebe
ti ile Millî Birlik Grupu adına Sayın Ahmet Yıl
dız söz almıştır. Buyurunuz Sayın Yıldız. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Sayın 
arkadaşlar, iktidar partisi ve ana muhalefet 
partisi sözcülerinin burada umut veren teklifle
rini ve ileriye ilişkin görüşlerini Millî Birlik Gru
pu olarak yürekten paylaşır ve yeni yılın bu şe
kilde başarılı bir yasama dönemi olacağı umudu 
'bizde uyandığı için bu husustaki kıvançlarımızı 
da belirtmek isterim. Gerçekte Senatomuzun, 
Türk kamu oyundaki ününe yaraşır bir çalışma 
yapması hepimizin ve tümümüzün ana görevi 
olduğu bilincini paylaşan bu görüşlerin başlan
gıçta belirtilmesini çok yerinde karşıladık. Ana
yasamızın felsefesine uyan bu türlü bir çalışma 
İkinci Cumhuriyet döneminde umutlarımızı bağ
ladığımız amaçların gerçekleşmesi en büyük ga
ranti olacaktır. Millî Birlik Grupu ve bugünkü 
düzene bütün ümitlerini bağlamış Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri olarak bu görüşleri çalışma sü
resi boyunca destekliyeceğimizi belirtmek ödevi
mizin gereği olduğu kadar da, ileriye ilişkin | 
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ümitlerimizin güçlülüğünü İfade etmek anlamına 
alınmalıdır. Şimdiye değin yakındığımız bâzı 
davranışların bundan sonra olmıyacağına ilişkin 
bir teminat olarak bu sözleri A. P. sinden din
lemekle de ayrıca hoşnut kaldık. O halde görü
yoruz ki, deneiTTelerden ve şimdiye kadarki geliş
melerden umutlu bir noktaya vardık ve bundan 
sonraki çalışmalarımıza ışık tutacak ilkelerde or
taklaşa bir anlaşmaya ulaştık. Bu anlaşmanın sü
reli olmasını ve sözlerin teminat halinde bulun
masını elbette en az bizim kadar sizler de temen
ni edersiniz. Politik ortamın çok muhtacolduğu 
bu türlü bir çalışma rejimimiz yönünden, ulusu
muzun gelecek kaderi yönünden, çok önemli ol
duğunu talîdir eden arkadaşlarımızın bu çalış
malarında hep birlikte ve bir dayanışma halinde 
verimli olarak bir yasama yılının idrak edilmesi
ni temenni eder bu yoldaki çalışmaların, gerek 
iktidar ve gerekse muhalefetten gelecek teklifle
rin, grupumuzca destekleneceğini arz eder grupu-
muz adına hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 

5. — Tabiî Üye Sıtkı JJlay'ın; soygun olayla
rına karşı alınacak tedbirler hakkında demeci. 

BAŞKAN — Üzücü İzmir soygun olayı hak
kında Sayın Sıtkı Ulay gündem dışı söz istemiş
tir. Buyurunuz Sayın Ulay. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlarım, son günlerin artan soygun, vurgun 
ve asayişsizlik olayları zannederim ki, parti far
kı gözetmeksizin hepimizin canını sıkıyor ve el
birliği ile bu tehlikeli derde süratle yönelmenin 
zaruret ve mecburiyetini duyuyor. Bir asker ola
rak üzülerek gerçeği ifade edeyim ki, bu olaylar 
çoklukla şehirler dışı jandarma asayiş bölgele
rinde meydana geliyor ve maalesef bâzı ilk alâ
metler doğru ise, kasıtlı değil ise, tertip değil ise, 
bâzı askerî şekil ve kıyafetler de vatandaş vic
danında derin düşünce, üzüntü ve tereddütlere 
sebeboluyor. 

Biz ve hepimiz biliyoruz ki, jandarmamızın 
bu görevlerdeki zafiyeti yıllar boyu bir gerçek
tir. Fakat jandarmamız bugünkü şekil ve duru
mu ile kaldıkça da bu olayların önlenmesi de ma
alesef kolay ve mümkün olamıya çaktır. 

Madem ki, bu teşekkül yurdun iç emniyet ve 
asayişi ile de görevlidir ve her taraftaki olayla
ra süratle yetişmekle mükelleftir, o halde buna 
görevinin gerektirdiği, günün asri teçhizat ve va-
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sı talan ile donatmak zarureti karşısındayız. Ak-
takviye edilecek seyyar polis ekiplerine devrol-
mıyacağma göre, jandarma da senelerden beri 
hem ordu hem de müessir bir 'asayiş görevlisi ol
mak gibi iki karpuzu bir koltuğa sığdırmak du
rumundan artık kurtarılmalıdır. 

Bana kalırsa işin en doğrusu bugün zamanı 
gelmişken demokratik memleketlerin çoğunda ol
duğu gibi artık vakit geçirmeden jandarmanın 
yerini şimdilik bcâzı hususlarda kademe kademe 
takviye edilecek seyyar polis ekiplerine devrol-
malı bilhassa ilk plânda turistik yollar boyunca 
her vilâyet arasındaki vilâyet hudutlarından iti
baren yollar üzerinde kuvvetlendirilecek il sey
yar polisleri sorumlulukla vazife almalı şimdilik 
jandarma da ancak lüzumu halinde çağrılacak 
bir ordu birliği görevinde bulunmalı ve yollar 
dışı faaliyetine sevk edilmelidir. 

Artık şüphe yok ki, söz ve ihmal götürmiye-
ce'k olan bu konuda sorumlularımızın âcil ted
birleriyle muvaffakiyet hareketlerini vatandaş 
olarak görmek istiyoruz ve bekliyoruz. Hürmet
lerimle. (Alkışlar) 

6. -— Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyelerden 
Zerin Tüzün'ün, Tekniker Okulu öğrencilerinin 
senelerdir devam eden isteklerinin nedenlerini 
açıklayan ve bunların daha fazla uzamasına 
meydan verilmemesi gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Teknikerler konusu üzerinde 
Sayın Zerin Tüzün gündem dışı -söz istemiş
lerdir, buyurun efendim. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, Sayın Senatörler, Sena-

» tonun çalışmaya başladığı ilk gün, gündem 
dışı bir konuşma yapmak suretiyle vaktinizi; 
almak istemezdim. Ne var ki, üzerindee önemle 
durduğum bir mesele alan ve artık som zaman
larda hat bir safhaya gelmiş bulunan «Tekni
kerler» konusunun hâlâ bir neticeye vardırrla-
mamış olması karşısında bu konuşmayı yapmak 
zoırunluğunu duymuş bulunmaktayım. 

Muhterem senatörler, hepinizin bildiği gi
bi bu teknikerler meselesi bugün ortaya çık
mış yepyeni bir konu değildir. Senelerden be
ri bu gençlerin zaman zaman sessiz yürüyüş 
yapmak veya derslere girmemek suretiyle yet
kilileri meselelerine çözüm yolu bulmak üzere 
haırekete geçirmeye çalıştıkları hepinizin ma

lûmudur. Ne var ki, yıllardır sürüp giden bu 
problemi sübjektif bir görüş ölçüsünden çıka
rarak objektif ve bilimsel ölçülerle değerlen
dirip bir çözüme banlamak bir türlü mümkün 
olamamıştır. Ve neticede de, bugünkü olaylar 
meydana gelmiştir. Zira gençler meselelerine 
uzun süredir bir hal çaresi bulamayım Millî 
Eğitim Bakanlığına olan tüm inançlarını ar
tık yitinmdşlcrdir. Böylecede iş tamamen çığı
rından çıkmış ve bir çok vatan evlâdını imlti-
hanlaıra girmemek suretiyle bir yıllık emekleri
ni feda etmelerinden de ileri giderek hayat-
lariyle oynanın lan derecesine kadar getirmiş
tir. Tabiî bu arada memleketin bu gençlerden 
bokl-ediiğ'i hizmet ve taze insan gücü de, o nis-
bette heba olmuştur. Ben şimdi burada, insan
ların haklarını amma yolunda bu çeşit davra
nışlarda bulunmalarının doğru bir yol olup 
olmadığı konusunu tartışacak değilim. Bu dav
ranış bâzıları tarafından tasvibediiir, bazıların
ca edilmez, bu benoe büsbütün ayrı bir konu
dur. Esas olan ve üzerinde asıl durulmayı ge
rektiren mesele; ortada uzun zamandır halle
dilememiş ve büyük bir huzursuzluğun kay
nağı olmuş bulunan bir problemin var oluşu
dur. Bu proiblem nedir? Bu bir türlü halledile
memiş problem çeşitli çevrelerde çeşitli şekil
lerde yorumlanmaktadır. Bâzı çevreler veya ki-

jiler teknikerlerin hakları olmayan bir unvan 
•/e selâhiyotc sahiılx)lmak için direndiklerini id
dia etmektedirler. Bu kimselere göre tekniker
ler bu konuda gördükleri öğrenim yeterli ol
madığı hakle mühendislik unvanını almak ve 
mühendislerle aynı hak ve yetkilere sahibolmıak 
yolunda bir mücadelenin içindedirler, gönü
sün bir tanesi budur. 

Meseleyi biraz daha yakından takibeden bâ
zı çevreler ise teknikerlerin istek ve iddiaların
da çok daha derinlere inen nedenler bulundu
ğu görüşünü savunmaktadırlar. Bu görüşün sa
hibi olanlara güre, teknikerler ve mühendis
lik unvanının nede hakları olmayan yetkilerin 
peşinde değillerdir. Onlar herşeyden evvel 
okullarının kuruluş gayesinin açık ve seçik 
olarak belirtilmesi buna paralel olarak da hak 
ve yetkilerinin teshili ve bu hususların ka
nunlarla teminaıt altına alınması için mücadele 
etmektedirler. Yani bu gençler bilgilerinden 
fazlasına değil ama bilgileriyle mütenasip yet-
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kilere kanuni bir sakilde sahibolmayı istemek
tedirler. 

İkinci görüşü savunanların iddiası da bu
dur. 

Bunlardan başka, teknikerdik tahsili yapa
rak hayata atılmış bulunan bir gencin kaabili-
yetleri ölçüsünde daha üst kademelerde bıir 
öğrenim yapabilmesini, yani teknikerlikle mü
hendislik arasındaki yolun açık tutulması ge
rektiğini, savunanlar vardır. Buna karşılık 
mühendisliğin tamamen ayrı bir formasyon me
selesi olduğu ve mühendisliğe giden yollun te'k-
nikerldkten geçmesinin mümkün ve doğru ola-
mıyacağmı kesinlikle iddia edenler de vardır. 

Bunlar ve buna benzer bâzı konular de
vamlı bir tartışma vesilesi olarak ortadadır 
ve halledilemiyen problemin esas unsurlarımı 
teşkil etmektedirler. 

Şimdi bütün bu çeşitli görüş ve iddiaların 
hangisi daha doğru ve yerindedir ve bu me
selenin çözümü yolunda ne yapılmalıdır? 

Benim görüşüme göre mesele ortadadır. 
Bir kere kuruluşlarından bu yana seneler geç
tiği halıde bu okulların gerek kuruluş gayele
rini gerekse mezunlarının hak, unvan ve selâ-
hiyetlerini belirten bir kanun çıkarılamamış ol
ması problemin ananoktasmı teşkil etmektedir. 

Senelerdir çeşitli vesilelerle ve özellikle öğ
rencilerde bir reaksiyon olduğu zamanlarda 
böyle bir kanunun hazırlanmakta olduğu Ba
kanlık tarafından açıklanmış ama mesele bir 
türlü sonuca bağlanamamıştır. 

Buna mukabil ne yapılmıştır'? Teknikerlere 
birtakım haklar ve yetkiler tanıyan kararna
meler çıkarılmıştır. Ne var ki, bir süre sonra 
da bu yetkileri kısııtilıyan veya tamamiyle 
geri alan yeni birtakım kararlar alınması yo
luna da gidilmiştir. 

Şimdi akla derhal bir soru geliyor: Bu 
yetkiler bir zaman neye göre verilmiş, sonra
dan niçin geri alınmıştır? Bu hususta ilmî 
bir etüt veya sağlam bir gerekçe var mıdır? 
Fikrimce bu husus, Önemli bir noktadır. Zira 
verilmiş olan bir yetkinin geri alınmasmdaşi 
isabet derecesi üzerinde kesin bir fikre varmak 
için ortaya sağlam bir gerekçe koymak şart
tır. Bu olmaz ve hele bu hususta sadece bâzı 
çevrelerin görüş ve baskılarının rol oynadığı 
hakkında ortaya bir de söylenti çıkarsa bu ta-
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sarrufun da önemdi bir tepki ve huzursuzluk 
kaynağı olması kadar tabiî bir şey olmaz. 
Şimdi benim fikrimce bütün bu durumlar kar
şısında Millî Eğitim Bakanlığına düşen önemli 
bir görev vardır. O da; bütün bu değişik gö
rüş, tutum ve davranışlar karşısında sorumlu 
mevki olan Bakanlığın görüş ve karârının ne 
olduğunu açıkça ortaya koymasıdır. Bakanlı
ğın bu konularda bir açıklama yaparak haklı 
ve haksız bulduğu hususlarla bugüne kadar 
yapılmış olan tasarruflardan yerinde gördüğü 
ve görmediklerini ilmî bir etüde dayanan sağ
lam gerekçelerle ve kesinlikle belirtmesinin ve 
teknikerlerin gerçek 'istekleriyle bu isteklerin 
bilimsel açıdan değerlendirilmesi sonucu mey
dana çıkacak hak yetki ve unvanlarının neler
den ibaret bulunduğunu bütün ayrmtılariyle 
ifade etmesinin, elbetteki sürüp giden bu görüş 
ayrılıklarını, bu huzursuzlukları ve bu üzüntü 
verici olayları önleme yolunda önemli bir rol 
oynayacağı muhakkaktır. 

Kaldı ki teknikerlerin problemleri' bugün 
birden bire ortaya çıkan bir mesele olmadığı
na göre sorumlu dairelerin bu hususta gerekli 
etütleri yapmaları için yeterli zamanı bulmuş 
almalarını da düşünmemiz pekâlâ mümkün
dür. Ama üzülerek söylemelk zorundayım ki, 
Bakanlık şimdiye kadar böyle kesin bir açıkla
mada bulunmamış, bu konuda izlediği politika
nın ne olduğunu belirli hatlariyle ortaya koy
mamış, isteklerin ve çeşitli görüşlerin tam bir 
tahlilini yaparak uygun gördüğü ve görmedi
ği hususları ortaya koyma yoluna gitmemiş 
böylece de yaranın tam üstüne parmak bas
mak yerine etrafında dolaşarak vakit kaızan-
maik yolunu tercih ettiği intibaını yaratmıştır. 

Ben bu arada bir hususu daha açıklamakta 
fayda görüyorum; Millî Eğitimle ilgili konu
lar üzerinde daima önemle duran Senatomuz 
Millî Eğitim Komisyonu bu teknikerler konu
sunda da eğilmiş ve tatil esnasında bu konuda 
bir çalışma yapmak ve rapor hazırlamak üze
re bir alt komisyonu da vazifelendirmiş bulun
maktadır. Bu alt komisyonun üyeleri yukarda 
saydığım hususlardaki bakanlık görüşünü al
mak ve bu suretle konuyu aydınlığa kavuştur
mak için gerekli teşebbüsü de yapmışlardır. 
Ama kendisinden bu mevzuda kısa bir görüş
me yapmak için randevu rica eden Senato üye-
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terine Sayın Bakan seyyahate çıkmak üzere 
olduğu gerekçesi ile bu imkânı vermediği ıgibi 
Bakanlıktan yetkili 'bir kimseyi kendisine ve
kâleten görevlendirerek bize gerekli açıkla
maları yapmalarını sağlamak lûtfunda da bu
lunmamışlardır. Böylece de, Bakanlık görüşü-
ııün gün ışığına çıkarılması maalesef mümikün 
olamamıştır, bu husus henüz karanlıktadır. 
Ama ortada çtok açıık olarak bilinen bir husus 
vardır ki o da; Tekniker okullarında yetişmek
te olan gençlerin bugün teknik kalkınma iste
ğimizin oturtulacak analtemellerinden biri ol
duğudur. Zira ihtisas derecesine varan bir pra
tikle gerekli teorik teknik bilgiyi bir araya ge
tirmek suretiyle yetişmiş olan bu tip teknik 
elemanıların teori ile iş güoü arasındaki boş
luğu sağlam bir köprü gibi birleştirmek su
retiyle verimi büyük ölçüde artıraoakları bu
lgun artık münalkaşa edilmez bir hakikattir. 
Diğer taraftan teknikerlik tahsili yapmış bu
lunan bir gencin kabiliyeti ölçüsünde yüksek 
mühendisliğe kadar giden yolunu kesmek de
ğil, bilâkis bu imkânları yaratmaya çalışmak 
yedinci Millî Eğitim Şûrası kararları ile ol
duğu kadar sosyal adalete ve insan haklarına 
'dayanan Anayasamızla da bağdaşık düşmek
tedir. O halde artık meseleleri bu açılardan 
ele alıp gereken gayret ve süratle yürütmek 
zamanı gelmiştir. Sanırım Millî Eğitim Ba
kanlığı da artık bu görüşe gelmiştir ki, ilk 
günlerde meselleyi oldukça olumsuz karşıladığı 
halde sonradan sınav sürelerini uzatmak su
retiyle öğrencilere taviz verme yoluna gitmiş, 
bundan bir netice alamayınca da, bu konuda 
hazırlanmış bulunan bir kanun tasarısının 
Talim ve terbiye kurulunun tetkikinde olduğu
nu açıklamıştır. Ne var ki, hazırlanmış olduğu 
'beyan edilen ıbu tasarının artık kangren olmuş 
bulunan bu meseleyi temelinden halledecek 
mahiyette olup olmadığı bizim için henüz meç
huldür. Bu böyle olduğu gibi tasarının hâlâ 
Meclislere sevk edilmemiş olması temenni •et
tiğimiz süratli gidişe kavuşamadığımız endişe
sini olduğu kadar, şimdiye kadar sürüp gitmiş 
olan oyalama siyasetinin devam edip etmediği 
şüphesini ide bizde canlı olarak tutmaktadır. 

İşte muhterem senatörler bütün bu yukarı
da arz ettiğim hususlardır ki, ben bu gündem 
dışı konuşmayı yapmaya zorunlu kılmıştır. 

Temennim., Bakanlığın bugüne kadar süre 
gelen olumsuz davranışlarını geride bırakarak 
teknik kademeler içinde önemli bir yeri bulu
nan tcknikerli çocuklarımızı biran önce verim
li bir çalışma düzenine kavuşturmak hususun
da gerekli sürat ve gayretin içine girmesi, se
nelerden beri devam eden oyalamalardan vaz 
geçip gençlerin toplum düzeni içindeki gerçek 
yenlerine oturmalarını sağlıyacak tedbirleri va
kit geçirmeden almasıdır. Bu husustaki temen
nilerimin sizlerin görüşleri ile de paralel bu
lunduğu inancı içinde hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar). 

7. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'tn, Top
rak Mahsulleri Ofisinin mübayaatına karşılık 
vâki tediyelerinin zamanında yapılmış olmasın
dan duyduğu memnuniyeti belirt eren ve şeker 
pancarı müstahsilin a da pancar bedelinin hiç 
olmazsa, yarısının teslim anında ödenmesini 
teinin eden demeci. 

BAŞKAN — Şeker Pancarı mahsulü ve nıüıs-
ıtahsıllarııı durumu hakkında gündem dışı Sa
yın Ömer Ucuz al söz istemişlerdir. Buyuru
nuz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişeihir) — Sayın Baş
kan değerli arkadaşilarım, bu yıl memleketimi
zin ekim sah alsının ekseriyetini teşkil eden mın
tıkalarda havaların normal yağışlı geçmesi, bu
nun yanında Türk köylüsünün gübreli ekim 
yapması, bereketli 'bir mahsulün idrâkini sağ
lamıştır. Hükümetimiz vaktinde gereken ted
birleri almış Toprak Mahsulleri Ofisi de kendi
sinden beklenen ciddî bir çalışma kampanyası
na girip bugüne kadar alım merkezlerinde 
köylünün mahsulünü değeri fiyatına satın alıp 
günü gününe yapılan alımın bedelini sıkıntı
sız ödemiş, böylece mahsulün mühim bir kış
ını Toprak Mahsulleri Ofisine intikal etmiş/bir. 
Bu sebeple hem köylü vatandaş elde ettiği 
mahsulü değeri fiyatla satıp eline gecen para
larla vaktinde ihtiyacını karşılamış, borçlarını 
ödemiş sıkıntıya düşmemiştir. Hem de Toprak 
Mahsulleri Ofisi fazla alım yapmak suretiyle 
cari masraflarını azaltmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, gerek Hükümete ve 
gerekse Toprak Mahsulleri Ofisine bu tutum 
ve .gayretlerinden dolayı huzurunuzda şük
ranlarımı arz ederim. Sözümün burasında bir 
hususa daha temas etmoyi bu sahada da muh-
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rem Hükümetten mümkün olan gayret ve yar
dımı temenni etmekteiyim. Türkiyenin 30 a ya
kın vilâyetinin sulanır mümbit milyonlarca 
döımim toprakların da Türk köylüsü şeker 
pancarı ekimi ile meşguldür. Şeker pancarı 
yetiştirilmesi çok emek, zahmet ve masraf is-
tiyen- bir iştir. Köylü ilk yılın etkim ayında top
rağı hazırlar, ertesi yılın Mart ayında tohumu 
eker, bunu mütaakip çapalama, sulama, has
talıktan koruma, söküm ve fabrikaya teslim 
gibi işlerle Mıart aymda.n itibaren senenin 
Kasnın ayı sonuna kadar yazın sıcağında, son
baharın soğuk ve yağmurlu günlerinde ömrü
nü toprak ve çamur içinde geçirir. Ayrıca ekim 
sahasına göre emek ve para sarf etmek mec
buriyetinde kalır. Bu kadar zor ve ağır bir 
çal ış la sonunda elde edilen pancar mahsulü 
Şeker fabrikalarına peyderpey teslim edil iv. 
Fakat teslim edilen pancar bedellerini TiLLdye 
Şeker fabrikaları Toprak Mahsulleri Ofisi gibi 
alım anında ödemez. Senelerdir görüldüğü üze
re Eylül ve Ekim Kasıım ayında teslim edilen 
pancar bedellerinin tediyesi pancarın Şeker 
olarak imali ve satışından sonra ancak Nisan 
ve Mayıs ayına kadar yapılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bir senelik emek kar
şısında elde edilen mahsulün bedeli müstahsil 
köylüye beş altı ay sionra ödenirse elbette müs
tahsil güç duruma düşer. Bir gün gelir köylü 
haklı olarak bu istihsal kolunu tcıık ile sula
nır mümbit topraklarda başka istihsal yoluna 
doneme 32 milyon Türk vatandaşının günlük 
mühim gıdasını teşkil eden şeker istihsali sa
hasında güçlük doğar. Bu selbeple yukarıda 
arz ettiğim gibi her türlü güç şartlar içinde 
bulunan şeker pancarı müstahsilinin bl an ev
vel bu güç durumdıan kurtulması için .Hüknime
tin ve Türkiye Şeker falbfikaları şirketinin ge
reken tedbirleri alıp teslim edilen pancar be
dellerinin hiç olmazsa teslimi anında % 50 sinin 
ödenmesi imkânlarının sağlanmasını ve bu yol
da müstahsıla gereken teminatın verilmesini 
temenni eder bu vesile ile Yüce Heyeti hür
metle selâmlarım. (Alkışlar). 

8. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, Parlöman-
ter rejimin korunması ve Parlâmento çalışmala
rında bâzı temel 'prensiplere saygılı olma ko
nusunda görüş ve düşünüşlerini açıklayan de
meci. 

BAŞKAN — Parlömanter rejimin korunma
sı, ve esaslı prensipler hususunda Sayın Erltuğ 
gündem dışı söz istem işlerdir. Buyurun Sayın 
Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
değerli senaltörler, yüklü geçen bir çalışma, dö
nemini takibeden bir yaz tatilinden sonra, yine 
bir araya gelmenin mutluluğu içindeyiz, önü
müzde büyük teşriî yıl - vardır. Bu teşriî yıla 
başlamadan önce, burada bâzı temennilerimi di
le getirmekte fayda görüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yaz tatili esnasın
da, bir taraftan yurit geırçelklerini mahallinde gö
rürken, öbür taraftan kendi kendimizle, vicdan
larımızla başlbaşa kalmanın sükûnetine ulaştık. 
Bu arada memleketin realitelerini dalha yakımdan 
görmek fırsatını bulduk. Memleket sathında ce
reyan etmekte olan mücadelelerin ananokttalarım 
daha iyi tesbit edebildik. Valkıa şu idi ki, Tür
kiye'de deımıokraltik hukuk nizamının devamını 
istiyen bir zümre, onun karşısında demokratik 
nizam dışarısında Parlömanter sistemin bu mem
lekette muvaffak olamayacağını yaymak istiyen 
ve geri kalmış bir toplum olarak Türkiye'nin de-
moikraltik sistemlere intibak edemiyceğini ileri sü
ren bir başka cephe vardı. Bu iki eephe yine de 
vardır ve yine de olaeaktır. Biz paırlömanterler 
olarak bir teşriî yılın başında önümüze gelecek 
hâdiseleri bu objektiften geçirirken birtakım kur
tuluş noktalarınım meydana çıkacağına inanarak 
huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

iSaym senatörler, bu yaz devresi siyasi müca
delelerin, fikir alanındaki siyasi mücadelelerin, 
olumlu bir istikamete doğru gittiğini gösterir 
ümitlerle bâzı hâdiseler cereyan etmiştir. Bum
da şunu belirtmek istiyorum ki, biz politikacılar 
olarak muhtelif kanaatlere mensup politikacılar 
olarak muayyen noktalarda bir temel seviyede 
hep beraber olmak mecburiyetindeyiz. Bu temel 
seviye üzerinde tartışma yapmak, bu temel sefvi-
yeyi aşan münakaşalara gülmemizde fayda mü
lâhaza etmek şöyle dursun, rejim için, memleket 
için 'büyük zarar ve tehlMerin mevcudiyetine 
manmalktayız, şahsan. Geçen yıl içinde, daha ön
ceki yıllarda, şu çatı altında birbirimizi, kem 
gözlerle gördüğümüz, kem sözlerle üzdüğümüz 
anlar az değildir. Burada birbirinlden daha çok 
vatanperver, birbirinden dalha çok memleket se
vermiş gibi birbirimize baktığımız ve bu haleti 
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ruhiye içerisinde birbirimize muamele ettiğimiz 
günler, üzüldüğümüz günler olmuştur. Birbiri
mizi gericilikle, aşırı solculukla, komünistlikle it
ham ettiğimiz günler olmuştur. Oysa ki, bu teş
rii devreye daha sağlam bir kompozisyon içeri
sinde girdiğimizi ben şahsan görmekle bahtiyar 
olduğumuzu beyan etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Atatürkçülük, me
deniyetçilik, ilericilik artık bu Parlâmento içeri
sinde her hangi bir grupun malı olmamalı, hepi
mizin müşterek malı olmalı ve asgari müşterek
ler dediğimiz seviyede muhafaza edilmelidir. 
C. H. P. içerisinde bu yaz döneminde ve son ku
rultayda cereyan eden fikir münakaşa ve tartış
maları hattâ mıücadelerini hassasiyetle izledik. 
Ve memnuniyetle gördük ki, C. H. P. si tıpkı 
bizim siyasi rakiplerimiz oldukları halde, bizim 
duyduğumuz bâzı endişeleri onlar da samimiyetle 
duymuşlardır. Ve aramızda büyük bir dikenli sa
hayı kaldırmaya muvaffak olmuşlardır. Bugün, 
C. H. Partisinin memleket sever mensuplarını 
burada saygı ile anarım, tebrik ederim. Kendi 
içlerinde yaptıkları mücadelede, her ne şekilde 
oulrsa olsun, hiçbir fikri kayırmak veya açıkla
mak için böyle söylemiyorum, fakat kendi içle
rindeki bir doktrin mücadelesinde bir murakaibe 
fikrimi tesis edebilmiş ve bunu kendi işlerinde 
kurmuşlardır. Bu parlömanter rejimimiz için bir 
temin aittir. Bu bakımdandır ki, biz, müstakbel ça
lışmalarımızda artık bugüne kadar cereyan eden 
lüzumsuz birtakım münakaşaları bir kenara it
meye muvaffak olacağız. Birbirimizi daha iyi 
anlıyarak daha verimli çalışmalar içerisine gire
ceğiz, bundan endişe etmemelidir. Bu asgari faslı 
müştereklerde birbirimize yakınlaştıktan sonra, 
artık muhalefet ve iktidar kanatları arasındaki 
münasebetleri medeni seviyede, medeni ölçüler 
içinde tutmak kolaylaşacaktır. Biz demiyoruz ki, 
iktidar olarak bizi tenkid etmeyiniz. Ediniz. Bi
zim şu temel meseleler dışında, yani Türkiye'nin 
bekasiyle alâkalı olarak konular ve mevzular dı
şında, demin de arz ettiğim gibi, bir faslı müş
terek seviyesinin üstünde tenkid edeceğiniz çok 
şeylerimiz olacaktır. İcraatımızın her safhasında, 

sanayi sahasında, maarif sahasında, hülâsa bütün 
icraatımızın her bölümünde muhalefet olarak bi
zi olumlu tenkidlermizle daima irşadedeceksiniz 
ve etmelisiniz. Ama bunun dışında temel mesele
lere inip de Türkiye'nin bekasını tehlikeye dü
şürecek kısır mücadelelere girmekten çekinmeye 
son derecede gayret sarf etmemizin zaruret ol
duğuna inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, iktidar ve muhalefet, 
nöbetleşe her siyasi partinin, Anayasamızın da 
beyan ettiği gibi vazgeçilmez unsur olan siyasi 
partilerin elde edeceği ve millet tarafından ve
rilen bir mesuliyettir. Seçim müessesesine saygılı 
olduğumuz müddetçe parlâmentoları millî irade 
kaynaklarından parlâmentolara giriş yollarının 
sadece millî irade kaynaklarından geçtiğine inan
dığımız müddetçe ve hizmet yarışını esas tuttu
ğumuz müddetçe, siyasi partiler er geç iktidarı 
elde edeceklerdir. Ve bugünün büyük siyasi par
tilerinden biri olan C. H. Partisinin, sıhhatli bir 
bünye içinde olmasının, bu memleketlin büyük bir 
ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyoruz ve birçok 
Adalet Partililerden birisi olarak ben de daima 
temenni ediyorum ki, C. H. Partisi sıhhatli bir 
bünye içinde bulunsun ve iktidarda veyahut mu
halefette vazifelerini olumlu ve müspet bir şe
kilde devam ettirsin. 

• İktidar bugün bizdedir. Eğer milletin itima
dını kaybedersek, bunda muvaffak olamazsak ya
rın iktidar gene bu milletin ekseriyetini kazana
cak olan bir başka siyasi teşekküldedir. Bu ne 
iktidara zorla gelmek, ne de iktidarda zorla kal
mak mümkün değildir. Mülâhazasına, millî ira
denin her şeye kadir olduğuna, tek sözün millî 
iradeden geldiğine inanarak, 1966 - 1967 teşrii 
yılma devam edersek çok büyük işler göreceği
mizi, başarılar kazanacağımıza inanıyorum. Ve 
sözlerimi Büyük Atatürk'ün ebediyen yaşıyacak 
olan şu sözleriyle bitiriyorum. 

«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.» He
pinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündem dışı görüşmeler bitmiş
tir. Gündeme geçiyoruz. Başkanlık sunuşlarını 
arz ediyorum. 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tabiî Üye Muzaffer Yurdakuler'in Di
van Kâtipliğinden istifasına dair önergesi 

Cumhııriyet Senatosu Başkanlığına 
Divan kâtipliğinden istifa ettiğimi arz ede

rim. 
Tabiî Üye 

Muzaffer Yurdakuler 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adma Divan 
kâtipliğine seçilmiş bulunan Sayın Muzaffer 
Yurdakuler istifa etmiştir. Yenisinin bildirilmesi 
hususu Başkanlık Divanınca kararlaştırılmış ve 
yazı Grup Başkanlığına gönderilmiştir. Alınacak 
cevaba göre gereği yapılacaktır. 

2. — 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 27 nci 
maddesine eklenen fıkranın iptaline ve aynı ka
nunun 2 nci ve 3 ncü maddelerinin de 44 sayılı 
Kanunun 28 nci maddesi gereğince iptaline ka
rar verildiğine dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkeresi (3/520) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinden gelen 
bir yazı var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
Adalet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Grupu tarafrndaji; 6830 sayılı İstimlâk Kanunu
nun 27 nci maddesine 7036 sayılı Kanunla ek
lenen fıkranın Anayasaya aykırı olduğundan ba
hisle iptali hakkında açılan dâva üzerine konu 
incelenmiş ve, 

1. 7036 sayılı Kanunla 6830 sayılı İstimlâk 
Kanununun 27 nci maddesine eklenen fıkranın, 
Anayasa'ya aykırı olduğundan iptaline, 

2. Aynı Kanunun, yürürlüğe ve yürütülme
ye ilişkin olup, ek fıkranın iptali sebebiyle uygu
lanmalarına imkân kalmıyan 2 nci ve 3 ncü mad
delerinin de 44 sayılı Kanunun 28 nci maddesi
nin ikinci fıkrası uyarınca iptaline, 

31 . 10 . 1966 gününde 1963/122 Esas ve 
1966/39 Karar sayısiyle karar verilmiştir. 

Bilgileri rica olunur. 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

İbrahim Senil 

BAŞKAN 
nulmuştur, 

Genel Kurulun bilgilerine su-

3. — A.P. Senato Grupu Başkanlığının: Grup 
Yönetim Kurulunun seçildiğini ve üyelerinin ad
larını bildiren tezkeresi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1 . 11 . 1966 Salı günü saat 10 da yapılan 

Grup Genel Kurulu toplantısındaki seçimler 
neticesinde Grup Yönetim Kurulu aşağıdaki şe
kilde teşekkül etmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
A. P. Senato Grupu Başkanı 

İzmir 
Cahit Okurer 

Grup Başkanlığına : 
Cahid Okurer 

BaşkanvekilliMerine : 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Ahmet Nusret Tuna 

Üyeliklere : 
Turgut Cebe 
Mehmet Güler 
H. Ali Türker 
Eşref Ayhan 
llyas Karagöz 
H. Avni Göktürk 
Kahmi Ankan 
Hüseyin Kalpaikhoğlu 
Sabahattin Orhon 
Kemal Şenocak 
Faruk Kmaytürk 
Halûk Berkol 

4. — Millî Birlik Grupu Başkanlığının, Grup 
Yönetim Kurulunun seçildiğini ve üyelerin ad
larını bildiren tezkeresi 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu Başkanlığın
dan alman bir yazıyı okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Birlik Grupu bugün (1 . 11 . 1966) 

toplanarak Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu se
çimlerini yapmıştır. 

Grup Başkanlığına, Emekli Org. Fahri özdi-
lek, Yönetim Kurulu üyeliklerine de Haydar 
Tunçkanat, Vehbi Ersü, Ahmet Yıldız, Suphi 
Karaman seçilmişlerdir. 

Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla. 
Millî Birlik Grupu Bşk. 

Tabiî Üye 
Fahri özdilek 
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BAŞKAN — Genel Kurulun 'bilgilerine su
nulmuştur. 

5. — Kontenjan Grupu Başkanlığının Grup 
Yönetim Kurulunun seçildiğini ve üyelerin adla
rını bildiren tezkeresi 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Bugün kendi tüzüğümün 6 ncı maddesine uy

gun olarak toplanan Grupumuz toplantıya katı
lan üyelenin oybirliği ile Grup Başkanlığına eski 
Başkan Senatör Âmil Artus'u seçmiştir. 

Grup Genel Sekreterliğine Senatör Adil Ünlü 
ile Yönetim Kurulu üyeliklerine Senatör Zerin 
Tüzün ve Ömer Ergün seçilmişlerdir. 

Keyfiyet içtüzüğün 15 nei maddesi uyarınca 
saygıyla yüksek bilgilerinize arz olunur. 

Grup Başkanı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âmil Artus 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. 

6. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
Kanun muvacehesinde yeniden gözden geçiril
mek üzere gündemdeki yasama dokunulmazlıkla
rına ait maddelerin komisyona iadesine dair Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı tez
keresi 

Yüksek Başkanlığa 
Son çıkan, «Bâzı suç ve cezaların affı hak

kındaki Kanun» muvacehesinde bir kere daha 
incelenmek üzere Genel Kurul gündeminde mev
cut yasama dokunulmazlıklarına ait bütün dos
yaların Komisyonumuza iadesini arz ve talebe-
derim. 

Saygılarımla, 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

[Başkanı 
Aydın 

Oısman Saiım -Sarıgöllü 

BAŞKAN — Adalet ve Anayasa Komisyonu 
Başkanlığınca gündemlimizde bulunan ve yasama 
dokunulmazlığı ile ilgili dosyaların geriye veril
mesi talebedilmiş-tir. 

FERİD MELEN (Van) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde, buyurunuz 
Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, Adalet Komisyonu Baş
kanının bu teklifi şüphesiz yerindedir. Af Ka
nunu üzerine, konuyu bir defa daha inceliyecek-
tir. Yalnız bu vesile ile yanlış olduğuna inandı
ğım bir tatbikat üzerinde duracağım. 

Bugüne kadar Adalet ve Anayasa Komisyo
numuz affa uğrıy&n dosyaları Umumi Heyetten 
karar almadan doğrudan doğruya Hükümete 
iade etmiştir. Halbuki İçtüzüğümüze göre Hü
kümetten dokunulmazlığın kaldırılması hakkın
da gelen talepleri Adalet ve Anayasa Komisyo
nu behemehal bir neticeye bir karara bağlıya
cak ve bu karar Umuımi Heyetten geçecektir, 
ister müspet olsun, ister menfi oksun ve affa uğ
raması dolayı'siyle, muamele yapılmasına mahal 
olmaması halinde dahi. 

Eğer bu dosyaları da bu şekilde, yine eski tat
bikata uygun olarak iade edecekse, arz ettiğim 
g'ıbi, bu muamele İçtüzüğün açıkça ihlali olur. 
Bundan evvelki tatbikat kanaatime göre yanlış
tır. 

Bu vesile ile bir başka şeyi daha hatırlatmak 
istiyorum. Af Kanunumuz suçluya bir hak ver
miştir, aftan istifade ötmeme hakkı. Binaenaleyh 
Adalet Komisyonu kararını verirken, hiç olmaz
sa ilgili! arkadaşlarımıza bu noktayı sorması lâ
zımdı. Aftan istif aide etmek istememesi halinde 
ki, politika ile uğraşan insanların bir affın göl
gesine sığınacaklarını sanmıyorum. O takdirde, 
kendilerinin mâsuniyetlerıin'ln kaldırılması yolun
da verilecek kararın buraya getirilmesi lâzım
dır. Bu vesile ile bunları hatırlatmak üzere söz 
aldım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Melen'in görüşmesi oku
nan takrir üzerine değil, gündeme girmemiş ko
misyonda mevcut dosyalar ve bu dosyaların ge-
rilye çevrilmesi hakkında takibedilecek izler yö-
nündendir. 

Sayın Komisyon Başkanı görüşmek istiyorlar 
mı? 

Buyurun, Sayın Sailm Sarıgöllü. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri; Komisyonumuza doku
nulmazlığın kaldırılması hakkında Başbakanlık
tan intikal eden bir yazı üzerine Komisyonu
muzda iki işlem yapılır : 
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Birisi dokunulmazlığın kaldırılması kararma 
varılır, Umumu Heyete indirilir. 

Diğeri, dokunulmazlığın kaldırılmasına. ma
hal olmadığına dair bir karara varılır, bu da 
Umumi Heyete getirilir. Bunda ihtilâfımız yok. 
Yalnız bu defa Komisyonumuzda dosyalar bek
letiliyor gibi birtakım iddialarla karşılaşıldığı 
içindir ki, Af Kanununun çıkması beklenmeden 
su komisyonlardan gelen 'dosyalar komisyon 
umumi heyetinde görüşülmek suretiyle Umumi 
Heyete arz edilmek üzere gönderilmiş idi. Şimdi 
tekrar tetkik iç/in istediğimiz husus budur. İlti
basa mahal vermemek için ve Sayın Melen'in 
temas ettiği noktaya değineceğim. 

Af Kanunundan istifade mevzuunda zanlıya 
hakkı hıyar tanıyan husus bu Af Kanununda 
mevcuttur. Yani aftan istifade edip ötmediği hu
susu. Yani kendisi dilerse bundan istifade etme
yip hakkında bir dâvanın görülmesini talebede-
bilir. Fakat umumiyetle aftan istifade ediyor ise 
bu dosyalar hakkında komisyonumuzun veya 
Umumi Heyetin bir karara varması mümkün de
ğildir. Bu dosyaların kaldırılması yani cezanın 
düştüğüne karar verme yetkisi mahkemesine ait
tir. 

Bu ya Başbakanlık tarafından aidolduğu 
mahkemeden vâki talep üzerine komisyona gelir. 
Komisyon bu dosyaları geri isteme şeklinde usu
lü dairesinde iade eder. Mahkemesi cezanın kal
dırıldığına veya düştüğüne dair bir karar verir
se, mahallî mahkemenin karariyle iş hallolmuş 
olur. Veya komisyonumuz affın şümulüne girip 
girmediği hususunda elinde dosyaları bekletme
mek için şümulüne gireceğine kanaat getirdikle
rini iade eder. Bunun üzerine yine usulü daire
sinde mahkemesine gider ve mahkeme karar ve
rir. Her iki hususta ne İçtüzüğümüzde, ne Ana
yasa hükmünde aftan istifade edeceklerin Umu
mi Heyete arzında bir sebep görmemekteyiz. 

Ancak Af Kanunu, bu defa hükümleri ara
sında, aftan istifade edip etmemek gibi bir hakkı 
zanlıya tanıdığı cihetle bu dosyaları komisyonu
muza eelbettilkten sonra kendileri ya istenmek su
retiyle veya komisyonumuzca iade edilmek cihe
tine gidildiğinde bu aftan istifade edip etmemek 
hususları komisyonumuzun değil ve fakat aidol
duğu mahkemeye bildirmek lüzumu bakımından 
yine komisyonumuzu ilgilendirmez. Ancak ken-
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dilerine dosyalarının aidolduğu mahkemeye gön
derileceği hususu bildirilir ve bunlar da Heyeti 
Umumiycye liste hallinde arz edilebilir. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

Yalnız geri istememizin sebebi budur. Af Ka
nunundan evvel, Umumi Heyete intikal ettirdi
ğimiz için bu defa geri almak zorunluğuııda kal
dık. Mâruzâtım bundan ibarettir saygılarımla. 

BAŞKAN —• Gündemimizde yer almış bulu
nan yasama dokunulmazlığı ile ilgili dosyaların 
komisyona iadesi hususunda Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanlığının tezkeresini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul edilmiştiır. Dosyalar komisyona iade oluna
caktır. 

7. — Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanu
nunun 6143 sayılı Kanunla değişik 5 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısını 
görüşmek üzere geçici bir komisyon teşkiline dair 
İmar ve İskân Bakanlığı tezkeresi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
T. B. M. Meclisince kabul edilmiş bulunan 

4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Ka
nununun 6143 sayılı Kanunla değişil?: 5 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun işin 
önem ve acele oluşuna binaen tasarının ilgili ko
misyonlardan seçilecek üyelerden teşkil olunacak 
geçici bir komisyonda görüşülmesini saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

İmar ve İskân Baltanı 
Muğla 

Haldun Menteşeoğlu 

BAŞKAN — Malî ve İktisadi İşler Komisyo
nundan üç sayın üye, Bayındırlık Komisyonun
dan üç sayın üye, Bütçe ve Plân Komisyonundan 
üç sayın üye olmak üzere dokuz kişiden müteşek
kil takrirde bahse konu husus hakkında bir geçi
ci komisyon kurulması talebedilmiştir. 

Bu husustaki talebi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmliyenler... Kabul edilmiştir. 

8. —• Anayasa Mahkemesine bir asıl üye seçi
mi ile; 

Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye seçi
minin gelecek Birleşime bırakılmasına dair A. P. 
Grup Başkanvekili M. Nuri Âdemoğlu'nun öner
gesi. 
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Cumlhuriiyeıt Senatosu Başkanlığına 
Yeni yılın şartları içinde daha ahenkli çalış

ına gayesiyle bugünkü gündemde bulunan Ana
yasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Kuruluna 
üye seçiminin gelecek oturuma bırakılmasını arz 
ye teklif ederim. 

A. P. Grup Başkanyekili 
Adana 

M. Nuri Âdemoğlu 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek istd-
yen sayın üye?... Yok. Takririi oya sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka husus bu
lunmadığı cihetle 8 .11 1966 Salı günü saait 
15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,30 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

RLEŞiM 

5 Perşembe 

2 NCİ Bt 

3 . 11 . 196e 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se

çimi. 
2. — Yüksek Hâkimler Kuralıma iki asıl üye 

s edim i. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 

Cenap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 
114 ncü madesi sonuna iyi yeni fılkra efelen
mesine dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/135) (S. Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma 
tarihi : .1 .2 . 1966] 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanibul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
'kaldırılması hakkında Başbakanlık: tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/15) (S. Sayısı : 789) [Da
ğıtma traihi : 6 7 . 1966) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın yasama dokunulmazlığının 

15.00 

'kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/23) (S. Sayısı : 790) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması haikkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/37) (S. Sayısı : 
791) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-

' misyonu rapora (3/54) (S. Sayısı : 792) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san 'Sabri Oağlayangil'in yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/57) (S. Sayısı : 
793) [Dağıtma tarihi - .6 .7.1966] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Sa'bahattin Orhon'un yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması (hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/92) (S. Sayısı : 796) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbaikanhk tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/112) (S. Sayısı : 
794) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1 966] 

10. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi C. 
Tevfik Okyayuz'un, yasama dokunulmazlığının. 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu rapora (3/195) (S. Sayısı : 797) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, yasama dokunulmazlığının 



kaldırılması hakkında Bas.bakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/197) (S. Sayısı : 798) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürefc'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] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi 
Talât Oran'm, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması halanda Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/228) (S. Sayısı : 800) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ri fa t öztürkçine 'nin, yasa m a d oku mı hn az 11 ğı n m 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/278) (S. Sayısı : 80.1) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

15 — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
.Rahmi Arikan'ın, yasama '<l okunıılmazlığıımı 

•kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/279) (S. Sayısı : 802) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

16. •—• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeeliı>;U'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] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Şeref Kayalar'.in, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/311) (S. Sayısı : 804) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Tekin Arıburun'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık teskeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/326) (S. Sayısı : 805) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 
Safa Yaleıık'un, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-

2 — 
misyonu raporu (3/332; (S. Sayısı : 806) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkeine'nin, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/358) (S. Sayısı : 807) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

21. — 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] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabrı Çağlayanca l'in yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/385) (S. Sayısı : 
795) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

23. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Osman Zeki Gümüşoğlu'nun yasama •dokunul-
ıinazlığının kaldırdıması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/403) (S. Sayısı : 
809) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

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

25. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbalkanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/436) (S. Sayısı : 811) [Da
ğıtma tarihi :6 . 7.1966] 

26. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Orhan Akça'nm, yasaıma dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbalkanlık 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 İSLER 

A- İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ 'YAPILACAK 
İŞLER 


